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Radošo darbu studija

Lāčplēša diena
Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē
par godu neatkarīgās Latvijas
valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā
saukto Bermonta karaspēku.
Lai pieminētu šo notikumu
un godinātu Latvijas brīvības
cīnītājus AICINU 11.novembrī:
•
atbalstīt Aizsardzības
ministrijas aicinājumu - pie
apģērba piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti stilizēta skaitļa 11
formā, kas norāda uz 1919. gada
11. novembri, kad tika izcīnīta
izšķirošā cīņa pret Bermonta
karaspēku;
•
plkst. 16.30. iedegt
svecītes savu dzīvokļu, māju,

uzņēmumu un iestāžu logos;
•
plkst. 17.00. būt kopā
Lāčplēša
dienas
piemiņas
pasākumā „Jūs sevi Latvijai
devāt....” pie Latgales partizāņu
pulka kritušajiem karavīriem
pieminekļa un pasākuma laikā
vienoties kopīgai dziesmai „Šeit
ir Latvija”;
•
plkst. 19.00 apmeklēt
Balvu novada muzejā Kubulu
KN jauktā vokālā ansambļa koncertu „Koncerts draugiem un
domubiedriem”.
Andris Kazinovskis,
Balvu novada Domes
priekšsēdētājs

No 23. līdz 30.oktobrim Balvos tika īstenots biedrības Balvu
novada attīstības veicināšanai
„SAVI” projekts - radošo darbu
studija „Ziemassvētku laiks”,
ko atbalstīja Eiropas Savienības
Mūžizglītības
programmas
Grundtvig apakšprogrammas pieaugušo formālā un neformālā
izglītības veicināšana - darbnīcas
aktivitāte.
Darbnīcas
mērķis
bija
paplašināt zināšanas par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām
Latvijā un citās Eiropas valstīs
un dot iespēju praktiski apgūt
Ziemassvētku rotājumu un dekoru izgatavošanas prasmes.
Projektā
piedalījās
12
pieaugušie no Eiropas Savienības
dalībvalstīm un 5 pieaugušie no
Latvijas ar uzsvaru uz ģeogrāfisko un/vai sociālā riska iedzīvotāju grupu.
Starp praktiskajām darbnīcām
projekta dalībnieki apciemoja arī
Balvu novada pašvaldību, kur
ciemiņus no Kipras, Portugāles,

Rumānijas, Igaunijas, Lietuvas,
Čehijas, Grieķijas un Francijas
laipni uzņēma Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis. Vairums no viesiem
Latvijā, tostarp Balvos, bija pirmo
reizi, un izteica cerību, ka šeit vēl
varētu atgriezties atvaļinājuma
laikā. A.Kazinovskis uzsvēra,
ka ciemiņi Balvos vienmēr ir
mīļi gaidīti. Sevišķi, ja vēl ir
sadarbība ar novada iestādēm un
to darbiniekiem.
Projekta - radošo darbu
studija „Ziemassvētku laiks uzdevums bija sagatavot un izveidot Ziemassvētku dekorus,
priekšmetus un dalīties radošuma
priekā.
Radošā darbnīca sastāvēja
no teorētiskās daļas un sešām
praktiskajām darbnīcām.
Teorētiskajā daļā bija lekcija par Latvijas nacionālajiem
un tradicionālajiem Ziemassvētkiem, Ziemassvētku tradīciju
priekšvēsturi,
dekorācijām,
rotām,
dāvanām,
ēdieniem

u.c., dalībnieku prezentācijas
par savas valsts nacionālajiem
un tradicionālajiem Ziemassvētkiem, Latvju zīmju, rakstu
un elementu izpēte.
Praktiskās nodarbībās tika
darināti Ziemassvētku rotājumi
no vilnas, Ziemassvētku vecīša
zābaciņi no filca, vaska sveču
darināšana pēc sentēvu metodes
no bišu vaska, kokvilnas auduma priekšautiņu dekorēšana
dekupāžas tehnikā, piparkūku
darbnīca, apsveikuma kartīšu un
telpu rotājumu darināšana, vides
objektu veidošana izmantojot senos latvju rakstus un beigās gatavo izstrādājumu izstāde.
Šis projekts tā dalībniekiem
deva iespēju apgūt prasmes
Ziemassvētku dekoru un rotu
pagatavošanā, kuras viņi varēs
attīstīt un pielietot tālāk, izgatavojot tos vairumā un pārdodot
Ziemassvētku tirdziņos vai
dāvinot
radiem,
draugiem,
paziņām, kā aī dalībnieki ieguva
starptautisku pieredzi.

Informācija par parakstu vākšanu no
Nostiprina Biznesa
2011.gada 1.novembra līdz 30.novembrim centru
Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) 2011.gada 13.oktobrī
izsludināja parakstu vākšanu likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
ierosināšanai.
Parakstu vākšana notiks no šā
gada 1.novembra līdz 30.novembrim.
Parakstu vākšanai nodotais likumprojekts paredz grozīt
Satversmes 4., 18., 21., 101.
un 104.pantu, iekļaujot tajā
nosacījumu par krievu valodu kā
otru valsts valodu.
Likumprojektā ir paredzēts
izdarīt Latvijas Republikas
Satversmē šādus grozījumus:
1. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 4.pantu
šādā redakcijā:
„4. Valsts valodas Latvijas
Republikā ir latviešu valoda un
krievu valoda. Latvijas karogs ir
sarkans ar baltu svītru.”
2. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 18.pantu
šādā redakcijā:
„18. Saeima pati pārbauda
savu locekļu pilnvaras. Saeimas locekļa pilnvaras iegūst
Saeimā ievēlētā persona, ja tā
Saeimas sēdē dod šādu svinīgu
solījumu”:
„Es, uzņemoties Saeimas

deputāta amata pienākumus,
Latvijas
tautas
priekšā
zvēru(svinīgi solu) būt uzticīgs
Latvijai, stiprināt tās suverināti
un kā latviešu tā krievu valodu kā vienīgās valsts valodas,
aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu
un demokrātisku valsti, savus
pienākumus pildīt godprātīgi un
pēc labākās apziņas. Es apņemos
ievērot Latvijas Satversmi un likumus.”
3. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 21.pantu
šādā redakcijā:
„21. Iekšējās darbības un
kārtības noteikšanai Saeima
izstrādā sev kārtības rulli.”
4. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 101.pantu
šādā redakcijā:
„101.
Ikvienam
Latvijas pilsonim ir tiesības likumā
paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī
pildīt valsts dienestu.
Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi
Latvijas pilsoņi un Eiropas
Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi
uzturas Latvijā, ir tiesības likuma paredzētajā veidā piedalīties
pašvaldības darbībā. Pašvaldību
darba valoda ir latviešu valoda
un krievu valoda.”
5. Izteikt Latvijas Re-

publikas Satversmes 104.pantu
šādā redakcijā:
„104. Ikvienam ir tiesības
likumā paredzētajā veidā vērsties
valsts un pašvaldību iestādēs ar
iesniegumiem un saņemt atbildi
pēc būtības. Ikvienam ir tiesības
saņemt atbildi latviešu valodā un
krievu valodā.”
Balvu
novadā
parakstu
vākšanas vietas būs katrā
pagastā un viena parakstu
vākšanas vieta Balvu pilsētā.
Parakstu vākšanas vietas pagastos atradīsies pagasta pārvaldēs
un Balvu pilsētā Dzimtsarakstu
nodaļas ēkā Sporta ielā 1.
Parakstu vākšanas vietu darba
laiki pagastu pārvaldēs būs katru
dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Pēdējā parakstu vākšanas dienā
30.novembrī parakstu vākšanas
vietas strādās no plkst. 10.00 līdz
18.00. .
Parakstu vākšanas vietas
darba laiki Balvu pilsētā būs no
plkst. 9.00 līdz 13.00 visas dienas, izņemot ceturtdienas un
piektdienas. Ceturtdienās un
piektdienās darba laiks būs no
14.00 līdz 18.00. Pēdējā parakstu vākšanas dienā 30.novembrī
darba laiks būs no plkst.10.00
līdz 18.00.

Ceturtdien, 27.oktobrī, simbolisku darbu pieņemšanas
lentu Balvu novada pašvaldības
aģentūras Ziemeļlatgales biznesa centrā pārgrieza Balvu
Novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis. Pabeigta
vēl viena darbu kārta – izbūvētas
komunikācijas un nobruģēts laukums, lai lietus ūdeņi nevarētu
ieplūst ēkas pagrabā. Būvdarbus
15 307 latu apmērā veica SIA
Aspats, vadītājs Aldis Bērziņš.
Kā uzsvēra A. Kazinovskis, novada pašvaldība iespēju robežās
finansē centra attīstību, soli pa
solim sakārtojot šī centra ēkas.

Remontdarbi ēkās turpināsies arī
nākamgad.
Sarunā ar centra direktors
Viktors Šļuncevs uzsvēra, ka
galvenā problēma – sadarbība
ar reģiona centru Rēzeknē, jo
līdz šim tas, kā liekas, negrib
atbalstīt balveniešus. Balvu novada pašvaldība pārstrukturē
sadarbību, lai turpmāk mūsu
Ziemeļlatgales biznesa centrs
varētu
auglīgāk
sadarboties ar Latgales Aparātbūves
tehnoloģisko centru. Jādara
viss iespējamais, lai jaunajiem
uzņēmējiem, kas sākuši darbību
šajā centrā, piepulcinātos citi.
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Skolas diena

Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Ziemeļlatgale un mūsu
identitāte

Zinātniski praktiskās konferences „Ziemeļlatgales lasījumi”,
kas bija veltīta mūsu un apkārtējo novadu vēsturei un tās izpētei,
kultūrpolitikas attīstības tendencēm un iespējām, ievadā uzsvēru
jautājumu par identitāti. Mums katram jāprot to apjaust, noteikt
prioritātes.
Tas ir pašsaprotami un reizē ne tik vienkārši. Katram cilvēkam ir
svarīgi savi vecāki, ģimene, dzimta, arī ciems vai pilsēta, kur dzimis
vai dzīvo, novads, valsts. Vēsture veido katras tautas atmiņu. Paši
vēstures fakti ir nemainīgi, bet šo faktu skaidrojums var būt dažāds.
Katrs mēs atceramies savas dzīves notikumus, caur tiem un saistībā ar
tiem izjūtam procesus valstī. Vēsturnieki atzīst, ka atmiņai par vēsturi
ir bijusi nozīmīga vieta jebkuras etniskās kopības pastāvēšanas
nodrošināšanā kopienās. Mūs vieno Ziemeļlatgales novads, Latgale, kam ir savs nosaukums, mūsu novada cilvēkiem ir kopīgas ar
vēsturi saistītas atmiņas, par saviem uzskatām tikai mums raksturīgos
savdabīgas kultūras elementus, mums visiem ir saistība ar novadu kā
ģeogrāfisku vietu, kur dzīvojam, kur cēlušies mūsu senči.
Arī kultūrvēsturiskā konference lika skaidrāk apzināties mums
katram savu identitāti, šo kopību, kas mums Latgalē ir tik vajadzīga.
Jo šeit mēs varam runāt par jēdzienu „identitāte”, kas ir piederība
savai ģimeni, dzimtai, tautai, ciemam, novadam un valstij. Tas ir
ļoti svarīgi. Mēs esam un mēs būsim, jo mums ir savas saknes, kas
ir saglabājušas latgalismu gan ģimenēs, gan sabiedrībā. Šis ir mūsu
Ziemeļlatgales reģions, tam mēs esam piederīgi. Mēs latgalieši
aizstāvam savu valodu. Jāapzinās šis latgaliskums arī šodien, tikai tad
mēs būsim katrs indivīds, saglabājot identitāti. Tas ir kopsaucējs, uz
kura bāzes mēs visi varam būt vienoti, vienoti neatkarīgi no politiskās
piederības un tautības.
Tas ir pamatā jēdzienam patriotisms. Ikviens savu patriotismu izjūt
saistībā ar identitāti. Ar to gribu teikt, ka mums jāmeklē identitātes
kopsaucēji, uz kā bāzes mēs visi varam būt vienoti neatkarīgi no
politiskās pārliecības un tautības, jo mēs visi esam piederīgi Latvijai
un arī savam novadam, savai Ziemeļlatgalei, Latgalei.
Ziemeļlatgale un Latgale – tas ir nozīmīgs vienojošais faktors.
Kad atklāja pieminekli brīvības cīnītājiem Stompaku purvā,
atdevām godu cilvēkiem, kas cīnījās par savu valsti, par savu Latgales novadu, par savu ģimeni. Starp viņiem bija arī mani radinieki,
un es zinu, ka nacionālo partizānu vidū bija dažādu tautību cilvēki,
gan latvieši, gan krievi. Patriotisms nav tautības jēdziens. Tuvojoties Lāčplēša dienai, kad godināsim mūsu tautas brīvības cīnītājus,
jāatceras, ka viņi cīnījās par savu ģimeni, par savu māju, par savu
novadu, ka viņu ideja bija brīva Latvija.
Ar savām rokām esmu parakstījis daudzus iesniegumus
kompensāciju saņemšanai par īpašumiem Abrenes pusē, kuri tagad
ir otrpus valsts robežai. Kompensācijas saņēmēji visi ir bijuši mūsu
Latgales iedzīvotāji – latvieši, krievi, citi. Daudzus no viņiem un viņu
piederīgajiem represēja kā neatkarīgās valsts patriotus.
Mūsu novads izsenis ir bijis multietnisks un multikulturāls. Ar
savu dzīvi, darbu mēs ikviens dodam savu pienesumu mūsu novadam. Ziemeļlatgale – šajā jēdzienā ir vēl daudz „balto plankumu”.
Tāpēc gandarī mūsu novadā paveiktais vēstures, kultūras notikumu
izpētē, tradīciju kopšanā. Tas jāvirza tālāk. Esmu priecīgs, ka konference Ziemeļlatgales lasījumi notika un deva savu pienesumu mūsu
identitātes apzināšanā.

Atsaucoties
Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)
aicinājumam, no 17. – 21.oktobrim norisinājās akcija ,,Skolas
diena”. Akcija notika Pasaules
Skolotāju dienas ietvaros.
Tās būtība - deputātiem uz
vairākām stundām kļūt par pedagogu „ēnām” un vērot pedagogu
ikdienas darbu, novērtējot pedagogu nozīmīgo lomu kvalitatīvas
izglītības nodrošināšanā.
Tilžas vidusskolā 2011.
gada 21.oktobrī skolotāju Ilutu
Tučāni divas mācību stundas un
skolotāju Ainu Rakstiņu vienu
mācību stundu „ēnoja” Balvu novada deputāts Normunds Dimitrijevs.
Pedagogi uzklausīja deputāta
ieteikumus par skolas ikdienā
risināmiem jautājumiem un
pārrunāja izglītības aktualitātes,
lai veicinātu saprotamu un
pārdomātu
izglītības
politiku novadā. Stundu starpbrīži
tika izmantoti, lai deputāts
diskutētu ar skolēniem. Pēc
skolā pavadītajām trim mācību
stundām N.Dimitrijevs atzinīgi
novērtēja, ka mācību procesā tiek
izmatoti labi uzskates materiāli,
gaumīgi iekārtoti kabineti un
stundu organizācijā tiek izmantoti dators un projektors.

Kopā ar skolēniem skolas solā

N. Dimitrijevs seko skolotājas stāstījumam

Tilžas vidusskolas pedagogi
cer, ka akcija sekmēs pašvaldības
izpratni par pedagoga darba ikdienu un ieinteresētību pilnvei-

dot darba vidi skolā.
Tilžas vidusskolas AK
priekšsēdētājs Dzintars Students

Bibliotēku akreditācija
24. un 25. oktobrī notika Balvu novada bibliotēku
akreditācija.
Ar
akreditācijas
pirmajiem iespaidiem tās komisijas
pārstāves – Imelda Saulīte, Madonas centrālās bibliotēkas direktore un Zina Rapša Jēkabpils
galvenās bibliotēkas direktore
iepazīstināja arī Balvu novada
Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski.
Akreditācijas
komisijas
pārstāves atzina, ka kopaina ir ļoti
patīkama. Pirmais, ko pamana,
ir sakārtotās un mājīgās telpas,
otrais, bibliotēkas krājums un,
trešais, bibliotēkas darbinieks.
Visi bibliotēku darbinieki
ir speciālisti savā jomā, ar tam
nepieciešamo izglītību, ko var
redzēt, var just iniciatīvu un
radošu pieeju.
Priecē, ka Balvu centrālajai
bibliotēkai ir sava mājas lapa,
kurā jebkurš darbinieks ātri spēj
atrast vajadzīgo informāciju, tajā
skaitā arī pašvaldības saistošos
noteikumus.
Tā kā Balvu novadā ir izveidots centralizētais modelis, tad
Balvu centrālās bibliotēkas darbinieces ir uzņēmušās ļoti daudz.
Ievērības cienīgs ir metodiķa
darbs.
Priecē, ka budžetā ir
palielinājusies nauda krājuma
papildināšanai. Runājot par

Pēc sarunas pie Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska

krājumu
un
informācijas
sistēmām, tas ar gadiem ir
kļūst aizvien sarežģītāk. Balvu
centrālās bibliotēkas plānos ir
elektroniskā kataloga pilnveide.
Pirmās iestrādnes jau ir, bet tas ir
nopietns darba apjoms.
Akreditācijas komija pateicās
Balvu novada pašvaldībai, par
atbalstu bibliotēkām, to apliecina
statistika, ir būtiski palielinājies
apmeklētāju
skaits.
Ieteica
turpināt krājumu un aprīkojuma
papildināšanu.
Īpaši uzteica Bērzkalnes un
Lazdulejas bibliotēkas, kuras
savā pagastā ir vienīgās kultūras

iestādes – mazās „gaismas pils”.
Balvu novada priekšsēdētājs
uzsvēra, ka bibliotēkas, tāpat kā
jebkuras citas iestādes panākumu
pamatā ir profesionāli darbinieki un prasmīgs vadītājs – ar
savu vērtējumu, skatījumu un
stingrību, kāda ir Ruta Cibule.
Pašvaldībai
nākotnes
plānos ir centrālās bibliotēkas
paplašināšanas projekts.
Galīgais
akreditācijas
slēdziens par Balvu novada
bibliotēkām būs zināms vēlāk,
kad notiks republikas bibliotēku
padomes sēde.
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Briežuciema
Bibliotēkā tiekas latviešu
bibliotēka ver durvis valodas un literatūras skolotāji
pēc remonta
Nesen mūsu pagastā svinīgos
apstākļos, piedaloties novada
domes priekšsēdētājam Andrim
Kazinovskim, pēc rekonstrukcijas durvis vēra Briežuciema
pagasta bibliotēka. Tā dibināta

1951. gadā.
Rekonstrukcijas
sakritība ar bibliotēkas darbības
60. gadskārtu ir īpašs prieks
bibliotēkas vadītājai Silvijai
Aparei un pagasta ļaudīm.

Balvu reģiona Latviešu valodas un literatūras skolotāji tikās
Balvu centrālajā bibliotēkā, lai
pārrunātu profesionāli aktuālos
jautājumus. Seminārā sākumā
skolotāji iepazinās ar iespējām

un pakalpojumiem, ko piedāvā
bibliotēka – elektronisko katalogu, kultūrvēstures datu bāzi,
Lursoft. Kā arī ar jaunākajām
grāmatām un autoriem bērnu un
pieaugušo literatūrā.

Bibliotekāri un latviešu valodas skolotāji ir bērna vēlmes lasīt
veidotāji.

Pasniegta 3.sudraba pūce
Balvu Valsts ģimnāzijā
21.oktobra vakarā Balvu
Valsts
ģimnāzijā
skolotāji,
skolēni un absolventi pulcējās
skaistā pasākumā, lai godinātu
2010./2011.m.g. valsts pārbaudes
darbu labāko rezultātu ieguvējus
un bijušo skolotāju, direktora
vietnieci audzināšanas jomā Veroniku Spridzāni.
Balvu Valsts ģimnāzijā nu
jau par tradīciju ir kļuvusi balvas „Sudraba pūce” pasniegšana
12.klašu beidzējiem. Šogad šo
balvu par augstiem sasniegumiem valsts pārbaudes darbos
saņēma Arta Kočāne. Pateicības
par
labiem
sasniegumiem
saņēma Intars Kožuškevičs,
Aivars Jaundžeikars un Una
Pulkstene. Skolas direktore Inese
Paidere pateicās gan absolventiem, gan viņu vecākiem. Savus
bijušos audzēkņus apsveica viņu
audzinātājas.
Par mūža ieguldījumu BVĢ
jauniešu izglītošanā Izglītības,

Bērni iepazīst Meža muzeju
Labdien, te atkal Lote no
Izgudrotāju ciema. Esmu ļoti
aizņemta, jo katra diena ir jaunu
atklājumu un izgudrojumu pilna.
Bet, par cik esmu ļoti aktīva un
zinātkāra, tad atkal devos uz
„Ieviņu” un, kā biju solījusi,
aicināju bērnus ekskursijā uz
Žīguru meža muzeju. Tad nu mēs
6.oktobra rītā, pēc brokastīm,
sēdāmies lielajā autobusā un
devāmies uz Žīguriem.
Izrādījās, ka pavisam liels
notikums ir braukt ar autobusu,
jo gan es, gan „Ieviņas” bērni ar
autobusu brauc ļoti reti.
Žīguru meža muzejā mūs laipni sagaidīja muzeja vadītāja Anna
Āze. Viņa mums gan parādīja,
gan pastāstīja par visiem muzeja
eksponātiem. Kas tik tur nebija!
Īsti koki un sūnas, sēnes un ogas,

zvēri un putni, kukaiņi un rāpuļi,
meža strādnieku inventārs, īstas
meža zvēru ādas ... un vēl, un vēl,
un vēl ...visu pat uzrakstīt nevaru.
Mums muzejā ļoti patika!

“Sudraba pūces” laureāte Arta Kočāne

kultūras un sporta pārvaldes
Atzinības
rakstu
saņēma
skolotāja, direktora vietniece
audzināšanas jomā Veronika
Spridzāne. Viņa Balvu Valsts ģimnāzijā ir nostrādājusi
34 gadus, bet tagad ir devusies
pelnītā atpūtā.
Skolotāja saņēma arī skolas
Atzinības rakstu „Par godprātīgu
darbu Balvu Valsts ģimnāzijā un

ieguldījumu jauniešu izglītošanā”
un Sudraba pūci.
Skolotājas Ilgas Oplucānes
vadītā skatuves runas pulciņa
dalībnieki skolotājai Veronikai
veltīja skaistu priekšnesumu.
Arņa
Grapa
saksofona
spēle radīja īpašu noskaņu zālē.
Pasākuma dalībniekus priecēja
arī Balvu Mūzikas skolas
audzēkņu priekšnesumi.

Emociju pārpilni devāmies
mājās un par visu redzēto un
dzirdēto stāstījām draugiem un
mājiniekiem.
Lote no Izgudrotāju ciema
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Konference par Ziemeļlatgali 26. – 27.oktobrī Balvos
Aizvadītajā nedēļā no 26.27.oktobrim
Balvu
novada
muzejā ar Valsts kultūrkapitāla
fonda (VKKF) Latgales programmas atbalstu ( LRAA)
pirmo reizi notika divu dienu
zinātniski praktiska konference
„Ziemeļlatgales lasījumi”, kas
uzsāka pētījumu un lasījumu
ciklu par jautājumiem, kas līdz
šim maz apzināti un joprojām
ir “Baltais plankums” Latgales
kultūrvēstures izpētē.
Ziemeļlatgales
teritorija,
ņemot vērā visas vēsturiskās,
ģeogrāfiskās
un
sociālās
sakritības, līdz pat šodienai ir
īpatnējs tradicionālās kultūras
novads. Aktuāls kļuvis jautājums
– kas tad ir šis atšķirīgais
Ziemeļlatgalē? Kā saglabāt šo
savdabību kā vienu no Latgales kultūrvides daudzveidības
izpausmēm? Literatūrā līdz šim
ziņas ir visai skopas.
Dalībai konferencē bija
atsaukušies gan zinātnieki, gan
novadpētnieki, kuru pētījumi
meklē un piedāvā atbildes uz
šiem jautājumiem. Savā pieredzē
novadpētniecības
jautājumos
dalījās arī viesi no Krievijas.
Konferenci
papildināja
ceļojošā izstāde no Madonas muzeja “Tautas apģērbs un
mode”, kā arī iespēja aplūkot
darbnīcās tapušo Abrenes tērpu.
Konferenci atklāja Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis: „Es no
sirds priecājos, ka ir tik kupls
konferences dalībnieku skaists, arī referātu apjoms, kuros ir
zīmīgi temati, kas daudzās vietās
ir neskaidri jeb „Baltie plankumi”. Sen Balvos nav bijusi šāda
zinātniska konference. Paldies
Balvu novada muzeja vadītājai
Ivetai Supei par organizēšanu.
Priecājos, ka ciemiņi ir no plašas
apkārtnes, arī no Krievijas.
Šāda kopīga darbība Latgalē ir
vajadzīga. Jo šeit mēs varam
runāt par jēdzienu „identitāte”,
kas ir piederība savai ģimeni, dzimtai, tautai, ciemam, novadam
un valstij. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs
esam un mēs būsim, jo mums ir
savas saknes, kas ir saglabājušas
latgalismu gan ģimenēs, gan
sabiedrībā. Latgalieši aizstāv
savu valodu, identitāti. Jāapzinās
šis latgalisms arī šodien, tikai
tad mēs būsim paši par sevi,
saglabājot identitāti.” Uzrunas noslēgumā priekšsēdētājs
novēlēja veiksmi, lai labi izdodas referātu lasījumi un lai šis
pasākums iegūst tradīciju veidolu.
Godinot rakstnieka, folkloras vācēja un pētnieka, Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža
stipendiāta Antona
Slišāna
piemiņu, konferences pirmo
ziņojumu – „Seno Purnovu
meklējot” lasīja dēls Andris
Slišāns.
8.-12.gs.
Latvijas
ziemeļdaļā pastāvēja senā Atzele.
Bet vai ir bijis senais Purnovas
novads? Vai tas ir pierādāms? Vai
pierādījumi meklējami Viļakā
un Šķilbēnos? Kāpēc Purnova?

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
atklāj konferenci

Andra Slišāna lasītais Antona Slišāna pētījums par senās
Purnovas meklējumiem aicināja aizdomāties par dzīvi teiku
apvītajos pilskalnos

Konference plaši apmeklēta

Konferences viesi (no kreisās) – arheoloģe Ilze Loze,
Tekstilmāksliniece, Madonas novadpētniecības un mākslas
muzeja darbiniece Inese Jakobi, etnogrāfe Ilze Ziņģīte, Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas
speciāliste - Anete Karlsone.

Viešņa no Pleskavas – Ludmila Rusanova – pasniedz dāvanu
Balvu novada muzeja vadītājai Ivetai Supei
Anetes Karlsones referāts sniedza ieskatu tautas tērpu
vēsturē

Videostudijas „Ticība un Tēvija” direktors, režisors Valērijs
Piļavecs (Pleskava, Krievija) ar savu filmu uzskatāmi parādīja,
kā ar lepnumu un lielu mīlestību runāt par savas dzimtās puses
vēsturi, varoņiem, cilvēkiem.
„Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīcas čaklie rūķīši”

Etnogrāfe Ilze Ziņģīte novērtē balto Abrenes tautas tērpu

Īpaši sirsnīgs mirklis - Baltinavas jauniešu priekšnesums
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Latviski – purva nāve. Kāpēc
novads bija jānosauc šādā vārdā?
Zinot novada teritoriju, tad tas
nebūtu nekas pārsteidzošs, zinot
nostāstus, teikas par ienaidnieku
ievilināšanu purvā, tāpēc nāves
vārda nosaukums nav nekas
īpašs. Pirmais, kas raksturoja
šo novadu, bija noslēpumainība
jeb tā bija nošķirta no apkārtējās
pasaules, apkārt tam bija purvi.
Otrais noslēpums – noslēgts
dzīvesveids – sava veida
izdzīvošanas politika. Grūti
pieejams novada centrs. Bet tā
kā šie visi ir tikai minējumi, tad
Purnovas novada noslēpumu
varētu atklāt ar arheoloģiskajiem
darbiem visos senajos šī novada
pilskalnos.
Nākamo lasījumu „Lagažas
apmetnes atklājumi kopējā
Lubāna
mitrāja
pētījumu
kontekstā” pasniedza Dr.habil.
hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājlocekle, arheoloģe,
Latvijas Universitātes Latvijas
vēstures institūta arheoloģijas
nodaļas speciāliste Ilze Loze.
Lagažas apmetne līdz šim nav
pilnīgi atspoguļota arheoloģiskajā
literatūrā. Pagājušā gadsimta
sešdesmito gadu beigās šeit notika arheoloģiskie izrakumi, kur
atklāja divas lieliski saglabājušās
ēkas no vēlā neolīta laikmeta,
atrada arī plēstus dēļus, kas
liecina, ka tajā laikā cilvēki
mācēja apstrādāt koku. Viens no
interesantākajiem atradumiem
– roku delnu aizsargplāksnīte,
kura pilnībā atbilst zvanveida
kausu kultūrai. Unikāls atradums
– kaula duncis ar cilvēka sejas
iegriezumu uz spala. Lielākā
vērtība šai apmetnei, ka tā atrodas mitrājā, līdz ar to ļoti labi
saglabājusies un ir valsts nozīmes
arheoloģijas piemineklis.
Ilze Ziņģīte, etnogrāfe, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja
savā lasījumā „Ziemeļlatgales
baltais tautu tērps – starp mītu
un patiesību” pastāstīja, ka
šis tautu tērps, kuru dēvē arī
par balto Abrenes tērpu, ir viens no atpazīstamākajiem un
atšķirīgākajiem novadu tautas
tērpiem mūsdienās. Līdzības
meklējamas ar setu kultūru
tagadējā Dienvidigaunijā un
Pečoru apvidū. I.Ziņģīte savu
stāstījumu papildināja ar tautu
tērpu un tā detaļu fotogrāfijām
un zīmējumiem.
Referāts „Latviešu tautas
tērps, Dziesmusvētki un kultūras
nacionālisms”, kuru lasīja Anete Karlsone, Dr.hist., Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures
institūta Etnoloģijas nodaļas
speciāliste bija par latviešu tautu
tērpa jeb goda tērpa atdzimšanu.
Daži fakti no lasījuma: Senākā
fotogrāfija, kuru izdevies atrast
lektorei, kur redzami latviešu
goda tērpi, ir Jūlija Pūrata
fotografētais koris 1882.gadā,
kas izveidots speciāli braucienam
uz Maskavu. Līdz 1931.gadam

valdoša ir ideja, ka tērpam jābūt
modernam, ar tā laika modes
iezīmēm, tikai 80.gados nāk
apziņa, ka vajag rādīt kultūras
bagātību – tautu tērpus.
Viesis no Krievijas, Pleskavas, Valērijs Piļavecs, videostudijas „Ticība un Tēvija” direktors, režisors parādīja, ka
novadpētniecības filma varbūt
labs vēstures popularizācijas
veids. Viņš šādas filmas viedo
jau 15 gadus, uz doto brīdi izveidotas ap 12 filmas.
Ludmila Rusanova - Pleskavas I.I.Vasiļjeva vārdā nosauktās
Vēstures – novadpētniecības
bibliotēkas vadītāja lasīja referātu
„No muižnieku – Gorožansku
dzimtas vēstures”. Savu lasījumu
papildināja ar attēliem, piemēram,
kur dzīvoja muižnieki, viņu māja
un dārzs.
Tamāra
Mitjušina,
pedagoģe,
novadpētniece
savā darbā „Jauni fakti par
Balvu muižas īpašniekiem”,
parādīja ievērojamu muižnieku
biogrāfijas, kuru dzīves ceļi ir
bijuši saistīti ar Balvu muižu.
Pieminēja arī Ludmilas Rusanovas pētīto Gorožansku dzimtu.
Nelielu ieskatu projektā
„Ziemeļlatgales atmiņu banka”
parādīja Balvu novada muzeja
vadītāja Iveta Supe.
Ruta Cibule, kultūras darbiniece, tradicionālās kultūras
eksperte,
iepazīstināja
ar
Ziemeļlatgales
nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas
iespējām un iestrādēm šajā
jomā. Balvu novadā galvenokārt
jāpiemin Briežuciems, Bērzpils
un Vectilža.
Emocionāls
bija
konferences
noslēgums,
kad
tekstilmāksliniece, pedagoģe un
aušanas pulciņa vadītāja Iveta
Gabrāne kopā ar saviem Baltinavas vidusskolas audēju pulciņa
dalībniekiem un Jugitu Boldāni,
pastāstīja, kā tapis jeb atdzimis
Abrenes tautas tērps. Pēdējo veikumu – kreklu - svinīgi dāvinot
muzeja vadītājai. Anete Karlsone
- Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas
nodaļas speciāliste – atzina,
ka šis ir pirmais un vienīgais
Ziemeļlatgales baltais Abrenesmeitas krekla atdarinājums.
Konferences otrajā dienā
interesenti devās ekskursijā
– ekspedīcijā pa Ziemeļlatgali.
No rīta Bērzpilī bija tikšanās ar
arheoloģi Ilzi Lozi, kura stāstīja
par Ičas apmetni, kuras pētījumi
ir koncentrēti uz vēlo neolītu, kas
ir apmēram 4000 gadu atpakaļ.
Šajā apmetnē tika atrastas ēkas,
keramika un dzintars, kas ir otra
bagātākā vēlā neolīta dzintara
izstrādājumu atradne, kas jau ir
dzintara apstrādes centrs. Kaut arī
viņiem nebija sava dzintara, viņi
to iemainīja pret ādām, ceļojot pa
Aivieksti, tad pa Daugavu līdz
tagadējam Lapmežciemam pie
Rīgas. Arheoloģe savu stāstījumu
papildināja ar fotogrāfijām un

zīmējumiem par atradumiem
Ičas apmetnē.
Bēržu Sv. Annas draudzes
baznīcā ekskursantus sagaidīja
prāvests Oļģerts Misjūns. Bērzpils
pagasta filiālbibliotēkas vadītāja
Anna Griestiņa un Bērzpils pagasta kultūras pasākumu organizatore Anna Kriviša nedaudz
pastāstīja par baznīcas vēsturi, un
mūzikas skolas skolotāja Daiga
Griestiņa veltīja skaistu ērģeļu
mūzikas koncertu.
Patīkamu
pārsteigumu
sagādāja
viesošanās
pie
knipelētājām Tilžas „Rūķīšos”,
kur ar skanīgām dziesmām
sagaidīja Tilžas etnogrāfiskais
ansamblis un tā vadītāja Daiga
Jēkabsone.
Turpretim Tilžas pagasta
„Ezerlīču” saimnieku Skaidrītes
un Ērika Kašu izveidotais akmens dārzs vairāk kā 20 gadu
garumā ieinteresēja ikvienu.
Gandrīz katram akmenim ir savs
stāsts un vēsture. Ekskursijas
dalībnieki bija vienisprātis, ka
par šī dārza tapšanu, tajā skaitā
interesantajiem akmeņiem, ir
jāuzraksta grāmata.
Briežuciema
aušanas
darbnīcas apmeklējuma laikā
varēja apskatīt, kur sāka tapt jeb
atdzimt Abrenes tautas tērps.
Ekspedīcijas
noslēgumā
ekskursijas dalībniekus laipni
uzņēma maizes cepēja Vija
Jermacāne, Briežuciema pagasta „Kronīšu” māju saimniece,
kopā ar Briežuciema bērnu
un jauniešu folkloras kopas
„Soldanī” dalībniekiem. Ikvienam bija iespēja piedalīties maizes cepšanā, degustācijā un zupas
vārīšanā.
Balvu Novada muzeja direktore un konferences dalībnieki
atzina, ka aizsāktais noteikti
jāturpina, un nākamais solis ir konferences materiālu
apkopošana un publicēšana,
lai
darītu
tos
pieejamus
visplašākajam interesentu lokam,
un jāsāk domāt par nākamajiem
lasījumiem.
Balvu Novada muzejs izsaka
pateicību par līdzdalību un atbalstu konferences „Ziemeļlatgales
lasījumi – I” organizēšanā
– Balvu novada pašvaldībai,
sociālajai pārvaldei un Sociālās
mājas „Atvasara” darbiniekiem,
mazajai dziedātājai Dagmārai
Laicānei, Ivanam Baranovam
un Tatjanai Mieriņai, Baltinavas
vidusskolas
aušanas
pulciņam, Ivetai Gabrānei un
Jugitai Boldānei, Balvu tautas
teātrim, Bērzpils audējām, siera
sējējai Renātei Ākullei, maizes
cepējai Ainai Zvejniecei, Dzintaram Žīguram par saldo medu
un Annai Griestiņai par garšīgo
sviestu, Annai Krivišai, Daigai
Griestiņai un Bērzpils katoļu
draudzes prāvestam Oļģertam
Misjūnam, Tilžas „Ruķīšiem”
un
folkloras
ansamblim,
„Ezerlīču” saimniekam Ērikam
Kašam, Briežuciema audējām,
skanīgajiem „Soldanajiem” un
Jermacānu ģimenei par iespēju
piedalīties maizes cepšanā un
zupas vārīšanā „Kronīšu” lauku
sētā.
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Tilžas „Rūķīšos” patīkamu pārsteigumu sagādāja Tilžas folkloras kopa

Briežuciema pagasta „Kronīšu” māju
Jermacāne izņem siltos maizes klaipiņus

saimniece

Vija

Bērzpils audēju darbnīcā

Konferences dalībnieki Tilžas pagasta „Ezerlīčos”

Pēc senlaiku tradīcijām maize tiek cepta arī ugunskurā
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Neviltots prieks skolas 20.jubilejā
Nemanot aizzibējuši 20 gadi,
kopš Balvu Amatniecības vidusskolas dibināšanas. Šogad
skola savu jubileju sagaidījusi
īpaši uzposta- ar jaunu ietērpu,
baltām puķēm skolas logos un
pogām kastaņkokos.
Svētku
pasākuma ideja: mana skola
ir kā poga, tā piepogā dvēseli
pie varavīksnes loka, iepogā
sirdsuguntiņu un sapogā pasaules milzīgos plašumus. Mēs
lepojamies ar saviem radošajiem
skolēniem, skolotājiem, mums
visiem deg sirdsuguntiņa par
savu skolu, mūsu skolas absolventi ir visā plašajā pasaulē. Un
kāds neviltots prieks bija satikt
vairāk kā 120 savus bijušos absolventus, tālākais bija ieradies
pat no Austrālijas! Viņi te atrada
atmiņas par savu skolu, mīlestību
un pazaudēto pogu, ko arī saņēma
kā apliecinājumu par piederību
Balvu Amatniecības vidusskolai.
Arī kolēģi bija mērojuši attālu
ceļu, lai atcerētos, satiktos un
par piemiņu saņemtu skolas
Pateicības pogu.
Pasākuma
vadītājas,
skolotājas Daina Mediniece un
Arnita Gaiduka visus klātesošos
saistoši un sirsnīgi izvadāja
pa skolas vēstures ceļiem.
Pārsteidzošs un emocionāls bija
sākums, kad bijusī direktore
Ināra Ņikuļina un mūsu direktore Sarmīte Cunska it kā izlaida caur sirdi savu skolu, bet
mazie bērniņi ( skolotājas Līgas
Morozas- Ušackas režijā) izdejoja uz skatuves ar 20 pogām,
no kurām mūsu skolas amatnieki izveidoja krāšņu ciparu-20.
Patiess gandarījums un prieks
bija baudīt mūsu skolas absolventu priekšnesumus. Artūrs
Mačāns, kas savulaik guvis
izcilus panākumus daiļlasītāju
konkursā, emocionāli nolasīja I.
Ziedoņa „Pasaku par pogu”, Andris Dzērve un Artūrs Jauntēvs
veltīja dziesmu, bet G. Supe
sniedza muzikālu priekšnesumu.
Pasākumu
kuplināja
arī
skolotājas Anastasijas Ločmeles

Krāšni tērpi, mūzika, tas pasākumu darīja vēl skaistāku

Skolotājas Daina Mediniece un Arnita Gaiduka uzrunā viesus

vadītais skolotāju un absolventu ansamblis un skolotājas
L.Morozas- Ušackas meiteņu
deju grupa. Balvu novada
Izglītības , kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa
sirsnīgi sveica un pasniedza
vairākiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem Pateicības
rakstus par godprātīgu attieksmi
pret darbu un skolēnu sasniegumiem olimpiādēs, centralizētajos
eksāmenos, konkursos. Paldies kaimiņu skolām, pilsētas
iestādēm ,sadarbības partneriem,
mūsu vecākiem par patiesiem
apsveikumiem un dāvanām, kas
papildinās skolas materiālo bāzi.
Īpašs prieks par sadraudzības
skolām: Limbažu 3. vidusskolu
un Viļakas Valsts ģimnāziju.
Skolotāja Gunta Suhanova no
Limbažiem atzīmēja, ka mūsu

skolas kā divas pogas pie Latvijas
mēteļa, kas piešūtas vienlaicīgi
pirms 20 gadiem. Tikai Limbažu
skolai šogad vajadzēja stingri
turēties, lai ierēdņu šķēres šo
pogu nenogrieztu. Kaut mums
nenāktos sastapties ar tādu
nepārdomātu rīcību! Viļakas
Valsts ģimnāzijas direktore Ilze
Strapcāne un Viļakas novada
Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja Sarmīte Šaicāne
atzina, ka mūsu skolas ir ļoti
radniecīgas, tāpēc arī mums ir
jauka sadarbība. Paldies par
pateicības vārdiem un dāvanām,
ko sniedza mūsu bijušie absolventi!
Pasākums izskanējis, ir patiess
gandarījums. Saņemtie pateicības
vārdi iedvesmo turpmākajam
darbam, dod pārliecību, ka ceļš,
kuru ejam, ir pareizs un nav

Apsveicēji no Limbažiem,
uzrunu saka skolotāja Gunta
Suhanova

nepieciešams visu laiku par kaut
ko cīnīties – vienkārši – vajag
strādāt!
A.Krēmeres teksts un
Dz.Putniņa foto

Pogas deju izpilda mazie bērniņi

Dārzi ziemas gaidās

Kā
atzīst
dārzkopības
speciālists Ivars Dimza,dārzkopji
vienmēr
tiekušies
rast
brīnumlīdzekli,
kas
būtiski
palielinātu augu sala izturību.
Uzlabot ābeļu, ķiršu, bumbieru
ziemcietību augļkopji mēģina
dažādos veidos. Balsinot vai
aptinot stumbrus, palielinot
kālija vai fosfora mēslojuma devas, normējot ražu.
Augļu koki un krūmi sāk gatavoties ziemai, norūdīties – jau
vasaras beigās, kad laiks kļūst
vēsāks un dienas īsākas. Koku
stumbrus aptinot ar gaišu papīru
vai audumu, var novērst mizas sasilšanu ziemas beigās vai
agrā pavasarī. Vēl labāk to var
panākt, apliekot stumbram niedres – tās ir labāks siltuma izolators. Taču jāsaprot, ka šādā veidā
temperatūras
pazemināšanos
novērst nav iespējams – šo

materiālu siltumizolācijas spēja
šādam nolūkam ir nepietiekama.
Mizas sasilšanu dažkārt cenšas
aizkavēt, stumbrus un resnos
zarus nobalsinot ar dzēsto kaļķu
uzduļķojumu (kaļķu pienu).
Tomēr šis paņēmiens ne vienmēr
ir pietiekami ērts un efektīvs.
Drošāk stumbrus no sala var
pasargāt, tos apberot ar sniega
konusu. Tas jādara tad, kad gaisa
temperatūra noslīdējusi zem –15
°C. Ja stumbrus apbērtu siltākā
laikā, ātrāk beigtos dziļā miera periods un samazinātos sala
izturība. Pēc tam, kad būs nokusis sniegs, vēlākā salā tie var
apsalt. Turklāt šo paņēmienu ne
vienmēr ērti izmantot ģimenes
dārzos, kur starp kokiem ziemo
citi augi – zemenes, tulpes u. c.
Arī tiem vajadzīga sniega sega.
Tamdēļ šim nolūkam izdevīgāk
lietot sausu kūdru.
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Eiropas Sociālā fonda projekts

„Izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide”

(vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001)
21. oktobrī svinīgā pasākumā
tika atklāts Balvu Iekļaujošas
izglītības atbalsta centrs (BIIAC),
kas izveidots Eiropas Sociālā
fonda projekta „Izglītojamo ar
funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” projekta
ietvaros un ar Balvu novada
pašvaldības atbalstu. Pasākumā
piedalījās un klātesošos uzrunāja
projekta vadītāja Mudīte Reigase, BIIAC eksperte Mārīte Rozenfelde, Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina, Izglītības, kultūras un

sporta pārvaldes vadītāja Iveta
Tiltiņa, kā arī pašvaldības iestāžu
pārstāvji.
BIAAC vadītāja Terēza
Čudarkina
klātesošos
iepazīstināja ar centra darbības
mērķiem un uzdevumiem, paveikto un turpmākā darba iecerēm.
Muzikālus priekšnesumus sniedza Eglaines pamatskolas skolēni.

No Briežuciema uz
Balviem pa asfalta
seguma ceļu
Balvu novada pašvaldība
realizē projektu „Ceļa “Dukuļeva
- Cērpene” rekonstrukcija” (Nr.
11-07-L32100-000119) Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.- 2013. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” ietvaros.
Projektā paredzēti 4,5 km
garā ceļa posma Dukuļeva –
Cērpene rekonstrukcijas darbi.

Rezultātā grants seguma ceļš
pārtapis jaunā, skaistā, līdzenā
un labi izbraucamā asfaltbetona
seguma ceļā.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 337250,07. Balvu novada pašvaldības finansējums
sastāda 117781,88 Ls(PVN,
10% līdzfinansējums no projekta
attiecināmajām izmaksām un
nepieciešamie papildus līdzekļi).
Pārējo summu Ls 219468,19
finansē ELFLA.

Vēl dažas dienas var piedalīties
teritorijas plānojuma
1.redakcijas un Vides pārskata
sabiedriskajā apspriešanā

Konkurss jaunajiem
lauksaimniekiem
Lai
veicinātu
Latvijas
lauksaimniecības
un
lauku
attīstību, Eiropas Parlamenta
deputāte Sandra Kalniete kopā
ar Latvijas Avīzi un Zemnieku
Saeimu jau otro gadu izsludina
konkursu jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums”.
Konkursa mērķis ir godināt
Latvijas
jaunos
lauksaimniekus/lauksaimnieces. Galvenā
balva tiks piešķirta cilvēkam,
kurš veiksmīgi nodarbojas ar
lauksaimniecību, piekopj lauku
dzīvesveidu, kā arī sociāli
atbildīgi veicina lauku dzīves
vides saglabāšanu un attīstību.
Pieteikšanās konkursam ilgs no
10. oktobra līdz 13. novembrim.
Par aizvadītā gada konkursa
uzvarētājiem kļuva Inga un Zigmunds Kalniņi no Kazdangas Aizputes novadā, kuri saņēma balvu
par radošu, atbildīgu, pilnvērtīgu
dzīvi un ražošanu laukos.
Konkursa uzvarētāji tika atzīti par

labākajiem starp 29 pieteiktajām
saimniecībām no visiem Latvijas
novadiem un saņēma tēlnieka
Paula Jaunzema darināto balvu, kā arī apmaksātu trīs dienu
braucienu divām personām uz
lauksaimniecības izstādi Parīzē
(konkursa uzvarētājs pats var
izvēlēties, kuru no lielākajām Eiropas lauksaimniecības izstādēm
tas
apmeklēs).
Konkursa
veicināšanas balva 20 cilvēkiem
būs dalība 2 dienu Jauno līderu
personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.
Lūgums pieteikties pašiem,
kā arī pieteikt sev zināmos jaunos lauksaimniekus (radiniekus,
kaimiņus, studiju biedrus u.t.t.)!
Konkursa žūrijā arī šogad
darbosies 8 dažādu jomu
profesionāļi:
Sandra
Kalniete,
Eiropas Parlamenta deputāte,
Lauksaimniecības un lauku
attīstības komitejas locekle;
Maira Dzelzkalēja, Zem-

7.

nieku Saeimas priekšsēdētaja
vietniece;
Viesturs Serdāns, Latvijas
Avīzes valdes priekšsēdētājs;
Irina
Pilvere,
Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes dekāne;
Anna Vītola – Helviga, Lauku
Atbalsta dienesta direktore;
Jēkabs Krieviņš, Hipotēku
bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks;
Indulis Jansons, Latvijas
Lauksaimniecības Kooperatīvu
asociācijas valdes priekšsēdētājs;
Ramona Brālis, Latvijas
Jauno Zemnieku kluba padomes
priekšsēdētāja.
Pretendentus konkursam var
pieteikt arī trešās puses. Pieteikumi un konkursa nolikums ir
atrodami www.zemniekusaeima.
lv, vai rakstot uz e-pastu birojs@
zemniekusaeima.lv ar norādi
„Jauno zemnieku konkursam”.

Lauku atbalsta dienests informē par
platību maksājumiem novembrī un
decembrī
Lauku atbalsta dienests
(LAD) šī gada novembrī uzsāks
platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem, kuri ir
izpildījuši atbalsta saņemšanas
nosacījumus.
Vienotā platību maksājuma
(VPM) provizoriskā likme 2011.
gadā ir 53.50 LVL/ha. No 1.novembra sāks izmaksāt VPM
avansu līdz 50%.
Pasākumā „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem
dabas apstākļiem teritorijās, kas
nav kalnu teritorijas” (MLA)
noteiktas šādas atbalsta likmes:
LVL 17.73 par MLA 1.kategori-

jas 1 hektāru, LVL 28.37 par
MLA 2.kategorijas 1 hektāru un
LVL 41.14 par MLA 3.kategorijas 1 hektāru. Novembrī sāks
maksāt MLA avansu līdz 50%.
Decembrī
tiks
maksāts
avanss līdz 50% bioloģiskās
lauksaimniecības
attīstības
(BLA 08) atbalstam, kura likmes
atkarībā no kultūras ir robežās no
76.60 LVL/ha līdz 297.20 LVL/
ha.
Decembrī tiks uzsākta arī
90% avansa izmaksa Īpašajam
atbalstam par pienu (IPKV). Atbalsta likme pēc samazinājuma
koeficienta piemērošanas ir LVL

6.40 par tonnu piena, ja lauksaimnieks 2010./2011. kvotas
gadā ir realizējis 80 vai vairāk
tonnu piena. LVL 7.12 par tonnu
piena izmaksās, ja lauksaimnieks
ir realizējis 30 vai vairāk tonnu
piena, bet mazāk par 80 tonnām.
Atlikušās atdalīto papildu
valsts tiešo maksājumu (PVTM)
summas 30% apmērā lauksaimniekiem pārskaitīs decembrī.
Tiks izmaksāti atdalītie PVTM
par laukaugu platībām (ALA),
atdalītie PVTM par platībām
(APL), atdalītie PVTM par
liellopiem (ALM) un atdalītie
PVTM par pienu (APKV).

Jaunas projektu iespējas lauku
saimniecībās

Žanete Mārtuža, Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
vadītāja stāsta par plānojumu tā apspriešanas sapulcē
Balvos
Ar Balvu novada domes
Teritorijas
plānojuma
lēmumu nr.17, 20.§, “Par Balvu izstrādes mērķis ir radīt sistēmu
novada teritorijas plānojuma ar attiecīgu dokumentu kopu1.redakcijas un vides pārskata mu ilgtspējīgas un līdzsvarotas
sabiedrisko
apspriešanu” attīstības veicināšanai Balvu
uzsākta Balvu novada teritorijas novada teritorijā. Ar teritoriplānojuma un vides pārskata pro- jas
plānojuma
1.redakcijas
jekta sabiedriskā apspriešana, tā materiāliem, spēkā esošo terinoteikta no šī gada 26.septembra torijas plānojumu, attīstības
līdz 4.novembrim.
programmu un vides pārskatu

1. Lauku atbalsta dienests
/LAD/
izsludina
atklāta
konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanu pasākumam “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturēšanu”, projektu iesniegumu pieņemšana 4. kārtai
notiks no 2011. gada 21. novembra līdz 21. decembrim LAD
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
teritorijā, projekta iesnieguma
saskaņošanas ar konsultantu
beigu termiņš ir 2011.gada 5.

decembris;
2. Lauku atbalsta dienests /
LAD/ izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu
pasākumam “Lauku saimniecību
modernizācija”, projektu iesniegumu pieņemšana 11. kārtai
notiks no 2011. gada 21. novembra līdz 21. decembrim,
3. Lauku atbalsta dienests /
LAD/ izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu
pasākumam “Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem” , pro-

jektu iesniegumu pieņemšana 2.
kārtai notiks no 2011.gada 21.
novembra līdz 21. decembrim
LAD Ziemeļaustrumu reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
teritorijā . Projekta iesnieguma
saskaņošanas ar konsultantu
beigu termiņš ir 2011. gada 5.
decembris.
Projektu iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi tās
aizpildīšanai ir atrodami mājas
lapā: www.lad.gov.lv

var iepazīties Balvu novada
centrālajā un filiālbibliotēkās
katru darba dienu no plkst.9.00
līdz 16.00„Naudaskalnā”, Balvu
pag., Ūdru iela 1, Bērzkalnes
pag., Dārza iela 12A-8, Bērzpils
pag., „Dīķmalas”, Briežuciema
pag., Jaunatnes iela 3/3, Krišjāņu
pag. , Balvu iela 15, Kubulu pag.,
„Administratīvā ēka”, Lazdulejas

pag., Brīvības iela 3a, Tilžas pag.
Melderu iela 2, Vectilžas pag.
,Jaunā iela 23, Vīksnas pag.., Tirgus iela 7, Balvi.
Ar teritoriālā plānojuma
dokumentiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.
balvi.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus
teritorijas plānojuma izstrādei

sabiedriskās apspriešanas laikā
rakstveidā var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, adresējot Balvu
novada pašvaldībai Bērzpils
ielā 1A, Balvos, Balvu nov. LV4501. vai nosūtot uz e-pastu:
dome@balvi.lv.
Apmeklētāju
pieņemšanas laiki darba dienās
no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no
14.00 līdz 16.00.
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Atvadoties no Aiņa Šaicāna
(1950.g. 12.aprīlis – 2011.gada 25.oktobris)
Raud aiz loga žēli atkal rudens
Viņš pēc saules smaida ļoti skumst
Rudens vējos lido koku lapas
Izgaist diena, vakars ātri tumst
Kāpēc, kāpēc sēro rudentiņi
Tinies tumšos miglas plīvuros?
Atnāks ziema, ietērps arī tevi
Baltin baltos sarmas dzīparos
25.oktobra rītā saņēmām negaidītu, ļoti sāpīgu ziņu – mūžībā aizgājis izcils dziesminieks,
brīnišķīgs treneris, ģimenes tēvs, Labs Cilvēks – Ainis Šaicāns. Viņa sacerētās un dziedātās dziesmas
kļuvušas gluži par tautasdziesmām. Tās skan ne tikai pa radio un koncertos, tās dzied tauta un dejo
deju kolektīvi. Aiņa Šaicāna trenētie futbolisti vairākās paaudzēs guvuši augstus panākumus dažāda
ranga sacensībās. Ainis izaudzinājis labus bērnus un vienmēr godā turējis savu ģimeni.
Ainis Šaicāns dzimis 1950.gada12.aprīlī Abrenes rajona (tagad Viļakas novada) Susāju ciema
padomes Birznieku ciemā.
Pēc Žīguru pamatskolas Ainis mācības turpina Viļakas vidusskolā, kuru absolvē 1968.gadā. Jau
skolas gados sāk spēlēt futbolu, ir Balvu rajona jaunatnes un pieaugušo izlašu sastāvā. Spēlē arī skolas estrādes grupā, skolas pūtēju orķestrī un dzied jauniešu korī. Pēc vidusskolas beigšanas nolemj
kļūt par sporta pedagogu. Studiju gados ar augtiem sasniegumiem spēlē futbolu, netiek aizmirsta arī
mūzika, trešajā kursā spēlē un dzied institūta estrādes ansamblī.
Pēc augstskolas beigšanas dodas strādāt par sporta skolotāju Viļakas vidusskolā, bet ar 1977.
gada septembri uzsāk darbu Balvos jaunatvērtajā Balvu 1.vidusskolā, ir treneris vairākām bērnu un
jauniešu komandām, kuras dažādās sacensībās ir veiksmīgi cīnījušās futbola laukumos.
Sākoties Atmodai, Ainis Šaicāns iesaistās Tautas frontes aktivitātēs. Viņš ir ansambļa “Leijerkastnieki” dibinātājs, vadītājs, arī daudzu dziesmu un melodiju autors. Grupa tajā laikā muzicē daudzos Tautas frontes Balvu nodaļas pasākumos.
1988.gada februārī, ņemot vērā Aiņa nopelnus Balvu sporta dzīves veidošanā, viņš tiek ievēlēts
par sporta biedrības „Daugava”, vēlāk „Vārpa”, Balvu rajona padomes priekšsēdētāju. Vienlaikus
veic arī Balvu rajona Fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja amata pienākumus.
1990.gadā pašvaldību vēlēšanās Ainis Šaicāns tiek ievēlēts par Balvu rajona padomes deputātu.
1991. – 1992.g. veic darbu rajona Valsts dienesta pārvaldē. Šis laiks ir nozīmīgs ar to, ka Ainis rajonā
organizē pirmo atjaunotās Latvijas Republikas armijas iesaukumu, pēc tam piedalās Latvijas robežas
atjaunošanas darbos.
No 1992. – 1994.gadam ir Balvu rajona Tautas deputātu padomes priekšsēdētāja vietnieks, pēc
tam priekšsēdētājs. Ar A.Šaicāna iniciatīvu un atbalstu 1994.gada vasarā Balvos notiek 18.Lauku
sporta spēles. Deputātu pilnvaru laikam beidzoties, Ainis Šaicāns vairs nepiedalās rajona padomes
vēlēšanās.
No 1997. – 2000.g. strādā kā Balvu pilsētas Domes speciālists kultūras, izglītības un sporta
jautājumos. No 2001.gada ir Balvu pilsētas Sporta centra direktors. No 2000.g. viņš ir arī Latvijas
Ziemeļaustrumu reģiona futbola līgas vadītājs.
Izsakām patiesu līdzjūtību tuviniekiem un visiem, kuriem pietrūks šī brīnišķīgā Cilvēka.
Balvu novada Dome un pašvaldība

SIA
„Lauku
atbalsta
centrs”
vēlas nomāt
vai pirkt
lauksaimniecībā
izmantojamu
zemi.
Tālr.: 29119806.
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Balvi
Balvu Kultūras un atpūtas centa 1. un 2. stāvā apskatāma Olgas
Rečes gleznu izstāde.
4.novembrī plkst. 12.00 Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centrā konkurss 1.-4. klašu skolēniem „Cirka spēles”
4.novembrī plkst. 19.00 Pārcelts pasākums no 28.oktobra. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Pateicības vakars Balvu novada pašdarbības
kolektīvu dalībniekiem, to vadītājiem, kultūras darba organizatoriem.
Muzicē Ainārs Lipskis no Ludzas, spēļu programmas vada Līga Stebere no Valmieras. Dalības maksa Ls 0,50
5.novembrī plkst. 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Sudrabkāzu balle „Es tik tuvu tev esmu”
11.novembrī plkst. 17.00 Lāčplēša dienas pasākums „Jūs
sevi Latvijai devāt...” Pie pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem
11.novembrī plkst. 19.00 Balvu novada muzejā Kubulu KN
jauktā vokālā ansambļa „Koncerts draugiem un domubiedriem”
12.novembrī plkst. 16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Balvu
pilsētas pensionāru vakars
14-20.novembrim Balvu centrālajā bibliotēkā Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļa
17.novembrī Balvu centrālajā bibliotēkā Jauno grāmatu diena
17.novembrī plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīts pasākums „Ar mīlestību uz Latvijas zemi” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Piedalās viesmākslinieki Ilona Bagele un
Atis Ieviņš. Plkst. 21.00 balle. Spēlē grupa „Gints & Es”
23.novembrī Balvu centrālajā bibliotēkā tikšanās ar Balvu reģiona
audējām. Dženijas Berķes dvieļu izstāde.
25.novembrī plkst. 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Atis
un Jānis Auzāni koncertprogrammā „Rokasspiediena attālumā”.
Biļešu iepriekšpārdošana
27.novembrī plkst. 13.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Adventes pirmās sveces iedegšana.
27.novembrī plkst. 16.00 pie Balvu Kultūras un atpūtas centra
Lielās egles iedegšana
Balvu pagasts
19.novembrī plkst. 17.00 Muzikāla dzejas izrāde “Mēs uzcēlām
pili...” A.Tjunīša dzeja, M. Lāpāna autordziesmas. Plkst.21.00 Balle.
Spēlē grupa „Ceļā”. Balvu pagasta tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
16.novembrī plkst. 10.00 Svinīgs pasākums veltīts Latvijas
Proklamēšanas gadadienai. Bērzkalnes pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes zāle.
Bērzpils pagasts
5.novembrī plkst. 12.00 Bērzpils Saieta namā Bērzpils un
Briežuciema audēju pieredzes apmaiņas seminārs
5.novembrī plkst. 22.00 Bērzpils Saieta namā balle, spēlē “GINC
& ES’’. Ieeja līdz 23.00 - Ls 1.50, vēlāk Ls 2.00
18.novembrī plkst. 14.00 Bērzpils Saieta namā Valsts svētkiem
veltīts pašdarbnieku koncerts.
26.novembrī plkst. 13.00 Bērzpils Saieta namā Atpūtas
pēcpusdiena pagasta pensionāriem
Briežuciema pagasts
No 9.novembra Fotokonkursa „Mēs Latgalē ”fotogrāfiju izstāde
Briežuciema tautas namā
12. novembrī plkst. 20.00 Mārtiņdienas pasākums „Vīriešu diena
Briežuciemā”. Balle. Ikgadējs pasākums, kad jautrā noskaņā tiekas
starpnovadu pagastu atraktīvākie kultūras ļaudis.
16.novembrī Prieka, sporta un veselības diena. Sportiskas,
atraktīvas un muzikālas norises Valsts svētkus gaidot. Briežuciema
tautas namā.
17.novembrī Latvijas dzimšanas dienai veltīta pēcpusdiena un
koncerts Briežuciema pamatskolā.
Lazdulejas pagasts
3.novembrī plkst.12.00 Psalmu dziedāšana. Lazdulejas pagasta
pārvaldes zāle
19.novembrī plkst.19.00 pasākums veltīts Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai. Pēc pasākuma balle. Ballē spēlēs Aivars
Lipskis. Ieeja brīva.
Krišjāņu pagasts
18.novembrī plkst. 19.00 koncerts “Esi stipra mūsu Tēvu zemeLatvija”. Plkst.22.00 Balle. Krišjāņu pamatskolas zāle.
Kubulu pagasts
1.-10. novembris plkst.15.00 Psalmu dziedājumi, garīgo dziesmu dziedāšana Kubulu kultūras nama mēģinājumu zālē, pēc tam
trešdienās plkst. 15.00
17. novembrī plkst.12.30 Valsts svētkiem veltīts pasākums
„Mana dziesma Latvijai” Stacijas pamatskolā
19. novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Kubulu kultūras namā.
Tilžas pagasts
26.novembrī plkst. 18.00 Tilžas kultūras nama atklāšanas
pasākums. Koncertēs grupa „Galaktika”, plkst. 22.00 Balle. Spēlē
grupa „Gints & Es”.
Vectilžas pagasts
11.novembrī plkst. 20.00 Vectilžas pagasta svētki.
Vīksnas pagasts
18.novembrī plkst. 15.00 Valsts svētkiem veltīts koncerts „Skaista mana brāļa sēta”, piedalās ansamblis „Vakarblāzma”, deju kopa
„Rūtas”, TDK „Cielaviņa”, Vīksnas pamatskolas ēkā.
Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola
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