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12.februārī
balvenieši
sanāca
kopā Balvu Kultūras
un atpūtas centrā uz
pilsētas dzimšanas dienas pasākumu – „Mums
patīk dzīvot Balvos!”
Tajā uzstājās Dziesmu un
deju svētku laureāti – Balvu pamatskolas dejotāji
un jauniešu deju kopa
„Rika”, dziedāja un dejoja
konkursa „Mūsu talanti”
1.pakāpes ieguvēji, mūsu
bērnudārzu solisti un grupa „Rozīnītes”, muzicēja
skolu vokālie ansambļi,
uzstājās iemīļotās Kultūras
un atpūtas centra deju kopas „Nebēda” un „Luste”.
Gatavojoties Balvu pilsētas 83.dzimšanas dienai, režisore Ilga Olucāne
izlasījusi nepilnu tūkstoti
ziņu, kāpēc balveniešiem
patīk dzīvot tieši Balvos.
Lūgumam aizpildīt anketu
„Man patīk dzīvot Balvos,
jo....” labprāt atsaucās
visu paaudžu pilsētas
iedzīvotāji, sākot no 4
līdz 79 gadu vecumam.
Visvairāk ziņu lapiņu
aizpildīja skolu jaunieši un

Mums patīk dzīvot Balvos!

Dažādu paaudžu balvenieši atzīstas mīlestībā savai pilsētai.
Vasarā man patīk peldēties Balvu ezerā pie parka. Tur mani aizved mamma un tētis(6
gadi). Mēs piedzimstam tajā vietā, kurai esam nepieciešami, lai tur dzīvotu, strādātu,
mīlētu! Es mīlu savu pilsētu! (29 gadi). Balvos visi viens otru pazīst un te ir ļoti jauki,
sirsnīgi cilvēki. Te esmu pavadījis mūža skaistākos gadus. (79 gadi)

skolotāji. Paldies viņiem!
Ja pati pilsēta
varētu šīs rindas izlasīt,
tā starot starotu no
prieka, cik daudz patiesas
mīlestības, lepnuma un
citu labu emociju lasāms

šajos vēstījumos.
Pašlaik pilsētā deklarēti 7897 iedzīvotāji.
Šobrīd
pilsētā
dzīvo
četrdesmit viens 1928.gadā
dzimis pilsētas vienaudzis.

Balvu novadā nomainās vadība

10.februārī ar novada Domes lēmumu
Balvu novada Domes
priekšsēdētāja
krēslā
Jāni Trupovnieku ("TB"/
LNNK) nomainīja Andris
Kazinovskis (ZZS).

Iesniegumu
ar
J.Trupovnieka demisijas
pieprasījumu
4.februārī
parakstīja desmit no piecpadsmit Domes deputātiem
- Andris
Kazinovskis
(ZZS), Ināra Ņikuļina
(Tautas partija, TP), Ivans
Baranovs ("Saskaņas centrs", SC), Līga Kozlovska
(TP), Normunds Dmitrijevs (SC), Egons Salmanis
(ZZS), Anita Petrova (TP),
Aivars Kindzuls (LPP/LC),
Svetlana Pavlovska (SC)
un Pēteris Ozoliņš (ZZS).
Demisijas
pieprasījuma
vēstulē
norādīts,
ka
J.Trupovnieks piekopj autoritatīvu vadības stilu, varas uzurpēšanu un
pastāvīgu sava viedokļa
uzspiešanu, risinot organizatoriskos un saimnieciskos jautājumus. Viņam
tiek pārmestas kļūdas
pašvaldības institucionālās

3. (25.) numurs

sistēmas izveidē un kadru
komplektēšanā, klaja mobinga kultivēšanā, augstprātīgā attieksmē
pret
padotajiem, komunikācijas
trūkumā, neprasmē koordinēt domes administrācijas
darbinieku un pašvaldības
institūciju
darbību,
kā rezultāts ir bieža
kadru
mainība
un
neveselīgs
mikroklimats kolektīvā. Deputāti
pārmeta J.Trupovniekam
bezprincipiālu
attieksmi
pret viņam pietuvināto
struktūrvienību vadītājiem,
kas,
degradē
darba
organizāciju
pašvaldībā,
grauj novada pašvaldības
un domes prestižu.
Priekšsēdētājs debašu laikā
tam nepiekrita un skaidroja
savu viedokli.
Tomēr
10. februārī no rīta Domes
sēdē desmit deputātiem,
balsojot par un pieciem
("TB"/LNNK deputātiem)
– pret, J. Trupovnieku
atstādināja no amata.
Pēcpusdienā tika sasaukta Domes ārkārtas sēdē .
Tajā piedalījās 13 deputāti
(nebija J. Trupovnieka
un R. Bombāna no "TB"/

LNNK), no kuriem par A.
Kazinovski priekšsēdētāja
amatā nobalsoja 12.
A. Kazinovskis dzimis
1959. gadā, beidzis Latvijas
Lauksaimniecības
akadēmiju
(inženieris
mehāniķis), LZS Balvu nodaļas vadītājs, bijis Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks,
pirms tam Balvu rajona
padomes
priekšsēdētājs,
izpilddirektors, Medņevas
pagasta
padomes
priekšsēdētājs,
pieder
zemnieku
saimniecība,
dzīvojamā, viesu, vasaras
un mednieku mājas Viļakas
novadā.
A. Kazinovskis, izteica
gandarījumu, par to, ka
novada sabiedrībā varas
maiņa nav izraisījusi,
nekādu viļņošanos. Arī
spiediens
no
partiju
vadībām neesot bijis: "Pēc
2009. gada pašvaldību
vēlēšanām
Jānis
Trupovnieks piedāvāja mums,
zaļajiem
zemniekiem,
veidot kopīgu koalīciju
ar „TB”/LNNK, kam es
piekritu. Visi 15 deputāti –
arī tautpartijieši, saskaņieši

Jubilejas pasākumā Balvu
novada Domes Atzinības
rakstus saņēma:
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis”
mūzikas skolotāja Iluta Tihomirova, par nesavtīgu

un Pirmā partija – nobalsoja par Jāni priekšsēdētāja
amatā. Tomēr pamazām
priekšsēdētāja darba stils
kļuva arvien autoritārāks,
viņš daudz ko izlēma vienpersoniski, uzspieda savu
viedokli.
Tāpēc darbu
pameta
vairāki
labi
pašvaldības
darbinieki,
piemēram,
finansists,
būvinspektors.
Punktu
visam pielika darbs pie
šā gada budžeta, kur tika
paredzēts vēl vairāk apgriezt finanses pagastiem, kas jau iepriekš bija
samazinātas. Kā bijušais
pagasta vadītājs es zinu,
kas notiek laukos, kad
tos vairs neatbalsta, un ka
tos pamet cilvēki. Tālāku
situācijas pasliktināšanos
vairs nedrīkstēja pieļaut.
Jānis jau zināja, ka pieaug
nesaskaņas, bet viņa nelaime ir nespēja atzīt savas kļūdas. Mans darba
stils ir koleģiāls. Politikā
jārēķinās ar to, ka te tu
esi augšā, te – lejā. Tagad
mans galvenais darbs
būs šā gada pašvaldības
budžeta izvērtēšana un
apstiprināšana."

darbu un ieguldījumu
pirmsskolas vecuma bērnu
muzikālajā audzināšanā;
Balvu pamatskolas tehniskā
darbiniece Astrīda Andža
par godprātīgu un nesavtīgu
darbu Balvu pamatskolā;
Balvu Kultūras un atpūtas
centra māksliniece Eva Vinogradova par ieguldījumu
pilsētas tēla veidošanā;
Balvu Kultūras un atpūtas
centra deju kopas „Atvasara” un senioru kora
„Pīlādzis” dalībniece Daina Siņicina par ilggadēju
aktīvu darbošanos pilsētas
pašdarbības kolektīvos;
Akciju sabiedrības „Latvijas Autoceļu uzturētājs”
Rēzeknes ceļu rajona Balvu
nodaļas darbu vadītājs Ivars
Bērziņš par ilggadēju un
godprātīgu darbu autoceļu
uzturēšanas organizēšanā;
Dzimtsarakstu
nodaļas
darbiniece Dzidra Romanovska par ilggadēju,
godprātīgu un profesionālu
darbu Balvu Dzimtsarakstu
nodaļā.

J.Trupovnieks
savos
komentāros pēc atcelšanas
no amata bija atturīgs.
Viņš atzina, ka demisijas
pieprasījums viņam bijis
pēkšņs un negaidīts.
Savukārt I.Ņikuļina teica,
ka šīs pārmaiņas briedušas
jau ilgāku laiku un viņa par
to ar J.Trupovnieku jau bija
runājusi.

Apņēmības
pilns
strādāt.
A.Kazinovskis
Domes
sēdē
pateicās
deputātiem
par
izteikto uzticību un izteica apņēmību strādāt
līdzsvarotai
novada

attīstībai
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Informē Balvu novada Sociālais dienests
Dzirdot vārdus ”Sociālais dienests”, mēs saprotam, ka runa ir par materiālo
palīdzību, kas saista ar dažādu pabalstu piešķiršanu novada iedzīvotājiem no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tā ir tikai daļa no veicamajiem darbiem, ar kuriem ikdienā nodarbojas sociālie darbinieki, uzklausot savus iedzīvotājus un pildot
Labklājības ministrijas un novada pašvaldības uzliktās funkcijas sociālajā jomā.
Sociālā dienesta pamatuzdevums ir veikt sociālo darbu, nodrošināt sociālo
palīdzību, psiholoģisko atbalstu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Lai jebkuram novada iedzīvotājam būtu iespēja sīkāk iedziļināties mūsu ikdienas darbā, šogad, ar ”Balvu Novada Ziņu” starpniecību, Sociālā dienesta nodaļu
vadītāji uzrunās iedzīvotājus un, analizējot savu darbu, veidos pilnīgāku izpratni
par sociālā darbinieka ikdienu un iespējām sniegt palīdzību un atbalstu saviem
iedzīvotājiem.
Šajā numurā Jūs uzrunā Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas vadītāja Līvija Voroņina. Viņa analizē 2010.gadā
paveikto un kopā ar Jums ieskatīsies 2011.gada plānotajās aktivitātēs. Iespējams,
ka daļa no šīs informācijas Jums būs noderīga.
Anita Petrova, Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja

Atbalsts ikvienai
ģimenei

Sociālā dienesta Atbalsta
un rehabilitācijas nodaļa
veidota ar domu, lai
palīdzētu ikvienai ģimenei,
kurā radušās psiholoģiska
rakstura problēmas:
•
nesaskaņas ģimenē;
•
bērniem mācīšanās
grūtības, klaiņošana, neattaisnoti skolas kavējumi;
•
konflikti skolā;
•
savstarpējo attiecību
disfunkcija vecāku vai
bērnu un vecāku starpā;
•
krīzes
situācijas
ģimenē, vardarbība, kā arī
citi gadījumi, kad ģimene
nespēj pati rast risinājumu
savām problēmām .
2010.gads nodaļai ir bijis veiksmīgs, jo izdevās
iedzīvināt jaunas aktivitātes, vairāku projektu
realizācijas rezultātā, kurām
turpinājumu saredzam arī
šogad.
Ar Kopienu iniciatīvu fonda
atbalstīto projektu izdevās
uzsākt izglītojošo darbu ar
jaunajām māmiņām Balvu
novada četros pagastos par
pareizu bērnu ēdināšanu,
veselīgu dzīvesveidu un
par vardarbības ģimenē
izraisītām sekām, kuras
atstāj iespaidu uz bērnu
emocionālo
veselību.
Projekta ietvaros notika
izglītojošas
nodarbības
topošajām un jaunajām
māmiņām Tilžā, Bērzpilī,
Lazdulejā un Kubulos.
Otra veiksmīgi uzsākta
aktivitāte ir “Pasaku terapija” bērniem, vecumā
no četriem līdz deviņiem
gadiem. Nodarbību laikā sociālais pedagogs
kopā ar bērniem skatās
animācijas filmas, lasa pasakas, zīmē pasaku varoņus
un
analizējot,
mācās
atšķirt labo no ļaunā. Šīs
prasmes tiek nodotas skolu
sociālajiem pedagogiem.
Kā trešo no aktivitātēm
gribu pieminēt ārstniecisko

rehabilitāciju
bērniem
ar īpašām vajadzībām
dzīvesvietā, kur ar ģimenes
ārsta
nosūtījumu
var
vērsties pie nodaļas sociālā
rehabilitētāja Edītes Gorkinas un, saskaņojot laiku ar
fizioterapeita asistentu un
masieri, uzsākt ārstnieciskās
rehabilitācijas kursu, kas
sevī ietver ārstniecisko
vingrošanu, masāžu, ūdens
procedūras vai sāls istabas
apmeklējumu.
2010.gadā liela rosība
no iedzīvotāju puses notika saistībā ar dokumentu noformēšanu par
valsts apmaksātā sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma
saņemšanu
Jaundubultu
Sociālās integrācijas valsts
aģentūrā.
Pakalpojuma
saņemšanai tika nosūtīti
150 lēmumi.
Sociālajai rehabilitētājai
E.Gorkinai izveidojusies
veiksmīga sadarbība ar
Zviedrijas
organizāciju
"Gnosjo
Hjalper",
tā
humāno palīdzību gada
laikā varēja saņemt 346
personas. Tas bija liels atspaids ģimenēm ar bērniem
un jaunajām māmiņām.
2010.gada 3.decembrī
sociālais pedagogs kopā ar
pieciem novada bērniem,
Līvānos piedalījās Latgales
novada sporta svētkos
bērniem un jauniešiem ar
īpašām vajadzībām un atveda mājās godam nopelnītās
balvas. Šī tradīcija jau
turpinās daudzu gadu
garumā un mūsu bērni sevi
parādījuši kā vienus no
labākajiem.
Gada
nogalē
notika
Ziemassvētku pasākums
bērniem ar īpašām vajadzībām, kura laikā, biedrības
„Neatkarība-Balt”
kolektīvs no Lazdukalna, sniedza interesantu
priekšnesumu un priecēja
pasākuma dalībniekus ar
spēlēm un rotaļām. Salatētis
pasniedza saldumu paciņas,

kuras bija sarūpējusi Balvu novada Dome. Gatavojoties šiem svētkiem,
Hipotēku un zemes bankas
atbalstītā projekta „Sniegsim palīdzīgu roku!” ietvaros,
tika
gatavotas
Ziemassvētku
dāvanas
– ceptas piparkūkas, sa darbībā ar rokdarbnieču
biedrības „Mežģis” dalībniecēm darinātas sniegpārsliņas, kuras pievienoja
saldumu paciņām. Vēl katrs
bērns saņēma rotaļlietas,
kuras sadarbībā ar Latvijas
Kristīgo misiju, sarūpēja
Oskars Ambarovs.

Sociālais darbs ir
visai smags

Viss iepriekš teiktais ir
Sociālā dienesta darba
gaišā puse, taču daudz
sarežģītāks ir sociālais
darbs ar ģimenēm un
bērniem, kuru nodaļā veic
pēc komandas principa, kas
sevī ietver sociālā gadījuma
vadīšanu. Sociālais darbinieks kopā ar klientu veic
problēmu analīzi, meklē
klienta (ģimenes) stiprās
puses, un balstoties uz
tām tiek izstrādāts sociālās
rehabilitācijas plāns. To
pildot klients uzlabo esošo
situāciju.
Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļā
uz
2011.gada
1.janvāri uzskaitē bija 178
ģimenes ar bērniem. No
tām, 71 ģimene klasificētas
kā „aktīvā lieta”, ar kurām
sociālais darbs notiek
regulāri. Trīsdesmit viena
no šīm ģimenēm dzīvo novada pagastos, bet pārējās
- Balvu pilsētā. Šī darba
veikšanai nodaļā piesaistīti
nepieciešamie speciālisti:
psihologs, sociālais pedagogs,
psihoterapeits,
sociālais rehabilitētājs un
nepieciešamības gadījumā
arī citi speciālisti. Vēl
nopietnāks darbs notiek ar
24 augsta riska ģimenēm,
kurās uzraudzība tiek

Māmiņu skolā. Sociālajā dienestā jaunās māmiņas
var saņemt zinošu speciālistu konsultācijas un savā
starpā pārrunāt interesējošos jautājumus.
veikta arī brīvdienās un
svētku dienās, vienā reizē
vidēji apsekojot desmit
ģimenes, kurās pastāv vai
var pastāvēt risks bērnu
drošībai un pamatvajadzību
nodrošināšanai.
Arvien biežāk sastopamies
ar vardarbību ģimenē. 2010.
gadā uz Latgales reģionālo
atbalsta centru „Rasas
pērles” Rugājos nosūtīti
40 bērni no Balvu novada,
bet Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus dzīvesvietā
saņēma pieci bērni, kuri
cietuši no prettiesiskām
darbībām.
Domājot
par
sievietes
dzīves
kvalitāti,
Labklājības ministrijas projekta ietvaros, vardarbībā
cietušām sievietēm piecu
mēnešu garumā bija iespēja
saņemt psiholoģisko atbalstu grupās, ko vadīja psihoterapeite Iveta Gargurne.
Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļā, četras reizes mēnesī
notiek
starpprofesionāļu
komandas sapulces, kurās
piedalās psihologs, sociālais
pedagogs, ģimenes ārsts,
sociālais
rehabilitētājs
un sociālais darbinieks –
gadījuma vadītājs. Gada
laikā ir notikušas 23 sapulces, kurās tika izskatīta 141
lieta un pieņemti lēmumi
uzsākt sociālā gadījuma
vadīšanu 28 ģimenēm Balvu pilsētā un 15 ģimenēm
novada
pagastos.
Ar
īpašām grūtībām saskaras
pagastu sociālie darbinieki.
Viņi strādā ar visām mērķa
grupām,
tāpēc
nepietiek laika visu gadījumu
vadīšanai. Pagastos viņi ir
vieni, uz vietas nav pieejami visi nepieciešamie
speciālisti, tādēļ ir ieviests jauns komunikācijas
veids - starpprofesionāļu
komandas sapulču laikā,
veicot
telefoninterviju,
diskusijā tiek iesaistīti arī
pagastu sociālie darbinieki. Praktiski tas notiek
pavisam vienkārši - telefonam ieslēdz skaļruni
un sociālais darbinieks
var piedalīties debatēs,
gadījuma apspriešanā, kā
arī iesaistīties sapulces

lēmuma pieņemšanā.
Gada laikā notikušas
astoņas starpinstitucionālās
komandas sapulces, tajās
skatītas 116 lietas.
Šajās sapulcēs piedalās
visi
starpprofesionālās
komandas
locekļi
un
pārstāvji no Bāriņtiesas,
Valsts Probācijas dienesta,
nepilngadīgo lietu inspekcijas un pašvaldības policijas. Sapulcēs tiek skatītas
lietas par nepilngadīgiem
likumpārkāpējiem,kuri
nonākuši policijas redzeslokā, apkopota informācija
par
sociālā
gadījuma
vadīšanas gaitu, vienlaikus tiek strādāts arī
ar
bērnu
vecākiem,
pieņemts lēmums par
nepieciešamā
pakalpojuma veidu konkrētajam
pusaudzim un viņa ģimenes
locekļiem. Šādiem bērniem
rekomendējam
iziet
Sociālās korekcijas programmu, kura paredzēta
bērniem ar antisociālu
uzvedību. Tas palīdz izprast savas uzvedības
sekas, novērtēt situāciju,
kas mazinātu risku turpmāk
iesaistīties
nelikumīgos
darījumos. Diemžēl jāatzīst,
ka likumpārkāpumus izdara arvien jaunāki pusaudži.

Plāno dažādas
aktivitātes

2011.gadā Sociālā dienesta
Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļā ieplānotas sekojošas
aktivitātes:
tiks veidota atbalsta grupa vardarbībā cietušām
sievietēm (I. Gargurne);
pilnveidots
preventīvais
darbs, kas sevī iekļauj
profilaktisko apsekošanu
ģimenēs, bērnu novērošanu
klasēs un risku novērtēšanu
bērniem pilsētas un lauku teritoriju pirmskolas
izglītības iestādēs;
iecerētas grupu nodarbības
māmiņām sociālo prasmju
apgūšanai un uzlabošanai
(E. Gorkina);
turpināsies
izbraukuma
izglītojošās
nodarbības
jaunajām māmiņām novada
pagastos.
turpinājums 3.lpp.
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turpinājums no 2.lpp.
Pirmais
izbraukums
plānots uz Tilžas pagastu
2011.gada 2.martā no
plkst.10 līdz 12.
Nodarbības
paredzētas
organizēt ģimenēm ar
bērniem līdz 10 gadu vecumam.
Savas
vēlmes
par
pārrunājamajām
tēmām
lūdzam izteikt zvanot atbalsta un rehabilitācijas
nodaļai
pa
tālruni
64521997.

Izmantojiet Sociālā
dienesta speciālistu
palīdzību

Sociālo problēmu gadījumā,
klienti
bieži
griežas
sociālajā dienestā un lūdz
materiālo palīdzību, kuru

pašvaldība ir tiesīga sniegt,
ja ģimene atbilst likumā
noteiktajiem
kritērijiem.
Tomēr tas ir īslaicīgs
risinājums. Katrā no mums
ir iekšējie resursi, kuri nav
izmantoti līdz galam un
atklātas visas iespējas. Vai
nav pareizāk iedot rokās
makšķeri, lai pats varētu to
zivi nozvejot?
Novada iedzīvotāji,
ģimenes
psiholoģisko
problēmu gadījumā, tiek
laipni aicināti izmantot
sociālā darba speciālistu
palīdzību. Mūsu darbinieki ir ikvienā pagastā un
viņa apmeklējums ir pirmais solis pretī problēmu
mazināšanai.Pagasos strādā
profesionāli sociālie darbinieki, kuriem ir atbilstoša

izglītība, zināšanas un
pieredze, lai varētu vadīt
sociālo gadījumu. Kopā ar
viņiem, klients izvērtēs savas ģimenes stiprās un vājās
puses, meklēs problēmas
cēloni, kas traucē normāli
funkcionēt un, balstoties uz
stiprajām pusēm, meklēs
risinājumu.
Situācijas
uzlabošanai tiks piesaistīti
nepieciešamie speciālisti.
Ja vēlaties uzsākt šāda
veida sadarbību, bet nav
izveidojies kontakts ar pagasta sociālo darbinieku,
lūgums zvanīt Atbalsta
un rehabilitācijas nodaļas
vadītājai Līvijai Voroņinai
pa tālruni 64521997 vai
mobilo telefonu 28652089.

Rehabilitācijas nodaļā darbojas:
-Jauno vecāku skola „Ligzdiņa”;
-Sociālpsiholoģisko treniņu grupas pieaugušajiem;
-Psihosociālās korekcijas grupas pusaudžiem (pieejamas arī individuālās nodarbības);
-Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības bērniem un pieaugušajiem;
-Limfu drenāžas speciālista pakalpojums;
-Masieres pakalpojums bērniem, zīdaiņiem un pieaugušajiem;
- „Pasaku terapija” bērniem no 4- 9 gadu vecumam.
Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas darba laiks:
Pirmdienās 8.30 - 18.00
O., T., C.
8.30 - 17.00
Piektdienās 8.30 - 16.00
Pusdienu pārtraukums no 12.30 – 13.00
Atbalsta un rehabilitācijas nodaļa piedāvā:
-Psihoterapeites Anželikas Spruktes privātprakses konsultācijas (par samaksu),
mob. telefons - 29227718
-Dokumentu noformēšanu valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
saņemšanai:
*personām ar funkcionāliem traucējumiem ( no 15 – 62 gadiem
* Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem,
* politiski represētām personām.
-Krīzes istabas pakalpojumu sievietei ar bērniem vardarbības gadījumā ( uzturēšanās
līdz 3 mēnešiem).
-Psihologa konsultācijas (Balvu novada iedzīvotājiem bez maksas).

3.

Balvu Novada muzejā februāris - pilsētas
dzimšanas dienas mēnesis
Turpinām sarunas par Balviem!
16. februārī plkst. 14.00
Pasākumu cikla "Pagraba stāsti"ietvaros
"Atrastā Latvija. Balvi". Vada vēsturniece Irēna Šaicāne.
Izstāžu zālēs •
ElitasTeilānes personālizstāde "Grafikas".
•
Olgas Rečes gleznas
Fotoizstāde par Balviem gadu gaitā
Balvu Novada konferenču zālē skatāma fotoizstāde
“Balvi”. Tajā skatāmas vairāk nekā 150 melnbaltas
fotogrāfijas ar dažādos gados tapušiem Balvu pilsētas
skatiem. Vēsturiskās fotogrāfijas nākušas no Novada
muzeja krājuma, bet mūsdienu fotogrāfiju autore ir Dace
Teilāne. Viņa stāsta, ka izstāde ir izzinoša un interesanta
ar to, ka pameklētāji var skatīt dāžādas mūsu pilsētas vietas dažādos laikos un salīdzināt, jo daudzas fotogrāfijas
fotografētas no tā paša skatu punkta, kā pirms gadiem.
Daļa mazāka izmēra fotogrāfiju ar paskaidrojošiem pierakstiem ir izvietotas mapēs. Apmeklētājiem tiek piedāvāta
iespēja tās nesteidzoties pētīt. Šo izstādi būs iespēja skatīt
līdz marta beigām. Uz to īpaši aicināti skolu jaunieši projektu nedēļas ietvaros.

Iekārto izstādi. Muzeja speciāliste D.Teilāne
aicina apmeklēt izstādi. Tajā ir ko redzēt gan
pavisam jauniem Balvu iedzīvotājiem, gan vecāka
gadagājuma balveniešiem.

Uzņēmējdarbība

Apmācību seminārs uzņēmējiem
Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītā un
Rēzeknes
Uzņēmēju
biedrības īstenotā projekta ietvaros 2011. gada
sākumā Rēzeknes, Balvu un Ludzas uzņēmēji
apmācību
semināros
pilnveidos prasmes un
apgūs pieredzi elektronisko mediju izmantošanā
uzņēmējdarbībā un savu
interešu pārstāvībā.
Balvu
novada
pašvaldības Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes
priekšsēdētājs
Ģirts
Teilāns (e-mail: uznemejdarbiba@balvi.lv, mob.
29440812) informē, ka
Balvos seminārs notiks
24.februārī plkst.10:00
Biznesa inkubatora telpās
Vidzemes ielā 2b.

Projekta
vadītājs
Juris Guntis Vjakse stāsta:
„Apmācību seminārā uzņēmējiem būs iespēja pilnveidot uzņēmumu iekšējās
komunikācijas zināšanas,
analizēt priekšnosacījumus
abpusēji izdevīgu attiecību
veidošanai starp darba
devējiem un darbiniekiem,
diskutēt par sekmīgas
ārējās
komunikācijas
priekšnoteikumiem.
Atsevišķa sadaļa apmācībās
veltīta komunikācijai interneta vidē – kā izmantot mājas lapas, blogus,
sociālos
tīklus
utt.
uzņēmumu mērķu sasniegšanā, kādi ir elektroniskās
komunikācijas plusi un
mīnusi utt.
Šāds seminārs uzņēmējiem
ir iespēja papildus pilnveidoties, lai ikdienas darbā
šīs prasmes sekmētu arī
biznesa attīstību.”

Projektu „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese
un Latgales uzņēmēju
biedrību
administratīvās
kapacitātes stiprināšana”
ievieš Rēzeknes Uzņēmēju
biedrība sadarbībā ar Balvu
novada uzņēmējdarbības
atbalsta klubs „KRAMS”
un biedrība „Ludzas amatnieks”.Projekta mērķis ir
attīstīt savstarpējo sadarbību uzņēmēju biedrību
biedru
vidū,
veicināt
pozitīvas
sadarbības
pieredzes pārnesi starp
dažādu Latvijas reģionu
un tuvākās pierobežas
ārvalstu
nevalstiskajām
organizācijām, paaugstināt
Latgales
uzņēmēju
biedrību
administratīvo
kapacitāti, atpazīstamību
un
līdzdalību
valsts
tautsaimniecībai svarīgu
lēmumu pieņemšanā.

Projekta
kopējais
budžets ir Ls 14 560,
tajā skaitā 93 procentus
finansējuma
nodrošina
Eiropas Savienība ar ESF
starpniecību.
Projekta
ietvaros
jau
2010. gada rudenī notika
apmācību semināri par
uzņēmumu pārvaldes un
kontroles
mehānismiem
darba devēja interešu
kontekstā, tika organizēts
pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju, kur Latgales uzņēmējiem bija
iespēja
tuvāk
iepazīt
līdzīgas darba devēju
organizācijas – Liepājas
Direktoru padomes darbu,
kā arī apmeklēt vairākus
Liepājas uzņēmumus.
Savukārt
2011.
gada
pavasarī paredzēta pieredzes apmaiņas vizīte uz
Šauļiem Lietuvā, kur jau
kopš 1989. gada darbojas

Šauļu Ražotāju asociācija.
Tā
apvieno
vairāk
nekā 70 rūpniecības un
tirdzniecības uzņēmumus,
iestādes un organizācijas,
kuras sekmīgi
pārstāv
biznesa intereses valdības
un pašvaldību institūcijās,
izstrādā
ekonomiskās
attīstības
un
sociālās
drošības
priekšlikumus.
Projekta noslēgumā 2011.
gada
jūnijā
Rēzeknē
paredzēta kopīga konference
„Uzņēmēju
organizāciju
loma
uz
sabiedrības
vajadzībām
vērstas politikas veidošanā
un tautsaimniecībai svarīgu
lēmumu
pieņemšanas
procesā”,
paredzēts
parakstīt
Ziemeļlatgales
reģiona uzņēmēju biedrību
memorandu,
pilnveidot
sadarbību ar vietējām
pašvaldībām.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 15.februāris

Interesanti

AFIŠA

“Slīdonis 2011”pulcē lielus un mazus

6.februārī Balvos uz
kalniņa pie „Automa”
pulcējās
visdažādāko
veidu ragaviņu braucēji.
Te
bija
gan
mazi
bērni, gan vīri un sievas ar sirmām galvām.
Bija gan tradicionālās
ragaviņas, gan „čukiņi”,
gan „ābolīši”. Lielākā
uzmanība tika pievērsta
neparastajiem slīdmodeļiem,
kuri
sacentās
dažādās nominācijās.

Pasākuma galvenā rīkotāja,
Balvu novada pašvaldības
speciāliste jaunatnes lietās
Ināra Frolova pastāstīja, ka
piedalījās pieci slīdmodeļi
un katrs ieguva savu balvu:
„VIKIJS” (nominācijā ātrākais),
“SPIEĶI VĒJĀ” (nominācijās tālākais un skatītāju
simpātija),
Lidonis “INĀRIŅA” (nominācijā - vasarīgākais),
„NEKUR NAV TIK LABI,
KĀ MĀJĀS” (nominācijā
– sirsnīgākais),
“TRĪS TRAKI ZIRGI”
(nominācijā - precīzākais).
Pēc
sacensībām
un
apbalvošanas
ceremonijas, ragaviņu braukšanas
priekus
izbaudīja
arī
daudzie skatītāji.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Kultūras un atpūtas centra foajē telpās skatāmi Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbi.
17.februārī
Muzikālais konkurss skolu vokālajiem ansambļiem un
solistiem „BALSIS” Balvu muižā.
18.februārī plkst.20:00
Konkurss „Mis un Misters Balvi 2010”.
19.februārī pl.18:00
Deju koncerts „Ielūdz „Nebēda”...” Piedalās vieskolektīvi
no Gulbenes „Rūsiņš”, no Alūksnes – „Jukums”, no Madonas „Vidzemes seniori”. Ieeja bezmaksas.
26.februārī pkst.17:00
Grupas „Baltie lāči” koncerts. Ieejas maksa Ls 3,- . Biļešu
iepriekšpārdošana no 21.februāra.

Skatītāju favorīti. Skaļākās sacensību skatītāju
ovācijas izpelnījās motokluba “Spieķi vējā”
slīdamrīks, kas bija aprīkots ne tikai ar izpūtēju,
motorzāģi, bet arī ar efektīvu stūri. Visi braucēji
bija aizsargtērpos un ķiverēs.
Pasākuma organizētāji izteica cerību, ka nākamgad
dalībnieku
skaits
būs
krietni kuplāks. „Idejas ir arī
vairākām citām sacensību
disciplīnām. Tāpēc laikus
domājiet savus slīdmodeļus
un piesakieties,” mudina
I.Frolova.
Viņa saka mīļu paldies
čaklajiem palīgiem:
Valērijai Gostjevai, Valēri-

jai Sprudzānei, Kristenai
Sējānei, Kasparam Cielavam, Danielam Lazdiņam,
Uvim Prolim, Mikum Prolim, Ilgvaram Gruntmanim,
Laurai Macānei un pasākuma vadītājiem Agritai Leišavniecei un Edgaram Oplucānam pasākuma
“SLIDONIS 2011”
organizēšanā, sagatavošanā
un vadīšanā.

Balvu pagastā
27.februārī Meteņdienas pasākums Pilskalnā ,,Ejam,
bērni, laižamies, no kalniņa lejiņā,, ar vizināšanos,
ķekatām...grūbu biezputru, pankūkām u.c.
Briežuciema pagastā
19.februārī.plkst.20:00 Gada ieskaņas koncerts
Bērzpils pagastā
Foto izstāde ,,Skaistākie ziemas mirkļi,,
26.februārī plkst.22:00 Diskotēka
Kubulu pagastā
Edītes un Nikolaja Gorkinu izstāde ,,Daba tuvplānā,,
18.februārī plkst.22:00 Deju vakars
Tilžas pagastā
17.februārī Leļļu teātris
25.februārī Salnavas dramatiskā kolektīva izrāde
26.februārī Deju vakars ,,Tiem, kam pāri 30,,
Krišjāņu pagastā
25.februārī Salnavas dramatiskā kolektīva izrāde

NVA informē

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā
jaunas iespējas
Viena no Nodarbinātības
valsts
aģentūras
prioritātēm ir atbalsts
jauniešiem
bezdarbniekiem, tāpēc 2011.
gadā tiks īstenoti vairāki
jauni
nodarbinātības
pasākumi šai bezdarbnieku grupai.
Nodarbinātības
Valsts
aģentūras Balvu filiāles
vadītāja Sandra Kindzule
pastāstīja, ka jauniešu
bezdarbnieku
problēma
par prioritāru izvirzīta
tāpēc,
ka
daudziem
jauniešiem nav atbilstošas
izglītības un darba pieredzes, lai konkurētu darba
tirgū. Daudzi neturpina izglītību finansiāla rakstura
problēmu dēļ.
Jauniešiem
bezdarbniekiem vecumā no 15
līdz 24 gadiem, kuri nav
ieguvuši
profesionālo
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

izglītību vai nav bijuši
iepriekš
nodarbināti,
paredzētas
„Darbnīcas
jauniešiem”.
Pasākuma
dalībniekiem tiks dota
iespēja izglītības iestādēs
izmēģināt
sevi
trīs
profesionālās
jomās,
ikvienā darbojoties trīs
nedēļas. Jaunieši varēs
gan iepazīt katras jomas
specifiku, gan iegūt pirmo pieredzi, lai izdarītu
mērķtiecīgu un pamatotu
izglītības un turpmākās
profesionālās
darbības
izvēli.
Savukārt, lai veicinātu
jauniešu
bezdarbnieku
darbošanos
sabiedrības
labā, tiks īstenots pasākums
"Atbalsts
jauniešu
brīvprātīgajam darbam",
tādējādi
veicinot
un
popularizējot brīvprātīgo
darbu.
Pasākumā
galvenokārt
piedalīsies tie jaunieši
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

bezdarbnieki,
kuriem
nav nepieciešami iztikas
līdzekļi, jo, piemēram,
finansiālu atbalstu nodrošina tuvinieki, taču
ir motivācija attīstīt darba iemaņas. Dalības ilgums šajā pasākumā būs
līdz sešiem mēnešiem.
"Atbalsts
jauniešu
brīvprātīgajam
darbam"
ļaus jauniešiem iegūt vai
attīstīt darba iemaņas un
sociālās prasmes, kas vēlāk
noderēs darba tirgū.
Pasākumā „Darba vieta
jaunietim” tiks iesaistīti
nelabvēlīgākā
situācijā
esošie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, piemēram, pēc bērnu
kopšanas
atvaļinājuma
vai ar invaliditāti. Viņi,
noslēdzot līgumu ar darba
devēju, varēs 9 mēnešu
laikā iegūt darba pieredzi,
apgūt jaunas prasmes un
iemaņas.
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Balvu Tālākizglītības centrā
Brīvības iela 47, Balvi
Notiek pieteikšanās uz ANGĻU valodas kursiem
12 klašu skolēniem - sagatavošanās angļu valodas
NOSLĒGUMA EKSĀMENAM (24 stundas – 25 lati)
Pirmā tikšanās 5. aprīlī plkst. 16.00
tālr./ fakss: 64507012, 26585964,e-pasts: centrs@balvi.lv
SIA „Gulbenes auto apmācības centrs
Autoskola piedāvā kursus C un D profesionālās kategorijas iegūšanai (35 stundas)
Notiek grupu komplektēšana
Apmācības Balvu Tālākizglītības centrā
tālrunis: 64473285, 29267227,
e- pasts: aacgulbene@inbox.lv

Aicina jaunos peldētājus
Balvu Sporta skola uzņem jaunus audzēkņus interešu
izglītības programmā PELDĒŠANA.
Uzņemšana notiek divām vecuma grupām:
• 0.grupa 2004.–2005.gadā dzimušiem bērniem
(nodarbības notiks divas reizes nedēļā – trešdienās un
piektdienās, plkst. 13:15 – 13:55);
• 1.grupa 2000. – 2003.gadā dzimušiem bērniem
(nodarbības notiks trīs reizes nedēļā – otrdienās,
trešdienās un piektdienās, plkst.14:45 – 15:25).
Iesniegumu veidlapas var saņemt Balvu Sporta skolā
pie lietvedes (Alejas ielā 2) vai Balvu Sporta skolas
peldbaseinā pie zāles pārzines (Dārza iela 2).
Sīkāka informācija pie peldēšanas treneres Alīnas Zelčas
(mob. 26435149)

Redaktors
Modris Teilāns
Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

Tirāža: 5000
eksemplāri

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem
atbild to autors.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: bnz@balvi.lv, t.: 64522465, 26335803, mājas lapa: www.balvi.lv

