Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2011. gada 31. augusts

Ir atkal septembris.
Tāds rudenīgi saulains
Ar lapu krāsainību,
Miglainajiem rītiem.
Mēs atkal veram savas
Skolas durvis,
Un ejam pretī daudz kam
nezināmam.

18. (40.) numurs

Kad kļavas lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles
pudurītis un krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas
pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. Katrs ar
savām domām, priekiem un bēdām. Vasara savu darbu
ir beigusi, klāt septembris ar gladiolām, kuras garākas
par pirmklasniekiem, un jautrām, spurainām asterēm kā
bērnudārza bērni. Sākas jauns mācību gads.
“Esat sveicināti Zinību dienā!”- skanēs skolu direktoru, klases audzinātāju uzrunās, un visus vienos ziedi, kurus pasniegs saviem mīļajiem skolotājiem. Kāds būs jaunais mācību gads, lielā mērā atkarīgs no mums katra. Ir
svarīgi, lai mūs vada kāds mērķis, kaut arī pirmajā mirklī
mēs to nesaskatām, īsti neapzināmies. Bet neatkarīgi
no visa - jaunais mācību gads nāks ar labiem vārdiem,
labām domām, laba vēlējumiem.
Visiem pedagogiem no sirds novēlam turpmākajā
karjerā veikt darbu, kas sagādā prieku, spēju pieņemt
jaunus izaicinājumus un saglabāt cilvēciskās kvalitātes.
Lai visiem kopā izdodas veidot tādu vidi, kurā vēlamies
dzīvot!
Skolēniem gribas novēlēt saglabāt 1.septembra un
mācību gada sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba
prieku visa mācību gada garumā.
Vecākiem-pacietību un izturību, sapratni un mīlestību,
palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā!
Balvu novada Dome un pašvaldība
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Skolas zvans ieskandina
mācību gada sākumu

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Iveta Tiltiņa

Septembris... Tik savādi!
Nupat, šķiet, kalendārs vēstīja
par jūnija sākumu. Tomēr vasara nemanot ir galā, un pārņem
sajūta, ka ar katru gadu tas notiek
arvien ātrāk un ātrāk. Bezrūpība
jānomaina pret pienākumiem
un dienas ritms jāpārkārto skolai. Darbu daudz ir visiem.
Taču nevajag ļauties skumjām!
Piedzīvojuma, patiesa prieka un
daudz patīkamu emociju garšu
noteikti varēsim izbaudīt arī
jaunajā mācību gadā, jo viss jau
atkarīgs vien no mums pašiem.
1.septembris ienāks visās
Balvu
novada
izglītības
iestādēs. Pirmo reizi 1.septembri sagaidīs 110 pirmklasnieki,
Balvu bērnu un jauniešu centrs
un jaunā direktore Lelde Leja
ar saviem darbiniekiem. Tāpat
neaizmirstams 1.septembris būs
Balvu Valsts ģimnāzijas direktorei Inesei Paiderei.
Šogad
Balvu
novada
vispārizglītojošajās
skolās
mācīsies 1590 skolēni, kas ir
par 139 mazāk salīdzinājumā
ar iepriekšējo mācību gadu.
Mazliet palielinājies ir 5-6 gadnieku skaits.
Samazinoties skolēnu skaitam, vairāk parādās apvienotie klašu komplekti - kopā 16.

Apvienotas klases nav Balvu pamatskolā, Balvu valsts
ģimnāzijā, Balvu Amatniecības
vidusskolā.
Pirmsskolas
izglītības
iestādes apmeklēs 485 audzēkņi,
bet pirmsskolas grupiņās pie
skolām - 63.
Profesionālās ievirzes skolās
arī ražīgi turpinās darbs un tajās
kopā mācīsies 780 audzēkņi.
Balvu tālākizglītības centrā
turpinās 2.kursa studijas tiesību
zinātnēs un datordizainā, ISMA
uzņēmējdarbības vadība 3.kurss
un grāmatvedības koledžas
valsts pārvaldes speciālistu
2.un 3.kurss. Vēl arvien notiek
studentu uzņemšana 1.kursā
tiesību zinātnēs, datordizainā,
sākumskolas skolotāju, psihologu programmās un pārvaldes
speciālists maģistrantūrā.
Rīgas Valsts tehnikumā notika 1.izlaidums un 25 jaunieši
ieguva komercdarbinieka pakalpojumu kvalifikāciju. Mācības
turpinās 2. un 4.kursā. 20 jauni
studenti uzņemti komercdarbinieka pakalpojumu programmas 1.kursā. RVT ir jaunās
telpās - Balvu Amatniecības
vidusskolā.

Turpinājums 3. lpp.

Aktuāli
Šogad mācību gadu
uzsākt 1. septembrī
aicinām:  
Balvu Valsts ģimnāzijā
plkst. 10:00
Balvu amatniecības vidusskolā
plkst. 9:00
Balvu pamatskolā plkst. 9:00
Bērzpils vidusskolā
plkst. 10:00
Bērzpils vidusskolas Krišjāņu
filiālē
plkst. 9:00
Tilžas vidusskolā plkst. 9:00
Tilžas vidusskolas Vectilžas
filiālē
plkst. 9:00
Briežuciema pamatskolā
plkst. 9:00
Stacijas pamatskolā
plkst. 9:00
Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiālē
plkst.11:00
Balvu Mūzikas skolā
plkst.15:00
Balvu Mākslas skolā
plkst. 14:00

1. septembra
pasākums
Balvu Tirdzniecības centrs
Balvos, Brīvības ielā 57
1. septembrī no 12:00 –
14:00 laipni aicina skolēnus
un viņu vecākus uz Zinību dienas sagaidīšanas pasākumu.
Pasākumā:
zīmēšanas
konkurss un radošās darbnīcas,
mazo vokālistu koncerts,
spēles un atrakcijas

Fotokonkurss “Mēs
Latgalē”
Fotokonkursam
„Mēs
Latgalē”
iesniegtie
darbi no 20.augusta skatāmi
fotoizstādē Balvu Novada
muzejā. Konkursam 59 darbus
iesnieguši 17 autori. Žūrija
vēl darbus vērtēs, bet izstādes
skatītājiem tas iespējams
jau šobrīd. Piedāvājam izteikt savas simpātijas kādam
no darbiem. Pateicamies
atbalstītājiem, kas palīdzēja
sagādāt dāvanas fotogrāfiem
izstādes atklāšanas dienā.
Tie ir: veikals „Tik-Tak”, aptieka „Ieva-SIL”, SIA „Balvu
bildes”,SIA „Diogēns audio”,
biškopis J.Silaunieks, Balvu Novada muzejs un Dace
Teilāne
Balvu
novada
pašvaldības
Saimnieciskā
pārvalde iznomā nedzīvojamās telpas Bērzpils ielā
2a, Balvos, platība 149 m2.
Iznomājamās telpas var
apskatīt iepriekš saskaņojot
ar Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskās
pārvaldes
speciālisti mājokļu jautājumos Valentīnu Fedulovu
(tel.29422900)
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Skolas zvans ieskandina mācību gada sākumu

Mūsu novadnieka izstāde
Sakrālajā centrā
25. augusta rīts bija īpaši
skaists – saulains un silts. Tas
Balvos sākās ar dievkalpojumu
Balvu Romas katoļu baznīcā,
pēc kura draudzes locekļi un citi
viesi devās uz Sakrālās kultūras
centru, kurā tika atklāta – “Pētera
Džigura grafiku un tušas
zīmējumu izstāde - dāvinājums
novadniekiem”. Tik tiešām,
ikkatrs izstādes apmeklētājs
sev varēja izvēlēties kādu no
mākslinieka darbiem, pieteikties
tam, īpaši to rezervējot, un pēc
izstādes beigām to paņemt sev –
kā īpašu dāvanu.
Izstādes atklāšanā Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietniece
Ināra
Ņikuļina
māksliniekam
pasniedza
Balvu novada Domes augstāko

vai C1 līmenis. Skolēniem, kuru
sniegums eksāmenā neatbildīs
vismaz B1 līmeņa aprakstam,
tiks norādīts tikai kopvērtējums
svešvalodas eksāmenā.

apbalvojumu – Atzinības rakstu,
kuru bija solīts viņam nodot līdz
ko Balvos tiks atklāta Pētera
Džigura izstāde.
Atgādinājumam, pagājušajā
gadā Valsts 92.gadadienai veltītajā
pasākumā Balvu novada Dome
nolēma pasniegt Atzinības rakstu
Pēterim Džiguram par ilggadēju
ieguldījumu
Balvu
Novada
muzeja krājuma papildināšanā
un Balvu novada atpazīstamības
veicināšanā. Mākslinieks toreiz
nevarēja apmeklēt pasākumu,
tāpēc apbalvojumu pasniedza
tikai tagad.
Izstādes apmeklētāji ne tikai
varēja vērot Pētera Džigura
darbus un kādu no tiem izvēlēties
sev, bet arī baudīt īpašo Sakrālā
centra auru un dzīvo mūziku.

Izmaiņas likumdošanā

Datorklase Tilžas internātpamatskolā

Turpinājums no 1. lpp. paredzēts iepriekš no šī mācību
Mācību saturs

Ilutas Lipskas foto

Jaunie Balvu uzņēmēji rāda savu veikumu
26. augustā Daugavpilī,
Valkas
ielā
6a
notika
biznesa inkubatora „IDEJU
VIESNĪCA” svinīga atklāšana.
Visus pasākuma dalībniekus uzrunāja biedrības
„Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” (LATC) valdes
loceklis Māris Igavens. Pēc
svinīgām uzrunām, kurās savu
dalību ņēma arī Balvu novada
Balvu novada pašvaldības

aģentūras
„Ziemeļlatgales
Biznesa centrs” direktors Viktors
Šļuncevs, visiem klātesošiem
bija radīta iespēja iepazīties ar
inkubatora uzņēmumu ražotiem
produktiem
un
Daugavpils
biznesa inkubatora „IDEJU
VIESNĪCA” telpām. Izstādē
varēja iepazīties ar vairāk
nekā 20 dažādiem produktiem,
tehnoloģiju, tekstiliju, eko –
produkcijas un citās nozarēs.
Balvus
pārstāvēja
SIA „Eco fabrika” un SIA
„WINWOOD”. Ļoti pievilcīga

bija
Ģirta
Teilāna
SIA
„WINWOOD” stends „Skatuves
mehānismi darbojas izcili”, Daces
Boļšakovas un Guntara Šulta
SIA „Eco fabrika” produkcija
piesaistīja lielu daiļā dzimuma
uzmanību.
Balvu
uzņēmēji
varēja būt gandarīti par paveikto.
Skatītāju uzmanības netrūka.
Biznesa
inkubatori
„IDEJU VIESNĪCA” tika radīti
kā uzņēmējdarbības atbalsta
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instruments ar mērķi palīdzēt
izveidot un attīstīt jaunus
uzņēmumus Latgalē. Pat reiz
biznesa
inkubatori
„IDEJU
VIESNĪCA” sekmīgi darbojas
Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos un
Līvānos.
Godājamie
uzņēmēji,
ja Jūsu uzņēmums nav vecāks
par 2 gadiem Jums ir iespēja
kļūt par biznesa inkubatora
„IDEJU VIESNĪCA” dalībnieku
un
saņemt
atbalstu.
Visi
interesenti būsiet gaidīti Balvu
novada pašvaldības aģentūra
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”,
Biznesa inkubatorā „IDEJU
VIESNĪCA BALVI” Balvos,
Vidzemes ielā 2B NO 9:00 –
17:00, izņemot sestdienas un
svētdienas. Svarīgākais, lai Jums
būtu ideja un vēlme darboties.
Biznesa inkubatora „IDEJU
VIESNĪCA BALVI” projekta
koordinatore Renāte Preimane
palīdzēs idejas materializēt. Uz
tikšanos!
V. Šļunceva,
„Ziemeļlatgales Biznesa
centra” direktora
teksts un foto

Īpašs rudens Balvu bērnu un
jauniešu centram
Rudens atnes īpašu noskaņu
katrā
cilvēkbērnā,
krāsojot
pasauli, pārvēršot dabu citās
smaržās un krāsās. Šogad īpašs
septembris būs arī Balvu bērnu
un jauniešu centram, kurš
savā pulkā gaidīs skolēnus un
jauniešus no visa novada.
Balvu
BJC
jau
aktīvi
iesaistījās pašvaldības pasākumu
organizēšanā, realizējot Jauniešu
dienu
„Zaļais
troksnis”
,
līdzdarbojoties novada svētkos un
ģimeņu sporta dienā.
Interešu
izglītības
iestādes uzdevums ir piedāvāt
daudzveidīgas, kvalitatīvas interešu
izglītības programmas bērniem
un jauniešiem saturīga brīvā laika
pavadīšanai. Ir svarīgi, ka skolēni
un jaunieši neklīst pa tumšajām
ielām, bet, atrod savu domu grupu,
citu kolektīvu un darbojoties sev
saistošā pulciņā vai klubā, pilnveido
sevi un saturīgi pavada brīvo laiku.
Šajā mācību gadā skolēni un jaunieši
tiek aicināti iesaistīties mūsdienu
deju grupās, kurās iespējas dejot
tiek piedāvātas gan iesācējiem,
gan dejotājiem ar pieredzi šajā
žanrā. Balvos ir ļoti labas teātra
mākslas tradīcijas, priecājos, ka
Teātra studijas vadītāja Vaira Resne
īstenos Teātra studijas programmas
iesācējiem un jauniešiem ar
pieredzi. Balvu BJC septembrī
atvērsies
arī
klūdziņpīšanas,
rotaslietu izgatavošanas, rokdarbu
un foto pulciņi. Skolotāja Irēna
Šaicāne pulcinās dalībniekus Gidu
pulciņam, bet Līga Moroza –
Ušacka gaidīs mazos un lielos uz
pašapziņas celšanas studiju „Lote”.
Sabiedrībā arvien vairāk mēs
diskutējam par to, ka mūsdienās
zēni tiek audzināti vidē, kurā
dominē
sievietes,
tādējādi
skolēniem jāpiedāvā pulciņš, kurā
vīriešu pārstāvji sev raksturīgā
atmosfērā un sev interesējošā
nodarbē pavada savu brīvo laiku.
Priecājos, ka skolotājs Dz. Putniņš
pulcinās interesentu grupu, īstenojot
kokapstrādes programmu.
Balstoties uz savu iepriekšējo
pieredzi, ar pārliecību skatos uz
Brīvā laika centra lietderību Balvu
pilsētā, kurš savu darbību uzsāks
ar 5. septembri, darba laiks no
13.00 – 18.00 , mērķauditorija –
sākumskolas skolēni, bet, protams,
tiek aicināti arī visi tie pamatskolēni,
kuriem ir vēlme līdzdarboties.
Pedagoga uzraudzībā skolēniem
tiek piedāvāta iespēja darboties pie

datora, galda spēles u.c. aktivitātes.
Šāda centra izveides ideja radās
iepriekšējā darba vietā, risinot
kopā ar Vecāku padomi jautājumu
par to, ka sākumskolas skolēni pēc
skolas atrodas vecāku darba vietās.
Kopā ar dažādu iestāžu atbalstu un,
protams, pašvaldības ieguldījumu,
šāds centrs savu darbību attaisnoja.
Būsim priecīgi, ja Balvu novada
uzņēmēji rastu iespēju atbalstīt
ar galda spēlēm, konstruktoriem,
izzinoša
rakstura
grāmatām,
tādējādi pilnveidojot šo centru.
Balvu BJC darbojas Jauniešu
klubiņš, kurā sociālais pedagogs
un jauniešu lietu speciālisti īsteno
dažādas aktivitātes, iesaistot arvien
vairāk riska grupas jauniešus.
Jaunatnes darba aktivitāšu
sekmēšana un atbalstīšana Balvu
novadā ir viens no Balvu BJC
darbības virzieniem, tādējādi tiek
plānoti dažāda satura pasākumi, lai
popularizētu jauniešu konsultatīvo
padomju darbību, dotu iespēju
jauniešiem realizēt savas idejas un
projektus.
Metodiskā
palīdzība
un
kultūrizglītības
pasākumu
organizēšana un realizēšana ir
Balvu BJC kompetencē, tādējādi
centīsimies piedāvāt visām vecuma
grupām novada skolām iesaistīties
konkursos, pasākumos, sekmējot
skolēnu attīstību, popularizējot
savu pagastu, izglītības iestādi.
Skolēnu rudens un pavasara
brīvlaikā Balvu BJC gaidīs visus
interesentus uz īpašo piedāvājumu,
iesaistoties radošajās darbnīcās un
aktivitātēs.
Pieteikšanās uz Balvu bērnu
un jauniešu centra pulciņiem ir
no 1.septembra, vecākiem rakstot
iesniegumu Balvos, Brīvības ielā
48, bet visa mācību gada garumā
tiek gaidīts ikviens interesents,
kurš vēlas iesaistīties kādā no
programmām.
Pulciņu
darba
laiki, aktualitātes būs skatāmas
mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
Balvu bērnu un jauniešu centrs,
informāciju var saņemt, zvanot
26322415, 26520322
Cilvēkbērni ir ziedi pasaules
dārzā, mēs visi vēlamies, lai viņi
priecātos un būtu laimīgi. Viņi
meklē šo atbalstu un spēku mūsu
– pieaugušo acīs un sirdīs. Par spīti
visam mums katram ir jāuzzied!
Lelde Leja,
Balvu bērnu un jauniešu centra
direktore
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2011.gada
26.aprīlī
tika
pieņemti grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027. “Noteikumi par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības
mācību
priekšmetu
standartiem”, nosakot pakāpenisku
pāreju uz divu atsevišķu mācību
priekšmetu “Latvijas vēsture” un
“Pasaules vēsture” paralēlu apguvi no 2011./2012.mācību gada
pamatizglītībā, sākot ar 6.klasi.
2011./2012. mācību gadā 7., 8.
un 9. klasē joprojām tiks mācīts
priekšmets “Latvijas un pasaules
vēsture” un līdz 2013./2014.
mācību gadam (ieskaitot) 9.klasē
notiks eksāmens Latvijas un
pasaules vēsturē. 2014./2015.
mācību gada noslēgumā 9.klasē
notiks pirmais eksāmens Latvijas

gada, bet gan tikai sākot ar
2013./2014.mācību gadu, līdz
tam nemainot pašreizējo pirmās
svešvalodas apguves kārtību –
to paredz Izglītības un zinātnes
ministrijas sagatavotie grozījumi
Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumos Nr.1027
«Noteikumi par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības
mācību priekšmetu standartiem».
Tātad šajā mācību gadā pirmās
svešvalodas apguve tiks uzsākta
no 3.klases.

Valsts pārbaudes darbi
Lai sekmētu izglītojamo
sasniegumu
paaugstināšanos,
mainīts normatīvais regulējums
vērtējuma
iegūšanai
centralizētajos eksāmenos, nosakot, ka vērtējums nav iegūts,
ja izglītojamā eksāmena darba
kopvērtējums ir mazāks kā pie-

Dokumentu par vispārējās
pamatizglītības ieguvi varēs
saņemt, ja vērtējums būs iegūts
visos mācību priekšmetos un ne
vairāk kā vienā tas būs zemāks
par četrām ballēm (vērtējums
mācību priekšmetā gadā un valsts
pārbaudījumā tajā pašā mācību
priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu). Ar diviem nepietiekamiem vērtējumiem tiks
izsniegta liecība. Savukārt dokumentu par vispārējās vidējās
izglītības ieguvi varēs saņemt
tad, ja vērtējums būs iegūts visos mācību priekšmetos un
nebūs zemāks par četrām ballēm.
Vidusskolēni, kas 2012.gadā
beigs 12.klasi, tam jau gatavi, jo
viņus jau no 2009./2010.mācību
gada pārceļ nākamajā klasē tikai
ar vērtējumiem, kas ir vismaz
četras balles vai augstāki.
Ir apstiprināti „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu
norises laiku 2011./2012.mācību
gadā”, tajos būtisku izmaiņu nav.
Atgādinājumam - izglītojamie,
kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz
termiņu, kas īsāks par sešiem
mēnešiem, vai izglītojamie, kuri

vai novadu apvienībās (pie mums
Balvu, Baltinavas un Rugāju
novadu apvienībā) un trešais
ir valsts posms. Atšķirībā no
pagājušā mācību gada, sarakstā
nav minētas atklātās mācību
priekšmetu olimpiādes.

Interešu izglītība
2011./2012. māc. g.

un talantus, vieta, kur pulcēties
jauniešiem, izteikt savas vēlmes
un vajadzības un saņemt atbalstu
ideju realizēšanai.
No sirds novēlu jauku Zinību
dienu, jo jaunā mācību gada
sākums vienmēr ir svētki un esmu
pārliecināta, ka jaunas zināšanas
un prasmes – to došana un gūšana
ir vēl jo lielāki svētki, kas sniedz
ne vien gandarījumu, bet arī sta-

Pedagogu skaits un iegūtās pakāpes un maģistra
grādi
Izglītības
iestāde
BVĢ
BAV
Bērzpils
Tilžas
Balvu p-sk.
Briežuciema
Stacijas
Tilžas i-skola
Bērzkalne
Ieviņa
Tilža
Sienāzītis
Pīlādzītis
Pavisam

Pedagogi
skolās
39
41
29
31
50
11
21
41
6
10
6
18
25
328

Pens.
2
2
2
2
2

1
1
12

Ma- Pakāpes
ģistri
1. 2.
3.
7
12
4
7
7
1
6
6
1
2
1
6
3
63

2011./2012.mācību
gadā
ir svarīgi pēctecīgi turpināt
interešu
izglītības
sistēmas
darbību un nostiprināt sasnieg-

4
4
5
1
1 1
4
7

14
13
9
2
13
5
6
1

6
5
1 37

1
3
67

4.

5.

Kopā

2
3
2
2
10

1

21
16
15
9
24
7
11
8

1

20

1

0
7
8
126

bilu pamatu dzīvei. Lai mums
kopā izdodas inovatīvi rosīgs jaunais zinību gads!

Balvu sporta skola saposta jaunajam mācību gadam

vēsturē.
Lai
2011./2012.mācību
gadā varētu uzsākt “Latvijas
vēstures” mācību priekšmeta
mācīšanu, Valsts izglītības satura centrs ir veicis vairākus atbalsta pasākumus: tika veikta
mācību priekšmetu “Latvijas
vēsture” un “Pasaules vēsture”
programmu paraugu izstrāde,
tāpat tika izstrādāti metodiskie
materiāli- mācību stundu piemēri
Latvijas vēsturē 6. klasei; attēli,
kartes un ieteikumi Latvijas
vēstures apguvei 6.-9. klasē; CD
ar attēliem, kartēm un ieteikumiem, kas tiks izdalīti katrai skolai. Bez tam mācību literatūras
iegādei Latvijas vēstures mācību
priekšmeta ieviešanai ar 2011.
gada 1.septembri tika piešķirti 125
000 lati. Savukārt pamatizglītības
vēstures skolotāju profesionālajai
pilnveidei tika organizēti semināri
«Mācību priekšmeta «Latvijas
vēsture» ieviešana pamatskolā».
Atgādinājums, ka pirmo
svešvalodu no 1.klases bērniem
sāks mācīt, nevis kā tas bija

ci procenti. Šogad vērtējums
eksāmenā netika iegūts, ja
izglītojamā eksāmena darba
kopvērtējums bija nulle procentu,
līdz ar to dokumentu par vispārējo
vidējo izglītību varēja iegūt ar ļoti
zemiem sasniegumiem. Plānots
atteikties no vērtējuma līmeņu
izmantošanas, jo tā nenodrošina
vērtējumu salīdzināmību obligāto
un izvēles eksāmenu starpā, kā
arī nebūtiskas atšķirības dažādu
eksaminējamo veikumā var tos
„novietot” dažādos līmeņos.
Uz sertifikāta būs norādīts
iegūtais kopīgais procentuālais
vērtējums, kā arī katras eksāmena
daļas procentuālais vērtējums.
Savukārt valodu apguves līmeņi
svešvalodās tiks izteikti Eiropā
atzītos un valodu jomā plaši
lietotos līmeņos. Skolēniem, kas
izpildīs prasības atbilstoši valodas prasmes līmeņiem, kas noteikti Vispārējās vidējās izglītības
mācību priekšmeta “Svešvaloda”
standartā,
sertifikātā
par
vispārējās vidējās izglītības apguvi tiks norādīts iegūtais B1, B2

Balvu amatniecības vidusskolas renovācija

neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto
eksāmenus noteiktajos laikos, tos
var kārtot nākamajā mācību gadā.

Mācību priekšmetu
olimpiādes 2011./2012.
mācību gadā
2011./2012.mācību
gadā
Valsts izglītības satura centrs noteicis olimpiādes 14
mācību priekšmetos: latviešu
valodā un literatūrā, latviešu
valodā (skolām, kas īsteno
mazākumtautību
programmu),
vācu valodā, franču valodā,
krievu valodā (svešvalodā),
matemātikā,
fizikā,
ķīmijā,
bioloģijā, ģeogrāfijā, ekonomikā,
informātikā, vēsturē un vides
projektos. Pirmais posms tiks
organizēts skolās, otrais- novados

to, lai radītu skolēniem iespējas
līdzdalībai tautas tradīciju un
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā un sava novada, savas skolas sabiedriskās, kultūras
un sporta dzīves veidošanā.
Labi ir tas, ka ir izveidojusies un nostiprinājusies stabila valsts nozīmes pasākumu
sistēma, kas cieši saistāma ar
interešu izglītības programmu
īstenošanu. Arī jaunajā mācību
gadā būs konkursi, skates, koncerti, izstādes, kuros piedaloties,
gan interešu izglītības pedagogi,
gan skolēni izvērtē sasniegto,
apliecina savu varēšanu un gūst
jaunu pieredzi.
Darbu ir uzsācis Bērnu un
jauniešu centrs – vieta, kur
būs iespēja radoši izpausties,
attīstīt un izkopt savas prasmes

Nometnes
Vasaras nometnes bērniem un
jauniešiem ir ne tikai lielisks brīvā
laika pavadīšanas veids, bet arī
saskarsmes un sadarbības skola
un kopīgiem piedzīvojumiem
bagāts laiks.
2011.gada vasarā Balvu
novadā notika 8 nometnes, kurās
kopā piedalījās 222 bērni un
jaunieši. Nometnes bija dažādas
– radošās, sporta un atpūtas,
izglītojošā, integrējošā – tā,
ka bija iespēja izvēlēties sev
tīkamāko.
Prieks, ka bērni un jaunieši
lietderīgi pavada laiku, bet
vecākiem ir mierīgs prāts par viņu
nodarbēm vasarā.
Modra Teilāna foto
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5.

Novada svētki mūs saliedē - atzīst to dalībnieki

Balvu novada svētkos
balvas saņēma:

Balvu novada Domes un pašvaldības vārdā pateicos par dalību Balvu novada
svētkos.

Nomunācijā košākais
,,Gaisa dārzs,, - Voiku
ģimene, Ezera iela 18,
nominācijā ,,Spilgtākais
pagalms” - Jeromanu
ģimene, nams Bērzpils
ielā 58a, Balvu sporta
skola, Balvu mākslas
skola, nominācijā
,,Spilgtākā iestāde” tika
apbalvota Balvu centrālā
bibliotēka, nominācijā
,,Spožākie gājiena
ļaudis,” - Balvu muižas
kompleksa ļaudis, Tilžas
pagasta ,,bitītes”, SEB
bankas komanda.

Īpašs paldies Balvu Vissvētās Trīsvienības katoļu draudzes prāvestam Jānim
Bārtulim, Balvu un Tilžas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājam Mārtiņam
Vaickovskim un Balvu un Vīksnas Pareizticīgo draudzes priesterim tēvam
Valentīnam par sirsnīgo aizlūgumu. Lūgšana mums ir vajadzīga ne tikai svētkos,
bet arī ikdienā.
Paldies pilsētas, pagastu, iestāžu un uzņēmumu atsaucīgajiem un radošajiem
cilvēkiem, jo katra ieliktais darbs šos svētkus padarīja par krāšņiem, mirdzošiem
un zvaigžņotiem. Ikviens no mums varēja justies kā svētkos. Un jūsu dalība
svētku gājienā to padarīja par skaistu un krāsainu piedzīvojumu kā pašiem, tā
ikvienam Balvu novada iedzīvotājam un viesim.
Paldies pagastiem par košajām sētām, varēja redzēt, ka esat pārdomājuši
katru detaļu, lai Jūsu sēta tiktu pamanīta. Mūsu novada pagastiem un pilsētai ir
ar ko lepoties.
Paldies Balvu pilsētas iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmumiem, kuri bija
izrotājuši savas mājas, pagalmus, balkonus. Tas rādīja īpašu svētku noskaņu un
auru.
Svētki bija izdevušies. Tas ir visu mūsu nopelns!
Vēlreiz liels paldies par jūsu atsaucību!
Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis

Pagasta sētās katrs aicināja ieskatīties piedāvājumā, tās bija skaisti noformētas

Gājiens bija plaši pārstāvēts,
svinīgs un košs

Novada ļaudis uzrunā Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis (no kreisās), apsveicēju pulkā bija
Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina, Domes izpilddirektore Inta Kaļva un pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Iluta Mežule

Svētkiem sapostā Balvu centrālās bibliotēkas ēka

Briežuciemu varēja atpazīst pēc skaistajiem briežiem, kurus bija
darinājuši skolēni kopā ar vizuālās mākslas skolotāju

Nominācijas “Novada cilvēks 2011” balvu ieguvēju godināšana
Gājienā spilgti izcēlās SEB bankas Balvu nodaļa
Nominācijā “Košākie gājiena ļaudis” balvu 100 latu apmērā
saņēma Muižas kompleksa ļaudis - muzeja un Tālākizglītības
centra darbinieki

Pilsētas modināšana - vērtēšanas komisijas izbrauciens,
meklējot krāšņākos “gaisa
dārzus” un izpušķotos pagalmus, iestādes un uzņēmumus

Viens no iespaidīgākajiem amatnieku darbu demonstrējumiem
- laiva, ko rādīja Balvu pagasta
uzņēmums “Kadiķi KGB” un tā
pārstāvis Aivars Cibulis

Balvu pagasta sētā varēja iegādātie lauku labumus - sieru un
citus piena izstrādājumus piedāvāja Skaidrīte Bērziņa, medu Anatolijs Buls.
Padsmitgadīgā Agnese Nikandrova tirgoja pašas ceptās maizītes
un pat tortes.
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Paldies!
2. novada svētki aizvadīti. Mūsu ieceres īstenojās un tāpēc PALDIES
ikvienam, kurš ar savu līdzdalību veicināja šo svētku izdošanos.
PALDIES novada Domei un pašvaldībai, pagastu kultūras darba
organizatoriem un ļaudīm, un sponsoriem-SEB bankai, Krājbankai,
apdrošināšanas kompānijai ,,BTA,,.PALDIES izglītības, kultūras
un sporta pārvaldei, mākslas skolai, muzejam, bērnu un jauniešu
centram, sporta skolas kolektīvam, muižas darbiniekiem,
spēlmaņiem iz tautas, rīta modināšanas komandai...arī TEV paldies,
jo Tu taču biji, redzēji, piedalījies vai vismaz dzirdēji!
PALDIES visiem, kas pucējās un rotājās, kuri gatavojās un piedalījās
svētku gājienā!
Vislielākais PALDIES Kultūras un atpūtas centra komandai, jo viņi
plānoja, uzrunāja, organizēja, vadīja, nervozēja!
Lai vienmēr Jūs pavada Dieva Patiesības izzināšanas tieksme. Katra
jauna Dieva pilnības un gudrības atklāsme Jums dāvās laimes
sajūtu. Esiet laimīgi, un esiet Dievam paklausīgi bērni. /Ē. Delpers /
Anita Strapcāne,
Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore

“Zvaigžņu pētnieki” no Balvu Kultūras un atpūtas centra pasniedz
apbalvojumus

Modra Teilāna foto
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Meitu vainaga noslēpums
Turpinās projekts „Meitas
krekla un zīļu vainaga darināšanas darbnīcas”

Ar VKKF un LRAA atbalstu
nu jau otro gadu pamazām top
Baltais Abrenes apriņķa tērps
Balvu Novada muzeja ekspozīcijai. Tomēr svarīgākais ieguvums
ir ne tikai etnogrāfiski precīzie
seno priekšmetu atdarinājumi, bet
meistardarbnīcās iegūtās zināšanas, kas palīdz nest tālāk Ziemeļlatgales sievu senās prasmes un
latviešu tautas dzīvesziņu.
Šoreiz pēc baltinaviešu ini-

ciatīvas darbnīcas Ivetas Gabrānes vadībā notika kaimiņnovadā
veselas 3 dienas. Un pavisam

netradicionāli - paralēli nopietniem folkloras un etnogrāfisko
materiālu pētījumiem un praktiskajam darbam zīļu vainaga izgatavošanā, jaunieši veica vietējo
iedzīvotāju aptauju, izgāja Baltinavas ielās zīļu vainagiem galvā un vēroja apkārtējo reakciju.
Neizpalika jautra fotosesija - kā
senā galvas rota iederas šodienas
pasaulē? Vai tai ir vieta jaunieša
garderobē? Kā cilvēks jūtas un ko

var atļauties, un ko – nē, nesot šo
seno rotu. Kādu vēsti nes vainaga
pērļu raksti un zīmes?
Katrs darbnīcu dalībnieks
nāca ar savu ieguldījumu - Arīna
bija savākusi veseli virkni tautasdziesmu, kas lika aizdomāties
ne tikai par vainaga darināšanas
tradīciju un simbolisko nozīmi,
bet arī par meitas tikumu; Iveta
praktiski virknēja pērles pēc Nacionālā vēstures muzeja krātuvēs
redzētā parauga, Anna, Zanda
un Diāna pētīja vainagu vēsturi,
Kristiāns, Alise un Ilona veica
aptauju un apkopoja rezultātus
prezentācijā. Meitenes no Rekavas- Santa, Arta un Lība veica
fotosesiju un iedzīvotāju reakcijas izpēti, Edgars atbildēja par datorsalikumiem un prezentācijām,
Eduards mammai palīdzēja zīmēt
vainaga rakstus Nacinālā vēstures muzeja krātuvē. Vakaros tika
apkopotas gan Rugāju, Rekavas,
Briežuciema gan Balvu un Baltinavas pusē raksturīgās tradīcijas.
Īpašs PALDIES
Baltinaviešiem - novada muzeja vadītājai Antrai Keišai, skolotājai
Irēnai Kašai, bibliotēkas vadītājai Inārai Bubnovai, sieviešu
biedrības”Vaivariņi”
vadītājai
Marijai Bordānei, pirmsskolas
Izglītības iestādes vadītājai Ilzei
Ločmelei, vidusskolas direktoram Imantam Slišānam, Bleidelu
ģimenei un Rugāju novada vidusskolas direktorei Inesei Feldmanei par sarunām, padomiem un
atbalstu. Un protams – Baltinavas
novda domes priekšsēdētājai Lidijai Siliņai par atsaucību.
Iveta Supe, projekta vadītāja
Ilutas Lipskas foto

10. septembrī - Eiropas kultūras mantojuma dienas 2011 “Kultūras mantojums zināšanas un prasmes” Balvos
Reizi gadā Eiropas 50 valstu iedzīvotāji svin kultūras
mantojuma svētkus – Eiropas
kultūras mantojuma dienas.
Kopš 1995.gada tās notiek
Latvijā, bet no 1997.gada šajās
aktivitātēs iesaistās arī Balvu Novada muzejs.
Šogad iecerēts īpaši izcelt
kultūras pieminekļu īpašnieku,
restauratoru,
amatnieku,
kultūras mantojuma un izglītības
speciālistu
ieguldīto
darbu,

zināšanas un prasmes kultūras
mantojuma saglabāšanā, atzīstot
panākumus, kas var iedvesmot arī
citus.
Mūsu novadā viens no šādiem
meistariem, kura roku darbs atdzīvinājis daudzus kultūrvēsturiskus priekšmetus, ir amata meistars Ēriks Kanaviņš.
10.septembrī plkst. 11.00
„Seno amatu darbnīcā” Lāča
dārzā būs gaidīts ikviens, kuru
interesē seno mēbeļu restaurāci-

jas noslēpumi. Ērika Kanaviņa
vadībā varēsiet apskatīt darbnīcu,
iepazīties ar seniem amatnieku
rīkiem, iemēģināt roku virpošanā
ar koka virpu, būt liecinieki kādas
senas mēbeles restaurācijā.
Balvu novada muzejā no
11.00 – 16.00 varēsiet apskatīt
meistara gatavoto latgaļu lauku
sētas maketu un no 200 gadus
veca koka darinātās klēts durvis.
Visi laipni gaidīti!

Mierā un pārliecībā vadīsim bērnus uz skolu!
Gada kalendārā ir viena
tāda diena, kura visiem
paskrien pretī ar ziedu pušķi
rokā. Tas ir 1. septembris.

Skolas diena. Zinību diena.
Vecāki ar satraukumu sirdī
palaiž bērnus uz skolu. Kāds
būs jaunais mācību gads?
„Mieru, tikai mieru!” teiktu
Karlsons, un viņš jau zina, ko
runā, bērnus pazīst itin labi.
Jā, vecāku miers un pārliecība
ir viens no svarīgākajiem
priekšnoteikumiem, lai bērns
jaunajā vidē iejustos labi.
Vienlaikus , vērts pārrunāt ar

bērnu satiksmes noteikumus,
drošības sajūtas soļus- nekad
nekāpt svešās mašīnās , neiet
svešiniekiem līdzi, neiet ciemos
pie nepazīstamiem , nedod savu
mobilo telefonu nevienam uz
ielas, kaut arī lūdz „uzpīkstināt”
tikai draugam, neapsaukāt un
nenoniecināt citus, labāk iet
ar līkumu svešiem suņiem,
nekad neaiztiec uz ielas atrastas
mantas,
neej
pastaigāties
pussagruvušās ēkās. Mierā un
pārliecībā pavadīsim bērnus
uz skolu, un sadarbojoties ar
skolotājiem vērosim, kā atvases
jūtas, palīdzēsim labot kļūdas

un pārvarēt neveiksmes un
nostiprināt ticību savām spējam
un tam, ka kļūdas nav pasaules
gals, bet iespēja sevi pilnveidot.
Vecāki īsu brīdi visi atkal
esam gājēji uz Gaismas pili. Cits
ar bērniem un mazbērniem, cits ar
nostalģiskām atmiņām par pirmo
skolas dienu pirms daudziem
gadiem.
Lai saule šajā dienā dāsni
visiem noglāsta vaigus! Lai
izdodas jaunais zinību cēliens!
Rudīte Krūmiņa,
Balvu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja

Sociālās palīdzības nodaļā
Balvu novada sociālā dienesta
sociālās palīdzības nodaļa:

likumā noteiktajā kārtībā
pārbauda saņemto informāciju
par personu, kurai nepieciešama
sociālā palīdzība, izvērtē personas
vajadzības un informē viņu par
tiesībām un iespējām to saņemt, kā
arī par kārtību, kādā sociālie pakalpojumi un palīdzība saņemama;

novērtē
klientu
vajadzības, materiālos un personiskos resursus, izstrādā sociālās
rehabilitācijas plānus;

sniedz klientiem sociālo
palīdzību, pamatojoties uz viņu
materiālo resursu novērtējumu
Domes saistošo noteikumu ietvaros, individuāli paredzot katra
klienta līdzdarbības pienākumus;

sagatavo administratīvo
aktu projektus par sociālās
palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, informējot personu par
pieņemto lēmumu, atteikuma
gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslus un lēmuma
pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;

izstrādā Domes saistošos
noteikumus par sociālo palīdzību
dažādām mērķa grupām un sagatavo pabalstu budžeta projektu
tekošajam gadam;

sadarbojas
ar
NVA
nodarbinātības
veicināšanas
programmu realizēšanā;
Sociālie
darbinieki
savā
profesionālajā darbībā balstās uz
Latvijas Republikas likumiem,
Ministru kabineta noteikumiem
un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Sociālās palīdzības nodaļa
1.
izvērtē
ģimenes
ienākumus un materiālo situāciju;
2.
veic apsekošanu klienta
dzīvesvietā;
3.
slēdz vienošanos ar klientu par līdzdarbību;
4.
izsniedz A/S Latvenergo
dāvanu kartes;
5.
sniedz rekomendācijas
studentiem;
6.
izsniedz izziņas par
atbilstību:
trūcīgas ģimenes (personas) statusam (ienākumi līdz Ls
90,-);
maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam (ienākumi līdz
Ls120,-);
pilnam
atbrīvojumam
no
pacienta
iemaksas
un
līdzmaksājuma (ienākumi līdz
Ls120,-);
50% atbrīvojumam no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma
(ienākumi līdz Ls150,-).
Saistošie
noteikumi
”Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā” paredz palīdzību
novada trūcīgajiem iedzīvotājiem.
Sākoties jaunajam mācību gadam, Balvu novada pašvaldība var
palīdzēt trūcīgajām ģimenēm ar
bērniem mācību līdzekļu iegādē un
ēdināšanas izmaksu segšanā.
Saistošie
noteikumi
„Par
papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā” paredz brīvpusdienas
saņemt arī daudzbērnu ģimeņu
bērniem.
Sociālās palīdzības nodaļa ir
viena no Balvu novada Sociālā
dienesta nodaļām, kurā strādā 11
darbinieki. Visiem darbiniekiem ir
atbilstoša izglītība: 8 sociālie darbinieki un 3 sociālās palīdzības organizatori.
Balvu pagasta sociālā darbiniece Ilona Ivanova domā:
,,Jo vairāk mēs pozitīvo enerģiju

ieguldām, iztēlojamies vēlamo,
jo biežāk tas sāk izpausties mūsu
dzīvē. Balvu cilvēkiem vēlu domāt
pozitīvi un nenokārt galvu grūtību
priekšā un zināt, ka vienmēr ir kāds
veiksmīgāks ceļš, pa kuru iet un
vienmēr būs kāds cilvēks, kurš dos
draudzīgu padomu un siltu vārdu!”
Vīksnas pagasta sociālā darbiniece Kristīne Novika:
,,Kas darbu nedara, tas par darbu
runā, kas darbu nespēj, tas darbu
kritizē. Kas darbu dara, tas klusē,
un darbs runā par viņu.’’
Sociālās palīdzības organizatore
Bērzkalnes un Lazdulejas pagastos Ināra Bodrova ir pārliecināta,
ka politikā ir jānāk jauniem
cilvēkiem ar pozitīvu domāšanu,
tādiem kas saprot, kas notiek Latvijas laukos un kā dzīvo vienkāršie
ļaudis.
Kubulu pagastā tiek sniegts atbalsts trūcīgajiem iedzīvotājiem,
nodarbinot 80 latu programmā 39
bezdarbniekus. Sociālās palīdzības
organizatore Aina Stahovska:
„Novēlu, lai viņiem pietiek spēka
un labu veselību, lai varētu godam
nostrādāt paredzēto līgumā noteikto termiņu.”
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, teicis Rainis.”
Tilžas pagasta sociālā darbiniece Ligita Zelča:
„Mums katram dzīvē ir dotas dažādas izvēles iespējas. Katra
izvēle virza mūsu dzīvi tālāk un
norāda, kurā virzienā varam augt
un attīstīties - ja vien to vēlamies.
Tāpēc no sirds novēlu saviem klientiem meklēt un atrast savā dzīvē
izvēles iespējas, un pats galvenaisvēlēties mainīties pašiem un mainīt
savu tuvāko pasauli.”
Rudīte Dārziņa saviem Bērzpils
un Krišjāņu pagasta klientiem iesaka pārdomāt Voltēra atziņu:
„Darbs atvaira no mums trīs
lielus ienaidniekus:
Garlaicību,
izlaidību
un
nabadzību.”
Briežuciema un Vectilžas pagasta sociālā darbiniece Nadežda
Logina novēl:
“Vairāk smaidu, vairāk laimes,
Mazāk
nopūtu
un
naida.
Viss ko darāt, lai Jums sokas
Un lai nepagurtu rokas!”
Protams, mēs neviens negribētu
būt sociālās palīdzības lūdzēja lomā,
būt bez darba vai nespēt nodrošināt
saviem bērniem normālus dzīves
apstākļus. Uzskatam, ka vajadzīgas
ir darba vietas, cilvēkam darbspējas
vecumā ir jāstrādā. Cilvēks,
ilgstoši nestrādājot, degradējas
un nav spējīgs iekļauties darba
tirgū. Vērojama tendence atteikties no Nodarbinātības Valsts
aģentūras piedāvātajām iespējām
strādāt par 80 latu stipendiju,
tajā pašā laikā rinda uz šiem
darbiem ir milzīga, izdevīgāk
ir saņemt pabalstu. Tā nauda,
kas nav ar sviedriem nopelnīta,
viegli aiziet, to nodzer, nopīpē
t. i. iztērē nelietderīgi. Nelegālā
nodarbinātība un gadījuma darbi
arī ir ienākumi, kas jāuzrāda iztikas līdzekļu deklarācijā, griežoties
pēc palīdzības Sociālajā dienestā,
sociālā palīdzība ir īslaicīga
palīdzība grūtā brīdī, nevis gadu
garumā piekopts dzīvesveids.
Cilvēki Latvijā visos laikos ir
bijuši strādīgi, ceru, ka darba tikums nezudīs.
Lolita Laicāne,
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta Sociālās
palīdzības nodaļas vadītāja

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Meitenēm studijā “Lote” ir interesanti
“Pašapziņas studija Lote”
septembrī svinēs savu divu
gadu jubileju un trešo mācību
gadu uzsāks jaunās telpās Balvu
bērnu un jauniešu centrā. “Lote”
ir jauna studija, bet divu gadu
pastāvēšanas laikā sasniegumi ir
ievērojami. Pie mums meitenes
apgūst plašu programmu-veselīgs
dzīvesveids,
runas
kultūra,
uzvedības kultūra, horeogrāfijadeju un šovu iestudējumi,
defilē,
stājas
korekcija,
dietoloģija, psiholoģija, radošās
darbnīcas,
aktiermeistarība,
etiķete, stils un mode, tēls
un imidžs, skaistumkopšana,
grima veidošanas pamati, foto
testi, tērpu šūšana, kā arī pats
aizraujošākais piedalīšanās
šovos, modes skatēs un konkursos!
Piedalīšanās konkursos gan
nav obligāta prasība-tā ir katra
brīva izvēle! Lielākā vērtība ir
iemācīties sevi pasniegt un izprast sevi, atklāt savus talantus,
atbrīvoties no kompleksiem,
apgūt pareizu stāju, gaitu, valodu

„Talantu un Tērpu sirdspuksti 2011”, kura ietvaros notika konkurss individuālajiem
tērpu demonstrētājiem vecumā
no 3 – 18 gadiem . Konkursa
laikā dalībnieki tika vērtēti četrās
vecuma grupās 3-6 gadiem, 7-9
gadiem, 10-12 gadiem, 13-18 gadiem. Konkursam dalībniekiem
bija jāsagatavo trīs tērpi - sava
stila tērps, avangarda tērps no
netradicionāliem
materiāliem
un
vakartērps
atbilstošam
demonstrētāja
vecumam.
Konkursa žūrija arī vērtēja
personīgo foto albūmu (portfolio) un spēju iesaistīties sarunā ar
žūrijas pārstāvjiem.
Šajā konkursā no Lotes studijas piedalījās astoņas meitenes
un piecas no tām atveda mājās
apbalvojumus - lentas. Starp 21
dalībniecēm savā vecuma grupā
7-9 gadi Alise Barbaniška ieguva
„Pirmo modeli”(tas ir 2.vietu).
Andrija Reinfelde pēc punktu
skaita palika 8. vietā.
Starp 24 meitenēm vecuma
grupā 10-12 gadi lentas ieguva

Daniēla Gruziņa 12.vietu. Esam
ļoti apmierināti ar meiteņu sasniegumiem! Liels paldies pedagogiem un vecākiem, kuri sniedz
tik daudz zināšanu, ir blakus, atbalsta un palīdz risināt jebkādas
problēmas.
Šī gada 7.maijā piedalījāmies
Lietuvas
Starptautiskajā
avangarda
modes
fetivālā PRIKOLS 2011, kur
piedalījās 37 dalībnieces. No
Lotes studijas piedalījās 10
meitenes - Linda Balule, Viviāna
Bukša,
Amanda
Saleniece,
Džūlija Miška, Sintija Sirmace,
Ikola Mačāne, Madara Sirmace,
Alise Barbaniška, Agnese Kaša
un Agita Matule. Finālā nokļuva
četras - Madara Sirmace, Alise
Barbaniška, Agnese Kaša un
Agita Matule, bet par uzvarētāju
kļuva Agita Matule. Apsveicam!
Nodarbības mūsu studijā
notiek vienu reizi nedēļā un
tās uzsāksies jau septembrī.
Jaunus dalībniekus uzņemam
visu gadu.
Pieteikšanās pa
tālruni
26428477,
e-pasts:

un uzvedības kultūru, interesanti
pavadīt laiku un iegūt jaunus
draugus.
Šogad
pavasarī
mēs
piedalījāmies 11.starptautiskajā
talantu un modes festivālā

Ikola Mačāne - „Foto modele”,
Agita Matule - „Top vakartērps”,
Viviāna Bukša - „Top stils”,
Agnese Kaša –„Pirmā modele”. Amanda Saleniece pēc
punktu skaita ieguva 8.vietu un

studijaterpsihora@inbox.lv
Vadītāja: Līga Moroza - Ušacka

Pašapziņas celšanas studija
“Lote” uzņem jaunus dalībniekus!
Programmā iekļautās
nodarbības:

Uzņem dalībniekus no 4-18
gadu vecuma

* veselīgs dzīvesveids,
* runas kultūra,
* uzvedības kultūra,
* horeogrāfija - deju un šovu
iestudējumi,
* defilē,
* stājas korekcija,
* dietoloģija,
* psiholoģija,
* radošās darbnīcas,
* aktiermeistarība,
* etiķete,
* stils un mode,
* tēls un imidžs,
* skaistumkopšana,
* grima veidošanas pamati,
* foto testi,
* tērpu šūšana,
* piedalīšanās šovos, modes
skatēs un konkursos

Piedalīšanās konkursos nav
obligāta prasība-tā ir katra
brīva izvēle!
Nodarbību maksa 20 Ls
mēnesī,(3h nedēļā,4 reizes
mēnesī ) dalībniekiem no
vienas ģimenes atlaides!
Pirmā nodarbība
7.septembrī plkst. 16:0019:00 BALVU BĒRNU UN
JAUNIEŠU CENTRĀ
Pieteikšanās pa tālruni
26428477, e-pasts:
studijalote@ inbox.lv
Vadītāja: Līga MorozaUšacka

Nāc, piedalies un kļūsti par
vienu no Lotes meitenēm!
Foto no personīgā arhīva

Brīvprātīgais darbs jauniešiem bezdarbniekiem - jaunas
zināšanas un darba pieredze!
Lai veicinātu jauniešu bezdarbnieku darbību sabiedrības labā,
piedaloties brīvprātīgajā darbā biedrībās vai nodibinājumos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno jaunu nodarbinātības
pasākumu bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem „Atbalsts
jauniešu brīvprātīgajam darbam”.
Brīvprātīgais darbs jauniešiem sniedz iespēju būt sabiedriski
aktīviem, līdzdarboties dažādos projektos, iegūt jaunas zināšanas,
jaunu sociālo un profesionālo pieredzi, apliecināt savas spējas un
talantus, iegūt sociālus kontaktus un iespēju īstenot savas idejas.
Jaunietis bezdarbnieks, strādājot brīvprātīgo darbu sabiedrības
labā, nostiprinās saites ar sabiedrību, iegūs darba iemaņas, kas
vēlāk atvieglos pastāvīga darba meklējumus un iekļaušanos darba
tirgū. Turklāt brīvprātīgajā darbā iegūto pieredzi un prasmes var
iekļaut savā darba un dzīves aprakstā (CV).
Dalībai pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”
jaunieši bezdarbnieki var pieteikties jebkurā no 28 NVA filiālēm
visā Latvijā. Jaunietim, kuram nav pastāvīga darba, personīgi jāierodas NVA filiālē, jāreģistrējas kā bezdarbniekam un jāizsaka
vēlme piedalīties brīvprātīgajā darbā. Jaunietis saņems pieteikuma
anketu, kas jāaizpilda, norādot jomu vai jomas, kurās viņš vēlas
veikt brīvprātīgo darbu. Ja jaunieša vēlmes sakrīt ar brīvprātīgā
darba vietu piedāvājumu, viņš saņem norīkojumu līguma slēgšanai
ar konkrētu biedrību vai nodibinājumu.
Lai arī brīvprātīgā darba veicēji visbiežāk nesaņem atalgojumu
naudas izteiksmē, bet gan gandarījumu un prieku par savu paveikto
darbu, NVA nodrošina finansiālu atbalstu - jaunietis bezdarbnieks
par brīvprātīgo darbu ik mēnesi saņems stipendiju 40 latu apmērā.
Savukārt tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, stipendija būs 60 lati. Turklāt jaunieši bezdarbnieki būs apdrošināti pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba laikā.
NVA pasākuma „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros brīvprātīgā darba veicējs var tikt nodarbināts no viena līdz
sešiem mēnešiem, piecas dienas nedēļā ne mazāk kā četras un ne
vairāk kā astoņas stundas dienā.
„Šis gads visā Eiropas Savienībā ir pasludināts par brīvprātīgā
darba gadu un, manuprāt, tā ir lieliska iespēja aktīviem jauniešiem
izprast un iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā, kas citviet Eiropā
ir ļoti populāra. Tā ir iespēja būt sabiedriski aktīvam un līdzdarboties dažādos projektos, iegūt jaunu pieredzi un draugus, parādīt savus talantus un īstenot savas idejas, kā arī, protams, redzēt
pasauli! Tāpēc aicinu gan jauniešus iesaistīties, organizēt un gūt
gandarījumu par labi īstenotiem mērķiem un darbiem”, teic NVA
direktore B. Paševica.
Detalizētāka informācija atrodama NVA mājas lapas (www.nva.
gov.lv) sadaļā “Bezdarbniekiem” un “Aktuālie pakalpojumi.
Balvu novadā, Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiālē,
Bērzpils ielā 2a, Balvos, Anita Rukmane, tālr. 64507260

Paziņojums par siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifa projektu
A/S
Balvu
enerģija,
reģ.Nr.
40003148480,
juridiskā adrese: Vidzemes
9c, Balvi, LV-4501, 2011.
gada 17.augustā Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijai
iesniedza
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifa projektu
Balvu pilsētai, kas aprēķināta
saskaņā
ar
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas padomes 2010.
gada
14.aprīļa
lēmumu
Nr. 1/7 „Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu

aprēķināšanas metodika”.
Piedāvātais tarifs varētu
stāties spēkā ar 2011.gada
26.novembri.
Tarifs ir jāapstiprina sakarā
ar to, ka, salīdzinot ar spēkā
esošajā tarifā iekļautajām
izmaksām par kurināmo, tās ir
pieaugušas par 33%.
Iepazīties ar tarifa projektā
ietverto
vispārpieejamo
informāciju, kā arī iesniegt
savus
priekšlikumus
un
ieteikumus par siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifa
projektu Balvu pilsētai var

A/S Balvu enerģijas birojā,
Balvos, Bērzpils ielā 30,
darba dienās no 8.00 – 12.00,
rakstveidā vai elektroniski –
A/S Balvu enerģija, Balvos,
Bērzpils ielā 30, LV-4501;
e-pasta adrese enerģija@
apollo.lv, kā arī Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijai (Rīga, Brīvības iela
55, LV-1010, fakss 67097200),
e-pasta adrese sprk@sprk.gov.
lv, 20 kalendāro dienu laikā
no šī paziņojuma publicēšanas
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.

Sabiedriskā
pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs
Ls/MWh (bez PVN)

Piedāvātais tarifs
Ls/MWh (bez PVN)

Tarifa
palielinājums
(%)

Siltumenerģijas
ražošana, pārvade,
sadale un tirdzniecība

29.78

35.71

19.91

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 31. augusts

Jautrā un azartiskā ģimeņu sporta diena
Svētdien Balvu pilsētas stadionā notika Balvu novada ģimeņu sporta diena. Ideja to organizēt
ir Balvu novada pašvaldības vadības ierosme. Pasākumu organizēja Balvu sporta skolas, Bal-

vu Bērnu un jauniešu centra un
Balvu Kultūras un atpūtas centra
darbinieki. Tā mērķis – saliedēt
ģimenes, radīt iespēju vecākiem
kopā ar bērniem jauki un saturīgi
pavadīt brīvo laiku.

Dalībnieki tika sadalīti trīs
grupās – rūķu klase (ģimene ar
bērniem līdz 7 gadu vecumam),
mix klase (8-11gadu veci bērni)
un pro klase, kurā piedalījās 1215 gadu veci bērni. Interesanti,
ka , organizējot sacensības, plānojām, ka vislielākais dalībnieku

skaits būs vecākajā grupā, bet bija
tieši pretēji - vislielākais komandu skaits - sešas - bija jaunākajā
grupā.
Bērni un viņu vecāki sacentās
jautrajās stafetēs, frisbija golfā,
lielajā futbola stafetē, 1 minūtes
gulēšanā, ģimenes telts celšanā,
noteica stiprāko tēti un veiklāko
mammu, atraktīvi izvērtās sacensība, kad piepūšamajās atrakcijās
vajadzēja atrast mantu (rotaļlietu). Disciplīnā par veselīgu dzīvesveidu visi sacentās datorpeles
mešanā. Rūķu klasē 1. vietu ieguva Salcēviču ģimene, 2. vietu –
Cunsku ģimene, trešie bija „Bub-

JUMS ARĪ PATĪK
MŪZIKA? ESIET
KOPĀ AR MUMS!

Deju studija TERPSIHORA
uzņem jaunus dalībniekus
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
BĒRNIEM-SKOLĒNIEM

YAMAHA mūzikas skola aicina
bērnus un viņu vecākus uz bezmaksas iepazīšanās nodarbību 8. septembrī Balvu muižā
Brīvības ielā 47
•
Robis (bērniem no 4
mēnešiem līdz 1,5 gada vecumam)
- nodarbības sākums plkst.16.30
•
Mazulis un mūzika
(bērniem no 1,5 gada līdz 4 gadu
vecumam)
- nodarbības sākums
plkst.18.00
Tel.28363119 (sk.Iluta)
E-pasts:iluta717@inbox.lv
www.yamahaskola.lv

Aicina bērnu tautu
deju pulciņš

8.septembrī plkst. 17:30
Bērnu tautu deju pulciņa
pirmā nodarbība.
Skolotāja Zane Kravale.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

RITMIKA - Dejas bērnu attīstībai -viss kustību rotaļu un mūsdienu
mūzikas pavadījumā!
Uzņemšana vecuma grupās: 3-4g.v.5-6g.v.7-10g.v.
16.Ls- / mēn. – 2 x ned. pa 40 min.-1.st.
Pirmās nodarbība 6.septembrī 16:00-7-10g.v.17:00-3-4g.v. 18:005-6g.v.
JAUNIEŠIEM
ŠOVA DEJU GRUPA-LEO - Uzņem jaunus dalībniekus meitenes
un zēnus 12-25.g.v.!Pirmā nodarbība 6.septembrī. plkst:19:00
PIEAUGUŠAJIEM
LĪNIJDEJAS Apgūsim dažādu stilu dejas uz līnijdeju
bāzes(salsa,tango,īri u.tt.) Nodarbības 1 x nedēļā 1st. Maksa 2 Ls
par nodarbību.
Pirmā nodarbība 5.oktobrī 19:00
Grupu komplektēšana jau sākusies!
Vairākiem bērniem no vienas ģimenes atlaides!
Katram dalībniekam individuāla pieeja!
Pieteikties nodarbībām var visa mācību gada garumā!
Pieteikšanās pa tālruni 26428477 e-pasts: studijaterpsihora@inbox.lv vai draugiem.lv
Vadītāja-Līga Moroza-Ušacka
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

A f i š a
Balvi
3.septembrī plkst. 17.30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Latvijas Baltkrievu Savienība organizē poētisku tikšanos «Padarīsim dzīvi par DZĪVI - spilgtāk, labāk un gaišāk!”
9.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā Balvu krievu
biedrības ,,Razdoļje,, rīkots koncerts
10. septembrī plkst. 11.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu
ietvaros Balvos „Seno amatu darbnīcā” Lāča dārzā būs gaidīts
ikviens, kuru interesē seno mēbeļu restaurācijas noslēpumi. Ērika
Kanaviņa vadībā varēsiet apskatīt darbnīcu, iepazīties ar seniem
amatnieku rīkiem, iemēģināt roku virpošanā ar koka virpu, būt
liecinieki kādas senas mēbeles restaurācijā.
10. septembrī no plkst. 11.00 - 16.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Balvu novada muzejā varēs apskatīt Ērika Kanaviņa gatavoto latgaļu lauku sētas maketu un no 200 gadus veca
koka darinātās klēts durvis.
15.septembris plkst.18:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Nacionālo Bruņoto Spēku 20 gadu jubilejas ieskaņas koncerts
19.-23.septembris Balvu centrālajā bibliotēkā Dzejas nedēļa.
Balvu pagasts
24.septembrī plkst. 10:00 pie Naudaskalna ezermalas Mikeļdienas tirgus ar dažādām spēlēm, atrakcijām un konkursiem, priekšnesumiem, dārzeņu sautējumu un pašu andelēšanos. Balle
Briežuciema pagasts
16.septembrī Dzejas draugu tikšanās Briežuciemā
Kubulu pagasts
10.septembrī Kubulu pagasta svētki: Sēņošanas sacensības; Sporta sacensības; Dāliju un kartupeļu izstāde; Teātra izrāde; Svētku
noslēguma koncerts; Balle

Izdevumu sagatavoja

Ilona Vītola

ļiki”. Mix klasē kopvērtējumā trīs
labākos rezultātus rādīja Kacēnu,
Šaicānu un Ķirsonu ģimenes. Pro
klasē labākais sniegums bija Pušpuru ģimenei.
Iepriecināja tas, ka dalībnieku
komandas bija ieradušās vienādos
tērpos, sacensībās piedalījās ar
prieku un azartu. Uzvarētāji saņēma kausus un medaļas, 1. vietu
ieguvēji – brīvbiļeti 5 baseina apmeklējumiem.
Sporta diena tā dalībniekiem
patika, un jācer, ka šis pasākums
kļūs par tradīciju.
Edgars Kaļva,
Balvu novada sporta metodiķis
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