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Klāt Ziemassvētku
gaidīšanas laiks

24. (46.) numurs

AKTUĀLI
Tik labiem būt
kā Ziemassvētku sniegam –
Apsegt, sildīt un mierināt.
Dienu ceļus, rūpju izdangātus,
Ar baltu mīlestību klāt - aicina Latvijas Sarkanā Krusta Balvu
komiteja un Balvu novada bāriņtiesa.
Ikviens tiek laipni aicināts 3.decembrī pulksten 18.00 Balvu Muižā
Brīvības ielā 47 uz Ziemassvētku akcijas „Atver sirdi” labdarības
vakaru. Paredzēts ziedot līdzekļus Ziemassvētku akcijai, ko rīko
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja un Balvu novada Bāriņtiesa.
Akcijas mērķis sagādāt Ziemassvētku dāvanas Balvu, Rugāju,
Viļakas un Baltinavas novada bērniem no trūcīgām ģimenēm, lai
sagādātu varbūt vienīgo pārsteigumu un brīnumu šajos svētkos.
Nāciet un būsim kopā tāpat kā citus gadus!
Pieteikties līdz 2011.gada 28.novembrim pa tālr. 28301540.

Papīra vākšanas akcija

Balvu centrālā bibliotēka
sadarbībā ar Balvu Bērnu un
jauniešu centru izsludina rudens
papīra vākšanas akciju.
Pavasara akcijas laikā mēs visi
kopā savācām 3,5 tonnas papīra,
kuras aizceļoja uz Līgatnes
papīrfabriku. Cilvēku interese
un vēlme nodot papīru mūsu
makulatūras pārstrādātājam bija

ļoti aktīva, tāpat kā bibliotēkas
un jauniešu centra nostāja par
zaļāku dzīvi.
Aicinām nodot papīru, avīzes,
žurnālus, katalogus Līgatnes
papīrfabrikai. Papīru var vest uz
Jauniešu centru, Brīvības ielā 48,
no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Ja rodas jautājumi un
neskaidrības, zvaniet 26373689.

Noteikts jaunais apkures tarifs
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisija 2011.gada
16.novembrī pieņēma lēmumu
„Par akciju sabiedrības „BALVU
ENERĢIJA”
siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifiem”
Apstiprināti šādi AS „BALVU ENERĢIJA” siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifi:
1. siltumenerģijas ražošanas
tarifs 23,97 Ls/MWh (bez PVN)
2. siltumenerģijas pārval-des
un sadales tarifs 6,48 Ls/MWh

Tilžā pašiem savs bankomāts
Pirms valsts svētkiem Tilža tika atklāts
Hipotēku un zemes bankas bankomāts,
kas atrodas pašvaldības ēkā Raiņa ielā.
Tas ir vienīgais 12b.Tas ir vienīgais Tilžā
un vienīgais Balvu novadā, kas atrodas
ārpus pilsētas. Kā pastāstīja Tilžas pagasta pārvaldnieks Vilnis Dzenis, tas ticis iekārtots pēc neatlaidīga iedzīvotāju

Sveicēji no pagasta pārvaldes

pieprasījuma. Grūtības bijušas atrast
bankomāta drošības prasībām piemērotu
vietu. Jautājums atrisinājies, kad šim
nolūkam piemērotas pašvaldības telpas.
Bankomāta atklāšanā piedalījās Tilžas
ļaudis, kas ir vislielākie ieguvēji, jo tagad
ir iespēja izņemt naudu ar maksājuma
karti uz vietas pagasta centrā. Apsveikuma

vārdus teicaVAS Hipotēku Zemes bankas
valdes locekle Baiba Brikmane, bankas
Gulbenes filiāles vadītājs Valtis Krauklis
un bankas Balvu norēķinu grupas vadītāja
Gunta Božoka. Klātesošos apsveica Balvu
novada pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva, vietnieks Normunds Dimitrijevs,
pagasta pārvaldnieks Vilnis Dzenis. Viens

Guntu Bažoku sveic Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva

(bez PVN)
3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,55 Ls/MWh (bez
PVN)
4. siltumenerģijas gala tarifu
34,00 Ls/MWh
Lēmums stājas spēkā 2012.
gada 1.janvārī.
Ar pilnu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
lēmumu var iepazīties Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv

no novēlējumiem skanēja – lai Tilžas
puses ļaudīm daudz naudas, ko izņemt
bankomātā. Lai tas piepildās. - Ir teiciens,
ka nauda vai nu valda pār tās īpašnieku,
vai kalpo tam. Mēs ticam, ka Tilžas
bankomātā ieliktā nauda kalpos labiem
mērķiem atzina Gunta Božoka, bankas
Balvu norēķinu grupas vadītāja.

Valtis Krauklis pārliecinās, kā strādā
bankomāts

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2011.gada 30.novembris

Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Vai novērtējam savu dzimteni
Pagājušajā nedēļā kopā ar mūsu pašvaldības juristu Juri
Annuškānu Eiroreģiona „Pleskava-Livonija” projekta par
informācijas sabiedrības veicināšanu (DLA) ietvaros piedalījāmies
konferencē, kas notika Īrijas pilsētā Atlonā. Eiroreģiona aktivitātēs
jau trešo gadu notiek dažādās pasaules valstīs, mūsu novads
ir to līdzdalībnieks. Šajā tikšanās reizē, kuras tēma bija par
elektroniskām pārvaldes sistēmām, iepazināmies arī ar Igaunijas
pieredzi elektroniskās vēlēšanu sistēmas izveidošanā.
Braucienā bija iespēja tikties arī ar mūsu tautiešiem, kas
dzīvo un strādā Īrijā. Sarunās ar mūsu tautiešiem iepazinu viņu
dzīvesveidu, viņu ilgas un dzīves mērķus, noskaņas. Manas nojautas par to, ka aizbraucēju dzīvē nekas nav viegli un vienkārši, tikai
apstiprinājās. Mani vienmēr māc bažas par tiem cilvēkiem, kas no
Latvijas dodas uz ārzemēm peļņā. Galvenais motīvs, kas rosina
to darīt, ir iespēja nopelnīt – vairākus tūkstošus eiro mēnesī. Tas
piesaista mūsu cilvēkus. Katrs cer, ka viņam paveiksies. Bet darbu
atrod ne jau visi. Noklusēta un netiek afišēta arī šīs dzīves otra puse
– izdevumi. Tie ir būtiski. Izmaksas ir lielas – dzīvoklis, transports,
apdrošināšanas. Kaut vai viens piemērs – pie mums ceļu nodoklis ir
ap 100 latu gadā, bet Īrijā tas ir 600- 800 eiro un vairāk, atkarībā no
izmantojamās automašīnas jaudas.
Man sāp sirds par to, ka mūsu tautieši no rīta līdz vakaram strādā
smagu mazkvalificētu darbu. Viņi ir pārguruši no šīs smagās dzīves.
Tās saturs ir diezgan vienveidīgs – tikai darbs un izgulēties, lai atjaunotos spēks. Retais var atļauties darīt ko citu. Kultūras pasākumi
netiek apmeklēti – tie ir tālu un ļoti dārgi. Ja, piemēram, ģimene,
kurā ir septiņi cilvēki, brauc uz teātri vai citu pasākumu Dublinā
no vietas, kas ir stundas brauciena attālumā, tad viņiem pasākuma
biļetes un ceļa izdevumi izmaksā ap 500 eiro, un viņi bieži vien nevar to atļauties. No Latvijas aizbraukušo bērni runā angliski, jo viņi
apmeklē Īrijas bērnudārzus un skolas, savu mātes valodu daudzi
mazuļi jau zina slikti vai nerunā nemaz.
Ir jaunieši, kuri aizbrauc uz vienu, diviem gadiem piepelnīties.
Bet bieži vien tieši sākumā peļņas iespējas ir sliktākas. Nekas
nesanāk, bet arī mājup braukt ir kauns. Ir jābūt drosmei, lai pēc
neveiksmes atbrauktu atpakaļ. Par to jau nav jākaunas, jo brauc taču
uz mājām.
Tie, kas strādā, nepārtraukti rēķina visas izmaksas un mēģina
tās samazināt. Iegādājas mājas un dzīvokļus, ņemot kredītus. Bet
kredīts viņus piesien Īrijai jau uz daudziem gadiem, citus pat uz
mūžu. Vēl bēdīgāk, ja viss, kas tiek nopelnīts, tiek nodzerts. Ir
cilvēki, kurus vilina viegls dzīvesveids, tie atstāj Latvijā sievu vai
vīru, tā izjūk ģimenes.
Vēl viens aspekts – ja jaunietis brauc darbā uz ārzemēm strādāt
mazkvalificētu darbu, piemēram – lasīt ogas vai sēnes, viņam nav
nepieciešams Latvijā iegūt augstāko izglītību, jo ārzemēs diploms
nebūs derīgs, būs jāmācās no jauna, lai iegūtu Īrijas skolu diplomu.
Tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo Īrijā, ir tikai vienas tiesības
– strādāt un par darbu saņemt salīdzinoši nelielu samaksu, paliekot
par otrās šķiras cilvēkiem. Tiem, kas šaubās braukt vai nebraukt
uz ārzemēm ierosinu iegūt pilnīgāku informāciju par “paradīzi’’
ārzemēs. Ja brauc, tad lai zina, uz kurieni.
Problēmu par izbraukšanu uz ārzemēm gribu saistīt ar jautājumu
par Latvijas zemes izpirkšanu. Mēs savu zemi pārdodam par velti
– dažiem simtiem latu, Īrijā hektārs lauksaimniecības zemes maksā
ap 20 000 latu. Zeme ir pamatu pamats, un jauniem cilvēkiem
Latvijā, ja vien viņiem ir mantojumā zeme, vajadzētu domāt par to,
kā to kopt un apsaimniekot, ja vien ir galva uz pleciem, var attīstīt
savu saimniecību un nopelnīt. Nepārdodiet zemi! Tā ir galvenā
bagātība, kas mums ir. Nacionālās idejas un patriotisms ir tukši
vārdi, ja mēs izpārdodam savu zemi ārzemniekiem vai firmām,
kas pārstāv ārzemniekus. Tā mēs zaudējam savas valsts pamatu.
Mēs atsakāmies no mūsu zemē neatkarības cīņā iegūtā un braucam
pasaulē meklēt laimi.
Adventes laikā aicinu ikkatru pārdomāt un veidot savu dzīvi
Latvijā, aicinu būt iejūtīgākiem vienam pret otru, vairāk savstarpēji
vienam otru atbalstīt, neslinkot, bet strādāt. Mīlēsim savu zemi un
apzināsimies, ka tā ir vienīgā vieta uz pasaules, kur mēs paši va-ram
būt saimnieki.

Pie kafijas tases par politiku
21.novembrī Balvu Bērnu un
jauniešu centrā (BBJC), notika
jau otrā Balvu novada jauniešu
un novada pašvaldības pārstāvju
diskusija neformālā gaisotnē
pie kafijas, tējas un cepumiem.
Šīs tikšanās mērķis bija veicināt
jaunatnes un lēmumu pieņēmēju
sadarbību, lai atskatītos, kas ir
paveikts vai gluži pretēji nav
paveikts šo septiņu mēnešu
laikā kopš pirmās tikšanās reizes
aprīlī.
Diskusija
“Kafija
ar
politiķiem” tiek īstenota projekta „Skaties tālāk” ietvaros. To
finansē Latvijas – Šveices programma. Projektu organizē un
realizē Liepājas jauniešu biedrība
„NEXT” sadarbībā ar Gulbenes
jauniešu kulbu „Dēms”, kura
pārstāve Kristīne Ļeontjeva Balvu novada jauniešus un Balvu
novada pašvaldības pārstāvjus
iepazīstināja ar šo ideju – „Kafija
ar politiķiem”, kuras pirmsākumi
meklējami Vestervikas (Västervik) pilsētā Zviedrijā un ir
Liepājas jauniešu biedrības
„NEXT” Latvijā adaptēta metode.
Darba grupās, kurās ietilpa arī
Balvu novada Domes deputāti,
tika analizēti pavasara diskusijā
izskanējušie temati - jauniešu
līdzdalība, iniciatīvas un saturīga
brīvā laika pavadīšana, kas ir vai
nav noticis jaunatnes politikas
jautājumos Balvu novadā, kas ir
traucējis un ko darīt tālāk?
Runājot par līdzdalību, tad
aprīlī izskanējušās jauniešu
vēlmes ir piepildījušās, jo,
piemēram, ir notikuši pasākumi
- jauniešu diena jeb „Zaļais
troksnis” un jauniešu konference. Arī reklāma par BBJC
aktivitātēm ir bijusi gan internetā,
gan laikrakstos, gan draugiem.lv
un uz jauniešu dienu pat bija īpaši
izgatavota auto- reklāma. Ko darīt
nākotnē? Piedāvātie risinājumi
no darba grupas bija veidot tematiskos vakarus, izveidot aptauju,
lai noskaidrotu jauniešu intereses, veidot spilgtākas pasākumu
afišas, varētu būt pat vides
reklāmas, vajadzētu sadraudzības
pasākumus starp novadu skolām
un jauniešu nometnes.
Kā labos piemērus jauniešu
saturīga brīvā laika pavadīšanai
minēja Bērzpils un Briežuciema
aktīvos jauniešus, kuri organizē
sporta aktivitātes un dažādus

pasākumus. Jaunieši vēlētos, lai
aktīvāk darbotos jaunsargi, lai
būtu skeitparks, BMX trase un
jauniešiem piemēroti atpūtas laukumi. Ļoti labs priekšlikums bija
par projektu konkursu vietējām
iniciatīvām, ko varētu segt no
novada budžeta. Tika diskutēts
par jaunatnes politiku un tās
stratēģijas izveidi Balvu novadā.
Uzklausīja Gulbenes kolēģu
pieredzi Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2011.2017.gadam izveidē.

No jauniešu vidus izskanēja
jauna iniciatīva – izveidot
jauniešu kustību, kura sadarbībā
ar Sociālo dienestu sniegtu
brīvprātīgu visāda veida palīdzību
līdzcilvēkiem, piemēram, sanestu
malku, aizietu uz veikalu, iztīrītu
sniegu, u.tml.
Diskusija bija ļoti produktīva,
izskanēja daudz labu un nākotnē
īstenojamu ideju. Jaunieši ir
apņēmības pilni darboties! Veiksmi viņiem!

Apgaismojuma rekonstrukcija
Balvu ielās
Arī šogad Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskā
pārvalde organizēja ielu apgaismojuma rekonstrukciju vairākās
Balvu pilsētas ielās.
Kā pastāstīja saimnieciskās
pārvaldes vadītājs Sandis Puks,
prakse esot tāda, ka tajās ielās,
kur Lavenergo veic savu līniju
rekonstrukciju, pašvaldība ierīko
ielu apgaismojumu. Latvenergo demontē tiem piederošās
gaisvadu līnijas un stabus (uz
kuriem atradās arī pašvaldībai

piederošās apgaismes lampas)
un ierok kabeļus. Lai samazinātu
izmaksas, pašvaldība tās finanšu
iespēju robežās tajā pašā tranšejā
vienlaicīgi ierīko apgaismei
paredzētos kabeļus un laternām
paredzētās konsoles.
Šinī sezonā rekonstrukcijas darbi notiek Miera, Skolas,
Dārza un Alejas ielā. Apgaismojums pilnībā tiek atjaunots Alejas
ielā, jo pašvaldības prioritāte ir
drošība, īpaši tajās ielās, kur ir
pirmsskolas izglītības iestādes un

skolas. Alejas ielas apgaismojums
izmaksāja 4250 latus, darbus veica SIA RītsR. Skolas ielā daļējā
ielu apgaismojuma rekonstrukcija tika veikta par piešķirtajiem
9997 latiem, darbus finansēja novada pašvaldība. Miera un Dārza
ielā uzstādītas konsoles, darbus
par gandrīz 5000 latiem avansā
veica Alūksnes energoceltnieks.
Līdzekļu laternu ierīkošanai
diemžēl pagaidām nav.
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Latvijas gadadiena Tilžas
internātpamatskolā
16.novembrī skolā jau no
paša rīta un visas dienas garumā
skanēja patriotiskas dziesmas.
Pēcpusdienā notika tematisks
pasākums „Manai Latvijai”, kurā
piedalījās 5.- 9.klašu kolektīvi,
pasākumu
vadīja
sociālo
zinību skolotāja L. Ločmele.
6. un 9.klases demonstrēja
prezentācijas par Latvijas vēsturi.
Savukārt, 5. 7. 8.klases skolēni
lasīja savus sacerētos dzejoļus,
esejas un miniatūras par Latviju.
Sākumskolas skolēniem notika
latviešu multiplikācijas filmu
pēcpusdiena.
Vēl šajā dienā notika
pasākums 5.-9.klases zēniem
skolas sporta zālē „Skolas stiprinieks 2011” , ko vadīja sporta
skolotājs A. Dokāns. Bija interesanti vērot, kā zēni sacentās
dažādās sporta disciplīnās. Jaunajiem spēkavīriem bija jāgrūž
pildbumba no vietas, kura svēra
3 kg, vēl bija jāsacenšas roku
saliekšanā un iztaisnošanā guļus
balstā ( pumpēšanās). Neiztrūka
arī
netradicionālas
sporta
disciplīnas, kā ūdens pudeļu
noturēšana ar sāņus izstieptām
rokām un pats interesantākais
bija “Laimdotas nešana”, kur
zēni nesa meitenes. Apkopojot
rezultātus, pie titula „Skolas stiprinieks -2011” kļuva 9.klases
skolnieks Mareks Staģis.
Pievakarē, kad ārā satumsa, skolas priekšā tika iedegtas
sveces, visi pulcējās vestibilā,
skolas direktore I. Bērziša visus
sveica svētkos. Kā kulminācijas
brīdis, pēc kopīgas himnas
nodziedāšanas, bija trīs degošu
laternu (sarkana, balta, sarkana) palaišana gaisā, skanot I.
Kalniņa dziesmai “Dūdieviņš”,
klusībā katrs vēlot Latvijai Dieva
svētību.

3.

Latvijas dzimšanas
diena Balvu pamatskolā

17.novembra rīts Balvu
pamatskolā iesākās ne tā, kā
citi rīti. Skolēni ar baltām un
sarkanām svecēm pulcējās skolas pagalmā. Skanēja direktores
uzruna, valsts himna. Skolēni
klausījās dzejnieku vārdos – par
Latviju, klausījās dziesmās – par
Latviju. Visi kopīgi no svecīšu
liesmām izveidoja Latvijas
kontūru – tā skolai jau ir tradīcija.
Pirmā stunda katrā klasē bija
veltīta Latvijai.

Šo dienu savādāku Balvu
pamatskolas skolēni darīja arī
Balvu pansionāta iemītniekiem,
tur viesojoties ar nelielu koncertu. Satraukti bija gan paši
bērni, gan pansionāta iemītnieki,
kuri jau laicīgi pulcējās zālē, lai
noskatītos bērnu sniegumā.
Koncerta
sākumā
visus
klātesošos ar „Pasaku par Latviju” iepazīstināja skolotāja Ingrīda
Pilāte. Skolotājas Vitas Romanovskas vadībā skatuves ru-

nas pulciņa skolēni izjusti runāja
dzeju un priecēja ar I.Samauskas
dzejoļu kompozīciju. Patiesas
emocijas izraisīja Guntas Ripas vadītā 1.-4. un 5.-6.klašu
ansambļa dziedātāji ar dziesmām
par Latviju. Varēja manīt,
ka daži no klausītājiem aiz
aizkustinājuma norauš pa asarai.
Prieku un dzīvotgribu visos
radīja Žannas Ivanovas dejotāji
ar savām Austrumu dejām.
Pansionāta darbinieki teica
paldies par svētku noskaņas
radīšanu, un Balvu pamatskolas
skolēni bija gandarīti, ka viņi ar
savu sirds siltumu arī kādu šajos
svētkos ir sasildījuši.

Valsts svētku mirkļi
Balvu Kultūras un atpūtas

Sarīkojumā Balvu novada

centra organizētais Latvijas Re-

domes priekšsēdētājs Andis Ka-

publikas proklamēšanas 93.ga-

zinovskis

dadienas svētku sarīkojums ,,Ar

Republikas Ministru kabineta

mīlestību uz Latvijas zemi” šī

Atzinības rakstu Balvu pamat-

gada

pulcināja

skolas direktorei Mārai Pimano-

daudzus apmeklētājus, ne tikai

vai, kā arī Balvu novada Domes

no Balvu pilsētas, bet arī no-

atzinības rakstus Balvu pilsētas

vada ļaudis. Sarīkojumu vadīja

un Balvu novada ļaudīm

17.novembrī
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Latvijas

operdziedātāja Ilona Bagele un

Ikvienu uzrunāja dejas uz-

Artūrs Mangulis – vairāku TV

vedums ,,Tu esi Latvija”, kurā

šovu dalībnieku vokālais peda-

līdzdalību ņēma visi koncertā

gogs. Pasākums izvērtās par

iesastītie dejotāji. Sarīkojuma

sirsnīgu un pozitīvām emocijām

otrajā daļā īpašāku svētku sajūtu

bagātu sarīkojumu. Uz skatuves

radīja Ilonas Bageles un Artūra

savu sniegumu rādīja Balvu

Manguļa koncerts, kurā tika

Kultūras un atpūtas centra deju

baudīti gan klasiskie skaņdarbi,

kopas “Rika” un ,,Nebēda”, jauk-

gan līdzi dziedāts zināmām, tautā

tais vokālais ansamblis, bērnu

mīlētām melodijām.

dziedāšanas ansambļa dalībnieki
un deju studijas “Terpsihora”
mazie dejotāji.

Paldies visiem par kopīgajiem
svētkiem!

Balvu novada Domes Atzinības rakstu Nikolajam Stepanovam pasniedz Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, attēlā (no kreisās) Balvu pamatskolas direktore Māra Pimenova, kas saņēma
Ministru kabineta Atzinības rakstu, novada Domes Atzinības rakstu saņēmēji - Balvu Valsts
ģimnāzijas skolotāja Anna Kočāne un Balvu pirmskolas izglītības iestādes Sienāzītis vadītāja Iveta
Barinska.
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SPIĻKĀ var darboties visi
Mēs
pārstāvam
aktīvo
un radošo jauniešu biedrību
„SPIĻKA”,
bet
vecuma
ierobežojumu mūsu biedriem
nav, jo tajā aktīvi var darboties
visi, kas sirdī jūtas jauni.
Mūsu biedrības mērķis ir
apvienot Bērzpils pagasta, Balvu novada un Rugāju novada
jauniešus, kam ir interese par
pasākumu organizēšanu, vadīšanu
uzlabojot
jauniešu
dzīves
kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas
līdzdalību lēmumu pieņemšanā,
projektu rakstīšanā un dažādu
sporta un kultūras pasākumu
organizēšanā,
izglītojošu
un
izklaidējošu
pasākumu
veidošana un vadīšana. Dibināt
sakarus un sadarboties ar citām
nevalstiskajām
organizācijām
Latvijā un ārvalstīs.
Mūsu biedrība pastāv tikai
8 mēnešus, bet mēs jau esam
paveikuši dažus labus un
lietderīgus darbiņus – aprīlī
Lielajā Talkā sakopām Beļausku
ciemu, savācām 100 maisus ar
atkritumiem, pirms Lielās Talkas
veidojām video reklāmas, kas
ir ievietotas http://www.talkas.
lv mājaslapā, kuras mērķis bija
sapulcināt un aicināt iedzīvotājus
sakopt Latviju, „Beļauskus”.
Maijā
Beļausku
ciemā
izveidojām un iekopām atpūtas
vietiņu, pie kuras turpināsim
strādāt arī nākamajā pavasarī, jo
darba un ideju ir daudz.
Visas vasaras, arī pavasara un

rudens garumā nodarbojamies ar
kāzu vārtu rīkošanu. Tas ir mūsu
biedrības hobijs.
Aktīvi
darbojāmies
un
organizējām sporta pasākumus
savā pagastā.
Labo darbu nedēļā izdarījām
labu darbu, sakopām pie Bērzpils
kapiem karā kritušo karavīru
piemiņas vietu.
Pēc labo darbu nedēļas, arī
mums tika dāvināt labestība.
Mums tagad ir jauka, silta vieta, kur kopā pulcēties. Saviem
spēkiem izlīmējām un iekārtojām
jaunās telpas un tagad vismaz reizi nedēļā tajās tiekamies, lai apspriestu dažādas idejas, paspēlētu
kādu spēli vai uzdziedātu. Kad
mājoklis bija savests kārtībā,
ciemos aicinājām tos, kas

mums sniedza palīdzīgu roku tā
labiekārtošanā, par ko mēs esam
milzīgi pateicīgi.
Lāčplēša dienā aicinājām
arī pārējos pievienoties mums
un doties uz piemiņas vietu pie
Bēržu kapiem, lai noliktu ziedus,
svecītes kritušajiem karavīriem
un pakavētos atmiņās par šiem
svētkiem, mūsu aicinājuma
atsaucās tikai daži, tāpēc zīmīgajā
datumā 11.11.2011. mēs bijām 11
aktīvākie pagasta iedzīvotāji, kas
ar lāpām un svecītēm rokās dziedot devāmies uz piemiņas vietu.
Pēc pasākuma visi pulcējāmies
mūsu telpās, lai parunātu, iedzertu tēju un baudītu Inetas
burvīgo kūku.
Tagad cītīgi strādājam
pie dažādu ideju īstenošanas.

Līdz Ziemassvētkiem ir iecere
veikt Labdarības akciju, sadarbojoties ar mūsu pagasta sociālo
darbinieci - savākt drēbes, apavus, rotaļlietas, grāmatas un
uzdāvināt tās tiem, kam šīs
lietas ir vajadzīgas. Noteikti
tuvākajā laikā veidosim radošās
darbnīcu, kurā varēs piedalīties
ikviens interesants. Vēl esam
uzaicināti piedalīties pagasta
Ziemassvētku pasākumā, kuram
esam izdomājuši interesantu
priekšnesumus, pie kuriem tagad
tikai ir cītīgi jāstrādā. Līdz gada
beigām ir arī iecere uzrakstīt
kādu projektu www.labiedarbi.
lv.
Ceram uz sadarbību ar mūsu
pagasta iedzīvotājiem, citām
radošām un aktīvām NVO,

uzņēmējiem, skolu, pagastu.
Ideju, dažādu aktivitāšu un
pasākumu veidošanai mums ir
daudz, tikai tās visas īstenosim
pamazām.
Arnita un Mairita Rakstiņas

Vectilžā atklāts renovētais Sporta un atpūtas centrs
,,…Laikam vien tas, kas
kājām mērojis zina, ka ceļš,
kas ved pasaulē pēc laika sauc
atpakaļ mājās. Nekur nav tik labi
kā mājās. Vienalga vai tā būtu no
paaudzes paaudzē lauku viensēta,
vai tikai dzīvoklis ciemata centrā,
galvenais, kāds, kas gaida. Vismaz kaut kas gaida. Piemēram,
ceļa rādītājs, pirtiņa dīķmalā,
sava sēņu birztaliņa vai vienkārši
klusējošs laukakmeņu krāvums.
Zemniekus gaida viļņojošs rudzu
lauks, skolas bērnus – zināšanu
pakāpieni, puķu dārzs gaida
savu saimnieci, pagasta kurtuve
– degošas malkas sprakstoņu
krāsnīs.
Vectilžas nākotne ir ierakstīta
cilvēkos. Īpaši jau tajos, kuri
vienmēr ir izslāpuši, kuriem nepietiek, kad citiem pietiek un to, kā
nepietiek – tie nevar ne nopirkt,
ne aizņemties, nedz kabatā ielikt, nedz mugurā uzģērbt, vien
izsapņot, izdzīvot un izjust. Īpaši
to var just goda reizēs zem sporta
un atpūtas centra jumta, vienkopus pulcējas jauni un veci, lai
kopā izdejotu un izdziedātu viens
otram sakāmo.
Pasākumā „Nekur nav tik labi
kā mājās” piedalījās Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, izpilddirektore
Inta Kaļva, Balvu KAC direktore
Anita Strapcāne, BTK ,,Būve”
pārstāvji, projekta vadītājs Andris Vrubļevskis, būvvaldes
vadītāja Žanete Mārtuža un Uldis

Ziemas viducī
mūs ieauž Ziemassvētki,
balti vārdi
siltām straumēm plūst,
Debess dāvināto
mīlestības mieru
pasaule
un mūsu sirdis gūst.

Sprudzāns
Koncertā piedalījās pagasta
pašdarbības kolektīvi.
Vectilžas Sporta un atpūtas
centrs ir tā vieta, kur saglabāt
un kopt tautas kultūras man-

tojumu, atdzīvināt un izdzīvot
mūsu senču tradīcijas ne tikai
gadskārtu svētkos, bet ienest tās
arī citos mums svarīgos svētkos
un ikdienā.

Ļ.cien. Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņu vecāki, skolotāji,
skolotāji pensionāri un citi interesenti!

Jūs tiekat gaidīti 15.decembrī plkst.18:00 BVĢ Aktu
zālē uz labdarības pasākumu

„Labas domas rada labus darbus”.

Saziedotā nauda tiks dāvināta mūsu skolas audzēknim, kuram
nepieciešama ilgstoša ārstēšanās.
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Senlolotā sapņa piepildījums – asfalts uz lauku ceļa
- Ir sapņi, kas piepildās, un
ir sapņi, kas tā arī paliek tikai
sapņi. Šodien mēs visi esam
liecinieki liela brīnišķa sapņa
piepildījumam – mūsu pagastā ar
Balvu novada pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu, ar domu,
ka no katra pagasta līdz novada
centram jābūt asfaltētam ceļam,
tika īstenots ELFLA projekts
„Ceļa „Dukuļeva- Cērpene” rekonstrukcija’’. Tā rezultātā mūsu
tā sauktais Bēliņu ceļš visa 4,5
kilometru garumā ir noasfaltēts,
- ceļa atklāšanas ceremonijā
teica Anastasija Gabrāne. Viņa
atzina: - Mums tas ir ļoti svarīgs
un nozīmīgs notikums, milzīgs
ieguvums. Par šī projekta
īstenošanu daudzi šaubījās un
nemaz neticēja, ka kaut kas tāds
vispār iespējams. Šo ceļu ikdienā
izmanto gan mūsu, gan kaimiņu
pagastu iedzīvotāji, pa to katru
dienu kursē skolēnu autobuss,
kas no rītiem ved mūsu jauno
paaudzi – skolēnus, uz skolu un
pēcpusdienā atpakaļ uz mājām.
Pagasta ļaudīm ir liels prieks
par noasfaltēto ceļu. Mēs sakām
milzīgu paldies visiem, kas
palīdzēja īstenot mūsu senloloto
sapni.
Ceļa
atklāšanas
dienā
Dukuļevas
–
Cērpene
krustojumā Dukuļevā pulcējās
Briežuciema pagasta ļaudis un
viesi. Skanēja dziesmas vietējā
folkloras ansambļa izpildījumā,
dzīvespriecīgais noskaņojums
liecināja, ka šis notikums ir
visiem patīkams un iepriecinošs.
Jaunā asfaltētā ceļa atklāšanas
lentu grieza novada Domes
priekšsēdātājs Andris Kazinovskis, celtnieku pārstāvis Andris Kovaļenko un Briežuciema
pagasta pārvaldes vadītāja Anastasija Gabrāne. A. Kazinovskis
apsveica briežuciemiešus ar
sen gaidītā sapņa piepildījumu,
aicināja visiem kopā saudzēt šo
ceļu, jo tas nav ne projektēts, ne
paredzēts smagajam transportam.
Būvnieka viedokli izteica
SIA „ARKO ceļu būves” valdes
priekšsēdētājs Andris Kovaļenko:
- Autoceļa Dukuļeva-Cērpene
asfaltbetona seguma izbūves
darbi norisēja sekmīgi, pateicoties labiem laika apstākļiem
septembra un oktobra mēnesī.
Uzņēmējs veica esošā drupinātas
grants seguma pastiprināšanu
ar dolomīta šķembu maisījumu
saskaņā ar projekta prasībām un
asfaltbetona seguma ieklāšanu
6 cm biezumā. Darbi tika veikti
saskaņā ar tehnisko projektu.
Jāatceras to, ka būvniecības
procesā saskaņā ar projektu un
darba uzdevumu tika veikta
pamatnes nestspējas uzlabošana
un dilumkārtas ieklāšana, kas
ir daļa no pilnas ceļa segas
konstrukcijas.
Ņemot
vērā
augstāk minēto, ceļa nestspēja
ir ierobežota, tāpēc nākotnē
ekspluatējot jaunizbūvēto ceļa
segumu būtu vēlams ierobežot
smagsvara transporta kustību pa
šo ceļu līdz 15 t.
Būvuzraugs Uldis Sprudzāns

pastāstīja, ka objekts „Balvu novada pašvaldības ceļa Dukuļeva
– Cērpene rekonstrukcija km
0.000 – 4.500” tika veikts pēc
izstrādātā Tehniskā projekta.
Projekts paredzēja šķembu
pamata 10 cm biezumā fr. 032 izveidošanu, asfaltbetona
seguma 6 cm biezumā ar AC
surf 16 ieklāšanu. Papildus tiek
paredzēta nomaļu uzpildīšana
un blīvēšana ar drupinātu granti
fr 0-32 biezumā un ceļa zīmju
uzstādīšana.
Uzskatu, ka izpildītie būvdarbi
veikti atbilstoši Tehniskajam
projektam. Atsevišķās vietās
būvnieks papildus palielināja
materiālu apjomu, lai nodrošinātu
ceļa labāku funkcionalitāti un
ilgmūžību. Šie darbi veikti bez
papildus samaksas.
Būvniecības
laikā
tika
novērots,
ka
transporta
līdzekļiem, pievedot asfaltbetona
masu, bija jāsamazina ātrums
un jānobrauc uz nomales, lai
apmainītos ar pretī braucošo
transporta līdzekli. Tehniskais
projekts nosaka asfaltbetona seguma platumu 5.50 m, kopumā ar
nomalēm 6.50 m. Tas nozīmē, ka
vienai lielgabarīta automašīnai
tiek atvēlēts 2.75 m.
Ņemot vērā ceļa nestspējas
ierobežojumu un asfaltbetona
klājuma platumu, izteicu savu
viedokli par aizlieguma zīmes
312 „Masas ierobežojums”
uzstādīšanu, kas Balvu novada
Domes sēdē tika akceptēts.
Tika pieņemts lēmums par 15
tonnu smagu transporta līdzekļu
pārvietošanās ierobežošanu šajā
ceļa posmā.
Šī ierobežošana pasargās ceļa
posma pastiprinātu nodilšanu
un iesēdumu veidošanos zem

A. Gabrāne, A.Kovaļenko un A.Kazinovskis

braucošajiem riteņiem, kā arī
nomaļu izbraukāšanu.
Visi būvdarbi tika veikti
saskaņā ar Tehnisko projektu,
ko apstiprina foto fiksācijas un
apstiprinātie segto darbu akti.
No oficiālā ceļa atklāšanas
pasākuma viegli un jauki
automašīnā izbraucām šos jaunos
nepilnus piecus kilometrus. Lai
tikpat viegli ripo arī turpmāk!
I.Vītola

Briežuciema etnogrāfiskais
ansamblis dzied par godu jaunajam asfaltam uz senā ceļa
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Dzīvot, mīlēt un būt veseliem
Nav svarīgi, ko cilvēks sasniedz
vai pazaudē,
bet gan kā viņš panes iegūto un
zaudēto.
		
/Z.Mauriņa/

Starptautiskā Invalīdu diena un biedrība
Apvienotā Nāciju organizācija
1992.gada oktobrī pieņēma
rezolūciju, kas pasludināja 3.decembri par Starptautisko Invalīdu
dienu. Rezolūcija aicināja visas
valstis pievērst uzmanību šai dienai, lai panāktu, ka invalīdi var
pilnībā un vienlīdzīgi izmantot
savas cilvēktiesības un kļūt par
aktīvo sabiedrības daļu.
Lai
lauztu
tradicionālo
stereotipu
par
invalīdiem
kā pasīviem labdarības un
aprūpes saņēmējiem, invalīdi
ir apvienojušies un izveidojuši
invalīdu biedrības.
Balvu teritoriālā invalīdu
biedrība ir izveidota un reģistrēta
sabiedrisko organizāciju reģistrā
1997.gadā.2005.gadā biedrībai
tika piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.
Biedrības mērķis ir apvienot Balvu rajona teritorijā
dzīvojošos invalīdus un veicināt
viņu sociālo integrāciju ikvienā
dzīves sfērā. Šobrīd biedrībā ir
reģistrēti un darbojas 103 cilvēki
ar invaliditāti.
Sociālās integrācijas programmas ietvaros biedrība veic
invalīdu kultūras un sporta
pasākumu organizēšanu, invalīdu
zināšanu paplašināšanu, veicina sadarbību ar citām invalīdu
biedrībām, novadu domēm un
valsts struktūrām.
Invalīdu biedrībai ir īpašs statuss jau ar to, ka tā ir sabiedriskā
labuma organizācija, kas sniedz
labumu tieši tai sabiedrības daļai,
kam jau pāri nodarīts no likteņa
puses- cilvēks kļuvis invalīds.
Tādam cilvēkam vajag vietu, kur
aiziet, izstāstīt savas problēmas,
lūgt morālu atbalstu, aprunāties
ar cilvēkiem, kas ir tādā pašā

Biedrības rīkotajā Pēterdienas pasākumā kopā ar ciemiņiem

statusā kādā esi pats, bet kurš
var dot padomu kā atrisināt
problēmu, kur un pie kā griezties
pēc palīdzības.
Invalīdu biedrība ir bezpeļņas
organizācija, tās budžetu sastāda
invalīdu iemaksātās biedru naudas, pašvaldību iedalītie līdzekļi
un labdaru ziedojumi.
Dalība projektos dod jaunas iespējas
Balvu teritoriālā invalīdu
biedrība ir realizējusi vairākus
projektus. Kopienas iniciatīvu
Fonda projekta realizācijas
rezultātā biedrības vajadzībām
tika iegādāta datortehnika un
mēbeles. VAS „Hipotēku un
zemes bankas” klientu kluba „Mēs
paši” projekta ietvaros biedrība
iegādājās
fizioterapeitiskās
ierīces. NVA Eiropas sociālā fonda projekta ”Pasākumi noteiktām
personu grupām” ietvaros tika
izveidota darba vieta personai ar
invaliditāti.
Biedrībā
notiek
aktīva
sabiedriskā dzīve. Katru gadu
biedrība
saviem
biedriem
organizē ekskursijas. Tā augustā
invalīdi apceļoja Dienvidlatgali.
Šā gada septembrī biedrības
invalīdi
piedalījās
invalīdu
sporta un rehabilitācijas kluba
„Medņeva” rīkotajās Latgales

reģiona cilvēkiem ar invaliditāti
sporta spēlēs , un ieguva godalgotas vietas dažādos sporta veidos.
Sadarbība ar kaimiņu
invalīdu biedrībām
Ļoti silta sadarbība ir izveidojusies ar kaimiņu invalīdu
biedrībām. Jūnijā uz biedrības
rīkoto Pēterdienas pasākumu
tika uzaicinātas Alūksnes un
Gulbenes invalīdu biedrības. Šī

pasākuma ietvaros ciemiņi tika
iepazīstināti ar mūsu biedrības
telpām, Saipetnieku muzeju,
briežu dārzu. Septembrī mūsu
biedrība piedalījās Gulbenes
novada
invalīdu
biedrības
organizētajā pasākumā biedrības
„SATEKA” atbalstītajā projektā
”Nāc un dari”, kurā mūsu
invalīdu biedrības komanda ieguva 2.vietu, kā arī saņēma balvu
par oriģinālākajām pašu roku
izgatavotajām bērnu rotaļlietām,
kuras tika nodotas bērnu namiem.
Novembrī
biedrības
biedri
piedalījās Alūksnes invalīdu
biedrības rīkotajā Mārtiņdienas
pasākumā.
Iespēju robežās invalīdu
biedrībā tiek sagādāta humānā
palīdzība. Tiek uzturēta sadarbība
ar Rēzeknes rehabilitācijas centru, ar kura palīdzību invalīdi
var iegādāties palīglīdzekļus/
ratiņkrēslus u.c./.
Paldies mūsu atbalstītājiem
Tuvojoties Starptautiskajai
Invalīdu dienai, Balvu teritoriālās
invalīdu biedrības valde visu
biedrības invalīdu vārdā pateicas Balvu novada Domei par

biedrībai atvēlētajām mājīgajām
telpām
Sociālās
pārvaldes
telpās, sociālā dienesta vadītājai,
pašvaldībām, visiem labdariem
un ziedotājiem, kas palīdz un atbalsta invalīdu biedrības darbību
gan finansiāli, gan morāli.
Visiem
cilvēkiem
ar
invaliditāti novēlam katrā dienā
atrast pa gaismas staram, pa
cerībai, būt tur, kur jūs gaida un
vienmēr gaidītiem būt, dalīties
ar visu labo un pretī saņemt tikai
labo, vienkārši sakot DZĪVOT,
MĪLĒT un būt VESELIEM.
Balvu teritoriālās invalīdu
biedrības valde

Invalīdu biedrības pārstāvji
cītīgi strādāja pie rotaļlietu
izgatavošanas
Gulbenes
invalīdu biedrības rīkotajā
pasākumā “Nāc un dari’’

Pēc apbalvošanas invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba Medņeva rīkotajās sporta spēlēs
cilvēkiem ar invaliditāti

Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle novembrī

10. novemrī skolā tika svinēta
Mārtiņdiena. Tradicionāli notika Mārtiņdienas tirdziņš, kurā
skolēni tirgojās ar pašu izceptiem
gardumiem. Vēlāk nāca mazie
ķekatnieki un sākās kopīgas
dziesmas un rotaļas.
11. novembrī – Lāčplēša dienā
-Tilžas vidusskolas Vectilžas
filiālē viesojās Latvijas NBS ka-

reivji no Ādažiem . Skolēni ar
interesi klausījās stāstījumu par
kareivju dzīvi, skatījās foto un
videofilmas par kareivju misiju
Afganistānā. Tika dota iespēja
aplūkot armijas ieročus, pielaikot
karavīru ekipējumu.
16.novembrī notika pasākums, kas bija veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Tajā pēc

svinīgās ievada daļas tika uzņemti
jaunie dalībnieki „Vanadzēnu”

rindās. Pasākuma turpinājumā
norisinājās konkurss par Lat-

viju, kurā vajadzēja atbildēt uz
jautājumiem.
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Novads no putna lidojuma
Balvu kultūras un atpūtas
centrā ir atklāta Daces Teilānes
fotogrāfiju
izstāde,
kurā
uzskatāmi parādīts mūsu novads.
Kā? No putna lidojuma.
- Kā radās šī iecere, - vaicāju
Dacei Teilānei.
- Man kā fotogrāfei vienmēr
ir doma un vēlēšanās kaut kur
augstāk uzkāpt, lai varētu uzņemt
tādus kadrus, kuros viss labi redzams un pārskatāms. Biju jau
uzņēmusi Balvus no lidmašīnas,
šie attēli jau skatāmi vairākos
izdevumos par Balviem. Tad
radās doma fotografēt novadu no
putna lidojuma. Šo sapni izdevās
realizēt.
- Kā?
- Modris sarunāja Rugāju puses uzņēmēju Vilni Kapteini, kam
pieder savs lidaparāts un kādā
jaukā dienā devāmies ceļojumā
pa gaisu.
- Ko fotografēji?
- Man galvā jau iepriekš bija
sastādīts maršruts. Pacēlāmies
no lidlauka pie Kapteiņa mājas
un pusotras stundas laikā
pārlidojām novadu. Viss noritēja
ļoti veiksmīgi– psiholoģiski biju
lidojumam gatava, laiks bija ļoti
jauks, Vilnis Kapteinis – ļoti
atsaucīgs. Fotografēju vizuli
pievilcīgākās ainavas.

7.

Balvu cīkstoņu uzvaras
Norvēģijā

No 18. līdz 20.novembrim Norvēģijā norisinājās
Starptautiskās cīņas federācijas
turnīrs “Kolbotn Cup 2011.’”
Turnīrā piedalījās
nedaudz
vairāk kā 300 cīkstoņi no ASV,
Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas,
Polijas, Vācijas, Ungārijas,
Ukrainas, Lielbritānijas, Lietuvas un Latvijas.
Balvu Sporta skolu pārstāvēja
trīs cīkstoņi.

Oļegs Dubrovs ar četrām
uzvarām kļuva par uzvarētāju
svara kategorijā 45 kg vecuma
grupā līdz 12 gadiem.
Edvards Kokorevičs šajā pašā
vecuma grupā un svara kategorijā
41 kg izcīnīja 5. vietu.
Krišjānis Kočāns bija pats
jaunākais vecuma grupā līdz 15
gadiem, kurā startēja pirmo reizi
(svara kategorijā 42 kg). Viņš
ieguva 7. vietu.

Sporta dejotāju sacensību
rezultāti

Dace Teilāne (no kreisās) kopā ar Evu Vinogradovu

- Ko no augšas šādā lidojumā
var saskatīt?
- Kad lidojām pār Naudaskalna purvu, pilots teica
- ogu lasītāji. Es gan no augšas
saskatīju tikai punktiņus. Kad
mājās šo attēlu datorā pievilku
tuvāk – jā, patiešām ogu lasītāji.
- Vai bija bail?
- Nē. Es esmu gaisa zīmes
cilvēks – man nav bail augstu

kāpt, lidot.
- Paldies par informāciju un
aicinu apskatīt Daces Teilānes
izstādi.
- Saku paldies Evai Vinogradovai par lieliski iekārtoto izstādi.
Pati strādāju līdzīgu darbu, tāpēc
varu novērtēt Evas veikumu. Reti
tā gadās – izstāde iekārtota, atnāk
autors un viss lielas lieliski,- piebilda Dace Teilāne.

„Zelta Rudens - 2011”, Rīgā
15.oktobrī
III vieta Bērni II E4 klasē
Maksimam Fjodorovam un
Edīnai Kļavai
„Zelta lapa - 2011”,
Daugavpilī 12.novembrī
II vieta Juniori I E4 klasē
Artūram Zelčam un Sannijai
Lainei Dzērvei
III vieta Bērni II E6 klasē
Matīsam Zelčam un Samantai
Elizabetei Cielakai
„Ķegums 2011”, Ķegumā
13.novembrī
III vieta Bērni II E4 klasē

Deividam Bebinam un Amandai
Romkai
„Baltijas Zvaigznītes”, Rīgā
19.novembrī		
II vieta Latvijas kausā Bērni
II E4 klasē Deividam Bebinam
un Amandai Romkai
4.vieta
Latvijas kausā
Bērni II E4 klasē Maksimam
Fjodorovam un Edīnai Kļavai
III vieta Bērni II E6 klasē
Matīsam Zelčam un Samantai
Elizabetei Cielakai
III vieta Juniori I E6 klasē
Artūram Zelčam un Sannijai
Lainei Dzērvei.

Balvu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē notika Balvu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksmē viens no darba
kārtības jautājumiem - nākamā
gada budžeta sastādīšana, tāpēc
uz sanāksmi bija ieradušās un
informāciju gan par budžetu
sastādīšanu, gan par prasībām
grāmatvedības
dokumentu
noformēšanā sniedza pašvaldības
izpilddirektore
Inta
Kaļva,
galvenā grāmatvede Daina Pavlovska un finansiste Olga Siņica.
Izglītības vadītājiem bija iespēja
uzdot jautājumus un saņemt
izsmeļošas atbildes uz katru no
tiem.
Turpinājumā izglītības speciāliste Nora Apīne klātesošos
informēja
par
pedagogu

tālākizglītības iespējām, savukārt
Terēza Čudarkina izglītības
iestāžu vadītāju uzmanību vērsa
uz to, ka par izglītojamo neattaisnotiem kavējumiem, kas
pirmsskolā pārsniedz trīs dienas,
bet vispārējās izglītības iestādē
20 mācību stundas semestrī,
jāinformē Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde.
Dienas otrajā daļā darbu turpināja Balvu novada
pirmsskolas iestāžu- Bērzkalnes,
Tilžas, Kubulu „Ieviņa”, Balvu „Sienāzītis” un „Pīlādzītis”
vadītājas. Daloties pieredzē,
viņas prezentēja savas iestādes
darbību, atklājot tās stiprās puses
un trūkumus, kā arī turpmākās
darbības iespējas. Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes

vadītāja Iveta Tiltiņa atzinīgi
novērtēja gan iestādēs paveikto,
gan arī prasmi dalīties pieredzē un
gūt jaunas atziņas turpmākajam
darbam. Turpinot darbu, lietvede
Inese Kikuča sniedza praktisku
informāciju par to, kā noformēt
sanāksmju protokolus.
Pirmsskolas iestāžu vadītājām
informāciju par Balvu Iekļaujošas
izglītības atbalsta centra darbību
sniedza Terēza Čudarkina. Pēc
centra prezentācijas turpinājās
saruna par speciālās izglītības
programmu
nepieciešamību
novada pirmsskolas izglītības
iestādēs, par atbalsta iespējām
izglītības iestādēm, bērniem,
viņu vecākiem un pedagogiem.

Aptauja par Lauku attīstības, meža,
lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru
prioritātēm un atbalsta pasākumiem
2014-2020.gadam
Tuvojoties nākamajam plānošanas periodam (2014-2020.
gadam), Zemkopības ministrija
(ZM) ir uzsākusi konsultācijas
ar partneriem par aktualitātēm
nozarēs un nepieciešamo rīcību
turpmākai nozaru attīstībai, līdz
ar to ir sagatavojusi aptaujas
anketu viedokļu apzināšanai
par attīstības politiku, situācijas
novērtējumu nozarēs un atbalsta
aktivitātēm šajā periodā. Tāpat
aptaujas gaitā plānots apzināt
viedokli par prioritātēm un atbalsta pasākumiem, kas būtu aktuāli
nākamajam plānošanas periodam

ZM partneru un nozarē iesaistīto
skatījumā.
Aptauja paredzēta viedokļu
apzināšanai lauku attīstības,
lauksaimniecības, mežu un
zivsaimniecības jomās institūciju,
sabiedrisko organizāciju un
uzņēmēju
līmenī.
Aptaujā
iegūtie viedokļi tiks apkopoti un
turpmākai diskusijai izmantoti
tikai apkopotā veidā. Savukārt
nozaru sabiedrisko organizāciju
viedoklis tiks publiskots ar mērķi
iepazīstināt plašāku interesentu
loku ar organizāciju viedokli.
Aptaujas anketu līdz šā

II vieta Latvijas kausā Deividam Bebinam un Amandai Romkai

Sporta, prieka un
veselības diena
Briežuciemā

Valsts
svētkus
gaidot,
15.novembrī Briežuciemā notika sporta, prieka un veselības
diena. Dalībnieki ar aizsietām
acīm zīmēja Rīgas torņus ar
visu gaili, minēja dziesmas un
tās arī dziedāja, ar kāju pirkstu
palīdzību zīmēja apsveikumus
Latvijai dzimšanas dienā. Tika
pārbaudīta prasme ātri sameklēt
vajadzīgos skaitļus, no burtiem
salikt vārdus un citas interesantas
nodarbes.

Bet, lai nokļūtu līdz šim
nodarbēm, komandām vajadzēja
pārvarēt arī dažādus šķēršļus,
piedalīties sportiskās sacensībās,
parādīt komandas saliedētību,
spēku un izturību.
Pasākuma
noslēgumā
secinājām – briežciemieši ir
gatavi godam sagaidīt Latvijas
dzimšanas dienu. Esam sportiski,
veseli, jautri, draudzīgi, muzikāli,
aktīvi un atraktīvi. To novēlam
arī Latvijai dzimšanas dienā!

gada 23. decembrim ir iespēja
aizpildīt „Lauku tīkls” mājas
lapā
http://www.laukutikls.lv
un „Zivsaimniecības sadarbības
tīkls” mājas lapā http://www.
laukutikls.lv/zivsaimnieciba.
Tāpat anketa ir pieejama ZM
mājas lapā www.zm.gov.lv,
aizpildītu to var nosūtīt elek-troniski uz e-pasta adresi: Janis.Snaksis@zm.gov.lv vai ie-sniegt ZM
Starptautisko lietu un stratēģijas
analīzes departamentā (2106.
telpā) līdz 23. decembrim.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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DU mākslas bakalaura
studiju programmu
absolventu dizaina
darbu izstāde
Daugavpils
Universitātes Balvu
filiālē, Balvu Muižā,
Brīvības ielā 47, Balvos
no 13.novembra līdz
2012.gada 8.janvārim.

Vairāku gadu garumā Daugavpils Universitātes Mākslas
un dizaina katedra realizē
profesionālās augstākās izglītības
mākslas bakalaura un mākslas
maģistra studiju programmas, kuras ir guvušas popularitāti ne tikai
Latgales reģionā vien.
Programmu studenti ir aktīvi ne
tikai studiju uzdevumu realizētāji,
bet arī ārpus studiju darba iesaistās
Mākslas un dizaina katedras
un citu Valsts un starptautisku
organizāciju rīkotajos projektos,
tajā skaitā mākslas izstādēs.
Dizaina dienu Latvijā izskaņā
- DU mākslas bakalaura studiju
programmu absolventu grafiskā
dizaina darbu izstāde Balvos, kura
savā veidā ir studiju programmu
retrospekcija.
Dizains apvieno visus, un dizaina produktus – tajā skaitā grafisko
dizainu mēs sastopam ik uz soļa
ikdienā, bet kā tas top… nāciet
studēt!
Nāciet apskatīt izstādi un
iespējams izvēlēsieties studēt Balvos DU filiālē!

Osteoporozes
diagnostika un
speciālistes dr.I.Legzdiņas
konsultācijas 14.decembrī
plkst 14. 00 Balvos “Ieva
Sil” aptiekā Bērzpils ielā 7.
T. pierakstam 29386664.
Sporta deju klubs ”Silva”
piedāvā sarīkojumu
deju kursus jauniešiem
un pieaugušajiem.
Nodarbības notiks svētdienās
Balvu Tālākizglītības centra
(Balvu muižas zālē) no
plkst.16.00 - 17.00.
Tiekamies jau 20.novembrī
plkst.16.00
Sīkāka informācija pa tālruni
29849539.

Balvu novada pašvaldība rīko
rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību
nomas Pērkonu ezerā izsoli
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv
vai Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
pārvaldē, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija
notiek Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajā pārvaldē pie
juristes Ivetas Kokorevičas,
Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu
novads. Reģistrācija sākas no
sludinājuma publicēšanas mājas
lapā www.balvi.lv, Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā
„Balvu
Novada
Ziņas” un beidzas 2011.gada

12.decembrī plkst.14.00.
Visiem
pretendentiem
līdz 2011.gada 12. decembra
plkst.14.00 jāsamaksā dalības
maksa Ls 2.00 (divi lati), kas
jāieskaita BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV-4501, Reģ.
Nr. 90009115622 SEB banka,
kods
UNLALV2X,
Kontā:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9.
Dalības maksa uzskatāma
par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš
norādītajā bankas kontā.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2011.
gada 14.decembrī plkst. 10.00.

02.12.11. plkst.11.00 pieņems urologs Ķ. Ivanovs
Bērzpils iela 7, Dr. Semjonovas ģ.ā. prakse,
iepriekšpieteikšanās tel. 28804078, vizīte 10 Ls.
13.12.2011. Balvu poliklīnikā pieņems tehniskais ortopēds.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 22075071.
Maksa par vizīti: bērni – 10 Ls, pieaugušie – 12 Ls.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Balvi
3.decembrī plkst.18.00 Labdarības pasākums Balvu muižā
4.decembrī plkst.16.00 „GAISMA NĀK!” – otrās sveces iedegšana Adventa vainagā kopā ar Balvu pamatskolas audzēkņiem un skolotājiem Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
9.decembrī plkst.14.00 Konkurss Balvu novada jauniešiem „Jauniešu
balva 2011” Balvu muižā
10.decembrī plkst. 11:00 Balvu novada dramatisko kolektīvu saiets
– skate. Balvu Kultūras un atpūtas centrā
11.decembrī plkst.13.00 Ziemassvētki Kaķīša dzirnavās. Piedalās
Rūdolfs Plēpis, Samanta Tīna, Viktorija Plēpe. Trešās sveces iedegšana Adventa vainagā. Biļešu iepriekšpārdošana. Balvu Kultūras un atpūtas centrā
14.decembrī plkst.14.00 Tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli un komponistu Uldi Fridrihsonu Balvu centrālajā bibliotēkā
14.decembrī plkst.18.00 Balvu bērnu un jauniešu centra Ziemassvētku
ieskaņas koncerts “Pa balto laika ceļu” Balvu muižā
15.decembrī plkst.11.00 Dramatiskās kopas „Redzēt ar sirdi” literārimuzikāls uzvedums. Ieeja bezmaksas. Balvu Kultūras un atpūtas centrā
16.decembrī plkst.18.00 RIČU KĀZAS. Jauna koncertprogramma.
Piedalās Anna Dribas. Biļešu iepriekšpārdošana. Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
17. decembrī no plkst.10.00-15.00 Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.
Mājražotājus lūdzam pieteikties līdz 15.decembrim Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
17. decembrī Ilvijas Juškevičas gleznu izstādes „Zemes dziesma”
noslēgums Balvu Mākslas skolas izstāžu zālē
17. decembrī plkst.15.00 Tradīciju kalendārs. Ziemassvētki. Balvu Novada muzejā.
18.decembrī plkst. 16.00 „GAISMA NĀK!” – ceturtās sveces iedegšana
Adventa vainagā kopā ar Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem un skolotājiem.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
18.decembrī plkst.16.30 Dramatiskās kopas „Redzēt ar sirdi” literārimuzikāls uzvedums Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
19.decembrī plkst.19.00 Ukrainas Liliputu cirks Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Biļešu iepriekšpārdošana.
20.decembrī plkst.16.00 Latvijas Leļļu teātra labdarības izrāde. „Rūķis
– sveču lējējs” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
20.decembrī plkst.17.00 Radošās aktivitātes „Eņģeļu darbnīcas” Balvu
bērnu un jauniešu centrā
23.decembrī Balvu Mākslas skolas mācību semestra noslēguma
pasākums „Balti nāca ziemassvētki”.
25.decembrī plkst. 21.00 Ziemassvētku balle Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Muzicē „Ex Kaimiņi”.
26.decembrī plkst.15.00 Tautas pūtēju orķestra „Balvi” Ziemassvētku
koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
27.decembrī plkst.15.00 Eglītes sarīkojums bērniem „Gaismiņa un
Uguntiņa” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu iepriekšpārdošana.
27.decembrī plkst.15.00 Pagraba stāsti Balvu novada muzejā
28.decembrī Kolēģi Antonu Slišānu pieminot, Latgolys folklorys vuokuma konkursa „Apleicīne” noslēguma pasākums Balvu centrālajā bibliotēkā
29.decembrī Balvu novada uzņēmēju gada balle Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Muzicē grupa „Kantoris 04”.
30.decembrī Balvu sporta skolai – 50. Svinīgs sarīkojums Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
1.janvārī plkst. 0.30 Jaungada salūts pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
1.janvārī plkst. 01.00 Jaungada balle kopā ar grupu ,,Otto”.
Balvu pagasts
28.decembrī Gada izskaņas koncerts. Piedalās Balvu pagasta, Vectilžas
pagasta pašdarbnieki. Balvu pagasta Tautas namā.
Decembra mēnesī - gada nogalē Ziemassvētku vecītis un rūķi apmeklēs
pirmskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu mājās
Bērzkalnes pagasts
5.decembrī plkst.10.00 Pagasta egles iedegšana pie Bērzkalnes pagasta
ēkas.
23.decembrī plkst.13.00 Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem Bērzkalnes
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes zālē
29.decembrī plkst.20.00 Vecgada pasākums Bērzkalnes pagasta
iedzīvotājiem
Bērzpils pagasts
26.decembrī plkst.19.00 Ziemassvētku koncerts un balle Bērzpils Saieta
namā
Briežuciema pagasts
19.decembrī plkst.14.30 Egles iedegšana Briežuciema pagasta centrā
23.decembrī Eglīte pirmsskolas un sākumskolas bērniem Briežuciema
pamatskolā
30.decembrī plkst.20.00 Gada noslēguma koncerts. Balle. Briežuciema
Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
28.decembrī plkst.11.00 Ziemassvētku eglīte bērniem Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē
Krišjāņu pagasts
14.decembrī plkst.15.30 Ziemassvētku radošās darbnīciņas Krišjāņu
pamatskolā
26.decembrī Ziemassvētku pasākums
Kubulu pagasts
4.decembrī plkst.15.00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts „Lai sasildās
sirds tai baltajā dziesmā” - piedalās ansamblis „Vakarblāzma”, jauktais
vokālais ansamblis, senioru koris „Pīlādzis” Kubulu Kultūras namā
25.decembrī plkst.15.00 Eglītes sarīkojums pagasta mazuļiem, kas
neapmeklē bērnudārzu un skolu. Kubulu Kultūras namā
25.decembrī plkst.19.00 „Nāciet, ļaudis, skatīties, Kādas brauca
ķekatiņas....” - Ziemassvētku koncerts, danči Kubulu Kultūras namā
Tilžas pagasts
4.decembrī Egles iedegšana Tilžas pagasta centrā
18.decembrī plkst.16.30 Ukrainas Liliputu cirks Tilžas kultūras namā
25.decembrī Svētku koncerts – piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi.
Balle. Spēlēs grupa “Draugi”
Vectilžas pagasts
22.decembrī plkst.11.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma
bērniem Vectilžas Sporta un atpūtas centrā
27.decembrī plkst.11.00 Pensionāru pasākums,, Ak, šī dzīve, dzīvīte…”
Vectilžas Sporta un atpūtas centrā
30.decembrī plkst. 20.00 Koncertuzvedums ,,Balto domu laikā” Plkst.
22.00 balle, spēlē grupa „Ceļā” Vectilžas Sporta un atpūtas centrā
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