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“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 22.maijs

Projekta dalībnieki Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.
skolotāja Z.Arnicāne ar projekta
partneriem dalījās savās kulinārijas
prasmēs, cepot cepumus. Projekta
dalībniekiem tika dota iespēja
paturēt sev gan jaundarinātās
magonītes, gan iegravētos vārdus
kokmateriālā. Pēc radošajām
aktivitātēm sekoja ekskursija uz
Alūksni, kur no Stāmerienas uz
Alūksni tika nokļūts pa šaursliežu
dzelzceļu ar Gulbenes-Alūksnes
bānīti. Ekskursijas laikā tika
apskatīta pilssala un Alūksnes
pilsdrupas, Tempļa kalns, Saules
tilts, Tempļa kalna gājēju tilts,
dabas muzejs “Vides labirints” un
Alūksnes muzejs.
Piektdien rosība projektā tika
uzsākta ar sporta un amatniecības
aktivitātēm, kam sekoja plakātu
zīmēšana par redzēto Latvijā.
Noslēgumā katras valsts pārstāvji
prezentēja
savus
radītos
darbus, liekot akcentus uz sev
saistošākajām vietām. Aktualizējot
Latvijas simtgades ieskaņu, projekta
partneriem tika demonstrētas
īsfilmas par Latviju un Balviem,
kā arī tika izpildīts Kahoot tests
par Latviju. Turpinājumā projekta
partneriem tika demonstrētas
tradicionālās latviešu spēles un
dejas ar folkloras kopu “Upīte”,
tādējādi sniedzot ieskatu latviešu
kultūras un folkloras daudzveidībā.

Mobilitātes noslēgumā projekta
dalībniekiem
tika
pasniegti
sertifikāti.
BPVV tiek veiksmīgi realizēti
starptautiskie projekti, kur skolēni
gūst lielisku pieredzi, iepazīstot
cittautu kultūru un valodu, kā
arī komunicē angļu valodā.
Pateicamies izglītojamo ģimenēm
par rūpēm un nesavtību, uzņemot
Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Itālijas,
Portugāles un Grieķijas jauniešus
savās ģimenēs!
Projekta “E-dārgumi – mana
jaukā Eiropa”
mērķis
ir
partnerskolu ilgtspējīga attīstība,
palielinot skolēnu pamatprasmes,
it
īpaši
Informācijas
un
komunikāciju tehnoloģijās (IKT)
un svešvalodās, kā arī stiprinot
pedagoga profesionālo profilu.
BPVV Erasmus+ programmā
īstenoto projektu “E-dārgumi –
mana jaukā Eiropa” līdzfinansē
Eiropas Savienība.
Vairāk
par
Erasmus+
programmu var uzzināt Valsts
izglītības
attīstības
aģentūras
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā
Erasmus+ un programmas mājas
lapā www.erasmusplus.lv.

Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas dienesta 2017.gada
statistika un veiktās pārbaudes,
kā arī apdrošināšanas kompānijas
Gjensidige
Latvija
iniciatīvas
“Mājokļa Drošības Mēnesis”
ietvaros veiktā sociālā aptauja
liecināja, ka iedzīvotāji īsti nezina,
kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Statistikas aptaujas parādīja,
ka 28 % no aptaujas dalībniekiem
mācētu un saprastu, kā rīkoties
ugunsgrēka gadījumā, savukārt
pārējiem ir tikai nojausma, ko tīri
teorētiski vajadzētu darīt.
Tādēļ
Gjensidige
Latvijā
Gulbenes
reģionālās
pārstāvniecības vadītājs Arnis
Dzerkaļs pasniedza ļoti noderīgu
dāvanu Balvu novada pašvaldībai
- dūmu detektorus. Dāvanu
saņēma Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs, un ar Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta
palīdzību
tā
tiks
nodota
maznodrošinātajām ģimenēm.
Kā zināms, tad ar 2020.gada
1.janvāri visos mājokļos ir jābūt
uzstādītiem dūmu detektoriem,
un tā pielietošana, kā rāda
pasaules pieredze, ir efektīvs
risinājums, lai pasargātu mājokļa
iemītnieku dzīvības no pēkšņa
ugunsgrēka briesmām, tāpēc
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
aicina
iedzīvotājus
arī
iepriekš
būvētās
ēkās
savai drošības nodrošināšanai
iegādāties un uzstādīt ugunsgrēku

autonomos detektorus. Negaidot
ugunsdrošības
likumdošanas
izmaiņas, Gjensidige Latvija par
ugunsdrošību aicina domāt jau
tagad.
M ā j a s l a p ā
www.majokladrosiba.lv, kurā var
atrast noderīgu informāciju par
ugunsdrošību, rakstīts: “2017.
gadā Gjensidige Latvija sadarbībā
ar Latvijas glābšanas dienestiem
un drošības nozares pārstāvjiem
aizsāka jaunu iniciatīvu – “Mājokļa
Drošības Mēnesis”, kuras mērķis
ir veicināt Latvijas iedzīvotāju
informētību un izpratni par
mājokļa drošības jautājumiem,
tādējādi mazinot negadījumu
skaitu valstī, kas saistīti ar mājokļa
drošību.
Oficiālā
“Mājokļa
Drošības Mēneša” atklāšanā
tika parakstīts memorands par
apņemšanos ik gadu martā
vērst pastiprinātu uzmanību
sabiedrības informēšanai un
izglītošanai mājokļa drošības
jautājumos.
2018. gadā “Mājokļa Drošības
Mēnesis” aktualizē ugunsdrošības
jautājumus, vēršot iedzīvotāju
uzmanību
ugunsdrošības
riskiem un rīcībai ugunsnelaimes
situācijā dzīvojamās ēkās, īpaši
uzsverot situāciju daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkās.”
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Aprīļa
beigās
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
(BPVV)
norisinājās
Erasmus+
programmas
2.pamatdarbības
starpskolu stratēģiskās partnerības
projekta
Nr.
2017-1-PL01KA219-038699_5 “E-dārgumi –
mana jaukā Eiropa” (“E-Treasure
– My Lovely Europe”) mobilitāte, kā
ietvaros izglītības iestādē viesojās
sešu partnervalstu dalībnieki no
Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Itālijas,
Portugāles un Grieķijas.
Mobilitāte izglītības iestādē
tika uzsākta ar pasākumu, kur
atklāšanas uzrunas teica gan
Balvu
novada
pašvaldības
domes priekšsēdētājs A.Pušpurs,
gan BPVV direktore B.Vizule.
Koncerta laikā tika demonstrētas
tērpu kolekcijas, tautiskā un
modernā deja, kā arī skolnieces
D.Vizules vokālie priekšnesumi.
Starptautisko partneru vizīte BPVV
turpinājās ar izglītības iestādes
apskati un iepazīšanās spēlēm
skolēniem un pedagogiem.
Otrdien katras partnervalsts
izglītojamie rādīja prezentācijas
par trešo e-dārgumu – “Dārgums
3: valoda un literatūra”, sniedzot
ieskatu savas valsts alfabētā,
pasakās
un
tautasdziesmās,
izglītības
iestādes
vēsturē,
kā arī populārāko rakstnieku
un dzejnieku darbībā.
Pēc
prezentācijām sekoja izglītojoša
tūre Balvu Novada muzejā,
iepazīstot
latviešu
kultūru
un vēsturi, un Balvu pilsētas
apskate. Tālāk ceļš tika mērots
uz
kultūrvēstures
muzeju
“Vēršukalns”, kur tika izrādīti senie
darbarīki, tekstilizstrādājumi, kā arī
nogaršota pašcepta maize.
Trešdien projekta dalībnieki
devās iepazīt galvaspilsētu Rīgu,
kur gida pavadībā pa Vecrīgas
bruģētajām ielām tika apskatīts
Brīvības piemineklis, senatnīgās
ēkas un to arhitektūra, baznīcas,
laukumi un krāšņais Melngalvju
nams.
Ceturtdien izglītības iestādē
projekta
dalībniekiem
tika
organizētas radošās darbnīcas, kā
ietvaros katrs projekta dalībnieks
piedalījās stilizētu ziedu – magoņu
izgatavošanas darbnīcā skolotājas
S.Veinas vadībā. Pedagogi A.Noviks
un Ē.Kanaviņš demonstrēja sava
vārda gravēšanas iespējas ar CNC
iekārtu kokmateriālā, savukārt

Foto no BPVV arhīva.

Erasmus+ projekta partnervalstu mobilitāte Balvu Gjensidige Latvija pārstāvis dāvina
Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā
dūmu detektorus

Kristīne Lele
BPVV
Projekta koordinatore

Gjensidige Latvija pārstāvis, pasniedzot dāvanu – dūmu detektorus.

15 jaunieši no Polijas, Grieķijas un Latvijas rada biznesa idejas lauku attīstībai
No 2018. gada 27. aprīļa līdz
2. maijam biedrība “Radošās
Idejas” kopā ar biedrībām “Zaļais
zilonis” (Polijā) un Vārnavas
Folkloras
grupu
(Grieķijā)
organizēja
apmācības
15
jauniešiem no Polijas, Grieķijas
un Latvijas Trikalā, Grieķijā,
Erasmus+
projekta
“Radoši
jaunuzņēmumi lauku apvidos”
ietvaros.
Apmācību laikā jaunieši
darbojās
grupās,
attīstot
biznesa idejas, kas balstītas
vietējā kultūras mantojumā,
vienlaikus izmantojot mūsdienu
informācijas
tehnoloģiju
sniegtās iespējas. Jaunieši ieguva
jaunas praktiskas zināšanas par
tādiem tematiem kā biznesa

idejas prezentēšana, publiskā
runa, tirgus izpēte, mārketings
un
publiskās
attiecības,
biznesa modeļa izveidošana,
jaunuzņēmuma
finansēšana,
tīklošanās
un
e-platformu
izmantošana, kā arī iepazinās ar
Youthpass iespējām jauniešiem.
Apmācību dalībnieki tikās ar
Trikalas pašvaldības pārstāvjiem
un iepazinās ar reģiona attīstības
iecerēm nemateriālā kultūras
mantojuma pielietošanā, attīstot
ārstniecisko augu audzēšanu.
Apmācības arī iekļāva vizīti
uz
KLIAFA
Bezalkoholisko
dzērienu nozares modernās
kultūras centru un vietējo
uzņēmumu
Tyras
Hellenic
Dairies, kā arī Meteoras klostera

un Meteoras dabas un sēņu
muzeja apmeklējumu, iepazīstot
nemateriālā kultūras mantojuma
pielietošanu tūrisma nozarē.
Turklāt apmācības norisinājās
vēsturiskā viesnīcā Panellinion,
kas būvēta 1914. gadā, ļaujot
pavadīt laiku tradicionālā grieķu
vidē.
Kā pasniedzēji un mentori
darbojās jauniešu darbinieki no
biedrībām "Radošās Idejas" (Anita
Kairiša, Sanita Putniņa, Renāta
Petrova, Aleksandra Mihņenoka

un Alise Vītola), "Zaļais zilonis"
un Vārnavas folkloras grupa,
izmantojot apmācību scenārijus,
kas tika radīti jauniešu darbinieku
apmācībās 2017. gada decembrī
Zakopanē, Polijā, un 2018. gada
februārī-martā Valmierā, Latvijā.
Pirms
jauniešu
apmācībām
Grieķijā katrs no projekta
partneriem organizēja vietējās
apmācības,
kurās
kopumā
piedalījās 45 jaunieši.
Projekts
"Radoši
jaunuzņēmumi lauku apvidos"

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

tiek īstenots no 2017. gada 1.
augusta līdz 2018. gada 31. jūlijam
Eiropas Savienības Erasmus+
programmas ietvaros.
Sanita Putniņa
Biedrības "Radošās Idejas"
valdes priekšsēdētāja
Projekta "Radoši
jaunuzņēmumi lauku apvidos"
vadītāja
tālr.: 28316943
e-pasts:
putnina.sanita@gmail.com

