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“Razdoļje” un Balvu Novada
muzeju,
biedrība
“Radošās
Idejas” realizē projekta kultūras
pasākumus un meistarklases.
Dažādu paaudžu, tautību,
dzimumu pilsoņu līdzdalības
veicināšanā 20. maijā Muzeju nakts
ietvaros notika kultūras pasākums
ar koncertu “Laiks skaistumam”
un radošo meistarklasi “Laiks
prasmēm”, kur ikvienam – lielam
un mazam, latvietim un citādi
runājošam, bija radīta iespēja
veidot kopīgu Lupatu pinumu,
uzzināt lupatu deķu vēsturi un
vakara krēslā nobaudot grupas
“Samia” eksotisko deju ritmus.
Interese par lupatu pinumu bija tik
liela, ka tika izveidoti divi pinumi,
kurus iespējams apskatīt Balvu
Novada muzeja konferenču zālē,
kā arī vēl šobrīd var turpināt veidot
pinumu.
Veicinot
mazākumtautību
identitātes un kultūras mantojuma

saglabāšanu, 20. jūlijā Balvu
Novada muzejā bija satikušies
vairāk kā 50 interesenti - dažādu
etnisko grupu pārstāvji – krievi,
latvieši, viesos bija ieradusies
jauniešu
grupa
no
ASV
(Amerikas latvieši) uz radošo
meistarklasi “Laiks prasmēm”
– koka karošu apgleznošanu.
Izzinošā meistarklasē tika sniegtas
zināšanas par latviešu un krievu
tradicionālajām rakstu zīmēm, to
nozīmi un pielietojuma iespējām
dažādu priekšmetu rotāšanā.
Meistarklases
aktivitāšu
laikā
noritēja nepārtraukta iespēja
salīdzināt vecāku, vecvecāku un
bērnu – paaudžu - dzīvesveidu un
vērtību priekšstatus. Izmantojot
svešvalodas, mākslas tēlos kā
statusa simbolos radās jaunas
vērtības – uz koka karotēm krievu,
latviešu
ornamenta
rotājošie
elementi krāsu kompozīcijās.
Izzinot latviešu zīmju nozīmi,
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Starpkultūru dialoga idejas
pamatā ir atziņa, ka pasaule, kurā
dzīvojam, ir daudzveidības un
atšķirību pilna. Cilvēku viedokļu,
pasaules uzskatu, vērtību atšķirības
nav vien ikdienas situāciju
pieredze, bet tādas pat atšķirības
eksistē starp kultūrām. Dialogs
starp kultūrām sākas ar vēlmi
uzzināt un izprast šos dažādos
pasaules uzskatus, viedokļus un
vērtības, kā arī mācīties no tiem,
kuri uz pasauli raugās savādāk.
Piedāvājot
interaktīvus
kultūras pasākumus un radošas
meistarklases,
sekmējot
starpkultūru dialogu, mazinot
starpgrupu
aizspriedumus
un veicinot aktīvu saliedētu
pilsonisko līdzdalību Latvijas
sabiedrībā, nodrošinot etnisko
kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākumu
pieejamību
visu
vecumu pārstāvjiem, sadarbībā
ar Balvu krievu kultūras biedrību

Balvu Mākslas skolas audzēkne Evelīna Pauliņa darina Lupatu pinumu Balvu
Novada muzejā meistarklases “Laiks prasmēm” ietvaros.
ikkatram bija iespēja izveidot
koka dekoriņu ar iededzināšanas
aparātu.
Atbalstot
mazākumtautību
radošo kolektīvu darbu un
sekmējot
mazākumtautību
pilsonisko
līdzdalību
un
sadarbību, 1. augustā Balvu
Valsts ģimnāzijā notika kultūras
pasākums – koncerts “Laiks
padziedāt”. Vasaras dienu Balvos
ietvaros, ko organizēja Balvu Valsts
ģimnāzijas vēstures skolotāja Irēna
Šaicāne, Balvu Valsts ģimnāzijā
pulcējās vēsturnieki no Latvijas
Vēstures skolotāju biedrības (VSB).
Pasākumā klātesošos priecēja
dažādu tautību – latviešu, krievu
un čigānu priekšnesumi – tautas
deju kopa “Rika” ar baltajiem
tautas tērpiem un latviešu deju
ritmu (vadītājs Agris Veismanis),
ansamblis “Razdoļje” izdziedāja
krievu tautas dziesmas (vadītāja
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Biedrība “Radošās Idejas” realizē starpkultūru dialoga
projekta “Dzīvojam kopā” aktivitātes

Zoja Zaharova), Balvu eksotisko
deju studija “Samia” izdejoja
čigānu deju soļus (vadītāja Ilze
Leišavniece). Tik dažādi vēsturiski
esam, bet “Dzīvojam kopā”.
Vēl ir iespēja piedalīties
projekta
aktivitātēs
“Laiks
spēlēm” (septembrī), “Laiks kopā”
(novembrī). Sekojiet informācijai
www.creativeideas.lv un www.
muzejs.balvi.lv.
Biedrības “Radošās Idejas”
īstenotais projekts “Dzīvojam
kopā “ (Nr.06) notiek LR Kultūras
ministrijas finansētās un biedrības
“Dienvidlatgales NVO atbalsta
centrs” īstenotās “Latgales NVO
projektu
programmas
2017”
ietvaros.
Biedrības “Radošās Idejas”
teritoriālā struktūrvienība Balvos
valdes locekle, projekta vadītāja
Anita Kairiša

Koka karošu apgleznošana Balvu Novada muzejā radošās meistarklases “Laiks prasmēm” ietvaros.

Pagarina termiņu zālāju
nopļaušanai līdz 15. septembrim

Semināri augustā potenciālajiem LEADER sabiedriskā
labuma projektu pieteikumu iesniedzējiem

Laikapstākļi
2017.
gada
pavasarī un vasarā līdz šim ir
bijuši ārpus parastajām normām,
kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši
lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši
sarežģījumus nopļaut un novākt
sienu vai zāles masu lopbarības
vajadzībām.
Šogad aprīlī, maijā, jūnijā un
jūlijā reģistrētas temperatūras
zem mēneša normas, novērotas
krasas temperatūras svārstības
un uzstādīti vairāki diennakts
minimālās
temperatūras
rekordi. Zemās temperatūras
ietekmēja
zālāju
augšanu
(augiem veģetācijas periods ir
aizkavējies par 2 līdz 3 nedēļām)
un kavēja lauksaimniekiem sākt
to nopļaušanu un novākšanu
lopbarības vajadzībām jūnija
beigās. Jūlijā daudzviet Latvijā
nokrišņu daudzums bija lielāks
nekā citos gados.
“Līdz ar to daudzviet uz zālāju
laukiem nav iespējams uzbraukt ar
pļaušanas un novākšanas tehniku.
Ziņas par grūtībām ar siena un
skābsiena ieguvi un lopbarības
sagatavošanu ir saņemtas no
Lauksaimnieku
organizācijas
sadarbības padomes, biedrības
“Latvijas aitu audzētāju asociācijas”,
kā arī no lauksaimniekiem dažādos
novados. Lauksaimnieki ziņo, ka

Biedrība
“Balvu
rajona
partnerība”
izsludina
atklāta
konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas
3.kārtu
Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2. Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
Projektu konkursi tiek organizēti
saskaņā ar biedrības “Balvu
rajona partnerība” izstrādāto
Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju 2015.2020.gadam.

lielāko daļu no zālāju platībām
nevarēs pagūt nopļaut un novākt
līdz 15. augustam, lai zāli sagatavotu
lopbarības vajadzībām,” situāciju
skaidro zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs.
15. augusts ir noteikts kā
datums, līdz kuram zālājam
jābūt noganītam vai nopļautam
un novāktam, lai pilnā apmērā
saņemtu ES platību maksājumus
– vienoto platības maksājumu,
maksājumu par klimatam un videi
labvēlīgu lauksaimniecības praksi
jeb “zaļināšanas” maksājumu,
mazo lauksaimnieku shēmas
maksājumu,
maksājumu
par
bioloģisko
lauksaimniecību,
maksājumu
par
apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi.
Ņemot vērā nelabvēlīgos
laikapstākļus,
lauksaimniekiem,
kuri izmanto zālājus lopbarības
vajadzībām, arī šogad Zemkopības
ministrija ir paredzējusi iespēju
līdz 15. septembrim nopļaut un
novākt tos zālājus, kurus biežo
nokrišņu un lielā mitruma dēļ
nebūs iespējams nopļaut un
novākt līdz 15. augustam.
Informāciju sagatavoja
Zemkopības ministrija

Lai palīdzētu potenciālajiem
sabiedriskā
labuma
projektu
iesniedzējiem izstrādāt kvalitatīvus
projektu pieteikumus, biedrība
“Balvu
rajona
partnerība”
rīko
apmācību
seminārus
potenciālajiem LEADER projektu
iesniedzējiem!

Zvaniet:
29134410
Rakstiet:
balvurajpartneriba@gmail.com
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