“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 30.novembris

Latvijas 99.proklamēšanas diena Bērzpilī
pārvalde
sumināja
pagasta
iedzīvotājus: Irīdu Madernieci
par profesionālu, radošu un
apzinīgu darbu izglītības jomā
Bērzpils pagastā; Daigu Griestiņu
par
nozīmīgu
ieguldījumu
vokālās mākslas un tradicionālās
dziedāšanas
saglabāšanu
un
uzturēšanu
Bērzpils
pagastā;
Stefāniju Kindzuli par mūža
ieguldījumu
izglītības
jomā
un sabiedriski aktīvu darbību
Bērzpils pagastā; Jolantas un
Valda Dundenieku ģimeni par
Ziemeļlatgales
podniecības
tradīciju saglabāšanu un par
sabiedriski aktīvas ģimenes vērtību
popularizēšanu; Mariju Švekeri
par brīvprātīgo darbu un labdarību
Bērzpils pagastā; Ivetu Tiltiņu
par nozīmīgu ieguldījumu dejas
mākslas attīstībā Bērzpils pagastā;
Vilhelmu Loginu par apzinīgu
un godprātīgu darbu Bērzpils
pagasta komunālajā saimniecībā;
Jāņa un Velgas Žeikaru ģimeni
par vizuāli pievilcīgas Bērzpils
pagasta kopainas veidošanu;
Māra un Ilgas Lazdiņu ģimeni par
sabiedriski aktīvu darbu tūrisma
nozares attīstībā un brīvprātīgo
darbu Bēržu draudzē un pagastā;

Broņislavu Spalviņu par mūža
ieguldījumu
tradicionālās
dziedāšanas un garīgo dziedājumu
saglabāšanā Bērzpils pagastā; Dāvi
Circeni par aktīvu dalību un labiem
rezultātiem sporta jomā Bērzpils
pagastā
Lai tēvzeme kļūtu skaistāka
un labāka, nevajag darīt nemaz
tik daudz – jāsāk ar mazajiem
ikdienas darbiem. Jārūpējas par
sevi, savu ģimeni un dzimto vietu,
un tad Latvija būs tāda, kādu mēs
to veidosim. Ikviens mūsu labais
darbs ir veltījums Latvijai, ikviens
no mums ir Latvija.
Pasākumu
vadīja
Aivita
un Dāvis Rakstiņi. Ar saviem
priekšnesumiem laureātus un
pasākuma apmeklētājus sveica
Bērzpils pagasta sieviešu vokālais
ansamblis ‘’Naktsvijole’’, folkloras
kopa ‘’Saivenis’’, deju kopa
‘’Asjate’’, Līga un Gints Čivči.
Paldies par jūsu devumu
Latvijai!
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras darba
organizatore

Foto autore Liene Circene

Pienācis rudens. Laiks, kad
novākta raža, laiks, kad sarūk dienas
gaisma un laiks, kad 18.novembrī
arī Bērzpils pagasta iedzīvotāji
atzīmēja
Latvijas
Republikas
proklamēšanas 99.gadadienu.
Latvijas īpašo mēnesi –
novembri – mēs suminām ar
sarkanbaltsarkanām lentītēm un
skaistiem vārdiem Latvijai. Šajā
laika posmā domās mēs esam kopā
ar visiem Latvijas iedzīvotājiem
un uzdodam galveno jautājumu:
“Kāds ir mans devums Tev, Latvija?”.
Katrs iedzīvotājs ir svarīgs
Latvijai, jo viņš ir daļiņa no
tās. Ikkatrs no mums dod savu
noskaņu, raksturu un nākotni mūsu
valstij, novadam un pagastam.
Daļa iedzīvotāju varbūt dod
mazāk, tomēr cita daļa veido mūsu
pagastu tādu, kāds tas ir tagad.
Novembra
sākumā
tika
izsludināts konkurss ‘’Gada cilvēks
2017’’. Gan iestādes, gan arī
iedzīvotāji izvirzīja cilvēkus, kuri ar
savu darbu ir veicinājuši Bērzpils
pagasta attīstību un popularizējuši
Bērzpils pagasta un Balvu novada
vārdu.
Svinīgajā sarīkojumā “Mans
devums Latvijai’’ Bērzpils pagasta

Bērzpils pagasta “Gada cilvēki 2017”.

Krišjāņu tautas nama 65 gadu
jubilejas pasākums “Tu manī dedz
kā liesma, kā dziesma, kā deja...”

Krišjāņu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Elija”.

Foto no Krišjāņu tautas nama arhīviem.
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Ar labu vārdu, kā sveces liesmiņu
pasauli izgaismot.
Ar labu vārdu, kā maizes riecienu
dvēselei spēku dot.
Ar labu vārdu, kā plaukstu
noglāstot, dvēselē rētas dzīst.
Ar labu vārdu ejot cilvēkos, labs
vārds pretī sagaidīs!
11. novembra vakarā Krišjāņu
pagasta iedzīvotāji un ciemiņi no
tuvākiem un tālākiem pagastiem
pulcējās varen kuplā skaitā,
lai nosvinētu tautas nama 65.
gadskārtu. Ar sirsnīgiem un
skaistiem apsveikuma vārdiem
klātesošos uzrunāja pasākuma
vadītāji Kristīne Razgulova un
Edgars Rižais. Svinīgo notikumu
atklāja Ingūna un Sintija ar dziesmu
“Savam pagastam”. Pasākuma
vadītāji
iededza
dziesmas,
dejas, sadarbības un draudzības
liesmiņas, bet kultūras darba
organizatore
svētku
pavardā
iededza pateicības liesmiņu.
Pasākuma gaitā tika sumināti
gan
pašdarbības
kolektīvi,
gan sadarbības partneri, un ar
skanīgiem
priekšnesumiem
priecēja
kaimiņu
pagastu
pašdarbnieki - Tilžas kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis
“Rasa”, Bērzpils sieviešu vokālais
ansamblis “Naktsvijoles”, Salnavas
un Briežuciema pašdarbnieki. Sava
pagasta tautas nama kolektīvus un
vadītājus sveica pagasta pārvaldes
vadītājs Jāzeps Ludboržs. Balvu
novada Izglītības kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras un sporta jautājumos Iveta

Tiltiņa sumināja Krišjāņu pagasta
pašdarbnieku saimi, bet kultūras
darba organizatorei Inesei Kalniņai
pasniedza pārvaldes Atzinības
rakstu.
“Ja ir labs prāts, tad raisās
labas domas, un labas idejas
nāk, un, ja vēl palīgā iet veiksme,
tad tiek radīts kas jauns, skaists
un paliekošs”. Vakara vadītāji ar
prieku paziņoja, ka tieši šajā brīdī
mūsu tautas nama pašdarbnieku
kolektīviem pievienojas piektais
kolektīvs “Laimas lauku kapela”,
tāpēc uz skatuves tika aicināti
Ingūna Velme, Inese Zelča,
Sintija Velme, Egija Blomniece un
Normunds Velme, lai ar muzikālu
sveicienu sveiktu tautas namu
jubilejā.
Pasākumā skanēja Krišjāņu
tautas nama sieviešu vokālā
ansambļa “Elija”, kā arī jauniešu un
dāmu deju grupu priekšnesumi.
Vissiltākos apsveikuma vārdus
teica bibliotēkas vadītāja. Muzikāls
sveiciens izskanēja no Bērzpils
vidusskolas
Krišjāņu
filiāles
kolektīva.
Mēs
esam
viens
no
mazākajiem novada pagastiem,
un mēs lepojamies ar saviem
pašdarbniekiem, ar saviem pagasta
ļaudīm, un priecājamies, ka mūsu
kultūras dzīve iet plašumā. Mūsu
dzīve ir tāda, kādu mēs paši
ar savām domām un darbiem
veidojam.
Inese Kalniņa
Krišjāņu pagasta kultūras darba
organizatore

dialogu, savstarpējo izpratni,
kultūras mantojuma saglabāšanu
un
komunikācijas
prasmes,
galda kultūru notika 2017.gada
28.septembrī;
Kultūras pasākums “Laiks
kopā” ar radošo meistarklasi “Laiks
prasmēm” – atklātnes “Saules
gada
kalendārs”
veidošana.
Pasākuma laikā dalībniekiem
bija iespēja izzināt un iepazīt
tradicionālos svētkus latviešu un
krievu kultūrās, salīdzināt kopīgo
un atšķirīgo, diskutēt par zināmām
un ne tik ierastām lietām kultūru
tradicionālajos svētkos. 2017.gada
23.novembrī projekta noslēguma
pasākumā dalībnieki izdejoja
latviskās rotaļas un baudīja svētku
mielastu;
Izveidota
digitāla
grāmata - projekta aktivitāšu
fotogrāfijas, starpkultūru dialoga
meistarklases,
programmas
rezultāts, tā parādot projekta
rezultāta ilgtspējību starpkultūru
sadarbības
veicināšanai.
To
iespējams
aplūkot
biedrības
“Radošās Idejas” mājaslapā www.

creativeideas.lv!
Starpkultūru dialogs motivē
mūs apzināties robežas, kuras
izmantojam
sevis
un
citu
definēšanai, reizēm pārvarēt šīs
robežas un pat apšaubīt vienu otru
no tām.
Paldies
Balvu
krievu
kultūras biedrībai “Razdoļje”,
“Radošās Idejas” biedriem un
aktīvajiem dalībniekiem. Paldies
visiem
projekta
realizācijas
laikā iesaistītajiem radošajiem
aktīvistiem.

Biedrība “Radošās Idejas” realizē starpkultūru dialoga projektu “Dzīvojam kopā”

Valsts valoda un kultūra
ir Latvijas valsts pamats, tādēļ
mūsu valsts interesēs ir saglabāt
un paplašināt latvisko identitāti,
iekļaujot
mazākumtautības.
Nepietiekama mazākumtautību
iesaiste neformālās aktivitātēs,
tai skaitā līdzdarbojoties arī
nevalstiskā sektora aktivitātēs,
mudināja sadarboties biedrībām
“Radošās Idejas” un Balvu krievu
kultūras biedrībai “Razdoļje”.
Dažādība, tolerance un iekļaujoša
sabiedrība rada priekšnosacījumus
jaunu, inovatīvu ideju īstenošanai.
“Latvija ir maza valsts, tādēļ
tās sabiedrībai jāspēj būt pozitīvi
atvērtai pārmaiņām un ārējām
ietekmēm, kā arī jāprot tās
izmantot savā labā”. Būtiski, lai
mazākumtautību cilvēki saglabā
savu identitāti un sadarbojas arī
ar citu etnisko grupu pārstāvjiem
kopīgu mērķu sasniegšanai. Tāpēc
projekta idejas pamatā - krievu
un latviešu kultūras pasākumu un
meistarklašu kopums starpkultūru
dialoga interaktīvā veidā, kas
vērsts uz savstarpējās izpratnes
veidošanu, stereotipu mazināšanu,
dažādu tautību pārstāvju iesaisti
aktivitātēs, veidojot saliedētu un
iekļaujošu pilsonisko līdzdalību.
Projekta laikā tika piedāvāti

interaktīvi kultūras pasākumi un
radošas meistarklases, sekmējot
starpkultūru dialogu, nodrošinot
etnisko
kultūras
mantojuma
saglabāšanas
pasākumu
pieejamību
visu
vecumu
pārstāvjiem.
Sadarbībā ar Balvu Novada
muzeju, Balvu pamatskolu un Balvu
Valsts ģimnāziju notika vairāki
kultūras pasākumi, interaktīvas
izglītojošas radošās meistarklases
un tematiskās sarunas, iekļaujot
galda kultūru, mantoto kultūras
vērtību radīšanai, saglabāšanai un
pieejamībai:
Kultūras pasākumi 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 nobaudīt grupas
“Samia” eksotisko deju ritmus 2017.
gada 2.maijā;
Izzinoša
meistarklase
“Laiks
prasmēm”,
iepazīstot
tradicionālās krievu un latviešu
tautu rakstu zīmes un to nozīmi,
ornamentu, raksta kompozīciju un
kolorītu, veidojot ornamentālus
zīmējumus uz koka karotēm

ar krāsu un iededzināšanu
kokā
2017.gada
20.jūlijā.
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;
Kultūras
pasākums
“Laiks padziedāt”, kur Balvu Valsts
ģimnāzijā pulcējās vairāk nekā
90 vēsturnieki no visas Latvijas
Vēstures skolotāju biedrības (VSB)
Vasaras dienu Balvos ietvaros.
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
Zoja Zaharova), Balvu eksotisko
deju studija “Samia” izdejoja
čigānu deju soļus (vadītāja Ilze
Leišavniece), 2017.gada 1.augustā;
-Pasākums “Laiks spēlēm”
- intelektuāla spēle “Latviešu
un krievu tautas tradīcijas un
ticības”
–
aptverot
kultūru

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.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.
Anita Kairiša
Biedrības “Radošās Idejas”
teritoriālā struktūrvienība Balvos
valdes locekle, projekta vadītāja

