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Līgotāji, līgotāji, līgo, līgo,
Nav vairs tālu Jāņu diena, līgo,
Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo,
Parīt pati Jāņu diena, līgo.

Lustīgus Vasaras saulgriežus
visiem vēl
Balvu novada pašvaldība

Durvis vaļā - ienāciet!

Līgo un Jāņu pasākumi
Balvos un Balvu novada pagastos
23.jūnijā plkst.21.00 Balvu pilsētas estrādē
,,Lai sanākam kopā mēs līgot!” -sadziedāšanās un
sadancošanās ar Rīgas teātru aktieriem un solistiem.
Zaļumballe-spēlē Ainārs Lipskis.
23.jūnijā Bērzkalnes pagasta estrādē
Plkst. 22.00 Līgo nakts ugunskura iekurināšana, diskoballe.
22.jūnijā Vectilžas pagastā pie Sporta un atpūtas
centra
plkst.21.00 ielīgošanas pasākums „Trejdeviņas dzierksteleites” kopā ar Medņevas, Bērzpils, Tilžas un Vectilžas
folkloras kopām.

Novada muzeja darbinieki čakli gatavojas jauno telpu
atklāšanai. Ceļš līdz muzeja ienākšanai muižas klēts telpās
nav bijis vienkāršs. Beidzot sapnis ir īstenojies.

Ir piepildījies ilgi lolotais
sapnis par muzeja Jaunajām
mājām!
Visi esat laipni
aicināti izbaudīt šo prieku
kopā.
Līdz ar vasaras sākumu pirms
Jāņu ielīgošanas durvis ver
muzeja izstāžu zāles. Domes
deputāti ir pieņēmuši lēmumu,
ka muzeju būs iespēja apmeklēt
ikvienam, ziedojot tālākai
muzeja attīstībai tik, cik katram šajos sarežģītajos laikos
ir iespējams. Apmeklētājiem
būs iespēja ielūkoties muzeja ceļojumā, redzēt gan jau
pazīstamas lietas, gan kaut ko

pilnīgi jaunu. Lai jaunumi vēl
paliek mazā noslēpumā līdz
svinīgajam brīdim 22.jūnijā
plkst.15.00 Brīvības ielā 46
Balvu muižas klētī! Bet jau
tagad varam pastāstīt, ka
mākslinieks Pēteris Džigurs
ir sarūpējis jauku dāvanu saviem novadniekiem – izstādes
apmeklētāji varēs izvēlēties sev
tīkamu gleznu un to saņemt kā
dāvanu. Patīkamu pārsteigumu
sagādājušas arī gleznošanas
pulciņa „Olīves”dalībnieces ar
izstādi „Ļaujies …”.
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja
direktore

22.jūnijā Briežuciema pagasta Briežuciema Tautas
namā
Plkst.21.00 Ziedu svētki jeb pirmsjāņu ielīgošana kopā
ar vietējiem muzikantiem un Salnavas kapelu.
23.jūnijā plkst.21.00 Bērzpils pagasta brīvdabas
estrādē izrāde E.Vulfs “Kāzas Lielceros”. Izrādi spēlē
pagasta dramatiskais kolektīvs “Knaģis”. Pēc izrādes
zaļumballe. Spēlē Aigars no Kārsavas. Ieeja brīva.
Alus būs, Jāņu siers jāņem līdzi. Nāciet līgot ar saviem
groziņiem!
23.jūnijā Tilžas pagasta estrādē
Plkst.21.00 pašdarbnieku koncerts „Visa laba Jāņu zāle”
Balle, spēlē „Liepceliņš”.
26.jūnijā Krišjāņu pagasta Tautas namā
Plkst. 20.00 tematiskais pasākums „Ar Jānīti sadziedāju,
ar Pēteri sadancoju”. Plkst.22.00 balle.
22.jūnijā pie Lazdulejas pagasta ēkas
plkst.19.00 – pirmsjāņu ielīgošana.

Balvos Jāņu ieskaņās stāda
kokus
21.jūnijā plkst.10.00 Bērzpils
ielā pretim Balvu novada pašvaldības ēkai astoņus kokus
iestādīs novadā pazīstamas
četras Līgas un četri Jāņi.
Minifutbola laukumi
Balvu skolām

pie

Pie Balvu Amatniecības vidusskolas un Balvu pamatskolas izveidoti Mini Pitch futbola laukumi. Tie tapuši
sadarbībā ar Latvijas Futbola
Federāciju un laukuma apmales jau rotā jaunais Balvu
novada ģerbonis.
Saņemiet pārtikas pakas!
Balvu novada iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas personas statuss, ir aicināti saņemt Latvijas Sarkanā Krusta
Eiropas pakas: Balvu pilsētā
- Raiņa ielā 52 vai Skolas
ielā 54, vai savās pagastu
pārvaldēs. Lūdzam nākt un izmantot šo iespēju!
Mainās neatliekamās palīdzības izsaukšanas kārtība
No 15.jūnija, mainās ātrās palīdzības izsaukšanas kārtība
Balvu, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novadā.
Šo novadu iedzīvotāji turpmāk
vairs nevarēs izsaukt ātro
palīdzību, zvanot pa iepriekš
lietotajiem astoņzīmju numuriem. To vietā darbosies numurs 64233116, pa kuru ar ātro
palīdzību varēs sazināties gan
no fiksētā, gan mobilā tālruņa.
Tāpat kā līdz šim, neatliekamo
palīdzību novados varēs izsaukt, zvanot bez maksas no
fiksētā tālruņa pa numuru 03
un no mobilā telefona pa numuru 112.
Pēc izsaukuma saņemšanas
pie iedzīvotājiem dosies tās
pašas brigādes, kas līdz šim
un daudziem jau labi zināmie
mediķi, kas pārzina savas teritorijas. Balvu novadā izvietotas trīs mediķu brigādes - divas
atrodas Balvos, viena brigāde
Viļakā, kā arī viena brigāde
Tilžā. Sīkāku informāciju par
gadījumiem, kad saukt ātro
palīdzību, var iegūt valsts
Neatliekamās palīdzības mājas
lapā www.nmpd.gov.lv.
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Dome lēma

10.jūnija
Domes sēde
Piešķir dalībnieka statusu
Dome lēma piešķirt nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka
statusu Marijai Krēmerei.

Nodod
tiesības

pārvaldīšanas

Saimnieciskā pārvalde nodos
dzīvojamās mājas Brīvības
ielā 59, Balvos, (12 dzīvokļi)
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai Olitai Kopānei.

Atļauj lietot celiņus

Dome
atļāva
Sarmītei
Ivanovai lietot Lāča dārza un
Balvu pilsētas parka asfaltētos
laukumus un celiņus bērnu
atrakciju (batutu, velokartu)
organizēšanai līdz 2010.gada
30.septembrim. Noteica samaksu par to lietošanu – Ls
10.00 mēnesī (t.sk.PVN).

Atsakās no pirmpirkuma tiesībām

Dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz pieciem nekustamajiem īpašumiem.

Nosaka maksu par pa-

kalpojumiem

Domes noteica maksu par
Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes un Balvu novada
muzeja sniegtajiem pakalpojumiem.

Lemj par ceļazīmēm

Dome atļāva uzstādīt Balvu
pilsētā aizlieguma zīmes
Nr.306 „Kravas automobiļiem
braukt aizliegts” uz Šķērsielas
pie parka pirms pagrieziena uz
Balvu parku, uz Daugavpils,
Rūpniecības,
Pilsoņu
un
Raiņa ielām. Atļāva uzstādīt
Kubulu pagastā uz ceļa
„Ceļš uz pansionātu” zīmi
Nr.323 „Maksimālā ātruma
ierobežojums”. Atļāva pārcelt
ceļa zīmi Nr.518 „Apdzīvotas
vietas sākums” un Nr.519
„Apdzīvotas vietas beigas” no
Balvu pilsētas Liepu ielas uz
Kubulu pagasta ceļa „Gobusala – Guznava” 0,4 kilometrā.
Atļāva uzstādīt uz Balvu pagasta ceļa „Balvi – Verpuļeva”
0,2 kilometrā ceļa zīmi Nr.518
„Apdzīvotas vietas sākums”
un Nr.519 „Apdzīvotas vietas beigas” ar nosaukumu
„Verpuļeva”, un 1,5 kilometrā
ceļa zīmes Nr.519 „Apdzīvotas
vietas beigas” un Nr.518
„Apdzīvotas vietas sākums” ar
nosaukumu „Verpuļeva”.

Ieceļ amatos
Dome

nolēma

iecelt

Il-

varu Ūzuliņu Balvu novada Pašvaldības policijas
priekšnieka amatā ar 2010.
gada
11.jūniju.
Noteica
amatalgu Ls 413 mēnesī.
Iecēla Guntu Raibekazi Balvu
novada pašvaldības Vīksnas
pagasta pārvaldes vadītāja
amatā ar 2010.gada 1.jūliju.
Iecēla Artūru Lukstu Balvu
novada pašvaldības Kubulu
pagasta pārvaldes vadītāja
amatā ar 2010.gada 14.jūniju.

Atļauj savienot amatus

Dome atļāva Rutai Cibulei
savienot Balvu Centrālās
bibliotēkas direktores amatu ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda tradicionālās kultūras
nozares ekspertu komisijas
priekšsēdētājas amatu.

Nodrošinās finansējumu

Dome nolēma izstrādāt un
īstenot projektu „Jaunatnes
iniciatīvu centra izveide Balvu
novadā” ar kopējām izmaksām
Ls 75 955 apmērā iesniegšanai
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas
līdzfinansētās
programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai
attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes
„Multifunkcionālu jaunatnes
iniciatīvu centru izveide” ietvaros.
Projekta atbalsta gadījumā,

Amatniecības vidusskolas audzēkne
saņem atzinību

Konkursa laureātes. Skolotāja V.Muzaļevska (no kreisās)
un Anda Bērziņa ir gandarītas par dalību konkursā un gūto
atzinību.
ieinteresētību
Biznesa izglītības biedrība sabiedrības
par
jauniešu
un
skolotāju
Junior Achievement – Latviuzņēmību
darboties
ekonoja un Latvijas Darba devēju
mikas
un
uzņēmējdarbības
konfederācija
18.jūnijā
svinīgā
apbalvošanas jomās, sekmējot skolā iegūto
ceremonijā “Gada labākais un doto zināšanu izmantošanu
ekonomikā 2010” viesnīcā dzīvē. Konkurss tiek rīkots,
Europa Royale Hotel svei- lai veicinātu sociāli atbildīgas
ca Balvu Amatniecības vi- sabiedrības un uzņēmēju
dusskolas skolnieci Andu veidošanos, kuri attīsta un pilnBērziņu, un skolotāju Vinetu veido jauniešos uzņēmējspējas
Muzaļevsku. Ceremonijas un rūpējas par neformālās
ietvaros tika godināti Gada izglītības attīstību Latvijā.
labākie skolēni un skolotāji Kandidātu vērtēšanu veica
ekonomikā, Sociāli atbildīgie žūrija – Junior Achievement –
uzņēmumi uzņēmējdarbības Latvia, Latvijas Ekonomikas
attīstības foruma, Vidzemes
izglītības jomā 2010.
augstskolas, Ekonomikas minKonkursa “Gada labākais istrijas, Izglītības un zinātnes
ekonomikā” mērķis ir veicināt ministrijas, Rīgas Ekonomikas
augstskolas un Rīgas Hanza

Rotari kluba pārstāvji
Anda pastāsīja, ka Junior
Achievement
konkursā
dalībniekiem bija jāsacenšas
vairākās
programmās
–
mācību firmas nodibināšana,
reklāmas kampaņas konkurss
radio „Skonto” ar nosaukumu
„Cita Holivuda”, Ēnu diena
un nacionālā līmeņma biznesa plānu konkursā. Biznesa
plānu konkursā tika izvērtēti
1 500 iesniegtie darbi. Anda
savu projektu izstrādāja par
tēmu - bērnu apģērbu šūšana.
Šis biznesa plāns ir atzīts
par vienu no 12 labākajiem
Latvijā. Viņa uzskata, ka projekts ir jauniem uzņēmējiem
reāls un dzīvotspejīgs. Anda
neizslēdz iespēju, ka ar laiku
viņa savu biznesa plānu varētu
realizēt dzīvā, taču pagaidām
galvenā prioritāte ir izglītības
turpināšana.
Skolotāja Vineta Muzaļevska
pastāstīja, ka Balvu Amatniecības vidusskolā Junior
Achievement – Latvia ietvaros, nodibinātas vairākas
mācību firmas, kuras sevi
veiksmīgi parādījušas Balvu
biznesa inkubatora atklāšanas
pasākumā, jauno uzņēmēju
salidojumā Jelgaavā un citur. Iespējams tāpēc Balvu
novada pašvaldība nominēta
kā sociāli labvēlīga pašvaldība
uzņēmējdarbības
izglītības
jomā.

nolēma
nodrošināt
līdzfinansējumu 5% apmērā jeb
Ls 3 798 no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanas laiks –2011.
gads. Projekta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai ņemt kredītu
Valsts kasē.
Dome
atbalstīja
Balvu
Valsts ģimnāzijas skolēnu un
delegācijas vadītājas nokļūšanu un dalību pasākumā Eiropas
EXPO Zinātne Maskavā un
piešķīra finansējumu Ls 433
apmērā ceļa izdevumiem un
dalības maksas segšanai.

Reorganizē peldbaseinu

Dome nolēma reorganizēt
Balvu peldbaseinu, pievienojot to Balvu Sporta skolai.
Reorganizāciju uzsāk ar 2010.
gada 11.jūniju un pabeigs līdz
2010.gada 16.jūlijam. Noteica, ka Balvu Sporta skola ir
Balvu peldbaseina funkciju,
tiesību, saistību, mantas,
finanšu līdzekļu un lietvedības
pārņēmējs.

Piešķir atvaļinājumus

Dome piešķīra Domes priekšsēdētājam Jānim Trupovniekam ikgadējo apmaksātā
atvaļinājuma daļu no 2010.
gada 21.jūnija līdz 2010.gada
14.jūlijam.
Piešķīra Domes priekšsēdē-

tāja pirmajam vietniekam Andrim Kazinovskim ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no
2010.gada 19.jūlija līdz 2010.
gada 15.augustam un apmaksātu papildatvaļinājumu
6 darba dienas no 2010.gada
16.augusta līdz 2010.gada
23.augustam.
Izveido padomi
Dome nolēma izveidot Balvu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvo
padomi un apstiprināja tās nolikumu. Par padomes priekšsēdētāju apstiprināja Ģirtu
Teilānu un noteica samaksu
Ls 200 mēnesī, sākot ar 2010.
gada 1.jūliju.

Pilnvaro Domes
priekšsēdētāju

Dome pilnvaroja Balvu novada Domes priekšsēdētāju
Jāni Trupovnieku AS„Balvu
Enerģija” akcionāru kopsapulcē lemt par pasākumiem, kas nepieciešami
siltumenerģijas
ražošanas
un tās pārvades efektivitātes
paaugstināšanai un atbalstīt
attiecīgo projektu iesniegšanu.
*Ar pilnu Domes lēmumu un
pielikumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1a, Balvos

Pārrunā pārrobežu sadarbību
Jūnija sākumā Pleskavā norisinājās Latvijas – Krievijas
Starpvaldību komisijas Reģionālās sadarbības darba
grupas pirmā sēde, kā arī tikšanās ar Pleskavas apgabala
administrācijas vadību. Tajā
piedalījās arī Balvu novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Kazinovskis.

Ar Pleskavas apgabala ārējo
sakaru komisiju tika izvērtētas
abu pierobežas reģionu iespējas
tūrisma, uzņēmējdarbības un
sporta sakaru attīstībā.
Latgales reģiona pašvaldības
ieinteresēja Krievijas pārstāvjus veidot kopējus projektus
energoefektivitātes
veicināšanā un atjaunojamās enerģijas attīstībā. A.Kazinovskis
Šajā valstu sanāksmē ar plašu
aktualizēja jautājumu par
pārstāvniecību
piedalījās
Vientuļu
robežšķērsošanas
Latgales plānošanas reģiona
punkta darbības atjaunošanu
pārstāvji. Reģionālās sadarrobežkontroles darbības un
bības darba grupas pirmā sēde
kravu plūsmas nodrošināšanu.
bija turpinājums iesāktajai
Viņš uzsvēra, ka Lietuvas un
reģionu sadarbības veicināIgaunijas partneri darbojas
šanai. Tikšanās laikā Latgales
aktīvi, bet Latvijas puses atplānošanas reģions prezentēja
tieksme pierobežas attīstības
reģiona intereses un tālākās
jautājumu risināšanā diemžēl
sadarbības iespējamos strair visai formāla
tēģiskos virzienus. Tika ruIevērojot abu pušu ienāts par tūrisma attīstību,
interesētību un izskatāmo
uzņēmējdarbības veicināšanu,
jautājumu aktualitāti, tika
transporta un loģistikas sektonolemts, ka nākamā Reģionāra attīstību, kultūras un sporta
lās sadarbības darba grupas
sadarbības veicināšanu.
sēde notiks vēl šogad.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos Nr.5
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.15
„PAR DZĪVOJAMO MĀJU (DZĪVOKĻU) PĀRVEIDOŠANU
PAR NEDZĪVOJAMĀM ĒKĀM (TELPĀM)” ATCELŠANU
Balvu
novada
APSTIPRINĀTI Atcelt
2009.gada
ar Balvu novada Domes pašvaldības
2010.gada 8.aprīļa 10.decembra saistošos noteilēmumu (sēdes prot. Nr.7,14.§) kumus Nr.15 „Par dzīvojamo
māju (dzīvokļu) pārveidošanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Re- par nedzīvojamām ēkām
(telpām)” (Balvu novada
publikas likuma
“Par
pašvaldībām”14.panta pašvaldības Domes sēdes protokols Nr.20, 4.§).
pirmās daļas 12.punktu
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Ieskanas teātru salidojums

Projekti

Noslēgumam tuvojas vērienīgi
remontdarbi

XII Latvijas amatieru teātru
salidojums Balvos būs 16. –
18. jūlijā, bet jau 25. jūnijā
ir šī salidojuma ieskaņas
izrāde – Smiltenes Tautas
teātra joku luga ar dziedāšanu
un dancošanu divās daļās
„Preilenīte”. Tā ir viegla, izklaidei piemērota Jukuma
Paļēviča komēdijas žanra
izrāde par cilvēku vājībām,
kas katrā no mums mīt, un par
neremdināmu tiekšanos pēc
laimes. Iestudējuma režisors ir

Valmieras Drāmas teātra aktieris Agris Māsēns. Brīvdabas
izrāde būs skatāma 25. jūnijā
plkst. 19:00 pie Balvu novada
muzeja. Ieeja – 1 Ls.
Teātru salidojuma laikā varēs
redzēt ļoti daudzus un dažāda
veida iestudējumus, tādēļ
izrādes Balvu pilsētā būs
skatāmas ne tikai ierastajās
Balvu Kultūras un atpūtas centra zālēs, bet arī netradicionālās
teātra spēlēšanas vietās –
brīvdabā pie Balvu novada

3.

muzeja, Balvu muižas
zālē, Balvu novada
muzeja pagrabā un
konferenču
zālē,
Balvu 2. pamatskolas
zālē, brīvdabā Teātra
ielā. Visi balvenieši ir laipni
aicināti atbalstīt teātru salidojumu, kļūstot par aktīviem
izrāžu skatītājiem visās teātra
spēlēšanas vietās!
Guna Ševkina,
speciāliste kultūras
jautājumos

Vecie koki jāizzāģē
Jau otro mēnesi spraigi rit
remontdarbi ERAF projekta „Infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem
ar funkcionālajiem traucējumiem Balvu amatniecības
vidusskolā”, ko Balvu novada pašvaldība realizē
Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda prioritātes
„Infrastruktūra
cilvēku
kapitāla
nostiprināšanai”
pasākumu „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju
nodrošināšanai”, Id.Nr.2009
/0182/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/
VIAA/023, ietvaros.
Skolas direktore Sarmīte
Cunska stāsta, ka, projektu īstenojot, ir ievērojami
sakārtota skolas fiziskā vide,
radīti apstākļi cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem
izmantot skolas telpas, būt
blakus vienaudžiem, dzīvot
pilnvērtīgu, ne no sabiedrības
izolētu dzīvi. „Gribu vērst
uzmanību uz to, ka mēs pārāk
šauri uztveram to – kas tad
ir cilvēki ar funkcionālajiem
traucējumiem. Atcerēsimies,
ka tie ir cilvēki gan ar kustību,
gan redzes, gan dzirdes
traucējumiem,” stāsta direktore.
Projektā plānotie darbi vērsti
uz to, lai visiem būtu ērti
nokļūt ikvienā vietā skolā.
Kas izmainīsies? Gan skolā,
gan sporta zālē, gan internātā
jau pilnīgi pārbūvētas tualetes
un dušas, sakārtota ēdamzāle
un virtuve. Virtuves remons
notiek ar firmas SENDA DZ
atbalstu.
Arī
internātā
dzīvojošie

skolēni varēs izmantot jaunu,
skaistu virtuvi. Izmainīsies
arī skolas vestibils, būs lifts,
pacēlājs, lai ikviens, kuram
tas ir nepieciešams, ērti varētu
pārvietoties no viena stāva uz
otru.
Liels ieguvums ir bruģis skolas priekšā, celiņi uz sporta
zāli un internātu. Beidzot pa
skaistām un drošām kāpnēm
ikviens varēs iekļūt arī sporta
zālē.
„Man kā skolas direktorei
gribētos, lai izdarītu vēl kādu
darbiņu un vēl to un citu, bet
šim projektam ir sava specifika
– viss ir vērsts uz to, lai ērti būtu
cilvēkiem ar funkcionālajiem
traucējumiem. Tāpēc vienā
otrā vietā atjaunojam un
sakārtojam grīdu un sienas, bet
griesti paliek tādi, kādi ir... Bet
– kā man teica viens patiesi
gudrs un stratēģiski domājošs
cilvēks – nevar visu izdarīt viena projekta ietvaros. Vienmēr
būs lietas, kuras piemirsīsies,
kuras nepamanīsim, vienkārši
neiedomāsimies par tām. Būs
citi projekti, dzīvosim labāk,
gan jau tad izdarīsim. Un tā
jau tas arī ir,” saka direktore
S.Cunska.
1.septembrī Balvu amatniecības vidusskola sagaidīs
savus skolēnus, vecākus,
skolotājus, darbiniekus ne
tikai fiziski sakopta, bet kā
vienmēr – mājīga, ar sirdssiltumu, drošības sajūtu, ka esi
mājās.
Projekta
kopējās
izmaksas ir 98392 lati, no kurām
85% finansē ERAF un 15% pašvaldība.
* Materiāls apmaksāts.

Bērzpils vidusskolai 60
5.jūnijā Bērzpils vidusskolā
notika 60 gadu jubilejas
svinīgais pasākums. Skolu
jubilejā sveikt bija ieradušies
daudzi draugi, atbalstītāji un
kolēģi. Bijušie direktori dalījās atmiņās. Ik pa brīdim
tika lasītas bijušo absolventu
atmiņas un fotogrāfijās katrs meklēja sev pazīstamus
mirkļus un sejas.
Pēc svinīgā pasākuma skolotā-

ji seniori pulcējās skolotāju
istabā, kur ritinājās atmiņu
pavedieni un bija iespēja satikt sen neredzētus kolēģus un
skolēnus. Absolventi pulcējās
klašu telpās, kuras bija īpaši
noformējuši tagadējie skolēni.
Varēja ne tikai pabūt kopā ar
bijušajiem skolotājiem un skolas biedriem, bet arī izdejoties
grupas „Bruģis” mūzikas
skaņās.

Ziņas par kritušiem kokiem
avīžu slejās parādās aizvien
biežāk. Vēl joprojām aktuāls
jautājums ir Balvu pilsētas
parka apstādījumi. Lielāku
vēja
brāzmu
gadījumā
tiek lauzti koki – izgāzti ar
saknēm, kā arī tiek lauzti
lieli koku zari.
Atzinumu par Balvu parka
koku neapmierinošo stāvokli
ir sniegušas parku un ainavu
arhitekte Ilze Māra Janelis un Latvijas Dendralogu
biedrības daiļdārzniece Mārīte
Breimane. Salaspils botāniskā
dārza dendrologi veica parka inventarizāciju, kurā tika
konstatētas šādas koku sugas:
parastā kļava, parastā egle,
baltalksnis, āra bērzs, purva
bērzs, asinssarkanais grimonis, Eiropas segliņš, parastais

osis, parastā ieva, parastā
apse, parastais ozols, parastais
pabērzs, potcelma rozes, parastais pīlādzis, parastā vīksna,
sarkstošais vītols, trauslais
vītols, baltā spireja, pelēkā
spireja, ungāru ceriņš, 2 liepu
šķirnes, 2 kļavu šķirnes,
vārpainā korinte, 2 karaganas
šķirnes, mežvīni, fizokarpi, filadelfi.
19.gadsimta ainavu parkam
raksturīgās iezīmes ir mēģināts
atjaunot. Šobrīd parka izskats
neliecina par ainaviskā parka
būtību, jo daļa koku ir ļoti
veci, pārauguši, acu līmenī
redzam tikai koku stumbrus.
Parkā vērojami arī padomju
laikiem raksturīgie stādīšanas
principi – vietām rindā stādītas
liepas. Koki izstīdzējuši, bez
tiem raksturīgiem koku vai-

nagiem. Water Joy projekta
ietvaros ir izstrādāts projekts,
kur piedāvāts vērtīgo koku sugas saglabāt un izcirst bojātos
kokus, kas nav dekoratīvi,
kā arī vecos ošus. Koku
izgriešanas varētu sākties jau
šī gada nogalē. Ar projektu
iespējams iepazīties Balvu novada pašvaldības Būvvaldē.
Neprātīgi saudzējot slimus,
inficētus kokus parkā, mēs
zaudējam parku kā tādu, pakļaujam pastāvīgām dzīvības
briesmām parka apmeklētājus.
Žanete Mārtuža
Balvu novada Būvvaldes
vadītāja

Pagastos

Briežuciema pamatskola – Pārmaiņu skola
Briežuciema
pamatskola
šogad piedalās Sorosa fonda
Latvija finansētajā projektā
„Fēnikss: Briežuciema pamatskolas glābšanas misija
(2009-2011)”
programmā
„Pārmaiņu iespēja skolām”.
Projekta mērķis – skolas kā
daudzfunkcionāla attīstības,
izglītības un
perspektīvā
kultūras centra izveide.
Skolā visa 2010.gada garumā
notiek dažādas aktivitātes:
skolēni aktīvi izmanto iespēju
piedalīties dažādos interešu
izglītības pulciņos – dažādu
vecumu deju grupās, jauno
mākslinieku pulciņā, sporta
spēlēs. Regulāri notiek radošās
darbnīcas, uz kurām tiek
aicināti arī vietējie iedzīvotāji.
Līdz šim skolā notikušas apsveikumu gatavošanas, sveču
liešanas, batikošanas, putnu
būrīšu, rožu gatavošanas
nodarbības.
No 19.līdz 31.jūlijam notiks
projekta lielākā uzdrīkstēšanās
– vasaras nometne bērniem
un jauniešiem vecumā no 11
līdz 17 gadiem „Eksperiments
2010”.
Tās
ietvaros
nometnes
dalībnieki apgūs dažādas interesantas prasmes – mācīsies
cept maizi pēc sentēvu

Interesanta lekcija. Briežuciema skolas skolēni klausās
aizraujošu psihologa Kaspara Bikšes lekciju.

tradīcijām, aust, veidot filca
rotaslietas, apgleznot solus,
nodarboties ar kokgriešanu,
pilnveidot prasmes floristikā,
būs arī peldēšanās, sporta
pasākumi, nakts pārgājieni,
ekskursijas un daudz jauku
pārsteigumu.
Svarīgs notikums projektā
ir arī „Informācijas bankas” izveidošana – skolā ir
telpa ar diviem datoriem un
internetpieslēgumu,
kuru
bez maksas var izmantot
vietējie iedzīvotāji. Ja Jums ir
nepieciešamība izmantot datoru vai internetu, esat laipni
lūgti Briežuciema pamatskolā

katru darba dienu no 8.30 līdz
13.00.
Paldies visiem, kuri nāca,
interesējās un darīja paši!
Projekts
turpināsies
līdz
30.novembrim. Vēl notiks
daudzas interesantas un jaunas lietas. Izmantosim skolas piedāvātās iespējas un
bagātināsim savu pieredzi un
zināšanas, jo tikai mēs paši
esam savas ikdienas un svētku
noteicēji. Kas gan cits cels
mūsu cilvēkvērtību, ja ne mēs
paši!
Silvija Ločmele,
projekta vadītāja
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“Balvu Novada Ziņas”, 2010. gada 19.jūnijs

Paziņojumi
Balvu centrālā bibliotēka
informē savus lasītājus, ka
sakarā ar grīdas remontu
pieaugušo abonements no
28.jūnija līdz 26.jūlijam
SLĒGTS. Aicinām savlaicīgi
parūpēties par lasāmvielu šim
periodam.
Balvu peldbaseina administrācija informē, ka no
16.jūnija līdz 14.septembrim
Balvu peldbaseins ir slēgts.

Noderīga informācija
Balvu novada Pašvaldības
policija atgādina, ka nepieciešamības gadījumā policija sazvanāma pa tālruņiem
64520940 vai 29445114.

Saposīsim pagalmus!
Novada būvvalde atgādina,
ka pirms Līgo svētkiem visi
iedzīvotāji aicināti sakārtot
savu īpašumu teritorijas.
Lūgums arī būt godprātīgiem
un nepostīt puķu stādījumus
pilsētas un pagastu teritorijās.

Spāru svētki Bērzpilī
Bērzpilī turpinās Saieta nama
rekonstrukcija. Darbus veic
uzņēmums „MN Īpašumi”
Projekta kopējās izmaksas ir
121 568 lati.
19.jūnijā objektā tika svinēti
Spāru svētki. Saieta namu
ekspluatācijā paredzēts nodot
22.augustā.
PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!
SIA „Balvu autotransports”
informē, ka Līgo svētkos
24.jūnijā, autobusi maršrutos
nekursēs,
maršruti
tiks
izpildīti 19.jūnijā. 23.jūnjā
un 25.jūnijā – kursēs kā
darbdienās,
ņemot
vērā
skolēnu brīvdienu grafiku.

Iespēja
Valstij piederošā Hipotēku
banka turpina uzņēmēju
kreditēšanas aktivitātes.
Aizdevumi lauksaimniekiem
Jaunākā Hipotēku bankas programma, kas ir pēc skaita jau
piektā valsts atbalsta programma, kuru šobrīd realizē banka,
ir aizdevumi lauksaimniekiem
apgrozāmo līdzekļu iegādei.
Aizdevumus paredzēts piešķirt
saimnieciskās
darbības
veicējiem, kuru nozare ir
primārā
lauksaimniecība,
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvajām
sabiedrībām, kā arī augļu un
dārzeņu ražotāju grupām. Šajā
programmā lauksaimniecības
uzņēmumi var saņemt aizdevumus no 5000 līdz 700
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Balvu Tālākizglītības centrs

AFIŠA

Partizānu iela 16, Balvi

19., 28.jūlijā un 4.augustā no 11:00- 15:00 DOKUMENTU PIEŅEMŠANA studijām Daugavpils Universitātē:
- profesionālā bakalaura studiju programma TIESĪBU
ZINĀTNE
- profesionālā bakalaura studiju programma MĀKSLAS
MENEDŽMENTS
- profesionālā bakalaura studiju programma DATORDIZAINS
- akadēmiskā bakalaura studiju programmaAUSTRUMEIROPAS
KULTŪRAS UN BIZNESA SAKARI
- 1.līmeņa profesionālā izglītība CIVILĀ DROŠĪBA UN
AIZSARDZĪBA
- profesionālā maģistra studiju programma SABIEDRĪBAS UN
IESTĀŽU VADĪBA
- profesionālā maģistra studiju programma STARPKULTŪRU
ATTIECĪBAS
Papildus informācija par studijām un uzņemšanu: Maruta Castrova, tālruņi: 64507012; 26585964; 26162614, e-pasts: centrs@balvi.lv; azote@balvi.lv
Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāle izsludina audzēkņu
uzņemšanu 2010./2011.m.g. KOMERCZINĪBU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ.
Dokumentu pieņemšana notiks Partizānu ielā 16, Balvos, tālr.
64507008, mob.26152940 darbdienās no plkst.8.00 līdz 16.00.
no 15.jūnija līdz 30.jūnijam.
Jāiesniedz:
- Iesniegums (tehnikuma veidlapa);
- Izglītību apliecinošs dokuments (oriģināls) vai kopija, uzrādot
dokumenta oriģinālu;
- Medicīnas izziņa (veidlapa Nr.086/u) ar norādi par atļauju
apgūt konkrētu profesiju vai mācīties RVT;
- 6 fotokartītes 3x4 cm;
- Pases kopija;
- Personām ar speciālām vajadzībām un bāreņiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
- Papildus var iesniegt- raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma
vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli
(bāreņi, daudzbērnu ģimenes bērni).
Kompleksais iestājeksāmens (uzdevumi matemātikā, fizikā,
latviešu valodā un literatūrā) notiks 1.jūlijā plkst. 10.00
Partizānu ielā 16 Aktu zālē.
Konsultācija 28.jūnijā plkst.10.00 Partizānu ielā 16, Aktu zālē.
Eksāmena rezultāti 5.jūlijā plkst. 10.00.
Sīkāka informācija pa tālr. 64507008, mob. 26152940
Analogā TV apraide ir pārtraukta!
BALTKOM kabeļtelevīzijas tīklā Balvos Jūs varat skatīties
ne tikai TV3, LNT, LTV programmas un vēl 11 labākos
Eiropas, Krievijas un citu valstu TV kanālus! Piesakieties pa
tālruņiem 29457411; 67480048. Ierīkošana vienas dienas laikā.
Abonēšanas maksa tikai 3,50 lati.
000
latu
apgrozāmajiem
līdzekļiem, kas nepieciešami,
piemēram, degvielas iegādei,
minerālmēslu iegādei, sējas
materiālam, maksājumiem utt.
Šajā programmā aizdevumi
tiks izsniegti līdz 2011.gada
31.decembrim.
Aizņemties
var gan eiro valūtā, gan latos
un aizdevumiem var piesaistīt
Lauku Attīstības fonda garantijas.

Aizdevumi izaugsmei
un konkurētspējas
palielināšanai

Ja uzņēmums jau strādā un tiek
plānota uzņēmuma izaugsme,
var noderēt Hipotēku bankas
jaunā MVU izaugsmes aizdevumu programma, kurā pieejami aizdevumi investīcijām un
apgrozāmiem līdzekļiem līdz
pat 300 tūkstošiem latu. AizdeNorēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

vuma saņemšanai papildus
ir iespējas piesaistīt Eiropas
Investīciju fonda garantijas.
Savukārt mazi, vidēji un lieli
uzņēmumi, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās
darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums
paaugstinātu risku dēļ, var
pretendēt uz aizdevumu Komersantu
konkurētspējas
programmā. Tajā pieejami divu
veidu aizdevumi - investīcijām
un apgrozāmajiem līdzekļiem,
kopumā līdz pat 6 miljoniem
latu.
Vairāk informācijas par kreditēšanas valsts atbalsta programmām www.hipo.lv, kā arī
Hipotēku bankas Balvu NG,
Bērzpils ielā 2 vai pa tālruni
64522354.
Gunta Božoka, Hipotēku
bankas Balvu NG vadītāja
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
(Līgo un Jāņu pasākumus lasiet 1.lpp.)
No 14.-30.jūnijam darbdienās no 10.00-16.00 Kultūras un
atpūtas centrā(ieeja no aizmugures) bērnu un jauniešu iniciatīvu
centrs aicina bērnus un jauniešus uz radošām, aktīvām,
izklaidējošām aktivitātēm.
Kopā visi zīmēsim, veidosim, sportosim, dejosim, dosimies
pārgājienā un ekskursijā.
Gaidīsim, lai savu brīvo laiku pavadītu radoši, lai katra saulainā
diena ir piepildīta ar jaukām atmiņām par vasaru!
25.jūnijā plkst.19.00 laukumā pie Balvu novada muzeja Smiltenes Tautas teātra viesizrāde Jukums Palēvičs ,,Preilenīte,,joku izrāde 2 cēlienos. Biļetes cena Ls 1-.
Bērzpils pagastā
26.jūnijā plkst 14.00 Bērzpils pagasta brīvdabas estrādē Folkloras un etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanās “No Jāņiem
līdz Pēteriem”. Piedalās Balvu novada Bērzpils folkloras kopa
“Saivenis”, Vectilžas folkloras kopa “Saime”, Rugāju novada
Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis, Lubānas novada Lubānas
KN folkloras ansamblis, Vārkavas novada folkloras kopa
‘Dzeipurs”. Ieeja brīva

Lauku dienas

Latvijas Agronomu biedrības rīkotā Lauku diena notiks
2.jūlijā plkst.10.00. Sākums Baltinavas novada Kultūras
namā. Programmā plānota vasarāju graudaugu, vasaras rapša
sējumu apskate, kuros demonstrēs ražošanas izmēģinājumus,
būs bišu dravas apmeklējums, pārrunās zivju audzēšanu dīķos
– problēmas, risinājumus. Notiks firmu tehnikas demonstrējumi
un piedāvājumi lauksaimnieka problēmu risinājumam. Lauku
dienas noslēgumā – Balvu un Baltinavas novadu vadītāji sveiks
savus labākos lauksaimniekus. No Baltinavas organizēts novada
autobuss braucienam uz Tilžu. Braucējus noslēgumā aizvedīs uz
Baltinavu.
Imants Kārkliņš, Latvijas Agronomu Biedrības valdes loceklis
no Latgales novada

Balvu novada Dome Lauku dienās piešķirs Balvu
novada Domes Atzinības rakstu:
Rihardijam LOGINAM, Briežuciema zemnieku saimniecības
“Pīlādži” vadītājam, par ieguldījumu augkopības nozares attīstībā
Balvu novadā;
Vilnim ČIRKAM, Tilžas zemnieku saimniecības “Doburūči”
vadītājam, par ieguldījumu augkopības nozares attīstībā Balvu
novadā;
Jānim SILAUNIEKAM, Tilžas zemnieku saimniecības “Silaunieki” vadītājam, par ieguldījumu biškopības nozares attīstībā
Balvu novadā;
Jānim BELINDŽEVAM, Tilžas zemnieku saimniecības “Pauguri” vadītājam, par ieguldījumu dīķsaimniecības nozares
attīstībā Balvu novadā.

Balvu novada Domes Pateicības rakstu piešķirs:
Arnim ŽARKOVSKIM – par ieguldījumu Balvu novada zemnieku izglītošanā zivsaimniecības nozarē;
Ingai GAILEI – par ieguldījumu Balvu novada zemnieku
izglītošanā par jaunākajām tehnoloģijām kultūraugu mēslošanā
un to aizsardzībā pret kaitēkļiem un slimībām;
Zintai JANSONEI – par ieguldījumu Balvu novada zemnieku
izglītošanā par jaunākajām tehnoloģijām kultūraugu mēslošanā
un to aizsardzībā pret kaitēkļiem un slimībām;
Augustam ASAČAM – par ieguldījumu Balvu novada zemnieku izglītošanā par jaunākās lauksaimniecības tehnikas
pielietošanas īpatnībām un priekšrocībām lauksaimniecības
kultūru audzēšanā;
Aivaram BERNĀNAM - par ieguldījumu Balvu novada zemnieku izglītošanā par jaunākās lauksaimniecības tehnikas
pielietošanas īpatnībām un priekšrocībām lauksaimniecības
kultūru audzēšanā;
Andrim VILKASTEM - par ieguldījumu Balvu novada zemnieku izglītošanā par jaunākās lauksaimniecības tehnikas
pielietošanas īpatnībām un priekšrocībām lauksaimniecības
kultūru audzēšanā;
Guntim GRASBERGAM - par ieguldījumu Balvu novada
zemnieku izglītošanā par jaunākās lauksaimniecības tehnikas
pielietošanas īpatnībām un priekšrocībām lauksaimniecības
kultūru audzēšanā.
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