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Pošamies svētkiem - vērtē skaistākos īpašumus

Vērtēšanas komisija dārzus izpētīja pamatīgi

Balvu novada svētku ietvaros
24. un 25.jūlijā tika vērtēti Balvu
novada sakoptākie īpašumi.
Gatavojoties
Novada
svētkiem, visi novada iedzīvotāji,
vies, kā arī konkursa komisi-

jas locekļi un ēku īpašnieki
tika aicināti kopt un greznot savus balkonus, māju pagalmus,
iestādes un uzņēmumus, un pieteikt tos vērtēšanai konkursa
‘’Par sakoptāko īpašumu Balvu

novadā 2012’’ komisijai.
Uz šo konkursu tika pieteikti 20 īpašumi, tai skaitā
arī daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un sabiedriskās iestādes,
lai cīnītos par nominācijām:
„Sakoptākā sēta”, „Košākais
gaisa dārzs” un „Spilgtākais
pagalms”. Komisijas locekļi
–Balvu
novada
domes
priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina,
Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne, Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
vadītāja Žaneta Mārtuža, Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„San- Tex” labiekārtošanas un
apzaļumošanas vadītāja Velta
Pulkstene un Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra Balvu nodaļas vadītājs Ivars
Logins, bija gandarīti par iespēju
aplūkot tika sakoptas, oriģināli
iekārtotas sētas.
Galvenās balvas ieguvēji
un nomināciju uzvarētāji tiks
paziņoti Balvu novada svētkos
18.augustā.
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Godināsim Balvu novada
iedzīvotājus - pieteiksim
apbalvošanai
Straujiem soļiem tuvojas
18.augusts, kad tiks svinēti Balvu novada svētki!
Jau ierasts, ka šajos svētkos
tiek pasniegti Balvu novada Domes Atzinības raksti cilvēkiem, kuri ar godprātīgu
darbu veicinājuši Balvu novada
attīstību un nesuši pilsētas vai
pagasta vārdu ārpus novada teritorijas.
Ja Jums ir zināms šāds
novada iedzīvotājs, aicinām
to pieteikt uz apbalvojuma
saņemšanu, rakstot iesniegumu,
kurā jānorāda personas vārds un
uzvārds, neliels apraksts, kā arī
kontakttālrunis un adrese.
Iesniegums jānogādā Balvu novada pašvaldībā, 2.stāvā

28.kabinetā, līdz 31.jūlijam.
Priecāsimies kopā, godinot
šos cilvēkus!
Atzinības rakstu var piešķirt
par:
•
Ilggadēju un radošu
darbību un nozīmīgiem nopelniem
sociāliekonomiskājā attīstībā;
•
Par
izciliem
panākumiem
profesionālās
meistarības celšanā un tās
pārmantojamības nodrošināšanā;
•
Par augstu morāli ētisko
un tikumisko vērtību uzturēšanu
ģimenē un sadzīvē;
•
Par aktīvu iesaistīšanos
novada
politiskajā
un
sabiedriskajā dzīvē, kas veicinājis
novada attīstību un vairojis tā
publicitāti un atpazīstamību.

Balvu novada svētki „Atvērsim sirdis!” pēc divām nedēļām
Šogad Novada svētki tiks
svinēti plašāk nekā iepriekšējos
gados, jo novada iedzīvotāji tiek
aicināti laika posmā no 11. līdz
18.augustam apmeklēt Novada
svētkiem veltītos pasākumus visos novada pagastos. Nedēļas
laikā ir iespējams piedalīties
visdažādākajās
aktivitātēs.
Piedāvāto pasākumu klāsts ir ļoti
plašs.
Novada
svētku
nedēļas
moto ir „Atvērsim sirdis novadam!”. Aicinām visus novada
iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot iespēju iepazīt savu novadu, apmeklējot pēc iespējas
vairāk svētku pasākumu.
No 1.augusta. Balvu Kultūras
un atpūtas centrā un pie visu novada pagastu kultūras pasākumu
organizatoriem būs iespējams
saņemt „Novada svētku nedēļas
pasākumu apmeklētāja kartīti”.
Par katru apmeklēto svētku
pasākumu kartītē tiks iespiests attiecīgā pagasta zīmogs.
18.augustā no plkst. 10.00 - 16.00
aizpildītās kartītes jāiesniedz
Balvu pilsētas parkā informācijas
stendā. Čaklākie pasākuma
apmeklētāji saņems balvas.
Visiem
interesentiem
tiks
nodrošināta
nokļūšana
uz pasākumiem, ja par savu
vēlēšanos apmeklēt konkrēto
pasākumu ne vēlāk kā 2 dienas
līdz pasākumam piezvanīsiet pa
telefonu 64521976 vai pieteiksieties personīgi Balvu Kultūras
un atpūtas centrā darba dienās no
9.00.- 17.00.
Visi
novada
pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu
audzēkņi tiek aicināti zīmēt,
gleznot, veidot un visdažādākajās
tehnikās darināt darbus bērnu
radošo
darbu
konkursam
„Atvērsim sirdis savam novadam”, uzvarētāji saņems balvas.
Informācija- 64521082 Ilona
Naļivaiko.

Svētku
kulminācija-18.
augustā Balvu pilsētas parkā:
No plkst. 10.00 Amatnieku
tirdziņš.
No plkst. 12.00- 13.00
„Atvērsim sirdis bērniem”- izklaides programma bērniem
„Draugu lokā prieks būt kopā”
(Pārsteiguma tēli no Rīgas),
bērnu radošo darbu konkursa
„Atvērsim sirdis savam novadam” dalībnieku apbalvošana.
No plkst. 13.00- 14.00
„Atvērsim sirdis tautas mūzikai”tautas muzikantu koncerts.
No plkst. 14.00 - 15.00
„Atvērsim sirdis kaimiņiem”iepazīšanās ar kaimiņu novadiem.
No plkst. 15.00 - 16.00 Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju talantu koncerts
„Atvērsim sirdis talantiem”.
No plkst. 16.30 - 17.30
„Atvērsim sirdis jautrībai”- „Jautrie starti”, kuros piedalīsies visu
pagastu un pilsētas komandas.
Plkst.
18.30
Novada
svētku gājiens „Atvērsim sirdis
radošumam”- ikviens novada
iedzīvotājs tiek aicināts tērpties
„oriģinālos tērpos”, izveidot
„oriģinālu noformējumu” savam
darba kolektīvam, draugu grupai, ģimenei utt., lai dotos kopējā
svētku gājienā. Īpaša komisija
noteiks radošākos kolektīvus
un piešķirs naudas balvas- 1.vieta- 100LS, 2.vieta-70LS, 3.vieta- 50Ls. Informācija 26631500
- Aija Putniņa.
Plkst. 19.00 Balvu novada
vadības uzruna, konkursu
uzvarētāju apbalvošana. Laura Reinika koncerts.
Plkst. 21.00 Svētku balle,
spēlēs grupa „Vēja runa” (Cēsis).
Visas dienas garumā darbosies dažādu lietu tirdziņš, bērnu
atrakciju laukums.
Visi Balvu novada iedzīvotāji
tiek aicināti būt atsaucīgiem,
aktīviem un atvērt sirdis savam
novadam!
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Domes priekšsēdētāja vietnieces sleja

Ināra Ņikuļina,
Balvu novada
Domes priekšsēdētāja
vietniece

Nestāvēsim malā!

Cilvēka dzīves kvalitāti konkrētā teritorijā nosaka ne tikai valstī
valdošie likumi, pārvaldes struktūru pieņemtie lēmumi, normas un
noteikumi, bet svarīga ir arī paša cilvēka iniciatīva. Aktīva līdzdalība
sabiedrības dzīvē vairo ne tikai katra cilvēka sociālo kapitālu, bet
sekmē arī sabiedrības attīstību. Līdzdalība sabiedriskajās aktivitātēs
ir pamats tam, lai cilvēkos veidotos piederības izjūtas un identitāte ar
savu tuvāko apkārtni – ciemu, pagastu, pilsētu, valsti. Vai mūsu novada
iedzīvotājus var nosaukt par sociāli aktīviem? Viennozīmīgas atbildes
nebūs, turklāt arī konkrētu pētījumu nav. Taču iedzīvotāju līdzdalības
pakāpi sabiedriskajās aktivitātēs lielā mērā nozaru speciālisti raksturot var. Tā ir atšķirīga pat darba kolektīvu griezumā, nerunājot par
pagastiem un nozarēm, kur šīs atšķirības ir vēl izteiktākas.
Jūlija sākumā Rīgā norisinājās dažādi 25. starptautiskā folkloras
festivāla "Baltica 2012" pasākumi. Līdzdalību šajos pasākumos ņēma
arī mūsu novada folkloras kolektīvi no Bērzpils, Tilžas, Vectilžas
un divi no Briežuciema . Var tikai apbrīnot, ar kādu degsmi un
azartu savu latgalisko sentēvu mantojumu šie kolektīvi prezentēja
galvaspilsētā. Ne pārāk jaunajiem sievām un vīriem nebija šķērslis ne
svelmainā saule, ne saspringtais koncertēšanas grafiks, ne pietiekami
garais gājiens dienas beigās. Ar lepnuma sajūtu par savējiem vēroju
Briežuciema jauniešu folkloras kolektīva „Soldonī” uzstāšanos
Vecrīgā. Paldies šiem aktīvajiem jauniešiem, kuri jau paguvuši
iemantot novada ļaužu simpātijas, paldies arī visiem pārējiem
mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, bez kuru līdzdalības ne tikai mūsu svētki būtu pelēki, bet arī ikdiena liktos vienmuļa. Ir ļoti
svarīgi, lai kultūras, sporta un citas iniciatīvas tiktu uzturētas, īpaši
lauku teritorijā. Piedalīšanās aktivitātēs nenoliedzami atspoguļo
cilvēka vērtību sistēmu un lielā mērā nosaka cilvēka dzīves kvalitāti.
Gatavojoties novada svētkiem, tika izsludināts konkurss par
sakoptāko īpašumu. Iedzīvotāji tika aicināti kopt un greznot savus
balkonus, pagalmus, gaisa dārzus, sabiedriskos objektus. Izvērtēšanas
komisija ir darbu pabeigusi. Ar prieku un gandarījumu par paveikto savas sakoptās sētas un sabiedriskās teritorijas prezentēja čaklie
saimnieki Bērzkalnes, Briežuciema, Kubulu, Lazdulejas pagastos un
Balvu pilsētā. Patīkami, ka Briežuciemā un Bērzkalnē kopā ar saviem konkursa dalībniekiem bija pagastu pārvalžu vadītāji Anastasija
Gabrāne un Jānis Raginskis. Paldies viņiem! Uzskatu, ka vadītāja attieksme kolektīva motivācijā ir noteicošā. Negribētos ticēt, ka pārējos
pagastos sakoptu sētu nav. Noteikti ir, bet vadītāji šoreiz vienkārši
pastāvēja malā.
Analizējot sabiedriskās aktivitātes novadā kārtējo reizi pārliecinos,
ka nevalstisko organizāciju līdzdalība pašvaldības brīvprātīgo funkciju realizācijā ir nepietiekama. Turpmāk visiem kopā aktīvāk jāmeklē
sadarbības modeļi, lai mūsu iedzīvotāju sociālā aktivitāte aizvien
paaugstinātos. Nestāvēsim malā, bet aktīvi darbosimies!

Datorapmācībām seniori var pieteikties līdz pat
oktobrim

Kopš Lattelecom organizētā
senioru
apmācības
projekta
„Pieslēdzies,
Latvija!”
izsludināšanas šī gada aprīlī,
projektā iesaistījušies 80 skolotāji
no visas Latvijas, tomēr, kā liecina pirmo divu mēnešu pieredze
– senioru interese un saņemto
pieteikumu skaits – pieprasījums
pārsniedz apmācību iespējas.
Balvos
datorapmācību
vada Rita Hrustaļova. Viņa jau

apmācījusi vienu grupu, pašlaik
tiek komplektēta nākošā. Rita
iesaistījusies šajā brīvprātīgā
darba akcijā jau no sākuma un ir
iecerējusi līdz septembra beigām,
ja būs dalībnieku ieinteresētība,
vadīt
5-6
grupas.
Pirmā
apmācība notika Balvu pamatskolas datorklasē, paldies skolas
vadībai, kas atļāva izmantot šīs
telpas. Paredzēts, ka turpmākās
apmācības notiks pamatskolā un

Tilžā jūlijā vidū - otrie pagasta svētki

Svētkus iesākām ar neparasto, nesaprasto, veco, trako
un jautro braucamrīku parādes
braucienu cauri Tilžas centram.
Vajadzēja tikai sapucēt,
uzspodrināt savu spēkratu un
piedalīties braucienā.
Priecēja, ka bija pietiekoši
liela atsaucība no Tilžas
iedzīvotājiem. Ļoti lielu darbu
motociklu sagatavošanai parādes
braucienam ieguldīja Kaspars
Romanovs, kurš kopā ar saviem
domubiedriem parādē izbrauca ar 9 motocikliem. Parādes
braucienā startēja vairāk nekā
divdesmit dažādu braucamrīki
Balvas saņēma
visas
ekipāžas, bet visneparastākie
braucamrīki un ekipāžas saņēma
speciālbalvas, Tilžas nacionālā
dramatiskā kolektīva „Spogulis” ekipāža „Burvju virtuve”,
ciemiņi no Krišjāņiem par
neparastāko auto „Flinstoni”,
un par ieguldīto darbu parādes
braucienā pateicība Kasparam
Romanovam un jaunajam auto
moto klubam „Rūsa vējā”. Šāds

parādes brauciens Tilžā notika jau otro reizi un uzskatu,
veiksmīgi, tāpēc ir doma šo
tradīciju turpināt arī nākamgad.
Tilžas stadionā iedzīvotāji
varēja piedalīties visdažādākajās
netradicionālā sporta spēļu
aktivitātēs.
Vakarā Tilžas estrādē notika starppagastu un pārnovadu
sadziedāšanās
muzikālā
pasākumā "Dziesmu parāde
-2012".
Dziesmu
parādei
bija
pieteikušies 15 dalībnieki no
vairākiem pagastiem. Septiņi
izpildītāji pārstāvēja Tilžas pagastu.
Pasākuma vadītāji Jogita
Pūpola un Kaspars Blūms/
Kašers/ pasākuma dalībniekus
un skatītājus iepazīstināja ar
pasākuma gaitu un aicināja
piedalīties vairākās spēlēs. Kad
bija izskanējušas visas dziesmas ,
dziedātājiem pasniedza piemiņas
veltes un
sveica skatītāju
simpātiju balvu ieguvējus:
1. vietā skatītāji ierin-

Prezidenta pateicība par vizīti Balvu novadā

Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis saņēma vēstuli no valsts
prezidenta Andra Bērziņa, kurā
teikts:

„Sirsnīgi pateicos Jums un
Jūsu kolēģiem par saturiski
bagāto un nozīmīgo vizīti Balvu
novadā. Esmu patiesi gandarīts
par iespēju iepazīties ar pilsētas

ģimnāzijā. Uz tām var pieteikties
cilvēki, kuri ir vecāki par 50 gadiem, nodarbības notiek darbdienu vakaros un tajās tiek apgūtas
pirmās iemaņas darbā ar datoru.
Mācības ir bezmaksas.
Rita Hrustaļova lūdz interesentus, kas vēlas pieteikties kursiem, zvanīt pa telefonu 26674899.
Lai pieteiktos, jānosauc savs
vārds, uzvārds, personas kods un
deklarētās dzīvesvietas adrese.

un novada ekonomisko situāciju,
aktualitātēm
uzņēmējdarbībā,
izglītībā,
ar
pašvaldības
administratīvo darbu un novada
nākotnes plāniem. Vēlos uzsvērt,
ka Balvu novada domes aktīvā
darbība un iedzīvotāju iesaiste
novada sabiedriskajā dzīvē stiprina Latgales reģiona attīstību
kopumā un ir stabils pamats
novada labklājības celšanai arī
turpmāk.
Kā īpaši nozīmīgas vērtēju
sarunas ar domes pārstāvjiem,
kuru laikā bija iespēja pārrunāt
plašu jautājumu loku. Ceru, ka šī
viedokļu apmaiņa būs par pamatu lēmumu pieņemšanas procesā
attiecībā uz Balvu novada
attīstības iecerēm. Ar patiesu
gandarījumu atceros arī tikšanos

ar iedzīvotājiem un klātesošo
aktīvo pilsonisko iesaisti un
interesi par mūsu sabiedrībai
aktuāliem
politiskajiem,
sociālajiem un ekonomiskajiem
jautājumiem.”
Viņš uzsver: ”Man bija patiess
lepnums kā pirmajam atjaunotās
Latvijas Valsts prezidentam
viesoties Bērzpils pagastā un
apmeklēt Bēržu Svētās Annas
Romas katoļu baznīcas svētbrīdi
– aizlūgumu par Latviju. Ar
īpašu interesi uzklausīju novada
konfesiju garīdznieku viedokli
par aizsāktajiem sabiedrības
saliedēšanas pasākumiem, kas
ir viena no vadlīnijām manā
prezidentūrā.”
Vēstulē teikts, ka spilgtā
atmiņā ir palicis arī apģērbu

doja skanīgās balss īpašnieci
Dagmāru Laicāni no Balviem,
kura izpildīja dziesmu „Alise
iela”,par godpilnās 2. un 3. vietu ieguvējām kļuva tilženietes
Madara Dulmane, un atraktīvās
māsas Evija Krakope un Elīna
Šķirpāne.
Vakara vadītāju simpātiju
balvas ieguva Evija Krakope ,
Elīna Šķirpāne un Sanita Korkla,
savukārt žūrijas speciālās balvas
saņēma Ieva Berne no Bērpils,par
sirsnīgāko dziedājumu ,Solvita Vilka no Salnavas - par
elegantāko
sniegumu
un
Elmārs Sarkans no Ludzas - par
drosmīgāko priekšnesumu.
Paldies visiem, kuri ar savu
dalību un klātbūtni Tilžas pagasta svētkus darīja skaistākus
un krāšņākus. Tilžas pagasta
svētku organizatori pateicas
svētku atbalstītājiem „Hipotēku
bankai”,
SIA
„Hestija”,
N.Dimitrijevam, V.Jermacānam,
B.Zelčam, R.Zelčam, I.Studentei,
D.Ivanovai,
J.Belindževam,
E.Puriņam.

ražošanas uzņēmums SIA „Eco
Fabrika”
apmeklējums
un
kvalitatīvais bungu skanējums
uzņēmumā SIA „Melany”. Prezidents vēlas īpašu pateicību nodot Bērzpils pagasta zemnieku
saimniecības „Lazdiņi” saimniekiem –Gunai un Andrejam
Tūmiņiem – par viesmīlīgo
uzņemšanu savā saimniecībā,
kā arī zemnieku saimniecības
„Bērziņu”,
„Silmači”
un
„Birznieki” pārstāvjiem par
saistošajām sarunām.
„Novēlu, lai arī turpmāk pietiek izturības un spēka īstenot
jaunas ieceres, lai nezūd drosme
spert izšķirošus soļus novada
dzīves uzlabošanā!”- nobeigumā
raksta Andris Bērziņš.

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 30.jūlijs

3.

Gūst pieredzi Polijā
No 1.-5.jūlijam grupiņai
lauksaimnieku no Balvu, Viļakas
Baltinavas un Rugāju novadiem, ar novadu pašvaldību
lielu atbalstu, bija izdevība doties mācību pieredzes apmaiņas
braucienā uz Poliju. Lauksaimnieki lūkoja augļkopju pieredzi, apskatīja poļu augļu dārzus
un nedaudz ielūkojās arī vienā
piensaimniecības saimniecībā.
Braucienā piedalījās arī novadu lauku attīstības un Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centra Balvu nodaļas speciālisti.
Polijā ekskursanti iepazinās ar
Lauku konsultāciju centra (LKC)
darbu. Polijā LKC darbu finansē
Polijas Zemkopības ministrija un
pašvaldības. Šajā konsultāciju
centrā tika dota iespēja iepazīties
ar gaļas, augļu pārstrādes līnijām
nelieliem apjomiem, kuras ir
uzstādītas un tiek demonstrētas
ražotājiem, notiek apmācības
un tad ražotāji, lauksaimnieki
pieņem lēmumu vai iegādāties

un uzstādīt šīs ražošanas līnijas
savās saimniecībās.
Augļu dārzi Polijā ir
koncentrēti trīs vojevodistēs:
Mezoveckas, Lubelski, Lodzki.
Grojecas reģions ir lielākais
Eiropā augļu ražošanā. Tas atrodas 100-200 km rādiusā aiz
Varšavas dienvidu virzienā. Šajā
teritorijā ir koncentrēti arī lielākie
augļu un ogu dārzi. Grojecā gaisa
temperatūra ziemā ir augstāka un
dārzi tā neizsalst.
Ražotāju grupas ir sākušas
veidoties 2004.gadā, arī Eiropas
Savienības atbalstu saņem no
2004.gada. Ja 2004.gadā bija tikai 24 ražotāju grupas vidēji ar
8 biedriem, tad 2012.gadā ir jau
242 ražotāju grupas, vidēji ar 65
biedriem katrā grupā. Ražotāju
grupām ir 5 gadu sagatavošanās
periods pirms tās sāk pārdot
produkciju.
Katra
ražotāju
grupa ir kā neliels uzņēmums,
organizācija, kura apvieno vidēji
ap 30 līdz pat 80 augļu dārzu

īpašniekus ar 600-900 ha kopējās
augļu
dārzu
platības.Polijā
raksturīgi tas, ka ar augļkopību
nodarbojas paaudžu paaudzēs.
Augļaudzētājus
šis
uzņēmums,
organizācija
nodrošina ar visu nepieciešamo,
tiek slēgti līgumi, piegādāts
stādāmais
materiāls,
augu
aizsardzības līdzekļi, mēslošanas
līdzekļi, vārdu sakot, viss no
dārza ierīkošanas līdz pat produkcijas iepirkšanai, glabāšanai,
pārdošanai.
Latvijā
līdzīgi
kooperatīvi ir izveidojušies
graudaudzētājiem.
Lielākās platības aizņem
ābeļdārzi,
saldie
ķirši,
čerešņa,bumbieri, audzē arī
upenes, krūmmellenes, jāņogas,
avenes. Braucot pa Poliju, tika
redzēts, ka audzē arī apiņus un
dārzeņus nelielās platībās. Šīs
ražotāju grupas jau domā par
pārseguma, „jumta” ierīkošanu
augļu dārziem, lai tos mazāk
bojātu vētras un krusa, kas
Polijā šajā reģionā ir sastopamas bieži. Šādi pārsegumi jau
ir ierīkoti Vācijā. Visos augļu
dārzos ir ierīkotas laistīšanas,

smidzināšanas iekārtas, vadi,
pa kuriem notiek augļu koku
mitrināšana un piebarošana.
Vidējā raža Polijā āboliem
ir 30-50t/ha.Tie ir ļoti intensīvi
augļu dārzi. Mūsu grupa pabija piecos šādos uzņēmumos,
augļu ražotāju grupas „Rajpol”, „Ryszard Wornik”,”Fruit
Family””Jabluszko”,
„Sun
sad” Jozefow Sad”. Visos šajos
uzņēmumos ir uzstādītas modernas augļu šķirošanas, mazgāšanas
līnijas, ir modernas noliktavas ar
attiecīgu temperatūras režīmu,
iepakojamais materiāls, kurā
produkciju piegādā patērētājam.
Vidēji pašā uzņēmumā strādā
aptuveni 10 strādnieki, pārējo
paveic roboti, tehnoloģijas.
Bija izdevība pabūt arī vienā
zemnieku saimniecībā, kura
nodarbojas ar piensaimniecību.
Fermiņa neliela, bet kopā
ganāmpulkā ir aptuveni 100
lopi - slaucamās govis, jaunlopi,
telītes atražošanai. Govis cauru
gadu stāv kūtī, slaukšanas zāle
un piena telpa atrodas atsevišķi.
Vidējais izslaukums gadā ir 9000
litri no govs. Govis ir skaistas

un labi jūtas, turpat laukā pie
fermas skābsiena tranšeja un
mēslu krātuve, skaista māja un
bruģēts pagalms. Netālu atrodas
arī kukurūzas lauka sleja, labības
lauka sleja, lopbarības kultūras
sleja. Tas bija raksturīgi arī
caurbraucot Poliju - lauki sasēti
pa kultūrām slejās. Savukārt
no Varšavas jau uz Latviju pusi
parādās nelieli ganāmpulki, nelielas fermiņas, skaisti sastrādāti
labības lauki, turpat pie lauksaimnieku skaistajām mājām.
Balvu,
Viļakas,
Rugāju
un Baltinavas lauksaimnieku
secinājums: Polija ļoti strauji attīstās, lauki ir apdzīvoti,
sastrādāti, mājas atjaunotas,
lauksaimnieki dzīvo labi, arī ceļi
sakārtoti. Lai mūsu mazā Latvija
kādreiz būtu tikpat pievilcīga
kā lielā Polija! Šādi pieredzes apmaiņas braucieni ir ļoti
vajadzīgi. Paldies novadam par
atbalstu, cerams, ka šī sadarbība
turpināsies!
Biruta Bogdane,
Balvu novada lauku attīstības
speciāliste

Atklāj izstādi „Starp savējiem””

Aiņa Šaicāna piemiņas turnīrs futbolā

Ikviena
mūsu
novada
mākslinieka
izstāde
vai
pasākums Balvu Novada muzejā
ir liels notikums, jo mēs lepojamies ar saviem novadniekiem.
Mūsu cilvēki ir bagātība, bet tas,
ko un kā viņi rada, ir liela vērtība,
ar kuru mēs varam dižoties ne tikai Latvijas robežās, bet arī ārpus
tām.
Balvu
Novada
muzejā
3.jūlijā tika atklāta gleznošanas
studijas „Olīves” izstāde „Starp
savējiem”, kurā skatāmas Olgas
Rečes, Madaras Skučas, Evas Vinogradovas, Solveigas Kļaviņas,
Ritas Tokarevas, Inas Bankovas, Ingrīdas Skučas, Dinas
Babānes, Elitas Eglītes, Ineses
Hmaras, Ivetas Pugejas un Andra
Kaļiņina gleznas. Mākslinieki
galvenokārt gleznojuši sev tuvo
un mīļo cilvēku portretus, bet
izstādi bagātina arī klusās dabas
ar ziediem. Lielākā daļa studi-

Balvu pilsētas stadionā
no 18.-19.jūlijam norisinājās
Aiņa
Šaicāna
piemiņas
turnīrs futbolā. Pavisam šajā
turnīrā pieteicās 10 komandas no Jūrmalas, Tallinas,
Tartu, Varakļāniem, Ludzas un
Mārupes.
Turnīrā komandas tika
salozētas divās grupās:
A grupa
1.Balvu Sporta centrs
2.JPFC Jūrmala white
3.PSK Alexela (EE)
4. Ludzas NSS-2
5. Mārupe
Šajā grupā izteikti līderi bija
mūsu balvenieši, kuri grupā
uzvarēja visus pretiniekus!
Spēļu rezultāti šajā grupā:
Balvu SC- JPFC Jūrmala
white 1:0, Mārupe-Ludzas
NSS-2
5:0, PSK Alexela- ludzas NSS-2 6:0, JPFC
Jūrmala white- PSK Alexela 1:0, Balvu Sporta centrsMārupe 8:0, Ludzas NSS-2JPFC Jūrmala white 0:4, PSK
Alexela- Balvu Sporta centrs

jas dalībnieku nav profesionāli
mākslinieki, bet visas gleznas
ir dziļi personiskas, izjustas un
ar lielu mīlestību izlolotas līdz
sīkākajam otas triepienam.
Uz gleznošanas studiju Balvu
Mākslas skolā var nākt ikviens,
kurš grib izjust gleznošanas
prieku. Studijā ir iespēja apgūt
gleznošanas prasmes dažādās
tehnikās (eļļa, akvarelis, pastelis,
zīda apgleznošana), pavadīt laiku
radošā un brīvā gaisotnē, radīt
brīnišķīgus oriģinālus darbus un
ļauties krāsu burvībai.
Nu jau trešo gadu studiju
vada māksliniece un Balvu
mākslas skolotāja Olga Reče.
Izstāde būs skatāma līdz augusta beigām.
Astra Ločmele-Ambarova,
Balvu Novada muzeja
izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja

0:1, JPFC Jūrmala whiteMārupe 2:0, Ludzas NSS2- Balvu Sporta centrs 0:12,
Mārupe- PSK Alexela 0:1
B grupa
1.Balvu SC Juniors
2. JPFC Jūralma Blue
3. FC Tartu (EE)
4. Ludzas NSS-1
5.Varakļāni
Šajā grupā komandas bija
daudz līdzīgākiem spēkiem.
Spēļu rezultāti šajā grupā:
JPFC Jūrmala Blue- Balvi
SC Juniors 4:0, Varakļāni- FC
Tartu 0:0, Ludzas NSS-1- JPFC
Jūrmala 0:4, Balvi SC Juniors- Varakļāni 0:4,FC TartuJPFC Jūrmala 0:0, Ludzas
NSS-1- Balvi SC Juniors 1:1,
Varakļāni-JPFC Jūrmala blue
0:1, Ludzas NSS-1- FC Tartu
0:6, Varakļāni – Ludzas NSS-1
1:0, Balvi SC Juniors- FC Tartu
0:4
Par 9.-10.vietu Balvi SC
Juniors- Ludzas NSS-1 1:0
Pusfinālu pāri:
PSK Alexela- Ludzas NSS-1 1:0

Varakļāni- Mārupe 2:0
Balvu Sporta centrs- FC
Tartu 1:2 (P)
Jūrmala Blue- Jūrmala
white 2:1
Spēle par 7.-8.vieta
Ludzas NSS-1- Mārupe 1:2 (P)
Spēle par 5.-6.vietu
PSK Alexela- Varakļāni 0:4
Spēle par 3.-4.vietu
Balvu Sporta centrs- JPFC
Jūrmala white 2:0
Fināls
FC Tartu- JPFC Jūrmala
0:1(P)
Turnīra sadalījums pēc
visām spēlēm: 1.vieta- JPFC
Jūrmala, 2.-FC Tartu(Igaunija),
3.-Balvu Sporta centrs,4.- JPFC
Jūrmala white, 5.-Varakļāni,
6.-PSK Alexela (Igaunija),
7.-Mārupe, 8.-Ludzas NSS1, 9.-Balvu SC Juniors, 10.Ludzas NSS-2
Aiņa Šaicāna piemiņas
turnīrā piedalījās pavisam 127
dalībnieki!
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Balvu pilsētas svētki “Es mīlu savu

Spītējot lietainajam laikam, jau 20.jūlija vakarā Balvu
pilsētas iedzīvotāji un viesi
ieskandināja Balvu dienas Lāča
dārzā. Pilsētas svētku svinības
iesākās ar grupas „Labvēlīgais
tips” koncertu. Koncertā, kā
ierasts, izskanēja jautras un
dzīvespriecīgas „Labvēlīgā tipa”
dziesmas, kurām līdzi dungoja
arī klausītāji. Pēc koncerta visi
tika aicināti uz naksnīgu, romantisku pastaigu izgaismotajā
Lāča dārzā un uguns liesmiņu
ielaišanu dārza ezeriņā. Šajā
vakarā Lāču dārzs mirdzēja no
daudzajām gaismas rotām.
Bet
līdz
ar
gaismas
parādīšanos 21.jūlija rītā plkst.
10.00 Balvu pilsētas ielās
parādījās pulciņš riteņbraucēju,
kuri ar skaļiem saucieniem

un grabošām skārda bundžām
modināja pilsētas iedzīvotājus un
viesus, lai aicinātu tos apmeklētu
kaķu izstādi, iegādātos sev ko
tīkamu senlietu tirdziņā un
baudītu citas svētku piedāvātās
aktivitātes
Svētku dalībniekus priecēja
bērnu braucamrīku un auto
parāde, ekstrēmistu skrējiens un
Nūjotāju dižgājiens. Gan bērni,
gan pieaugušie bija parūpējušies
par oriģināliem braucamrīkiem
un apģērba noformējumu. Lāču
dārzā bija iespēja aplūkot arī
konkursantu sagatavotās lāču
figūras.
Atklājot pilsētas svētkus,
Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva vēlēja,
lai, nu jau otrās, Balvu dienas
Lāča dārzā kļūtu par pasākumu,

kurš katru gadu kopā sasauc
balveniešus un viesus no tuvākas
un tālākas apkaimes. Lai nodotu
sveicienus svētku apmeklētājiem
un visiem pilsētas iedzīvotājiem,
debesīs tika palaisti Lāču dienu
baloni.
Lai arī ik pa laikam uzlija
neliels lietus, tas netraucēja
piedalīties daudzajās svētku
aktivitātēs, priecāties un baudīt
svētkus!
Svētku
noslēguma
koncertā, Balvu novada Domes
priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina
pasniedza Balvu novada Domes
atzinības rakstus 8 Balvu pilsētas
iedzīvotājiem par ilggadēju darbu, aktīvu piedalīšanos pilsētas
sabiedriskajā dzīvē un citiem
nopelniem.

Bērnu braucamrīku parāde skatītājus priecēja ar oriģināli un
asprātīgi noformētiem braucamrīkiem. Šajā parādē piedalījās arī
mazā balveniete Samanta Dakule ar savu balti rozā braucamrīku.

Ekstrēmistu skrējiena dalībnieki. Ieģērbušies īpašos spalvainos tērpos, desmit konkursa dalībnieki
piedalījās skrējienā, kur 1. vietu ieguva Aivis Rižanovs. Bet par spalvaināko tika atzīts Ināra Keiša tērps.

Pilsētas modināšanas komanda ar Balvu Kultūras un atpūtas centra vadītāju Anitu Strapcāni
priekšgalā.

Auto parādes uzvarētāji Astras Ločmeles- Ambarovas ģimene.

Pie Balvu novada muzeja pulcējās ļaudis, lai iegādātos kādu senlietu, kā arī dažādus koka izstrādājumus, ēdienus un dzērienus.

Ar savu džipu bērnu parādē piedalījās arī mazais Edžus
Jermacāns, kurš tāpat kā Emīlija Zelča ieguva īpašās balvas
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pilsētu!” aicināja pabūt kopā

5.

Dainas Pavlovskas kolēģes un tuvinieki ar viņu var lepoties, jo Balvu novada pašvaldības ilggadējā
darbiniece, galvenā grāmatvede, ir to 8 pilsētas iedzīvotāju vidū, kura saņēma Balvu novada Domes
Atzinības rakstu.

Kur nu bez lāčiem Balvu dienās Lāča dārzā.

Par Balvu pilsētas skaistumu un sakoptajām puķu dobēm, jāpasakās Veltai Pulkstenei, kura saņēma
Balvu novada Domes Atzinības rakstu par ilggadējo radošo darbu un nozīmīgo ieguldījumu pilsētas vides
labiekārtošanā.

Ūdens karnevālā piedalījās 6 komandas. 1.vietu žūrija nepiešķīra,
2.vieta - komandai,, Mazais vilnītis", kapteinis Sandris Dakulis, 3.vieta komandai ,, Pirates", kapteinis Aivars Mihailovs, 3.vieta komandai ,,Saules gaisma", kapteinis Jūras vilks Gačo - Gatis Stepanovs.
Tika piešķirta Specbalva ,, Begošais līgavainis"- Raimonds Trubņiks,
veicināšanas balvas saņēma komanda ,, Zivju pirkstiņi", kapteinis
Sandris Kuprišs un 'Pūks"- Andris Tjunītis.

Balvu novada priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina ar Kultūras nama komandu, bez kuras Balvu
dienas Lāča dārzā nebūtu iedomājamas.

Sakarā ar Balvu pilsētas
svētkiem Balvu novada Dome
piešķira Atzinības rakstu:
Balvu novada pašvaldības
Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei DAINAI
PAVLOVSKAI par ilggadēju
profesionālo ieguldījumu Balvu
novada pašvaldības sekmīgas
darbības nodrošināšanā; SIA

bu Balvu Centrālajā bibliotēkā;
Balvu Kultūras un atpūtas centra
mākslinieciskajai vadītājai ILGAI OPLUCĀNEI par ilggadēju
radošo darbu un ieguldījumu
vietējās kultūrvides veidošanā;
Balvu
pilsētas
iedzīvotājai
LILIJAI GABRANOVAI par
aktīvu iesaistīšanos novada
sabiedriskajā dzīvē un sakarā

Svētkos saņēma Atzinības rakstus
”Balvu autotransports” autobusa
vadītājam JĀNIM KRAVALIM
par ilggadēju, godprātīgu un
profesionālu darbu uzņēmumā
SIA „Balvu autotransports”; Balvu Centrālās bibliotēkas Lietotāju
apkalpošanas nodaļas vecākajai
bibliotekārei i-punktā MARIJAI VOIKAI par ilggadēju,
godprātīgu un profesionālu dar-

ar 75 gadu jubileju; Balvu
novada pašvaldības Sociālā
dienesta sociālās palīdzības
nodaļas
vadītājai
LOLITAI LAICĀNEI par izciliem
panākumiem
profesionālās
meistarības celšanā un tās
pārmantojamības nodrošināšanā;
P/A „San tex” labiekārtošanas
un apzaļumošanas vadītājai

VELTAI PULKSTENEI par
ilggadējo radošo darbu un
nozīmīgo ieguldījumu pilsētas
vides labiekārtošanā. Balvu
Mūzikas skolas skolotājai LIJAI IVANOVAI par ilggadēju,
radošu un profesionālu darbu
Balvu Mūzikas skolā.
Paldies par ieguldījumu
pilsētas attīstības veicināšanā!
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Bērni un jaunieši iesaistās projektā

Balvu novadā 2012.gada
janvārī ir uzsākta apakšprojekta
„Prasmes ceļā uz patstāvību”
ieviešana. Finansējuma saņēmējs
un apakšprojekta īstenotājs ir
biedrība „Bērnu un jaunatnes
interešu centrs”, Naudaskalns,
Balvu pagasts, Balvu novads,
sadarbībā ar partneriem - Balvu
novada pašvaldību un biedrību
„Latvijas Sarkanais Krusts”.

Apakšprojekta
vispārējais
mērķis ir veicināt pilsoniskās
sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību
mazināšanā ar aktivitātēm, kas
uzlabo dzīves kvalitāti bērniem
un jauniešiem, kuri pakļauti
sociālās atstumtības riskam.
Projektā darbojas 39 Balvu
novada bērni un jaunieši vecumā
no 13 līdz 18 gadiem, kuri spēlē

strītbolu, pludmales volejbolu,
mini futbolu, kā arī turpina darboties radošajās darbnīcās.
Bērni un jaunieši regulāri
apmeklē atbalsta grupu, kuras
laikā diskutē par projekta
iegūtajām prasmēm, aktivitātēm,
kā arī iesaistās brīvprātīgajā
darbā,
veicot
dažādus
pienākumus Latvijas Sarkanajā
Krustā.

12.jūlijā notika ekskursiju
cikls - Latvijas novadu amatu
meistaru pieredzes un prasmju
izzināšana – tika apmeklēta
Rūjienas saldējuma ražotne
– bērni un jaunieši iepazinās
ar
saldējuma
gatavošanas
noslēpumiem, audēju darbnīcā
SIA
„Atspole”
izmēģināja
aušanas prasmes, bet Z/S
”Kalnmeistari” kalēju darbnīca
pārsteidza bērnus ar izdomu- kā
no vienkāršām lietām top interesanti darbi.
Projekta ietvaros tiks veidotas
un attīstītas patstāvīgās dzīves
prasmes, piedāvātas lietderīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas,

tiks veicināta motivācija un
pašnovērtējums, tiks piekopts
fiziski
aktīvs
dzīvesveids,
integrācija darba tirgū un
sabiedrībā, veidota saikne starp
valsti, pašvaldību, sabiedrisko
sektoru un iedzīvotājiem.
Šī publikācija ir veidota ar
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild
biedrība „Bērnu un jaunatnes
interešu centrs”.
Apakšprojekta īstenošanas
vieta ir Raiņa iela 52, Balvos.
Rudīte Krūmiņa,
projekta vadītāja

Uzsākta pārtikas produktu komplektu izdale vistrūcīgākajām personām EK Pārtikas
palīdzības programmas ietvaros

Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka no 9.jūlija
AS „Dobeles dzirnavnieks”
veic pārtikas produktu komplektu piegādes 10 labdarības
organizācijām.
Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts, biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”,
Evaņģēlisko Kristiešu draudze
“Zilais Krusts”, Daudzbērnu

ģimeņu apvienība “Dzīpariņš”,
sabiedriskā organizācija “Zigate”, Ventspils evaņģēliski
luteriskā
draudze,
Rīgas
vasarsvētku draudze “Kristīgais
centrs “Labā vēsts””, Dagdas
invalīdu brālība “NEMA”, Viļānu
labdarības biedrība “Mazumiņš”
un biedrība “Žēlsirdības misija dzīvības ēdiens” nodrošina
piegādes 448 vietās visā Latvijā.
Šogad
labdarības
organizācijas plāno izdalīt 950
892 pārtikas produktu komplektus, provizoriski, 158 400
personām.

Komplekts satur pilnpiena pulveri, makaronus, auzu
pārslu biezputru ar ogām vai
augļiem,
pankūku
miltus,
kartupeļu biezputru, griķus,
mannu, augstākā labuma kviešu
miltus, sautētu cūkgaļu. Jāņem
vērā, ka biedrībai “Žēlsirdības
misija dzīvības ēdiens”, kuras
pamatdarbība
balstās
uz
veģetārisma principiem, pārtikas
komplektu ietvaros sautētā
cūkgaļa aizstāta ar pilnpiena pulveri.
Pārtikas produktu komplektus var saņemt ģimenes vai

atsevišķi dzīvojošās personas,
kuras saskaņā ar normatīvajiem
aktiem atzītas par trūcīgām, kā
arī maznodrošinātās ģimenes un
personas, ko nosaka pašvaldību
saistošie noteikumi.
Personai ir tiesības saņemt
pārtikas komplektu, uzrādot
pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu un produktu saņemšanas
brīdī spēkā esošu izziņu.
EK
Pārtikas
palīdzības
programmu
vistrūcīgākajām
personām tiek finansēta no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda līdzekļiem un to

administrē LAD.
Pārtikas produktu komplektu ir iespējams saņemt Bērzpils,
Bērzkalnes,
Briežuciema,
Kubulu, Lazdulejas, Tilžas
pagasta telpās, Vīksnas un
Vectilžas pamatskolās, Krišjāņu
pamatskolā, Balvu pagasta Tautas namā „Naudaskalnā”, kā arī
Zupas virtuves telpās Balvos,
Daugavpils ielā 73a.
Sīkāka
informācija
par
pārtikas produktu izdales vietām
un laikiem ir pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapas sadaļā
ES atbalsts (citi ES pasākumi).

Atbrīvoties no alkohola nekad nav par vēlu
Par alkohola postošajām
sekām cilvēku dzīvē ir dzirdējis
ikviens.
Alkohols
degradē
cilvēkus,
liedzot
viņiem
iespēju dzīvot skaisti. Alkohols
liedz integrēties līdzcilvēku
sabiedrībā, būt daļai no tās liedz
cilvēkam veidot un saglabāt savu
ģimeni, liedz būt laimīgiem viņu
bērniem. Par alkohola postošo
ietekmi uz cilvēka organismu
un veselību mediķi satraucas un
runā jau sen, valdība cīnās ar
nelegāla alkohola ievešanu un
tirdzniecību. Jauniešiem līdz 18
gadu vecumam grādīgo dzērienu
iegāde ir liegta, taču alkohola lietošanas daudzums mūsu
sabiedrībā nesamazinās.
Alkoholiskos
dzērienus

cilvēki pazīst un lieto jau no
seniem laikiem. Mūsdienās,
redzot
plašo
alkoholisko
dzērienu piedāvājumu, tiek
aizmirsta to patiesā ietekme
uz organismu. Liekas, ka alkohols palīdz atbrīvoties no ikdienas problēmām, ļauj justies
pacilātiem un jautriem, vairo
drosmi un pašapziņu. Taču tās
ir maldīgas izjūtas. Alkohols
ir spēcīga narkotika, kas rada
atkarību, īpaši, ja tas tiek lietots daudz un bieži. Alkohols
būtiski iespaido nervu sistēmu –
izmainās garastāvoklis, uzvedība,
zūd paškontrole un paškritika,
cilvēks piedzīvo labsajūtu, ir
vēlme šo stāvokli atkārtot. Ar laiku cilvēks vairs nespēj būt viņš

pats, ja nav iedzēris, tas ir veids
kā būt pašam un kontaktēties ar
pasauli. Lietošanas rezultātā rodas psihofizioloģiska atkarība.
Ja alkohola lietošanu pārtrauc,
nervu sistēma tiek pārkairināta
un cilvēks piedzīvo izteiktu
fizisku un psiholoģisku diskomfortu – viņu moka drebuļi,
nelabums, vemšana, galvassāpes,
smagākajos gadījumos krampju
lēkmes, murgi un halucinācijas.
Psiholoģiski – depresija, intereses zudums, apātija, psihiskas
ciešanas. Tas, cik izteiktas ir
izjūtas, atkarīgs no alkohola
lietošanas
intensitātes.
Pēc
ilgstošas dzeršanas, kas var
turpināties gadiem, organisms
vairs nespēj pretoties alkoholam

un salūzt, alkohols ir uzvarējis.
Panesamība strauji krītas, pietiek
ar niecīgu daudzumu, lai cilvēks
būtu noreibis. Nav vairs nekā,
kas motivētu cilvēku mainīt savu
dzīvi.
Lai pārtrauktu dzeršanu, ir
jābūt motīvam, kāpēc to nedarīt.
Ar gribasspēku vien nepietiek,
tādēļ ir jāmeklē speciālistu
palīdzība, griežoties pie psihiatra vai narkologa. Var meklēt
palīdzību pie sociālajiem darbiniekiem, kuri var palīdzēt
risināt problēmu un rast
motivāciju. Ja šī motivācija ir,
tad cilvēks var pieņemt lēmumu
par nepieciešamo ārstēšanos. Kā
viena no iespējām ir kodēšanās.
Ir arī tā saucamā Minesotas pro-

Pilnveidos atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūru

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansētā projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona
„Kaudzītes”
infrastruktūras
attīstība” (Identifikācijas Nr.
3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/002) ietvaros noslēgti divi
līgumi:
1. „Projektēšana,
būvdarbi
un tehnoloģisko iekārtu
piegādes projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona
„Kaudzītes” infrastruktūras
attīstība” ietvaros” (id.Nr.
ALBA 5 2011/4 KF);
Piegādātājs:
Personu
apvienība
"KOMPTECH

GmbH" un SIA " ECOTECHNO
BALTIC" (44103060038)
Līgumcena: 1 398 560,00
LVL,
noslēgts
2012.gada
16.jūlijā
1. „Būvdarbu inženiertehniskā
uzraudzība projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona
„Kaudzītes” infrastruktūras
attīstība” ietvaros” (id.Nr.
ALBA 5 2011/5 KF)
Piegādātājs: Geo Consultants
(40003340949)
Līgumcena: 38 690,10 LVL,
noslēgts 2012.gada 15.jūnijā
Projekts tiks īstenots Malienas
atkritumu
apsaimniekošanas

reģionā,
atbilstoši „Malienas reģionālajam atkritumu
apsaimniekošanas plānam 2008.
-2013. gadam”.
Projekta
nodrošinās
un
attīstīt
vides
aizsardzības
prasībām atbilstošu atkritumu
apglabāšanas
pakalpojumu
sniegšanu reģiona pašvaldībām,
pilnveidos esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona
„Kaudzītes” infrastruktūru Gulbenes novada teritorijā.
Šī projekta ietvaros paredzēts:
Sadzīves
atkritumu
mehāniskās
priekšapstrādes
kompleksa
izbūve
(atkritumu šķirošanas un apstrādes
tehnoloģisko iekārtu piegāde
un uzstādīšana, savietošana
ar esošo šķirošanas līniju,
inženierkomunikāciju izbūve),
plānotā jauda 15 tūkstoši tonnu

gadā;
Reversās
osmozes
infiltrāta
attīrīšanas
iekārtu
uzstādīšana,
inženierkomunikāciju
izbūve,
plānotā jauda ~ 4,5 m3/h.
Paredzamais darbu izpildes
laiks 22 (divdesmit divi) mēneši
no darbu izpildes uzsākšanas
2012,gada 31.jūlija.
Projektu
“Atkritumu
apglabāšanas
poligona
“Kaudzītes”
infrastruktūras
attīstība”
līdzfinansē
Eiropas Savienība. Finansējuma
saņēmējs šī projekta ietvaros
ir SIA “ALBA 5”. Projekta
administratīvās, finanšu un
tehniskās vadības uzraudzību
nodrošina LR vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.

gramma, kas ilgst 28 dienas.
Tā ir alkoholisma ārstēšanas
metode, kas apvieno medicīnu,
psiholoģiju un psihoterapiju,
kuras rezultātā rodas motivācija
tālākai rehabilitācijai. Sociālā
rehabilitācija ir noslēdzošais
posms atkarīgu personu aprūpē,
kuras ilgumu 6 vai 12 mēneši
nosaka ārsts – speciālists. Tādēļ,
pirmais noteikums ir paša cilvēka
labprātīga vēlēšanās mainīt savu
dzīvi.
Ilze Kozlovska,
Sabiedrības veselības
speciālists

Uzlabo
atkritumu
savākšanu

Pirms mēneša mūsu novada
pagastos atkritumus sāka savākt
ZAAO - SIA Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija - . Ir paplašinājies
sniegto pakalpojumu klāsts un
kvalitāte, elastīgāks kļuvis atkritumu izvešanas grafiks. Balvu
novada iedzīvotāji aktīvi slēdz
līgumus par atkritumu izvešanu.
Daudziem pievilcīga šķiet jaunā
iespēja – iegādāties speciālus
70 vai 150 litru maisus, kurus pēc tam izved atkritumu
apsaimniekošanas firma.
EKO punkti, kur var izbērt
šķirotos atkritumus, ir izveidoti Balvu pagasta Saulstaros,
Bērzkalnē - Bērzu un Pļavas ielas krustojumā, Briežuciema pagasta Grūšļevas ciemā, Bērzpillī
Dārza ielā 25a, Kubulu pagastā
Balvu ielā 15, Krišjāņu pagastā
Jaunatnes ielā, Lazdulejas pagastā
pie pagasta pārvaldes ēkas , Tilžas
pagastā Brīvības ielā 5, Vectilžas
pagastā Sporta ielā un Vīksnas
pagastā Mieriņos.
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Par mūzikas festivālu “Osvalds 2012”
3. un 4. augustā Balvos un
Baltinavā tiks rīkots mūzikas
festivāls „Osvalds 2012”. Šis
ir festivāla 17. pastāvēšanas
gads. Šī gada lielākā aktualitāte
ir festivāla atgriešanās 2 dienu
formātā. Tas nozīmē, ka festivāls
notiks 2 dienas, divās dažādās
vietās – Balvos un Baltinavā.
Balvu dienas ievērojamākais
notikums ir bērnu pasākuma
„Osvaldiņš” organizēšana, kas
dažu apsvērumu dēļ uz laiku
tika pārtraukta. Pasākums ir vēl
viena iespēja apliecināties un
gūt muzikālo pieredzi jaunajiem izpildītājiem, kā arī jauks
pasākums bērniem, jo pasākuma
ietvaros
tiks
piedāvātas
dažādas atrakcijas, konkursi,
neikdienišķas aktivitātes utt.
Savukārt vakara un nakts daļa
tiks iesākta ar piemiņas koncertu grupas “Leijerkastnieki”
vadītājam Ainim Šaicānam.
Tajā skanēs jau tautā pazīstamas
melodijas, gan arī dažu dziesmu
pirmatskaņojumi, ko, diemžēl,
pats komponists nepaspēja līdz
galam realizēt. Turpinājumā
sekos ballīte ar grupu “Baltie
Lāči”, “Bruģis” (dzīvais sastāvs),
“Double Faced Eels”, “Otto” un
“Audience Killers” uzstāšanos.

Tradicionāli festivāla otrā diena ir Baltinavā. Šogad darbība
notiks uz 3 skatuvēm vienlaicīgi.
Darbosies
Tradicionālā,
Šlāgermūzikas un Elektroniskās
mūzikas skatuves. Tradicionālā
skatuve ir domāta „dzīvās”
mūzikas cienītājiem, kur galvenie viesi būs Valters Būmeisters
(Kaža) ar grupu un “Apvedceļš”,
kā arī dziedātāja Elīna Krastiņa
un grupas “Greg&One Day”,
“Sikspārnis”,
“Elektrolīts”.
Šlāgerskatuve pulcēs dažādus
šlāgermūzikas izpildītājus, kas
regulāri dzirdami gan LR2 ēterā
vai Latvijas šlāgeraptaujā, gan
arī sastopami dažāda mēroga
pasākumos un ikdienas ballītēs.
Tās ir grupas – “Vēja Runa”,
“Ginc un Es”, “Aigariņš”,
“Rolise”, “Vilx”, Ainārs Lipskis. Trešā norises vieta Elektroniskās mūzikas skatuve,
kas nu jau tradicionāli savieno
eksotiki arhaiskas noskaņas
(pasākums notiek milzīgā vecā
kolhoza šķūnī) ar modernām
tehnoloģijām un elektroniskās
mūzikas novitātēm. Šis kopsalikums rada pārsteidzošu efektu,
izraisot ļoti intriģējošu vispārējo
gaisotni. Šī gada dīdžeju sastāvs
ir Dj gaveR (Alūksne), Dj An-

dre White (Rēzekne), Dj NuFreak (Jelgava), Dj Nasha
(Daugavpils), ANDRE CRASH
(Tasty Soundz / Club Kino) &
CATHERINE LIVE VOCAL!
(Rigas Gospel Choir, Dj BumbleBeat (Gulbene), Dj POSITIV3
(Rēzekne), Dj Civix (Balvi)
Paralēli
iespējai
baudīt

mūziku dažādām gaumēm,
publikai būs iespēja baudīt
arī
dažādas
atrakcijas.
Visaizraujošākā no šīm iespējām
ir lidojums ar katapultu 16m
augstumā, kas jau iepriekš ir
piesaistījis daudzus asu izjūtu
cienītājus. Protams, kā vienmēr
tiks domāts par apmeklētāju

drošību un servisu. Svarīgākais
šī gada Osvaldā ir ideja - uzturēt
vietu pašmāju mūziķu uzstāšanās
iespējai. Tāpēc aicinām uz Osvaldu, kā latviskas mūzikas
festivālu. Tas vienmēr ir lepojies ar īpašo, pozitīvo pasākuma
auru, kas, jācer, saglabāsies arī
šogad un turpmākos gadus.

un dažādiem, par izvēlēm, ko
piedāvā dzīve, par izglītību, par
savstarpējām attiecībām un, protams, par mīlestību un par laimi.
Pasākuma vadītājas Zita Mežale
un Sandra Pakalnīte šīs tēmas
ar jauniešiem un skatītājiem arī
izrunāja.
Jauniešus sveica un uzrunāja
ne tikai pagasta pārvaldes

vadītāja Anastasija Gabrāne, bet
arī kupls skaits ciemiņu – radi,
draugi, skolotāji.
Jaunieši saņēma ne tikai
dāvanas un ziedus. Katrs jaunietis tika uzrunāts, pasniedzot
glīti noformētu vēstuli jaunam
cilvēkam, kurā tika doti labi padomi, atgādinājumi. Lai katram šī
vēstulīte paliek par jauku atmiņu
no svētkiem Briežuciemā, lai
vēlāk to pārlasot, ikreiz rodas
kāda jauna atziņa, un tā ir iedvesmas vai spēka avots. Piemēram’’
Vakardiena ir vēsture. Rītdiena noslēpums. Šodiena- tā ir dāvana.
Man liekas, ka tas ir kaut kas īpašs
- dzīvot un prast novērtēt katru
izdzīvoto mirkli. Tas taču nav
ģenerālmēģinājums!
Vienmēr
glabā sev blakus savu mazo
eņģelīti! Viņš ir tavs sargeņģelis,
kurš ir atnācis, lai tevi sargātu.
Viņš ir īpašs sargeņģelis…”’
Vēstulītē jaunieši varēs izlasīt arī
padomus, kas noderēs, kad būs
jāizdara izvēle.
Jaunieši vecākiem veltīja
skaistus vārdus un ziedus, arī
dziesmu. Pašus jauniešus un
viņu ciemiņus iepriecināja jaunie sporta deju dejotāji Aleta

un Kristofers Boldāni, moderno
deju grupas meitenes – Aiva
Ozoliņa, Katrīna Pundure, Ilze
Jermacāne un pagasta skanīgākie
dziedātāji
Klaudija
Supe,
Kaspars Pakalnītis un Anita
Pakalnīte.
Šī gada pilngadniekus Agniju Upīti, Aigu Punduri, Danu
Slišāni, Sigitu Kokreviču, Jolantu Loginu, Sandru Koniševu,
Gitu Cvetkovu, Māri Jermacānu,
Egonu Ločmeli, Edgaru Punduru
un Svenu Matisānu var raksturot
kā ļoti sabiedriski aktīvus un
mākslinieciski radošus jauniešus.
Visi viņi ir dziedātāji, dejotāji,
arī sportisti, ļoti atsaucīgi un
aktīvi. Prieks par tādiem pagasta jauniešiem! Lai viņiem veicas, lai izdodas atrast pareizos
ceļus, lai pietiek prāta izdarīt
pareizās izvēles un izturības, un
gudrības, lai labotu savas kļūdas.
Lai jauniešus un viņu tuviniekus pavada mīlestība, laime un
vienmēr sagaida mājas kā drošs
patvērums!

Vasaras krāšņākajā laikā
21.jūlijā arī Vectilžā svinēja
Jaunības svētkus. Šajā dienā
jauniešus
uzrunāja
pagasta
pārvaldes vadītāja Genovefa
Jermacāne. Sirsnīgus vārdus,
dāvanas un ziedus gaviļniekiem
veltīja radi un draugi. Ar skaistām
dziesmām klātesošos iepriecināja
Madara Dulmane, Raivita un
Inita Raginskas. Jaunieši saviem
vecākiem pateicās, samīļoja un
dāvāja ziedus.
Katram no mums ir savi sapņi,
savas nākotnes alkas un cerības.
Tādēļ katrs jaunietis izteica savu
vēlmi sapņu īstenošanā, jo šobrīd
tas ir laiks, kad vēl var ļauties

saulei un vējam. Tas ir laiks, kad
debesis un visums virs galvām
slīd. Tas ir laiks vēl uzzināt, kas
ir laime, jo jaunībā izsapņotie
sapņi ir viskošākajās krāsās.
Nākotne ir neparedzama.
Mēs iztēlojamies savu nākotni
dažādu, izdomājam visādus variantus kā varētu būt, un beigu
beigās kāds no šiem variantiem
arī piepildās. Lai piepildās visi
jauniešu sapņi, lai neviena vētra
tos neiespaido, un vienmēr tie
atrod ceļu mājup!

Svin Jaunības svētkus

Jūlija mēnesis ir svētku
laiks. Svētku laiks jauniešiem,
kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, kļuvuši vai kļūs pilngadīgi.
Savus pilngadības jeb Jaunības
svētkus jau atzīmējuši jaunieši
no
Kubulu,
Bērzkalnes,
Bērzpils, kā arī Briežuciema
un Vectilžas pagastiem.
Briežuciemā
21.
jūlijā

Jaunības svētku pasākumā tika
sveikti 11 astoņpadsmitgadīgie
pagasta
jaunieši,
septiņas
meitenes, četri puiši.
Jau
saņemot
ielūgumu,
jaunieši tika aicināti uz sarunu
par svarīgām lietām viņu dzīvēs
un pasaulē kopumā – par
mājām, kas vienmēr ir pieturas
punkts, par ceļiem – daudziem

Ir īstākais ziedēšanas laiks….

Zita Mežale,
Briežuciema Tautas nama
vadītāja

Maruta Arule,
Vectilžas pagasta kultūras
pasākumu organizatore

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

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 30.jūlijs

A F I Š A

Iespēja pieteikties izsolei
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
„Krustmala”, Kurna, Kubulu
pagasts, Balvu novads kadastra Nr. 3858 006 0379,
kas sastāv no zemes gabala
0.7006 ha platībā (kadastra
apzīmējums 3858 006 0376)
un būves – katlu mājas (kadastra apzīmējums 3858 006 0487
004). Izsoles sākotnējā cena –
Ls 1683.69 (viens tūkstotis seši
simti astoņdesmit trīs lati, 69
santīmi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada mājas
lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā pie juriskonsultes Ivetas Kokorevičas,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2012.gada 3. septembra
plkst. 09.55, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2012.gada
3.
septembra
plkst.09.55 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas un reģistrācijas
maksa 5.00 LVL, Balvu novada pašvaldības Reģ.Nr.
90009115622 bankas kontā:
SEB banka, kods UNLALV2X,
konts: LV93UNLA 0050 0142
9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā
augstākā summa, atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu līdz 2012.
gada 17. septembrim.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2012.
gada 3.septembrī, plkst. 10.00.

Nāc mācīties!

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Balvu teritoriālajā struktūrvienībā aicina
pieteikties studijām!
2012. / 2013. mācību gadā uzņemam:
•
Komerczinību programmā (specialitāte – komercpakalpojumu darbinieks)
•
Enerģētikas programmā (specialitāte – elektriķis).
Audzēkņi saņem Valsts un Eiropas Sociālā fonda stipendijas no 7 – 75Ls,
mācības ilgst 4 gadus.
Pieteikties studijām var ar pamatizglītību un vidusskolas izglītību.
Dokumentu iesniegšana no 11. 06. 2012. līdz 30.08.2012. katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 Vidzemes ielā 28, Balvos.
Kontakttālrunis: 22307993

Rīko semināru par liellopu gaļas ražošanu
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu nodaļa 31.jūlijā, Brīvības ielā 46a, Balvos, 2.
stāva zālē rīko semināru par liellopu gaļas ražošanu. Seminārā bezmaksas var piedalīties jebkurš interesents, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar liellopu gaļas ražošanu.
No plkst. 11.00 par atšķirtu teļu un nobarotu buļļu ražošanu, par liellopu realizācijas iespējām caur
Šveices – Baltijas kopprojektu Baltic Grasland – Beef stāstīs un uz jautājumiem atbildēs Dainis Rungulis, Projekta „Baltic Grasland-Beef” vadītājs.
Informāciju pieejama arī www.laukutikls.lv sadaļā “notikumi”.
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Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Balvu pilsēta
28.jūlijā plkst. 22.00 ballīte „Putu paradīze” Balvu pilsētas parka estrādē.
10.augustā plkst. 21.00 koncertšovs „Riču nakts romantika” Balvu pilsētas
parka estrādē. Biļešu iepriekšpārdošana 3,00 Ls biļešu kasēs „Biļešu
serviss” un Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Koncerta dienā 4,00 Ls.
18.augustā Balvu novada svētki.
No plkst. 10.00 amatnieku tirdziņš.
Plkst. 12.00 - 13.00 „Atvērsim sirdis bērniem”- izklaides programma
bērniem „Draugu lokā prieks būt kopā” (Pārsteiguma tēli no Rīgas), bērnu
radošo darbu konkursa „Atvērsim sirdis savam novadam” dalībnieku
apbalvošana.
Plkst. 13.00- 14.00 „Atvērsim sirdis tautas mūzikai”- tautas muzikantu koncerts.
Plkst. 14.00- 15.00 „Atvērsim sirdis kaimiņiem”- iepazīšanās ar kaimiņu
novadiem (reportāžas no „novadu sētām”, priekšnesumi).
Plkst. 15.00- 16.00 Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju talantu koncerts „Atvērsim sirdis talantiem”.
Plkst. 16.30- 17.30 „Atvērsim sirdis jautrībai”- „Jautrie starti”, kuros
piedalīsies visu pagastu un pilsētas komandas.
Plkst. 18.30 Novada svētku gājiens „Atvērsim sirdis radošumam”- ikviens
novada iedzīvotājs tiek aicināts tērpties „oriģinālos tērpos”, izveidot
„oriģinālu noformējumu” savam darba kolektīvam, draugu grupai, ģimenei
utt., lai dotos kopējā svētku gājienā. Īpaša komisija noteiks radošākos
kolektīvus un piešķirs naudas balvas- 1.vieta - 100Ls, 2.vieta - 70Ls, 3.vieta - 50Ls. Informācija 26631500 - Aija Putniņa.
Plkst. 19.00 Balvu pilsētas parka estrādē Balvu novada vadības uzruna,
konkursu uzvarētāju apbalvošana. Laura Reinika koncerts.
Plkst. 21.00 Balvu pilsētas parka estrādē Svētku balle, spēlēs grupa „Vēja
runa” (Cēsis).
24.augustā plkst. 12.00 iestājeksāmeni Balvu Mākslas skolā.
25. augustā plkst. 15.00 XIII kamermūzikas festivāls, koncerts “Tautas un
dziesmas”, plkst. 18.00 koncerts “Spožais koncerts”.
26.augustā plkst. 16.00 XIII kamermūzikas festivāla noslēguma koncerts.
31.augustā plkst. 20.00 vasaras sezonas noslēguma koncerts. Piedalās grupas ,,Galaktika”, ,,Ginc un Es” un Juris Ostrovskis no grupas “Patrioti LG”.
Plkst. 22.00 balle Balvu pilsētas parka estrādē. Spēlē grupa ,, Novadnieki”
Īpašais viesis DJ Normunds.
Visu augustu skatāmas izstādes:
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”;
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba;
• Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”;
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”:
•
Izstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa dāvinājums
Balvu novada muzejam;
•
Gleznošanas studijas „Olīves” izstāde „Starp savējiem”;
•
Balvu Mākslas skolas absolventu noslēguma darbu izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
•
Dainas Babānes gleznu izstāde „Vasara”;
•
Daces Teilānes foto izstāde „Mana Ēģipte”;
•
No 30.jūlija līdz 20 augustam skatāma Irēnas d`Torres -Fernandez
foto izstāde ,, Viena no mums”
Balvu Centrālajā bibliotēkā:
•
Literatūras izstāde „Ir redzēts, dzirdēts un justs. Ir uzrakstīts un
uzgleznots.” Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 135.
Balvu pagasts
16.augustā plkst.13.00 Novadnieka Zinta Purena gleznu izstādes atklāšana
Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
15.augustā plkst. 15.00 Bērzkalnes pagasta Z/S „ Rīts” apskate un pagasta
iedzīvotāju darbu izstāde, bērnudārza audzēkņu koncerts, rotaļas, atrakcijas
Bērzkalnes pagasta estrādē.
25.augustā plkst. 11.00 Bērzkalnes pagasta sporta svētki Bērzkalnes Sporta
un atpūtas laukumā. Pēc sporta svētkiem Deju vakars Bērzkalnes pagasta
estrādē.
Bērzpils pagasts
12.augustā plkst.10.00 Svētā Mise, plkst. 11.00 Garīgās mūzikas koncerts
Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcā.
Briežuciema pagasts
14.augustā plkst. 11.00 Briežuciema pagasta radošo cilvēku darbu izstādes
(mākslinieku, kokgriezēju, audēju, rokdarbnieku darbu izstāde, Valtera
Logina iegūto kausu motobraucēju sacensībās izstāde, Fotogrāfiju izstāde
’’Briežuciems caur fotoobjektīva aci’’, medību trofeju izstāde) Briežuciema
Tautas namā, skolā, bibliotēkā, audēju darbnīcā.
25.augustā plkst. 11.00 svētki Briežuciemā-jautro briļļu parāde,
netradicionālas sporta spēles, tirdziņš, (bērni tirgos sev nevajadzīgas mantas- rotaļlietas u.c., nāciet iegādāties – atbalstiet bērnus!) atrakcijas, talka,
talkas zupas vārīšana, izklaides. Svētki notiks Briežuciema Tautas namā,
skolā, ‘’Saulessvecē’’.
Krišjāņu pagasts
17.augustā plkst. 11.00 „ Netradicionālās sporta spēles” Krišjāņu pamatskolas sporta laukumā.
Kubulu pagasts
17.augustā plkst. 16.00 ekskursija ar autobusu ,, Iepazīsti Kubulus”, ekskursijas noslēgums z/s ,,Ķauķi”. Izbraukšana no Balvu ,,Ūdensrozes”.
Lazdulejas pagasts
11.augustā plkst. 20.00 Lazdulejas pagasta svētki „Satiekas paaudzes”.
Plkst. 21.00 pie Lazdulejas pagasta pārvaldes ēkas balle, muzicēs Aigars
no Kārsavas.
13.augustā plkst.14.00 pagasta zemnieku darinājumu degustācija. Izbraucieni pa pagastu ar motocikliem pie Lazdulejas pagasta pārvaldes ēkas.
Tilžas pagasts
11.augustā no plkst.10.30-16.00 Novada svētku nedēļas „Atvērsim sirdis
novadam” atklāšana. Zirgu skriešanas sacensības Tilžas pagasta ,,Kapulejas”. Plkst. 22.00 Balle. Spēlē Juris Ostrovskis no grupas ,,Patrioti LG”.
Vectilžas pagasts
11.augustā plkst. 17.00 Tautas muzikantu saiets ,,Muzikantu dzierksts”
Vectilžas pagasta Sporta un atpūtas centrā.
Vīksnas pagasts
16.augustā plkst.17.00 Tautu deju meistarklase, pašdarbības kolektīvu koncerts, sportiskās aktivitātes Vīksnas Tautas namā.
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