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Balvu novada svētku nedēļas
atklāšanā mums pārlaidās pāri
svēteļi…

14. (63.) numurs

Novada svētkos apbalvos
ar Atzinības rakstiem
Sakarā ar Balvu novada svētkiem Balvu novada Domes sēdē
tika nolemts piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu šādām
personām:
1. Balvu pamatskolas direktora vietniecei saimnieciskajā darbā
HELĒNAI LOGINAI par ilggadēju, profesionālu un aktīvu darbu
Balvu pamatskolā;
2. SIA ”Balvu autotransports” autobusa vadītājam JURIM SALMANIM par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu uzņēmumā
SIA „Balvu autotransports”;
3. Balvu Centrālās bibliotēkas vecākajai bibliotekārei SANDRAI
LUKSTIŅAI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu Balvu
Centrālajā bibliotēkā;
4. SIA „Senda Dz” pavārmeistarei ZITAI SMIRNOVAI par
ilggadēju, radošu un apzinīgu darbu klientu apkalpošanā un Balvu
novada popularizēšanu ārpus novada teritorijas;
5. Balvu novada Tilžas pagasta iedzīvotājam JĀNIM CIPRUSAM
par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, veicinot Balvu
novada atpazīstamību;
6. Balvu novada Bērzpils pagasta iedzīvotājai IRĒNAI KINDZULEI par ieguldījumu tautas lietišķās mākslas saglabāšanā un tās
pārmantojamības nodrošināšanā;
7. Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītājai
VALDAI VANCĀNEI par atbildīgu darbu pašvaldībā un profesionālo
ieguldījumu Balvu novada attīstības sekmēšanā;
8. Latvijas Evaņģēliski luteriskās draudzes bīskapam EINĀRAM
ALPEM par nozīmīgo ieguldījumu sabiedrības saskaņas veidošanā
un laicīgās un garīgās varas sadarbības veicināšanā;
9. Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas prāvestam
OĻĢERTAM MISJŪNAM par nozīmīgo veikumu katoļu draudžu
nostiprināšanā Balvu novadā;
10. Vectilžas pagasta iedzīvotājiem IVETAI un GUNTIM
PRIEDĪŠIEM par ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un
sadzīvē;
11. Briežuciema Feldšeru – vecmāšu punkta vadītājai BIRUTAI
PUNDUREI par apzinīgu, ilggadēju un profesionālu darbu Balvu novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā;
12. Balvu novada Kubulu pagasta iedzīvotājai BIRUTAI CIRCENEI par ieguldījumu netradicionālās lauksaimniecības attīstībā;
13. Balvu novada Kubulu pagasta iedzīvotājam GUNTIM
BABĀNAM par ieguldījumu Balvu novada sociāli ekonomiskajā
attīstībā;
14. Balvu pirmskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājai
MARIJAI VOIKAI par ilggadēju, apzinīgu un radošu darbu pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā;
15. Balvu pamatskolas skolotājai RITAI HRUSTAĻOVAI par
aktīvu un radošu darbu projektu apguvē Balvu novadā un iesaistīšanos
novada sabiedriskajā dzīvē;
16. Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes skolotājai MELITAI MASAI par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu Bērzkalnes
pirmsskolas izglītības iestādē un aktīvu iesaistīšanos pagasta
sabiedriskajā dzīvē.
Apbalvojumus pasniegs Balvu novada svētkos 18. augustā Balvu
estrādē svinīgajā pasākumā pulksten 19.00.

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

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 15.augusts

Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Prieks par mūsu
sportistu panākumiem
olimpiskajās spēlēs
Prieks un pacilāts noskaņojums par mūsu olimpiešu uzvarām
Londonā pavada ikvienu no mums, īpaši tos, kuri saistīti ar lielo sportu. Īpašs prieks par Māra Štromberga izcīnīto olimpisko
zeltu, bet ne mazāk patīkami bija redzēt Latvijas pludmales
volejbolistu Mārtiņa Pļaviņa un Jāņa Šmēdiņa izcīnītās uzvaras
pār labākajiem Eiropas un ASV pludmales volejbolistiem un
galarezultātā izcīnīto bronzas godalgu.
Abu volejbolistu treneris Aigars Birzulis ir labi pazīstams
arī vairākiem Balvu puses volejbolistiem. Viņš ir treneris arī
Latvijas junioru volejbola izlasei, kuras sastāvā ir spēlējuši arī
Balvu sporta skolas audzēkņi Gatis Augustāns un Mārtiņš Jansons. Aizpagājušajā sezonā Aigars Birzulis trenēja un vadīja
Murjāņu sporta valsts ģimnāzijas volejbola komandu, kura
izcīnīja pirmo vietu un čempiona titulu Latvijas Nacionālajā
līgā. Šajā komandā spēlēja mūsu Mārtiņš Jansons. Starp citu,
mācoties Murjāņu sporta valsts ģimnāzijā, Mārtiņs Jansons
dzīvoja skolas kopmītņu tieši tajā istabiņā, kurā iepriekš bija
dzīvojuši abi brāļi Toms un Jānis Šmēdiņi. Kā zināms, LR
Nacionālajā līgā šogad tiesības spēlēt izcīnīja arī mūsu VK
Balvi volejbola komanda. Turēsim īkšķus par savējiem!
Starp Pļaviņa, Šmēdiņa un Birzuļa sagaidītājiem Rīgas
lidostā bija vairāki trenera Birzuļa bijušie audzēkņi, tostarp
arī Mārtiņš Jansons, kurš šobrīd trenējas un spēlē volejbolu
Shenker līgas – Daugavpils Universitātes komandā. Arī Gatis
Augustāns šosezon iespējams spēlēs Shenker līgā, Ozolnieku
Poliur volejbola komandā.
Neapšaubāmi, ka pēc olimpiskajām spēlēm un mūsu sportistu panākumiem, volejbola popularitāte mūsu valstī pieaugs.
Tas noteikti radīs vēl lielāku interesi, īpaši jaunatnes vidū gan
par sportu kopumā, gan par volejbolu, domājams, arī Balvu
novadā, kur volejbola tradīcijas ir senas un šī sporta spēle ir
populāra.

Pateicība par
piedalīšanos Latvijas III
Olimpiādē Liepājā
Latvijas Olimpiskā komiteja ir izteikusi pateicību A. Kazinovskim un Balvu novada pašvaldībai par atbalstu Latvijas
III Olimpiādes veiksmīgai norisei un labi sagatavoto komandu
sporta sacensībām. Pateicībā, ko parakstījis Latvijas Olimpiskās
komitejas prezidenta Aldons Vrubļevskis, sacīts: ”Sportistu starti
Latvijas III Olimpiādē apliecina to, ka mums ir ar ko lepoties
un kam just līdzi šīs vasaras svarīgākajā Olimpiskajā notikumā
– Londonas Olimpiskajās spēlēs. Starts Olimpiādē ir katra
sportista viens no svarīgākajiem mērķiem, kura sasniegšanā
savs nopelns ir ne tikai sportistam un viņa trenerim, bet arī
pašvaldību atbalstam un sapratnei.86 pašvaldību dalība Latvijas III Olimpiādē apliecina, ka vairākums pašvaldību Latvijā
izprot un atbalsta olimpisko tradīciju un vērtību uzturēšanu un
saglabāšanu.”
Pateicībā izteikta cerība par tikšanos Latvijas IV Olimpiādē
2016. gadā.

9.augusta
Domes sēde
Balvu novada Domes sēdē
9.augustā kopumā tika izskatīts
31 jautājums. Sēdē piedalījās 8
deputāti.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par piecu
personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālo pakalpojumu apmaksu.
Nekustamie īpašumi
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu bija saistīti ar
lēmumiem
par
nekutamo
īpašumu. Deputāti lēma izbeigt
zemes patstāvīgās lietošanas
tiesības uz lietošanā piešķirto
zemi vairākām personām Balvu novada Balvu, Bērzkalnes,
Bērzpils, Krišjāņu, Kubulu,
Vectilžas un Vīksnas pagastos.
Līdz ar to zemes vienības piekrīt
Balvu novada pašvaldībai. Tika
nolemts slēgt nomas līgumus ar
bijušajiem zemes lietotājiem vai
to iespējamiem mantiniekiem
par pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību iznomāšanu. Domes sēdē
tika lemti jautājumi par zemes nomas līguma pagarināšanu trijām
personām Balvu pagastā. Tāpat
tika apstiprināti lēmumprojekti
par adrešu piešķiršanu vairākiem

īpašumiem Kubulu, Vīksnas,
Balvu, Bērzkalnes un Bērzpils
pagastos. Deputāti nolēma zemes
vienībai Krišjāņu pagastā noteikt zemes lietošanas mērķi - ar
maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve. Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem tika lemts par nekustamo īpašumu sadali Vīksnas,
Krišjāņu un Kubulu pagastos.
Deputāti nolēma ieskaitīt rezerves zemes fondā Balvu novada
pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību Balvu pagastā 0,08 ha
platībā, slēgt nomas līgumu ar
Balvu pilsētas iedzīvotāju par
rezerves zemes fonda zemes
vienības Balvu pagastā 0,08 ha
platībā, iznomāšanu, kā arī nodot atsavināšanai zemes īpašumu
Balvu pilsētā. Deputāti lēma arī
par nekustamā īpašuma parāda
piedziņu no divām personām.
Par aizņēmumu
Domes sēdē deputāti lēma
par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētā projekta „Brīvības
ielas posma rekonstrukcija no
Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz šķērsielai pie parka”

īstenošanai. Tika nolemts noteikt,
ka projekta kopējās plānotās izmaksas ir LVL 2 436 792,24, lūgt
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju 2012.gadā Balvu novada pašvaldībai ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu
uz 15 gadiem LVL 487 300,00
apmērā, ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi Eiropas
reģionālās attīstības fonda projekta „Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas
administratīvās robežas līdz
šķērsielai pie parka” īstenošanai.
Par dalību biedrībā
9.augusta Balvu novada
Domes sēdē tika nolemts iestāties
biedrībā „Eiroreģions „Ezeru
zeme”” un paredzēt Balvu novada pašvaldības 2013.gada
budžetā finanšu resursus biedru
naudas nomaksai 2013.gadā.
Par indikatīvo izmaksu
precizēšanu
Deputāti lēma par indikatīvo
izmaksu precizēšanu Balvu
novada attīstības programmas
2011.-2017.gadam
investīciju
plānā projektiem „Balvu Valsts
ģimnāzijas ēkas siltināšana”,
„Iekšpagalma un apkārtnes
labiekārtošana Balvu Valsts
ģimnāzijā” un „Balvu pilsētas
tranzītielas IV kārta”.

Balvu pašvaldība iegūst nomināciju
„Pašvaldība senioru vērtības celšanai
sabiedrībā”
Noslēgusies konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2012”
otrās kārtas vērtēšana, kuras laikā
konkursa vērtēšanas komisija 10
dienās izvērtēja 15 pašvaldības,
kuras tika izvirzītas uz otro
kārtu no plānošanas reģioniem.
Nomināciju „Eiropas Gada
pašvaldība 2012” ir ieguvušas
Ventspils pilsētas pašvaldība un
Gulbenes novada pašvaldība.
Uzvarētāji pirmajā nominācijā
„Pašvaldība
starppaaudžu
sadarbībai” ir Jelgavas pilsētas
pašvaldību un Alojas novada
pašvaldība. Otrā nominācija
„Pašvaldība senioru vērtības
celšanai sabiedrībā” ir piešķirta
Balvu novada pašvaldībai un
Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Trešā nominācija „Pašvaldība
veselīgam dzīvesveidam” tiek
piešķirta
Liepājas
pilsētas
pašvaldībai un Dobeles novada
pašvaldībai, savukārt nominācija
„Pašvaldība Eiropas Savienības
vērtību
popularizēšanai
un
iedzīvotāju iesaistei” tiek piešķirta
Rīgas pilsētas pašvaldībai.
Savukārt - Rūjienas novada
pašvaldība, Bauskas novada
pašvaldība, Kuldīgas novada
pašvaldība, Jūrmalas pilsētas
pašvaldība, Dagdas novada
pašvaldība un Valmieras pilsētas
pašvaldība – visas pašvaldības
iegūs speciālbalvas, kā arī
īpašu atzinību par panākumiem
konkrētā sfērā.
Lai
godinātu
visas
pašvaldības, 14.septembrī notiks apbalvošanas ceremonija,
kuras laikā tiks sveiktas ne
tikai pašvaldības, bet arī izteiks
pateicību vairākiem cilvēkiem
no katras pašvaldības, kuri ir
devuši lielu ieguldījumu darbā ar
cilvēkiem savā pašvaldībā.
Vērtēšanas vizītes pašvaldībās
sākās 19.jūlijā un ilga līdz 3.augustam. Par to informējām mūsu
mājas lapā.

Kā jau iepriekš tika ziņots,
turpinot labās tradīcijas, kuras
LPS aizsāka rīkojot konkursu
„Sakoptākais Latvijas pagasts”,
šogad pirmo reizi apbalvos Eiropas gada pašvaldību. Katru
gadu šī konkursa tēma mainīsies
atbilstoši Eiropas Gada tēmai. Šis
gads ir veltīts aktīvai un veselīgai

novecošanai,
un
paaudžu
sadarbībai. Konkursu Latvijas Pašvaldību savienība rīko
sadarbībā ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā, Izglītības
un zinātnes ministriju, Veselības
ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju.

Turpinās darbs projekta
„Gaismas objektu nomaiņa
Balvos” ietvaros

Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursa “Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros Balvu novada pašvaldība
realizē projektu Nr. KPFI-13/25
„Gaismas objektu nomaiņa Balvos”.
2012. gada 06.februārī tika
noslēgts līgums Nr. KPFI-13/25
starp Latvijas Republikas Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministriju, sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Vides
investīciju fonds” un Balvu novada pašvaldību par Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
finansējuma piešķiršanu projektam „Gaismas objektu nomaiņa
Balvos”. Projekta ieviešanas
rezultātā Celtnieku ielas posmā
no mājas Nr.1 līdz Nr.46, Ķiršu
ielas posmā no mājas Nr.1 līdz
Nr.40, Rūpniecības ielas posmā
no mājas Nr.21 līdz Nr.40, Pilsoņu
ielas posmā no Daugavpils ielas
līdz administratīvajai robežai
un Ziedu ielas posmā no Nr.29
līdz Nr. 34 tiks nomainīti esošie
gaismas objekti uz 52 jauniem LED gaismekļiem, kas

sekmēs oglekļa dioksīda emisiju
samazināšanu par 20,34 tCO2/
gadā, kā arī elektroenerģijas
patēriņa
samazināšanu
no
gaismekļu nomaiņas – 48247
kWh/gadā un no apgaismojuma
līmeņa regulēšanas - 2993,45
kWh/gadā.
Iepirkuma
procedūras
rezultātā projekta kopējās izmaksas ir palielinājušās no
Ls 32863,73 uz Ls 43116,45.
Attiecināmās izmaksas ir Ls
31823,73. Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansējums
ir 70% no kopējām attiecināmām
izmaksām, savukārt Balvu novada pašvaldības finansējumu
veido kā 30% no kopējām
attiecināmām izmaksām, tā arī
summa, par kādu iepirkuma
procedūras rezultātā būvdarbu
izmaksas sadārdzinājās un tas
kopā ir Ls 20839,84.
2012. gada 3. jūlijā tika
noslēgts līgums ar SIA „PhotonL Baltic” par būvdarbu veikšanu.
Saskaņā ar darbu grafiku, šobrīd
notiek preču un materiālu
piegāde. Gaismekļu nomaiņu
paredzēts uzsākt ar 20.08.2012.
Projekta vadītājs
Andris Vrubļevskis

“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 15.augusts

3.

Nopietna saruna par veselības aizsardzību
varot teikt , ka pieejamo pakalpojumu klāsts tagad ir labāks,
tas ir paplašinājies. Taču divas
neatkarīgas slimnīcas 30 kilometru attālumā nebūt neesot tas
labākais un efektīvākais modelis. Taču tas, kas ir Gulbenes
slimnīcā, šie pakalpojumi ir
nepieciešami un vajadzīgi.
Ministre vairakkārt uzsvēra,
ka laiks mainās, mainās arī
medicīniskie
pakalpojumi,
tehnoloģijas, arī pati sistēma.
Viņa pati ir praktizējoša ārste,
bijusi slimnīcas vadītāja un līdz
ar to Ingrīda Circene pamatīgi
zina slimnīcu vajadzības un
problēmas. Preses konferencē
viņa atkārtoti uzsvēra, ka visas
reformas ir sāpīgas, taču tās ir
nepieciešamas un ir jāiet laikam
līdzi, par savu svarīgāko uzdevumu veselības jomā viņa izvirza
atrast pietiekamu finansējumu,
lai ikvienā valsts vietā pacientiem
būtu vienādas iespējas saņemt
pirmo medicīnisko palīdzību, ar

Trešdien Balvu novada domes
zālē notika preses konference,
kur pēc vizītes Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā savu
viedokli izteica LR Veselības
ministre Ingrīda Circene. Ar
žurnālistiem tikās arī Andris Kazinovskis, Balvu novada domes
priekšsēdētājs, Sandra Daudziņa,
Gulbenes
novada
domes
priekšsēdētāja, Marģers Zeitmanis, Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības valdes priekšsēdētājs
un Alīda Vāne, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes
locekle. Savu viedokli izteica
apvienības valdes locekle novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina, jautājumus
uzdeva laikraksta „Vaduguns”
redaktors Edgars Gabranovs un
žurnāliste Maruta Sprudzāne,
novada
pašvaldības
sabiedrisko attiecību un informācijas

tehnoloģiju nodaļas vadītāja Ilona Vītola.
Veselības ministre informēja
par būtiskām izmaiņām veselības
aprūpē un virzieniem, kādos
tā attīstīsies – piemēram, par
obligāto veselības apdrošināšanu.
Viņa izteica savu viedokli par
to, kā sistēmā, kad veselības
aprūpes pakalpojumi galvenokārt
koncentrējas valsts mēroga
slimnīcās, iespējams saglabāt
veselības aprūpi arī tuvāk
iedzīvotāju dzīves vietām.
Izsakot vērtējumu par veikto
reorganizāciju Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienībā un veselības
aprūpē reģionā, viņa norādīja,
ka slimnīcu finansiālie rādītāji ir
uzlabojušies, tas ļaujot cerēt, ka
turpmākā darbība būs sekmīga.
Ministre uzsvēra, ka pēc viņas
rīcībā esošās informācijas par
slimnīcu apvienības darbu, viņa

priekšā, bija jāsper radikāli soļi,
lai slimnīcu glābtu. Brīdī, kad
nebija iespējams saņemt palīdzību
no valsts un arī pašvaldībām
nebija tik lielu līdzekļu, lai segtu
šos milzīgos parādus, piesaistīt
investoru, kas sakārtotu slimnīcu
apvienības darbību un ar savu
naudu segtu parādu – tā bija
vienīgā iespēja glābt situāciju.
Bet, kā šaubās „Vaduguns”, vai
tā ir pareiza rīcība pavērt ceļu
privātbiznesam slimnīcā, līdzīgi
var uzdot jautājumu, vai savulaik pareizi rīkojās Balvu rajona padome, kad arī pieņēma
lēmumu ļaut privatizēt toreiz rajona padomei piederošo laikrakstu „Vaduguns”. Neslēpšu, ka
man, kā toreizējam Balvu rajona padomes priekšsēdētājam
arī bija šaubas par privatizācijas
lietderīgumu, bet, šķiet, deputāti
un arī priekšsēdētājs pieņēma pareizu lēmumu. Vai tad gadījumā

mūsu valstī ir bijusi atstāta
pabērna lomā. Lai arī veselības
finansējumu valsts turpmāk
centīsies palielināt, ministre
nevarēja solīt, ka iedzīvotāji
var
cerēt
uz
ievērojamu
līdzmaksājuma samazinājumu
slimnīcās,
griežoties
pie
speciālistiem. Arī Ingrīda Circene
atzina, ka ļoti dārgi jāmaksā
par stacionāru – 9,50 lati par
slimnīcā pavadīto dienu, sakot,
ka vidējais Latvijas iedzīvotājs
to nevar atļauties, labi, ja naudas
pietiek 1-3 dienām.
Preses konferencē Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības
valdes priekšsēdētājs Marģers
Zeitmanis uzsvēra, ka mūsu
slimnīcas nekad nebūs Stradiņi,
bet ir uzstādīts mērķis, lai,
saņemot
pirmo
ārstēšanu
slimnīcā, tā notiktu konsultējoties
un, ja nepieciešams, tālāk
ārstējoties pie Stradiņu slimnīcas
speciālistiem.

Attēlā no kreisās: M.Zeitmanis, S.Daudziņa, A.Kazinovskis, A.Vāne un E.Smirnova.

Katru lietu, vai darbību var izvērtēt
no dažāda redzespunkta
Laikraksts „Vaduguns” ir plaši
informējis par SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības”
reorganizāciju.
Tomēr pēdējā publikācija
„Deputāti
paver
ceļu
privātbiznesam Balvu slimnīcā”
laikraksta lasītājiem liek apšaubīt
Balvu, Baltinavas, Rugāju,
Viļakas un Gulbenes domju
deputātu pieņemtos lēmumus.
Kā rakstīts minētajā publikācijā „
...reorganizācija notiek ar Balvu
un Gulbenes vadītāju Andra Kazinovska un Sandras Daudziņas
ziņu.” Atklāšu „noslēpumu”:
ne tikai ar ziņu, bet privāto investoru piesaistīšana notiek ar
manu personīgo iniciatīvu.
Iedomāsimies
situāciju:
slimnīcu
apvienībai,
kuras
iepriekšējā vadība (valde) bija
radījusi gandrīz pusotru miljonu latu parādu, kad slimnīca
ir uz iznīcības robežas, bankrota

to saprotot gan ātro palīdzību,
gan ģimenes ārsta pieejamību
iespējami tuvu dzīvesvietai.
Ministre informēja par to,
ka kopš šā gada sākuma valsts
ikvienai ārstu praksei apmaksā
divu māsu darbu. Tās uzdevums, viņasprāt, ir patronāža,
pie jaundzimušajiem, bērnu
apsekošana, tikšanās ar hroniskajiem pacientiem, pārbaudot,
kāds ir viņu veselības stāvoklis
un sekojot, kā norit ārstēšana.
Akcents jāliek uz profilaktiskajiem pasākumiem, tad cilvēkiem
uzlabosies veselība un viņiem tik
daudz nevajadzēs apmeklēt ārstus.
Tā ģimenes ārstu praksēs ieviešot
divu māsu darbu varēs izvērst
tieši profilaktiskos pasākumus.
Lauku iedzīvotājiem iepriecinoša
ir ziņa, ka veselības ministrija no
sava budžeta apmaksā arī pilnas
slodzes lauku feldšeriem, kuri
strādā godprātīgi un izceļas ar
austu darba kvalitāti.
Līdz šim veselības aprūpe

ar slimnīcu ir savādāk, pie tam
„Vadugunij” bankrots tobrīd
nedraudēja.
Aicinu
žurnālistus, kas
šaubās, un iedzīvotājus tomēr
vairāk
uzticēties
saviem
ievēlētajiem deputātiem, jo tik
svarīgus jautājumus, kā par
slimnīcu nākotni, deputāti izvērtē
ļoti rūpīgi. Protams, ir arī deputāti,
kuri nepiekrīt, vai šaubas, tad
viņi savu balsojumu atspoguļo
balsojot „pret”, vai „atturoties”.
Kā redzams no iepriekš minētās
publikācijas, tad absolūtais
vairākums ir nobalsojuši par
slimnīcas izglābšanu no bankrota, piesaistot investoru. Paldies Dievam, slimnīca var turpināt
sekmīgi darboties.
A.Kazinovskis,
Balvu novada domes
priekšsēdētājs

Mācies tuvāk dzīvesvietai!
studiju piedāvājums 2012./ 2013. mācību gadam

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
BALVU FILIĀLE
Bakalaura studiju programmas:
- tiesību zinātne
Klātienes studiju programma
BUDŽETS!
Maģistra studiju programmas:
- sabiedrības un iestāžu vadība

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas:
- Grāmatvedība un finanses

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA
Bakalaurs, neklātiene
- Uzņēmējdarbība
- Sabiedriskās attiecības
- Datordizains
- Sociālais darbinieks

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR UZŅEMŠANU UN STUDIJĀM:
Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā
Balvu muižā, Brīvības ielā 47, tālrunis/ fakss: 64507012,
mob.t. (LMT) 26585964, e-pasts: centrs@balvi.lv, azote@balvi.lv
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Novada svētku nedēļa “Atvērsim sirdis novadam”
Pirmā diena - atklāšana un zirgu sporta sacensības Tilžā
Balvu novada svētku nedēļa Tilžas
pagasta z/s „Kapulejas” sākās ar Tilžas
etnogrāfiskā ansambļa dziedājumu, kura
laikā pāri pasākuma vietai pārlaidās stārķu
pulks it kā nesot sveicienu pasākuma
dalībniekiem.
Balvu novada svētku nedēļu atklāja
Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina, savā uzrunā sakot

paldies z/s „Kapulejas” saimniekiem Larisai un Andrejam Klitončikiem, kā arī uzsakot Tilžas etnogrāfiskā ansambļa sniegumu Starptautiskajā folkloras festivālā
„Baltica 2012” Rīgā.
Balvu Kultūras un atpūtas centra
kultūras pasākumu organizatore Inese
Buliņa aicināja visus novada iedzīvotājus
būt aktīviem un apmeklēt pēc iespējas

vairāk pasākumu, kas visas nedēļas
garumā norisināsies visos novada pagastos, jo tikai visi kopīgi var veidot svētkus.
Pasākumu vadīja Tilžas pagasta
kultūras pasākumu organizatore Inese Kalniņa, kura piedāvāja pasākuma
apmeklētākiem saņemt Balvu novada
svētku nedēļas dalībnieka kartītes ar iespiestu zīmogu par pirmā svētku pasākuma

apmeklēšanu.
Tūlīt pēc svinīgās atklāšanas sākās
Latvijas Jātnieku Federācijas kausa izcīņas
III posms pajūgu braukšanā un šķēršļu
pārvarēšanas sacensības. Sacensības
rīkoja biedrība ‘’Sudraba pakavi” un ZS
“Vāliņi’’ sadarbībā ar Latvijas Jātnieku
Federāciju (LJF).

Pirms
Novada
svētku
nedēļā
Briežuciemieši visus aicināja apmeklēt
vairākas izstādes gan tautas namā gan
bibliotēkā, gan audēju darbnīcā. „Mirklis,
mūžība un laiks mums nepieder. Mēs to
varam tikai apbrīnot un izdzīvot’’ – tāds
bija Briežuciemā skatāmo izstāžu moto.
Notvert mirkli, to apturēt, prast dzīvē
saskatīt skaisto un īpašo ir jāprot. Bet vēl
vairāk jāprot arī to pasniegt citiem, citus
ar šo mirkli iepriecināt. Briežuciemieši
to prot. Bija skatāmas Lidijas Ločmeles
gleznas, Lailas Ločmeles radošie darbi,
Jevģenija Timirbulatova kokgriezumi,
audēju austās segas. Pirms neilga laiciņa
pagasta jaunieši organizēja fotogrāfiju
konkursu ‘’Briežuciems caur objektīva’’
aci. Šī konkursa labākās fotogrāfijas
bija skatāmas arī izstādē. Jaunieši bija
ieraudzījuši Briežuciemu interesantā
skatījumā, reizēm darbu un ikdienas steigā
paskrienam garām interesantām, skaistām
un savdabīgām lietām un notikumiem
un vietām. Čaklie fotogrāfi bija – Arnis
Timirbulatovs, Sigita Kokoreviča, Evija
Kaša, Renāte Ločmele, Dāvids Kļaviņš,
Mārtiņš Slišāns, Aiva Ozoliņa, Edgars
Jermacāns.
Tā kā mūsu pagasts nes Briežuciema

vārdu, kas nepārprotami saistāms ar
briežiem, mežu un medībām apskatāmas
bija arī pagasta mednieku medību trofejas. Ādas, ragus, ilkņus citas ar medībām
saistītas lietas izstādē piedāvāja apskatīt
mednieki Mūrmanis Harijs, Andris
Bitainis, Vilmārs Šakins, Juris Circenis,
Oļeģrts Pundurs. Šie nav vienīgie mūsu
pagasta mednieki, bet čaklākie gan.
Bibliotēkā var apskatīt un papriecāties
par mūsu pagasta lepnuma Valtera Logina sasniegumiem motosportā. Vienpadsmit gadus jaunais Valters ir izcīnījis
neskaitāmas medaļas, kausus un diplomus.
Sportists ir iekļauts Latvijas izlasē un dosies aizstāvēt Latvijas godu sacensībās
Bulgārijā. Izstādes nosaukums ‘’Mēs lepojamies’’ tiešam atbilst patiesībai.. Izstādes
atklāšanas jautrākai noskaņai dziedāja
etnogrāfiskais ansamblis - par radošām un
aktīvām rokdarbniecēm, par mūsu zemītes
skaistumu un arī jestru dziesmu, kas bija
veltīta medniekiem. Izstādes apmeklētājus
uzrunāja pagasta pārvades vadītāja Anastasija Gabrāne, kultūras darba organizatore Zita Mežale un Balvu KAC pasākumu
organizatore, viena no Novada svētku
organizatorēm Inese Buliņa.

Svētā Mise un garīgās mūzikas koncerts
12.augustā Bērzpilī turpinājās Balvu
novada svētku nedēļas pasākumi. Bēržu
Svētās Annas Romas katoļu baznīcā,
uzsākot Svēto Misi, prāvests Oļģerts
Misjūns vērsa klātesošo uzmanību uz šī
gada novada svētku programmas dažādību
un aicināja apmeklēt dažādās norises gan
pagastos, gan Balvos. Prāvests uzsvēra
mūzikas lielo lomu lūgšanās un aicināja
pēc Mises noklausīties garīgās mūzikas
koncertu, kas notika Balvu novada svētku
nedēļas ietvaros.
Ar mūzikas skaņām Bēržu baznīcu
pieskandināja ne tikai Balvu novada
garīgās mūzikas kolektīvi. Koncertā

piedalījās Bēržu draudzes Skujetnieku
garīgās mūzikas ansamblis „Sonāte”,
Kubulu pagasta garīgo dziesmu ansamblis
„Vakarblāzma”, Dricānu garīgās mūzikas
ansamblis „Almus” un Gaigalavas garīgās
mūzikas ansamblis „Aisma”. Koncerta
izskaņā visi ansambļi vienojās kopīgā
dziesmā par godu Aglonas Dievmātei.
Koncerta vadītāja Berzpils pagasta
kultūras dzīves organizētāja Anna Kriviša
pateicās dziedātājām un klausītājiem
par atsaucību. Savukārt prāvests Oļģerts
Misjūns aicināja apskatīt nesen iesvētīto
draudzes māju.
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Mūzikas dzirksts liesmo

Novada svētku ietvaros
Vectilžā saspēlējās un sadziedājās
16 muzikanti. Muzikantu „dzirksts” iekrita klausītāju un pašu
muzikantu sirdīs, uzliesmoja un,
manuprāt, vēl ilgi palika degot.
Mēs kopā dziedājām, dejojām un
spēlējām!
Sarīkojumu kopā turēja
Krapaču Ļuce, kura mainīja
kleitas vairāk kā desmit reizes,
jo viņa bija ieradusies ar savu
domu – kā iepatikties kādam
muzikantam, kā arvien smukāk
izskatīties. Viņa pārbaudīja visu
muzikantu instrumentus, taujāja
un noskaidroja, kāda iemesla
pēc atbraukuši un galvenais – vai
ir precēti vai neprecēti. Kāds
no muzikantiem, lai arī ar savu
sieviņu ieradies, atzina, ka “jo tu,
Ļucīt, ilgāk man pa priekšu grozies, jo brīvāks es palieku”.
Smiekli smiekliem, bet muzikanti tiešām bija jauki. Katrs
ar savu spēles manieri, katrs
ar savu repertuāru. Īpatnējs
skanējums bija Solvetai Loginai
kopā ar meitā Sonoru un Eliju, krievu romances smeldzīgi
spēlēja Oļegs Kondratjevs,
īpaši aizrautīgi muzicēja Eventijs Zelčs, Medņevas muzikanti,
Maruta Ločmele no Briežuciema.
Savdabīgi spēlēja Salnavas kapelas spēlmaņi, Jānis Lazdiņš,
Antons Atpils, Jānis Logins.
Leons Bērziņš. Protams, visi
pasākuma dalībnieki īpaši skaļi
uzgavilēja Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietniecei Inārai
Ņikuļinai, kura gan dziedāja,
gan spēlēja akordeonu. Un, lai
arī koncerts pēc divām stundām

Degustē un izbrauc
ar retro motocikliem
Balvu novada svētku trešā
diena tika atzīmēta Lazdulejas pagastā, kur pasākuma
apmeklētājiem
bija
iespēja
nodegustēt pagasta zemnieku
darinājumus un izbraukt pa pagastu ar retro motocikliem.
Ar savu produkciju klātesošos
iepazīstināja
modernā
un
atraktīvā zemniece
Silvija Salmane Z/S „Ošsalas”.
Jautrā saimniece stāstīja par piena produktu veselīgumu, pieminot arī stāstus iz dzīves, protams,
paslavēja arī pārējās saimnieces,
kuras bija pulcējušās ar saviem
darinājumiem. Nobeigumā Silvija visus klātesošos aicināja
biežāk braukt ciemos, ne tikai
svētku reizēs, bet arī tad, kad

beidzās, vēl ilgi muzikanti kopā
dziedāja un spēlēja. Izskanot
starpdziesmai „Šitai dziesmai
nu ir gals, saiminieks lai atnes
ols...”, kultūras darba organizatore Maruta Arule nesamulsa.
Tūlīt tika pienesta alus krūze un
cienasts. Paldies visiem muzikantiem par atsaucību, paldies
Voldemāram
Džiguram par

5.

jāpastrādā – drīz sākšoties ražas
novākšana.
Pasākuma apmeklētāji varēja
nobaudīt Ņinas Smirnovas, Intas
Strumpes, Aijas Supes, Ludmilas Loginas un Dainas Loginas
gatavotos ēdienus un dzērienus,
iegādāties kādu rotaslietu no
pērļošanas meistarēm Genovefas Loginas un Jeļenas Makedonskas. Savukārt Viktors Firsovs, kurš nodarbojas ar putnu
audzēšanu, bija ieradies plašākai
publikai atrādīt savus skaistuļus.
Pēc
maltītes
neizpalika
arī aktivitātes. Edgars Tabūns
visiem, kuri izteica vēlēšanos,
nodrošināja iespēju izvizināties
ar restaurētiem motocikliem. Šai
aktivitātei gribētāju netrūka!

rūpēm, apzinot un organizējot
spēlmaņus.
Ar tautas muzikantiem tiksimies arī 18.augustā Balvosstundā „Atvērsim sirdis tautas
mūzikai” laikā no pulksten 13.00
līdz 14.00.
Ilga Oplucāne,
Balvu KAC mākslinieciskā
vadītāja
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Balvu novada ir nodibināta pirmā
mājas apsaimniekošanas biedrība
14. jūnijā Bērzkalnes pagastā
tika pieņemts lēmums par mājas
apsaimniekošanas
biedrības
dibināšanu.
Biedrība
„Dillīši”
tika
dibināta daudzdzīvokļu namam
Bērzkalnē, Balvu ielā 17. Par
biedrības dibinātājiem kļuvuši
11 no18 mājas dzīvokļu
īpašniekiem.
Par biedrības valdes locekļiem
tika iecelti mājas dzīvokļu
īpašnieki – Jolanta Venere un
Valentīna Andrejeva, bet par
valdes priekšsēdētāju - Dmitrijs Usins. Šie cilvēki turpmāk
pārstāvēs mājas iedzīvotāju
vēlmes un vajadzības.
Biedrība tika nodibināta
ar
mērķi
nodrošināt
tās
apsaimniekošanā
nodoto
dzīvojamo namu pienācīgu
uzturēšanu.
Dzīvojamo
un
koplietošanas telpu lietošana un
piemājas teritorijas uzturēšanas
kārtību, kā arī apmierināt citas
Biedrības Biedru vajadzības,
kas saistītas ar dzīvokļu un
dzīvojamo namu koplietošanas
telpu izmantošanu.
Pirmajā kopsapulcē ieradās
12 dzīvokļu īpašnieki, kuriem nav

vienaldzīga savas mājas nākotne.
Sapulcē tika izrunāti daži galvenie mājas apsaimniekošanas
jautājumi. Tika noteikts, ka
ikmēneša
apsaimniekošanas
maksa būs 0,05 Ls/m2. Par vienistabas dzīvokli būs jāmaksā vidēji
1,75 Ls, par divistabu dzīvokli
vidēji 2,60 Ls, bet par trīsistabu
– vidēji 3,50 Ls. Uzskatām, ka šī
cena būtu katram iedzīvotājam

Balvu pareizticīgo
baznīcai ceļas
Balvu
pareizticīgo
Dievmātes
Aizmigšanas
baznīcas draudze gatavojas
saņemt jaunās baznīcas ēkas
guļbūves pirmos stāvus. Balvu
draudzes celtniecības vadītājs
Ivans Baranovs un dievnama
projekta autore arhitekte Ludmila Kļešņina kā būvniecības
uzraudzības nolūkā ieradās
Pleskavas apgabala Veļikije
Luku rajona Kostjužinas
sādžā, kur notiek darbi.
Redzētais
iepriecinājis
– tā atzīst L. Kļešņina. Darbi veikti jau apmēram 90

„pa kabatai” un katrs spēs to
samaksāt.
Nolēmām, ka pirmā savākta
naudas summa tiks ieguldīta
jumta daļas remontā.
Uz doto brīdi valdes locekļi
nodarbojas ar to, lai sameklētu
īpašniekus, kuri daudzus gadus
nedzīvo uz vietas un kuriem
dzīvokļi stāv tukši un, sagādā
problēmas ziemas sezonā, lai

procentu apjomā, guļbūve
pacēlusies jau 27 vainagu
augstumā, meistarīgi izcirstas logu ailes, interjera elementi, kas paredzēti projektā.
Atgādinām, ka darbus sāka šī
gada jūnijā.
Namdaru darbi uz laiku
bija pārtraukti, jo trūka
finansējuma,
un
nācās
pagarināt izpildes termiņu.
Neskatoties uz to namdaru
vadītājs Sergejs Šeičenkovs
apliecināja, ka jau augusta
beigās Balvos varēs sākt
montēt jauno ēku.

viņus varētu informēt par esošām
izmaiņām.
Protams,
biedrībai
jānodarbojas arī ar projektu
rakstīšanu, lai piesaistītu papildus
finansējumu. Katram projektam
ir vajadzīgs līdzfinansējums. Par
apsaimniekošanu savāktā naudas
summa būtu šis līdzfinansējums.
Ar
biedrības
„Dillīši”
nodibinājumu mēs parādījām, ka
paši spējam parūpēties par savas
mājas apsaimniekošanu un teritorijas labiekārtošanu, tādejādi
mēs esam izvirzījušies soli uz
priekšu.
Ieceres un nākotnes plāni ir
optimistiski, taču biedrība cer,
ne tikai uz mājas iedzīvotāju
atsaucību, bet arī uz vietējās
pašvaldības atbalstu.
„Tikai ar kopīgiem
spēkiem mēs varēsim visas
ieceres piepildīt dzīvē!”
Biedrības „Dillīši„ valdes
priekšsēdētājs Dmitrijs Usins

Attēlā (no kreisās): Ivans Baranovs, Ludmila Kļešņina un
Sergejs Šeičenkovs

Gulbenes novada senioru svētkus kuplina Balvu jaunieši
Mūs vieno griba:
Griba būt
griba darboties
griba dzīvot.
Mūs vieno mūsu dzīve.

Gulbenes novada pensionāru
biedrība ,,Atspulgs5,, izsaka lielu
pateicību Balvu Amatniecības
vidusskolas(direktore Sarmīte
Cunska) kolektīvam, it sevišķi
(īpaši) tiem jauniešiem no
modeļu studijas skolotājas Anitas Matules vadībā par Gulbenes
novada 3. senioru svētku, Kvēl
saulespuķe rudenīgā” 3.augustā
Beļavas pagastā kuplināšanu,

kuru tematika bija muižas un
pilis..Tērpu
daudzveidīgums,
kvalitāte jauniešu atraktivitāte
un prasme nest skaisti tērpu un
tā ideju, skolotājas emocionālais
stāstījums, priecēja gan mūsu
novada ļaudis, gan arī viesus no
citiem novadiem šajos svētkos.
PALDIES! Lai skolas kolektīvam
arī turpmāk daudz radošu ideju
un veiksmes stāstu! Lai Jūsu
skolas audzēkņiem augsts domu
un darba lidojums!
Lai gadi noskatās tevī
Cik varošs un spēcīgs tu sevī!

Patiesā cieņā
Gulbenes novada pensionāru
biedrības ,,Atspulgs5,,
vārdā priekšsēdētāja
Anna Vīgante
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Balvu pusē Lauku dienai 17. gadi dzimšanas dienas jubileja!
Agronomi atcerēsies, ka
kopsaimniecībās
augkopības
nozarē katru gadu tika organizētas
rajonos starp saimniecībām
zemkopības kultūras skates, pēc
tam notika konkurss starp rajoniem. Izveidojoties zemnieku
saimniecībām jautājums par
zemes apstrādi, jauno kultūraugu
audzēšanas
tehnoloģiju
un
perspektīvo šķirņu ieviešanu
kļuva ļoti aktuāls. Tika atjaunota
Agronomu biedrības darbība rajona līmenī, par to šodien mēs esam
pateicīgi toreizējām rajona galvenajai agronomei Līvijai Gabrānei
un kopsaimniecības Medņeva
vadītājai agronomei Regīnai
Brokānei. Līdz ar to, saprotot
situācijas nopietnību augkopības
nozarē jaunajos saimniekošanas
apstākļos, Regīna bija iniciators sadarbībā ar Latvijas Augu
Aizsardzības pētniecības centra
zinātnieci Olgu Treikali, kas
nu jau ir Dr. bioloģijā, semināra
organizēšanai, kas arī bija viena
no mūsu pirmajām Lauku dienai
1995. gadā. Lauku dienas tēmā
tika izskatīti jauno ražošanas
apstākļos pārbaudāmo augu
aizsardzības līdzekļu pielietojums graudaugu, linu sējumos.
Semināra dalībnieku skaits bija

neliels – 25. lauksaimnieki.
Tagad mūsu Lauku dienas
apmeklē 150-300 lauksaimnieki
ne tikai no bijušā Balvu rajona,
bet arī no Ludzas, Rēzeknes,
Gulbenes, Alūksnes
puses.
Mainās arī apmeklētāju sastāvs
– zemnieki ir sapratuši un mēs
esam arī aicinājuši, ka jāaudzina
jaunā maiņa, tas jau redzams
mūsu fotogrāfijās un pēdējos
piecus gadus tiek izdoti DVD
formātā diski ar Lauku dienas
atspoguļojumu. Parasti Lauku
dienās plānojam 3-4 apskates objektus izvērtēšanai – augkopībā
– graudaugu, rapša, kartupeļu
audzēšana, augļkopībā – augļu
dārzu izveide, piemērotās augļu
koku šķirnes, dārzeņkopībā
– lauka dārzeņi, siltumnīcu
saimniecība, lopkopībā – piena
un gaļas lopkopības attīstība,
kooperācijas
jautājumu
risināšana, u.c. 2004. gada Lauku
dienā tika uzaicināti banku filiāļu
vadītāji, jo zemniekiem, lai
realizētu projektus ar ES naudas
piesaisti netika kā ķīla kredītiem
ņemta īpašuma zeme. Pēc šīs
Lauku dienas situācija šinī jomā
mazpamazām sāka uzlaboties.
Uz Lauku dienām aicinājām
piedalīties Saeimas deputātus,

no Zemkopības ministrijas ministru un citu valsts institūciju
pārstāvjus.
Lauku
dienas
veiksmīgu norisi palīdzēja veidot vietējās pašvaldības sniedzot
dažāda veida atbalstu, zemnieki,
kuri iesaistīti, lai demonstrētu
savus
sasniegumus
pārējo
izvērtējumam,
pieaicinātie
zinātnieki, dažādu firmu pārstāvji
demonstrējot jauno tehniku.
Un tas jau arī saprotams – mēs
visi gribam, lai mūsu lauki ir
apdzīvoti, sakopti ar ražīgiem
sējumiem, lai būtu attīstīta
lopkopības nozare, ziedoši augļu
dārzi utt.
Turpmākā darbībā vēlama
lielāka uzmanība:
- veltīt mūsu Latvijas
lauksaimniecības zinātniskajām
iestādēm uz abpusēju sadarbību,
- Latvijas lauksaimniecības
tehnikas
ražotājiem,
kas
ķepurojas ar savu ražojumu
plašajā piedāvājumā /to parādīja
Rāmavas pavasara izstāde 2012/,
- turpināt jaunatnes piesaisti
lauku problēmu risinājumā,
- ka lauku attīstība ir visas
Latvijas
/pastāvēšanas/
risinājuma objekts.
agronoms Imants Kārkliņš

Četri gadi līdz Latvijas izlasei!
Gribētu Jūs iepazīstināt ar 12
gadīgu lauku puisi kurš ar lielu
darbu un uzcītību ir izcīnījis sev
vietu Latvijas izlases sastāvā
gan Eiropas čempionāta finālā
motokrosā kurš norisināsies
Anglijā, Vinčestera 16 – 19.
augustam un Pasaules junioru
čempionātā motokrosā Bulgārijā,
Sevieleva 24 – 26. augustam.
Tātad četri gadi atpakaļ Valtera Logina no Briežuciema pagsta tētis Juris nedēļas nogali kopā
ar dēlu bija nolēmis aizvadīt
aizbraucot noskatīties motokrosa sacensības leģendārajā moto
trasē „Baltais Briedis” Viļakā. Tā
nu Valteram pielipis motokrosa
bacilis un vairs nebijis miera ,
gribot braukt. Tā nu tētis sācis
meklēt ko un kur iegādāties. Atrada mazu 50 cm3 KTM markas
motociklu un nu sākās mazā
Valtera dzīve lielajā motokrosā.
Pēc Valtera vecāku stāstītā Valteram pirmajās sacensībās, kuras norisinājās Mežvidos noticis ļoti kuriozs gadījums. Dubļi
trasē lieli, spēka un meistarības
trūkst! Rezultātā izbraucot finiša
pagriezienu tiek nesavaldīts
dzelzs rumaks un taisni tiesnešu
autobusam sānos. Valters it kā
nekas nebūtu noticis ceļ mocīti
un brauc tālāk, bet autobusam
sānos bukte. Tā nu tas autobuss
vēl kādus 3 gadus brauca uz
sacensībām ar visu ieliekto sānu.
Tāds tas sākums arī bija.
2012.gada
sezonā
bija
nolemts jau mēģināt spēkus
starptautiskajās
sacensībās.
Pavasarī nedēļu Valters aizvadīja

treniņnometnē Ungārijā un
atgriežoties no Ungārijas uzriez
panākums. Igaunijā izcīnīta otrā
vieta motokrosā slēgtajās telpās.
Tie uzvarēti konkurenti, kurus
pat nevarēja iedomāties, ka var
apsteigt. Nākamajās sacensībās
Baltkrievijā uzvara, sāncenši
tiek
vienkārši
„nokautēti”!
Valters pēc kritiena startā bez
problēmām ne tikai noķer līderi,
vēl pus apli aizbrauc projām. Tā
sāka rasties pārliecība, ka var un
sākām gatavoties startiem Eiropas čempionāta pusfinālam.
Pusfināli norisinājās sešos posmos un finālā iekļūst desmit
labākie visu posmu summā.
Konkurence ļoti spēcīga, bet tiek
izcīnīta vieta Eiropas čempionāta
finālā – 10 vieta!!!! Pusfinālā pie
ieskaites punktiem tika 61 sportists un kādi 20 netika nemaz pie
punktiem.
Te būs mazs ieskats Valtera
panākumos motokrosā:
2009.gads startēja Latvijas čempionātā 50 cm3 klasē,
kopvērtējumā - 9 vieta.
2010.gads startēts LAMA
seriāla sacensībās 65 cm3 klasē
– seriāla uzvarētājs, Pleskavas (
Krievija ) apgabala kausa izcīņa
– 4 vieta.
2011.gads
Latvijas
čempionāts 65 cm3 klasē – 5vieta, Pleskavas apgabals kausa
izcīņa – 2 vieta.
2012.gads Latvijas čempions
ziemas motokrosā, Baltkrievijas čempions ziemas motokrosā,
Igaunijas kauss motokrosā telpās
– 2 vieta, Lietuvas čempionāta

2 posms – 2 vieta, Lietuvas
čempionāta 3 posms – 3 vieta.
Šeit
nenoliedzami
liels
paldies jāsaka Valtera Logina
vecākiem, par sapratni un atbalstu, jo vecāki ir galvenie sponsori
Valteram. PALDIES!
Tātad augusta otrajā pusē
sāksies ceļojums 10 000 km
garumā pa Eiropu un lai tas notiktu ir nepieciešami līdzekļi
apmēram 1500 latu . Tiem, kuriem ir iespēja to izdarīt, lūdzu
sazināties ar Valtera Logina
vecākiem.
Pašreiz Valters Latvijas
čempionātā ieņem otro vietu,
palikuši vēl divi posmi. Lietuvas čempionātā piedalījies divos
posmos kur ieņēmis godalgotās
vietas.
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BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA
„ZIEMEĻLATGALES BIZNESA CENTRS” AICINA
PIETEIKTIES DARBĀ PROJEKTU VADĪTĀJU
Prasības pretendentiem (-ēm)
•
Izglītība – akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība.
•
Pieredze – projektu izstrādē, vadībā, plānošanas darbā.
•
Pieredze realizēto projektu jomā tik uzskatīta kā
priekšrocība.
•
Augsta saskarsmes kultūra un organizatoriskas spējas.
•
Teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.
•
Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru.
•
Speciālas zināšanas – svešvalodu zināšanas, orientēšanās juridiskajos jautājumos, prasme izprast un darbā izmantot pašvaldības
iekšējos normatīvos aktus, budžeta plānošanas principu un projektu
finansēšanas nosacījumu pārzināšana, ļoti labas saskarsmes prasmes.
Pretendentiem (-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti
•
motivēta pieteikuma vēstule,
•
īss darba gaitu pārskats (CV),
•
izglītības un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālus),
•
valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams),
•
priekšlikumi finansu piesaistei uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai,
•
vēlamas rekomendācijas vēstules.
Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2012.gada
17.augustam personīgi Balvu novada pašvaldības aģentūrā
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”, Vidzemes ielā 2B, Balvos, LV4501

2012.gada 25.augustā,
ZEMNIEKU UN
AMATNIEKU TIRDZIŅŠ!

Norises vieta: Tirdzniecības centrs
Balvos, Brīvības ielā 5

Tirgotājus lūdzam
pieteiktieslīdz 21.08.2012.,
zvanot uz tālruņa numuru:
29106361 vai sūtot
e-pastu uz info@servicea.lv

A F I Š A
Balvu pilsēta
18.augustā Balvu novada svētki.
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”;
Balvu Centrālajā bibliotēkā:
• Literatūras izstāde „Ir redzēts, dzirdēts un justs. Ir uzrakstīts un uzgleznots.” Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 135.
Bērzkalnes pagasts
25.augustā plkst. 11.00 Bērzkalnes pagasta Sporta svētki Bērzkalnes
Sporta un atpūtas laukumā. Pēc sporta svētkiem Deju vakars Bērzkalnes pagasta estrādē.
Bērzpils pagasts
24.augustā plkst. 22.00 Bērzpils pagasta estrādē balle, spēlē grupa
“Rondo”. Ieeja: līdz 23.00 - Ls 1.50, vēlāk-Ls 2.00.
Briežuciema pagasts
25.augustā plkst. 11.00 svētki Briežuciemā-jautro briļļu parāde,
netradicionālas sporta spēles, tirdziņš, (bērni tirgos sev nevajadzīgas mantasrotaļlietas u.c., nāciet iegādāties – atbalstiet bērnus!) atrakcijas, talka, talkas
zupas vārīšana, izklaides. Svētki notiks Briežuciema Tautas namā, skolā,
‘’Saulessvecē’’.

Informatīvs seminārs par LEADER
projektu konkursa 5.kārtu
Šī gada 21.augustā plkst.10.00 Balvu novada pašvaldības
aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” Vidzemes ielā 2b, Balvos, notiks informatīvais seminārs: LEADER projektu konkursa
5.kārtā izsludinātās rīcībās, iespējamajās aktivitātes un pieejamais finansējums; projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas
metodoloģija.
Semināru organizē biedrība „Balvu rajona partnerība”. Sīkāka
informācija zvanot pa tālr. 64507216 vai mob.tālr. 29373559
(stratēģijas administratīvajai vadītājai Vinetai Zeltkalnei).

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”.
Vectilžas pagasts
25.augustā plkst.10.00 Vectilžas pagasta Sporta svētki. Plkst. 22.00
balle.

Darba kārtība:
10.00 – 10.20 – iepazīšanās ar Leader programmas 5.kārtas
nosacījumiem un Balvu rajona attīstības stratēģijas atbalstāmajām
rīcībām un iepriekšējās kārtās realizētiem projektiem.
/Lektore Vineta Zeltkalne
10.20 – 11.10 – iepazīšanās ar projekta pieteikuma veidlapu, tās
aizpildīšana, informācija par iesniedzamajiem pavaddokumentiem
/Lektore Vineta Zeltkalne
11.10 – 11.30 – tipiskākās kļūdas aizpildot projekta pieteikuma veidlapu un iepazīšanās ar biedrības “Balvu rajona partnerība”
vērtēšanās kritērijiem – atbilstību vietējai stratēģijai
/Lektore Vineta Zeltkalne
11.30 – 12.00 Informācija par projektu iespējām mājražotājiem
/Lektore Vineta Zeltkalne

Balvu Mūzikas skola
uzņem audzēkņus
klavieru, akordeona,
pūšaminstrumentu,
sitaminstrumentu spēles
klasēs.

Iestājpārbaudījums
– trešdien, 22.augustā plkst.
17.00
Sīkāka informācija:
29169345, 64521095

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls organizē mācību un
pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju. Brauciens paredzēts
27. – 29. augusts. Brauciens paredzēts akvakultūras uzņēmējiem un
speciālistiem.
Brauciena mērķis apskatīt Igaunijas pieredzi akvakultūrā, zušu,
storu un foreļu audzētavas. Brauciena programma un apskates objekti būs zināmi tuvākajās dienās, bet ir nepieciešams noskaidrot
iespējamos dalībniekus, lai var plānot tālāko.
Brauciens ir pilnībā apmaksāts (organizatori sedz transporta,
viesnīcas, apdrošināšanas izmaksas).
Lūgums nekavēties ar pieteikšanos. Priekšroka tiks dota
tiem, kas pirmie akceptēs savu dalību. Piesakoties norādīt savu
kontaktinformāciju.
Kontaktinformācija: Kristaps Gramanis
e-pasts: kristaps.gramanis@llkc.lv
mob. tel. 28304909
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