Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2012.gada 28.augusts

				

Balvu novada svētki

15. (64.) numurs

Pateicība
Balvu novada Domes un pašvaldības vārdā visiem vēlos pateikties par piedalīšanos Balvu novada
svētkos.
Paldies pilsētas, pagastu, iestāžu un uzņēmumu atsaucīgajiem un izdomas bagātajiem cilvēkiem
par atbalstu svētku veiksmīgai norisei un radošo pieeju svētku gājiena sagatavošanā, sniegtajos
priekšnesumos un koncertos. Paldies mūsu blakus novadiem par košajām sētām parkā, varēja redzēt,
ka ir padomāts par katru detaļu. Pateicos visiem Balvu novada iedzīvotājiem par koptajiem īpašumiem
un sakoptajām sētām. Mūsu novads tiešām var lepoties ar skaistu un sakoptu vidi, kurā visiem ir prieks
uzturēties.
Ikviens no mums, kurš piedalījās svētkos, ielika tajos daļu no sirds. Pateicoties katra ieguldītajam
darbam, novada iedzīvotāji un viesi uz brīdi varēja aizmirst ikdienas raizes un baudīt krāsainus un
daudzpusīgus Balvu novada svētkus.
Vēlreiz liels paldies par Jūsu atsaucību, izdomu un kopā būšanu!
Andris Kazinovskis,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Mācību gada sākums – īpaša diena

3.septembrī, kad Latvijas skolas atkal pulcē skolēnus un skolotājus pēc vasaras atpūtas, sveicu visuslielus un mazus skolēnus, vecākus, pedagogus un visus tos, kuriem 1.septembris vienmēr ir īpaša diena.
Lai šis gads jums visiem ir labs un pozitīvu emociju pārpilns. Apsolīsim paši sev un novēlēsim viens
otram daudz jaunu zināšanu un prasmju, kas noderēs mūsu turpmākajā dzīvē, daudz gribas, izturības un
gaišu domu. Diez vai varam cerēt, ka šis mācību gads būs vieglāks par aizvadīto, tādēļ vienīgais resurss,
uz ko varam cerēt un paļauties, ir mūsu pašu sirdis un godaprāts.
Skatieties plašāk, meklējiet jaunus ceļus un izaicinājumus , esiet atvērti svaigām idejām un drosmīgiem
risinājumiem. Atrodiet jaunus draugus un idejas citu skolu vidū, kā arī nododiet savas ieceres, labos darbus un pieredzi citiem skolēniem un skolotājiem.
Arī mēs, izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti esam atvērti un gaidām jūsu ierosinājumus,
ieteikumus, varbūt arī kritiku par to, kā mums visiem kopā labāk un prasmīgāk veidot tādu mācīšanās un
dzīves vidi, kurā mēs visi varētu justies droši, cienīti un mīlēti. Jo tikai saruna vai diskusija mums palīdzēs
atrast šo kopīgo ceļu.
Lai labs jaunais mācību gads!
Iveta Tiltiņa,
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
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Nodokļu maksātāju zināšanai
Par īpašumu sakārtošanu
Darām zināmu, ka tās
palīgēkas, kas dažādu iemeslu
dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir
reģistrētas Kadastra reģistrā
un par kurām tiek aprēķināts
nekustamā īpašuma nodoklis,
līdz 2012. gada 1.decembrim
ir iespējams šīs ēkas dzēst no
reģistra bez maksas. Lai dzēstu
nesošu palīgēku no Kadastra
reģistra, īpašniekam jāsaņem
būvvaldes atzinums, ka reģistrētā
būve dabā nepastāv, un atzinums
jāiesniedz Valsts zemes dienestā.
Par paziņojumu saņemšanu
Nodokļu maksātāji, kuri
vēlas saņemt paziņojumus par
nekustamā īpašuma nodokli elektroniski, var griezties Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1a,
Balvos vai arī pagastu pārvaldēs
ar rakstisku iesniegumu par
paziņojuma saņemšanu uz epastu.
Par nodokļu maksājumiem
Pēdējais nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņš -15.
novembris.
Tiem nodokļa maksātājiem,
kuri maksā nodokli par visu gadu
tikai gada beigās, ir jārēķinās ar
to, ka par pirmajiem trim samaksas termiņiem tiek aprēķināta
nokavējuma nauda, un aprēķinātā
nodokļa summa nākamā gada
sākumā saņemtajos paziņojumos

būs palielinājusies par šo
nokavējuma naudu. Nodokļa
maksātāji, kuri nenomaksās
nekustamā īpašuma nodokli
līdz 15.novembrim, saņems
brīdinājumus, un nenomaksātais
nodoklis kopā ar nokavējuma
naudu saskaņā ar Balvu novada
domes lēmumu tiks piedzīts
bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām”.
Šajā
gadījumā
nodokļu maksātājam jārēķinās
ar to, ka būs jāsedz vēl papildus tiesu izpildītāja izdevumi,
tādēļ lūgums nomaksāt nodokli
savlaicīgi pašiem.
Balvu pilsētas mazdārziņu
Ezermala-1 un Ezermala-2
īpašniekiem, kuri nodevuši
lietošanā zemi citām personām,
būtu jāpārbauda, vai tiek maksāts
nekustamā īpašuma nodoklis,
jo bezstrīdus kārtībā nodokli
piedzīs no īpašnieka.
Neskaidrību gadījumā par
nekustamā īpašuma nodokli
var interesēties Balvu novada
pašvaldībā un pagastu pārvaldēs.
Informāciju par nekustamā
īpašuma nodokli var uzzināt, izmantojot e-pakalpojumu ‘’Mani
dati kadastrā’’ portālā www.epakalpojumi.lv.
Lūcija Pušpure,
Balvu novada pašvaldības
centralizētās grāmatvedības
nodokļu administratore

23.augusta
Domes sēde
23.augustā
tik
sasaukta
Balvu novada Domes ārkārtas
sēde, kuras laikā tika izskatīti 11
jautājumi. No 15 deputātiem sēdē
piedalījās 8 – Ināra Ņikuļina,
Normunds Dimitrijevs, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs,
Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Anita Petrova, Līga Kozolovska.
Pirmie divi jautājumi bija
saistīti ar Balvu Bērnu un
jauniešu centra darbu. Pēc pašas
vēlēšanās no direktores amata
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
tika atbrīvota Lelde Leja. Par
jauno centra vadītāju tika iecelta
Olita Loseva, kura darbu uzsāks
ar šī gada 30.augustu. Deputāti
uzdeva interesējošos jautājumus,
saņēma atbildes un novēlēja
veiksmi jaunajā darbavietā.
Deputāti
lēma
par
grozījumiem Balvu novada
Domes 2012.gada 9.augusta
lēmumā par adreses piešķiršanu
zemes īpašumam Balvu pagastā,
kā arī par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu Balvu pilsētā
un nekustamā īpašuma Balvu
pagastā sadali.
Deputāti
vienbalsīgi
nolēma arī nepārņemt no VAS
„Privatizācijas aģentūra” Balvu

novada pašvaldības īpašumā
par bezmantinieka mantu atzīto
dzīvokļa īpašumu Balvu pilsētā.
Balvu novada Dome no
Balvu novada pašvaldības 2012.
gada pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētajiem
gadījumiem
nolēma piešķirt finanšu līdzekļus
Balvu
Valsts
ģimnāzijai
elektroapgādes
bojājumu
novēršanai un karstā ūdens regulatora nomaiņai.
Pirms
Domes
sēdes,
apvienotajā
komiteju
sēdē
deputāti diskutēja par galvojuma
sniegšanu SIA „Balvu autotransports” autobusa iegādei. Deputāti
bija līdzīgās domās, ka ir jādara
viss iespējamais, lai pasažieru
pārvadājumus varētu nodrošināt
vietējais uzņēmums, līdz ar to
tika nolemts lūgt pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju Balvu novada pašvaldībai
galvot par SIA „Balvu autotransports” ilgtermiņa aizņēmumu
autobusu iegādei proporcionāli
Balvu novada domei piederošām
60 % kapitāla daļām jeb LVL 36
000 apmērā, vai ekvivalentu citā
valūtā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2012.
gada oktobra līdz 2017.gada septembrim.
Sēdes noslēgumā deputāti
lēma arī par dalību projektos.
Tika nolemts piedalīties projektu iesniegumu konkursā Ei-

Tiek veikti rekonstrukcijas darbi Raiņa un Pilsoņu ielās

Uzsākta
jaunu
informācijas
tehnoloģiju apguve
Balvu novada pašvaldības
centralizētās
grāmatvedības
speciālisti
sadarbībā
ar
grāmatvedības
programmas
izstrādātājiem SIA „ZZ DATS”
un SEB bankas darbiniekiem
ir uzsākuši jauna informācijas
produkta apguvi.
Tas ir SEB bankas pārvaldīta
elektroniskā kanāla „Gateway”
pielietošana, lai organizētu
pieprasījuma
un
atbildes
ziņojumu apmaiņu starp banku
un pašvaldības grāmatvedību.
Atšķirībā no citiem datu
apmaiņas kanāliem vai produktiem, SEB bankas „Gateway”
ir paredzēts datu apmaiņai tiešā
veidā no grāmatvedībā lietotās
programmas, neizmantojot citus
līdzekļus.
Projekta
realizēšanas
iniciatīva nāca no SEB bankas
darbiniekiem,
sadarbojoties
ar SIA „ZZ DATS” programmas „GVEDIS” izstrādātājiem,
un tas ir pilotprojekts, kuru kā
pirmā realizē SEB bankas Balvu
filiāle.
Darba gaitā ir notikusi
trīs iesaistīto pušu speciālistu
tikšanās un apmācība ar
demonstrāciju, piedaloties Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai, galvenajai
grāmatvedei Dainai Pavlovskai
un galvenās grāmatvedes vietniecei Regīnai Ločai, SEB bankas pārstāvjiem – Vijai Freimanei, Diānai Bordānei un
Gunitai Ločmelei, kā arī SIA
„ZZ DATS” pārstāvjiem – Dainim Dosbergam un Vitai Jekimovai.
Līdz šim SEB banka
piedāvāja atsevišķu produktu

„Telebanka”, kas nodrošināja
grāmatvedības
informācijas
apmaiņu
ar
banku,
bet
grāmatveži
strādāja
divās
programmās.
Domes speciālistus kā klientus tas arī pilnībā apmierināja,
taču ņemot vērā, ka divu
atsevišķu programmu lietošana
prasīja
darbinieku
papildus apmācību, programmu
uzturēšanu, kā arī informācija
nebija pietiekoši operatīva,
tad jaunā produkta „Gateway”
iedarbināšana bija vilinoša.
Rezultātā ir parakstīts sadarbības
līgums.
Pašlaik notiek pēdējie darbi, jo nepieciešams saņemt
elektroniskā paraksta kartītes
paraksta tiesīgajām personām.
Grāmatvedības speciālisti
priecājas un lepojas par iespēju
strādāt ar jaunām tehnoloģijām,
jo rezultāts ir droša un kvalitatīva
informācija, kas nepieciešama
grāmatvedības datu uzskaitei un
finanšu vadībai.
Ir uzsākts vēl viens jauns
projekts, domājot par sociālās
palīdzības pabalstu racionālāku
nokļuvi līdz saņēmējam un par
iekšējo kontroli. Tas nozīmē
grāmatvedības
un
sociālā
dienesta
programmatūras
‘’SOPA’’ sasaisti, kas nodrošinās
informācijas saņemšanu par
piešķirtiem sociāliem pabalstiem un grāmatvežiem atliks
tikai noformēt maksājumu un
nosūtīt saņēmējam.
Ceram šo darbu uzsākt jau
septembrī.
Daina Pavlovska,
Balvu novada pašvaldības
galvenā grāmatvede

ropas Kopienas programmas
„Eiropa pilsoņiem” (2007-2013)
1.darbības
2.apakšpasākumā
„Sadraudzības pilsētu tīklojumi”
ar projektu „Tīkla veidošana,
lai veicinātu pieredzes un labās
prakses apmaiņu starp Balvu novada pašvaldību Latvijā, Kupišku
rajona pašvaldību Lietuvā, Pilvas
pilsētas pašvaldību Igaunijā un
Vegorzevas pašvaldību Polijā”.
Deputāti nolēma atbalstīt
Balvu
novada
pašvaldības
dalību
Eiropas
Savienības
struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas - Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007.-2013.gadam
2.projektu
konkursa uzsaukumā ar projektu „Saglabāt, lai nepazaudētukultūrvēsturiskā
mantojuma
aizsargāšana”, nodrošināt projektam pašvaldības līdzfinansējumu
5%
apmērā
no
projekta
attiecināmajām izmaksām, kā
arī segt projekta neattiecināmos
izdevumus un nodrošināt projekta priekšfinansējuma daļu.
Domes sēdē tika skatīts
jautājums un lemts par indikatīvo
izmaksu precizēšanu Balvu
novada attīstības programmas
2011.- 2017. gadam investīciju
plānā projektam „Balvu Valsts
ģimnāzijas ēkas siltināšana”.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Balvu novada pašvaldība
īsteno
Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projektu
„Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu
sasniedzamības nodrošināšanai”,
N r. 3 D P / 3 . 6 . 2 . 1 . 0 / 1 2 / I P I A /

VRAA/002, kura ietvaros tiek
rekonstruētas:
•
Raiņa iela, posmā no
Brīvības ielas līdz Partizānu
ielai,
•
Pilsoņu iela, posmā no
Brīvības ielas līdz Raiņa ielai.
Projekta kopējās izmaksas ir
611 862,89 LVL, no tām:
•
ERAF līdzfinansējums
427516,00 LVL, kas sastāda
59,87% no kopējām izmaksām;
•
Valsts budžeta dotācija

18355,89 LVL, kas sastāda 3,0%
no kopējām izmaksām;
•
Balvu
novada
pašvaldības
līdzfinansējums
165991,00 LVL, kas sastāda
27,13% no kopējām izmaksām.
Ielu rekonstrukcija pamatojas
uz brauktuves un ietvju seguma
konstrukcijas izbūvi, lietus ūdens
kanalizācijas tīklu izbūvi un ar to
saistītiem darbiem.
Būvdarbus veic SIA „ARKO
CEĻU BŪVE”.
Būvuzraudzību veic Andrs
Vanags un SIA „Liepas”.
Autoruzraudzību veic SIA
„Projektēšanas birojs MG”.
Projekta
vadītāja
Irēna
Začeva.
Būvvaldi
pārstāv
ceļu
būvtehniķis Māris Verjanovs.
Rekonstrukcijas
darbu
veikšanas gaitā ir radušies papildus darbi, par kuriem izsludināts
iepirkums.

Paldies svētku veidotājiem
Balvu novada svētki, kuru
veidošanā aktīvi piedalījās vairāki
simti cilvēki, ir izdevušies! Īpaši
gribam pateikties:
� Balvu novada Domei un
pašvaldībai,
� iestāžu vadītājiem, kuri
ar savu priekšnesumu atbalstīja
koncertu ,,Atvērsim sirdis talantiem” - Balvu novada pašvaldības
izpilddirektorei Intai Kaļvai,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājai Ivetai Tiltiņai
un izglītības iestāžu vadītājiem –
Ilonai Stepānei, Ilutai Bērzišai,
Voldemāram Čeksim, Mārai
Pimanovai, Rutai Bukšai, Inesei
Paiderei, Elitai Teilānei, Lidijai Ločmelei, Marijai Voikai,
Vitai Belinževai, Lijai Bukovskai, Intai Korlašai, Vectilžas
pagasta pārvaldes vadītājai
Genovefai Jermacānei, Balvu
pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Ķerānam, Bērzpils pagasta
pārvaldes vadītājam Ādolfam
Sergevičam un Balvu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes ,,
Sienāzītis” vadītājai Ivetai Barinskai,
� Izglītības, kultūras un

sporta pārvaldes vadītājai Ivetai
Tiltiņai un interešu izglītības darba speciālistei Ilonai Naļivaiko
par bērnu radošo darbu konkursa
,, Atvērsim sirdis savam novadam” organizēšanu un norisi,
� Būvvaldes
vadītājai
Žanetei Mārtužai,
� Tautas muzikantiem –
Voldemāram Džiguram, Eventijam Zelčam, Jānim Lazdiņam,
Solvetai Loginai un Vīksnas kapelai, vadītājai Inesei Skujai,
� ,,Jautro startu” komandu
dalībniekiem un atbalstītājiem,
� Tautas
pūtēju
orķestrim,, Balvi”, vadītājam Egonam Salmanim,
� Gājiena ,, Atvērsim
sirdis radošumam” dalībniekiem
– visiem Balvu novada pagastiem, īpaši pagastu pārvalžu
vadītājiem un kultūras pasākumu
organizatoriem,
Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldei, PII
,, Sienāzītis” un ,, Pīlādzītis”,
Balvu Valsts ģimnāzijai, Balvu
bērnu un jauniešu centram, Balvu mākslas skolai, SIA ,, Balvu
autotransports” aģentūrai ,, Santex”, AAS ,, Balta”, pašapziņas

celšanas studijai ,, Lote”, šova
deju grupai ,, Leo”, būvvaldei,
Balvu muižas kompleksam.
� VUGB Latgales reģiona
brigādes Balvu daļas komandierim Guntim Magonem,
� Sociālā
dienesta
vadītājai Anitai Petrovai un
sociālajai darbiniecei Lolitai
Laicānei
� Balvu novada muzeja
vadītājai Ivetai Supei,
� Balvu Valsts ģimnāzijas
direktorei Inesei Paiderei un
Balvu Amatniecības vidusskolas
direktorei Sarmītei Cunskai,
� Aģentūrai ,, San- tex”,
vadītājam Uldim Sprudzānam,
� Balvu bērnu un jauniešu
centra
saimnieciskās
daļas
vadītājam Andrim Mežsargam,
� Sporta speciālistam Ingusam Zaharānam,
� Individuālajam
atbalstītājam Dainim Rakstiņam.
� Aijai
un
Aivaram
Mežaliem
� Leonam Belkam
Balvu Kultūras un atpūtas
centra kolektīva vārdā, direktore
Anita Strapcāne
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Novada svētku kulminācija – Balvi
Ar dažādām aktivitātēm,
amatnieku tirdziņu visas dienas
garumā, svinīgo apbalvošanu
un Laura Reinika koncertu
18.augustā noslēdzās Balvu novada svētki „Atvērsim sirdis novadam!”.
Jau no agra rīta Balvos pirmos
tirdziņa
apmeklētājus
priecēja siltie saules stari, kuri
nepazuda visas dienas garumā.
Svētku
apmeklētājiem
pie
tirgotājiem parkā bija iespēja
iegādāties dažādas preces, sākot
no pašceptas maizes, siera līdz
pat koka un māla izstrādājumiem.
Mazākos pasākuma apmeklētājus
ar savu priekšnesumu priecēja
pasaku tēli no Rīgas, kam sekoja
bērnu radošo darbu konkursa
dalībnieku apbalvošana.
Ar dziesmām un dejām
skatītājus priecēja arī Balvu novada Tautas muzikanti, kaimiņu
novadu kolektīvi, kā arī Balvu
novada pašvaldības iestāžu
vadītāji, kuri pārsteidza ar savu
radošumu un talantiem. Viesu
koncertu ievadīja Alūksnes novada Ziemeru pagasta folkloras
kopa, kas dziedāja un runāja sava
novada dialektā – malēniski.
Baltinavas koris iepriecināja
ar dziesmām, kas skanēja latgaliski.

SAN-TEX bija pamanāmi

Gulbenes
novada
tautu
deju kolektīvs „Zelta rūsiņš”
skatītājiem
lika
uzgavilēt,
rādot meistarīgu un emocionāli
uzrunājošu
programmu.
Jāpiebilst, ka kolektīvs pašlaik
savu māku demonstrē Gulbenes
sadraudzības novadā Kenčinā
Polijā.
Kārsavas novada modes
demonstrētāji pārsteidza ar
neparastajiem „kosmiskajiem”
tērpiem un ar neparasto tērpu
demonstrēšanas priekšnesumu.
Lubānas novadu pārstāvēja
Lubānas
pilsētas
kultūras

vadītāja Iveta Tiltiņa un izglītības
iestāžu vadītāji- Ilona Stepāne,
Iluta Bērziša, Voldemārs Čeksis,
Māra Pimanova, Ruta Bukša,
Inese Paidere, Elita Teilāne,
Maruta Castrova, Egons Salmanis, Lidija Ločmele, Marija
Voika, Vita Belinževa, Lija Bukovska un Inta Korlaša.
Aktivitāšu
programmu
noslēdza „Jautrie starti”, kuros
piedalījās visu pagastu un
pilsētas komandas. Visas dienas
garumā cilvēki izmantoja iespēju
un pa pilsētu vizinājās ar retro
motocikliem, ko nodrošināja
klubs „Rūsa vējā”, kā arī ar
elektromobili.
Balvu novada svētki, protams,
neizpalika arī bez svētku gājiena.

tērpu
noformējumam
bija
paņēmis motīvus no pagasta
simbola – bērza. Firmas krāsā
– ceriņu – bija tērpušies AAS
“Balta” darbinieki un soļoja ar
talismanu – ziloni pa priekšu.
Sava odziņa bija ikvienam –
Vīksnas un Vectilžas pagastam,
“Sienāzītim”, Mākslas skolai,
Bērnu un jauniešu centram,
Kubulu un Bērzkalnes pagastam, Balvu pilsētai un SANTEX, šova deju grupai “Leo”
un pašapziņas celšanas studijai
“Lote”, Briežuciema un Krišjānu,
Lazdulejas un Balvu pagastam.
Svētku koncerts iesākās
ar Balvu novada Domes
piešķirto
Atzinības
rakstu
pasniegšanu, Balvu novada

A.Kazinovskis sveic Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas bīskapu Eināru Alpi

nama jauniešu deju kolektīvs
„Žuburi” un tautas deju ansamblis „Lubāna”, kas slaveni ar savu
lielisko dejotprasmi.
Klausītājus ar daudzpusīgu
sniegumu
iepriecināja
arī
Rēzeknes novada Maltas kapela.
Balvu novada pašvaldības
iestāžu
vadītāju
koncerts
„Atvērsim sirdis talantiem”iesākās
ar dziesmu - Inta Kaļva- Balvu
novada pašvaldības izpilddirektore izpildīja „Rīta dziesmu”.
Koncertā Vectilžas pagasta
pārvaldes vadītāja Genovefa
Jermacāne un pagasta pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvs skatītāju vērtējumam

nodeva „Ežu deju”. Balvu
pirmsskolas izglītības iestādes
„Sienāzītis” vadītājas Iveta
Barinskas
dzejoli
„Manai
pilsētai” runāja Dāvis Kovals.
Balvu pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Ķerāns pārtapa par Allu
Pugačovu dziesmā „Dāvāja
Māriņa
meitiņai
mūžiņu”.
Ādolfs Sergevičs- Bērzpils pagasta pārvaldes vadītājs un Iveta
Tiltiņa- Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja ar
deju „Kreicburgas polka”izgāja
uz skatuves kopā ar citiem
dejotājiem. R.Paula un L.Brieža
„Cielaviņa” dziedāja Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes

Braši soļoja autotransporta darbinieki

Būvvalde ar velosipēdiem

Radošākie gājiena kolektīvi
ieguva vērtīgas balvas. Šogad par
labākajiem tika atzīts pirmskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis”
kolektīvs, savukārt godpilno otro
un trešo vietu ieguva Balvu pagasta kolektīvs un pašvaldības
aģentūra „San-Tex”. Kā vērtēja
skatītāji, gājiens bija interesants,
tērpi un noformējumi bija veidoti
ar lielu izdomu. Novada Domes
vadība izteica lielu pateicību visiem aktīvajiem cilvēkiem, kas
nežēloja savu laiku , lika lietā
savu radošumu, lai parādītu savu
darba kolektīvu, iestādi vai pagastu. Ar karogu un skaistiem
tērpiem soļoja Balvu autotransporta uzņēmums, Tilžas pagasta
gājienu ievadīja ”braucēji”ar
poniju, Atzeles apceļotāji no
muzeja un Tālākizglītības centra
brauca ar Zapiņu, kas bija koferiem apkrauts, līdzi nesot teltis
un citu ceļotājiem nepieciešamu
inventāru. Domes darbinieki, lai
vērstu dienu un dzīvi saulaināku,
rokās
nesa
saulespuķes,
bērnudārza „Pīlādzītis” darbinieki par atribūtiem bija
izraudzījušies īpaši noformētus
lietussargus, Bērzpils pagasts

Domes priekšsēdētāja Andra
Kazinovska uzrunu un konkursa
„Sakoptākais īpašums 2012”
uzvarētāju apbalvošanu.
Gatavojoties Balvu novada
svētkiem, iedzīvotāji tika aicināti
kopt un izdaiļot savus īpašumus
un pieteikt tos konkursam
„Sakoptākais īpašums 2012”.
Vērtēšanas
komisija
devās
aplūkot katru no īpašumiem,
lai noteiktu, kuri būs izvirzīto
nomināciju uzvarētāji.
Balvu novada svētkos Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes
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vadītāja Žanete Mārtuža un Balvu novada Domes priekšsēdētāja
vietniece Ināra Ņikuļina apbalvoja nomināciju ieguvējus.
Nomināciju
„Individuālās
dzīvojamās mājas Balvu novadā”
ieguva Aldis un Anita Grīmiņi,
saimniecība
„Augstiene”,
kuri savu īpašumu gaumīgi
iekopuši ezera krastā. Savukārt
„Individuālās dzīvojamās mājas
Balvu pilsētā” nomināciju ieguva Elita Jeromāne, Bērzpils
iela 58A, Balvi, kur žūrijas
locekļi novēroja lielu augu
daudzveidību.
Nominācijai „Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Balvu novadā”
tika izvirzīta māja Briežuciema
un Kubulu pagastos. Šoreiz
nomināciju ieguva Kubulu pagasta daudzdzīvokļu māja „Ievlejas”, jo skaisti iekoptā apkārtne
ir visu iedzīvotāju kopīgs ikdienas darbs.
Nomināciju
„Uzņēmumi,
sabiedriskās
un
darījumu
iestādes” ieguva Briežuciema
pagasta skola - Tautas nams. Bet
par skaistāko „Gaisa dārzu” tika
atzīts Voiku ģimenes balkons
Ezera ielā 18-53.
Pateicību par piedalīšanos
konkursā un ieguldīto darbu sava
īpašuma labiekārtošanā ieguva
visi dalībnieki - Kubulu pagasta
„Ķauķi” īpašniece Alda Dergača,
„Senlejas” īpašniece Ruta Bukša,
„Margrietiņas”, īpašniece Teiksma Kuzņecova, „Puku mājas”
īpašnieks Agris Puks, „Ezerroze” īpašniece Inga Krēmere,
Stacijas pamatskolas direktore
Ruta Bukša, Briežuciema pagasta „Kručionova” saimniece
Iveta
Langovska,
„Pīldži”
īpašnieks Rihardijs Logins,
„Kronīši” saimnieks Jāzeps
Jermacāns,
„Ziedu
mājas”
saimniece Leontīna Pundure,
daudzdzīvokļu mājas „Dīķmalas”
pārstāvji, SIA „Mārdes” veikala īpašniece Mārīte Berķe no
Lazdulejas pagasta, Bērzkalnes
pagastā īpašuma „Paradīzes”
saimnieki Prūšu ģimene, kā arī
Balvu pilsētas Jaunatnes ielas 4a īpašuma saimnieks Aldis Bērziņš, Ezera ielas 26-34
dzīvokļa saimnieki Alise Matule
un Andris Bačuks, kā arī Balvu
Sporta skolas pārstāvji.
Paldies visiem par ieguldīto
darbu un atsaucību! Mūsu novada radošo un čaklo iedzīvotāju
darba augļi priecē gan pašus, gan
viesus.
Svētku noslēgumā pasākuma
apmeklētāji baudīja mūziķa Laura Reinika koncertu.
Svētki tiešām bija izdevušies!

Ierodas ceļotāji
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Nedēļas garumā atzīmē

Novadnieka Zinta Purena izstādes atklāšana

Balvu pagasta Tautas namā
Balvu novada svētku ietvaros notika Zinta Purena gleznu
izstādes atklāšana. Mākslinieks,
iepazīstinot ar sevi, atklāja,
ka nu jau ne tikai glezno, bet
arī raksta dzeju, kura ir visai
savdabīga. Gan vietējos pagasta
iedzīvotājus, gan aktīvos Balvu
novada svētku apmeklētājus ar
savām sacerētajām dziesmām

priecēja Māris Lāpāns.
Visi, kuriem ir vēlēšanās
apskatīt Zinta Purena gleznas un
lasīt viņa rakstīto dzeju, var droši
apmeklēt Balvu pagasta Tautas
namu un iepazīt sava novadnieka
daiļradi, ar kuru Balvu pagasts
lepojas. Tas izskanēja izstādes
atklāšanas svinīgajā brīdī, kad
Balvu novada ļaudis sveica savu
novadnieku.

Daudzveidība Bērzkalnes pagastā
Bērzkalnes pagastā novada
svētki iesākās ar zemnieku
saimniecības „Rīts” apskati.
Saimniecības īpašnieks Pēteris
Garjānis laipni izrādīja savas lielās, koptās siltumnīcas,
dārzeņu tīrumus un pastāstīja,
kā norit ikdienas darbs. Ekskursanti bija pārsteigti par milzu
siltumnīcām, kurās vismaz 2,5
metru augstumā aug tomātu un
gurķu stādi. Un, lai novāktu ražu,
nepieciešamas pat trepes. Zemnieku saimniecības īpašnieks
Pēteris Garjānis pastāstīja, ka
saimniecību uzsācis iekopt pirms

8 gadiem un darba tajā netrūkst
ne dienas, nereti darbošanos
iztraucē un ražu sabojā „viesi”
no meža, tomēr neskatoties uz
garajām darba dienām, Pēterim
Garjānim jau padomā jaunas idejas, kā attīsties.
Pēc
vērtīgās
ekskursijas
Bērzkalnes
pagasta
estrādē skatītājus jau sagaidīja
mazie dziedātāji un dejotāji
no
Bērzkalnes
pirmskolas
izglītības iestādes, kuri sniedza
dažādus priekšnesumus, iesaistot arī skatītājus, ļaujot atgriezties bērnībā. Par mazo

ķiparu uzstāšanos jāpateicas
bērnudārza
vadītājai
Intai
Korlašai un skolotājai Melitai Masai. Pēc priekšnesumiem
visiem klātesošajiem bija dota
iespēja aplūkot bērzkalniešu
darinājumus – tamborējumus,
rotas, gleznas, medību trofejas, kā arī nobaudīt pašcepto
mazi, sieru un īpašo Bērzkalnes
upeņu vitamīnu dzērienu. Liels
pieprasījums radās pēc jaunā
Bērzkalnes saimnieka bišu medus, daudzi izmantoja izdevību
un to ne tikai nogaršoja, bet arī
iegādājās.

Novada svētki Krišjāņos

Jautrās sporta sacensības

Novada Domes deputāts Normunds Dimitrijevs ir svētku dalībnieku pulkā
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Balvu novada svētkus
Vakarēšana Vīksnā

Ikvienam, iebraucot Vīksnas
pagastā un ieraugot no ziediem
glīti izveidoto uzrakstu „Vīksna”,
gribas gaiši pasmaidīt. Tikpat
gaiši un smaidīgi novada svētku
pasākuma viesus sagaidīja pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Raibekaze un aicināja izremontētajā,
skaistajā Vīksnas Tautas namā.
Kopā ar kultūras darba organizatori Ligitu Kacēnu bērnu
vokālais ansamblis „Luteklīši”
un solistes Evelīna Pipcāne,
māsas Ieva un Iluta Mednes, Elija Dmitrijeva dziesmās izdzīvoja
gatavošanos novada svētkiem
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– gan kā grūti pamosties no
rīta, gan kā sarkanās kurpes
pazudušas, gan kā notiek mazo
dāmīšu pošanās. Bērni piedāvāja
skatītājiem arī „Līdzi dziedamo”
un „Jestro dziesmiņu”.
Bet ar to pārsteigumi
nebeidzās. Deju kopas „Piesitiens” dalībnieki un viņu vadītāja
Gunta
Grāmatiņa
sirsnīgi,
labestīgi
visus
klātesošos
aicināja uz kopīgiem latviešu
dančiem. Gaisotne Tautas namā
bija tik omulīga, ka neviens nepalika malā sēžot. Tika izdejots
gan „Bulānas garausītis”, „Bal-

tinavas krakovjaks”, gan „Ērgļu
metieniņš”, „Iecavas pirkstiņu”
un vēl dažas jautras rotaļdejas.
Smaidīdami,
plaukšķinādami,
dziedādami, klātesošie jutāmies
ļoti labi. Tika baudīta piparmētru
tēja, brīnum garda ābolkūka un
rieksta maize.
Vēlāk bērni un jaunieši
iesaistījās dažādās sportiskās
aktivitātēs Tautas nama pagalmā,
kuras piedāvāja Iveta Kacēna un
Inārs Keišs. Un visi vīksnenieši
atvadoties solīja tikties Novada
svētku noslēgumā Balvos.

kuru var gan iegādāties turpat uz
vietas, ko arī izdarīja viens no
ekskursantiem, gan piegādā veikalos tālākai realizācijai. Mājas
saimnieki Alda un Jānis bija ļoti
viesmīlīgi. Viņi bija izvārījuši uz
ugunskura zupu ,, Batviņmat”, ar
kuru tika cienāti visi atbraucēji.
Ekskursantiem baudot ne tikai
zupu, bet arī Kubulu iedzīvotājas
Benitas Kokorevičas pašcepto

torti un citus pagasta ļaužu
sarūpētos labumus, bija iespēja
uz ekrāna redzēt pagastā rīkoto
pasākumu fotogrāfijas.
Tā viesmīlība, ko Kubulu
pagasts izrādīja, daudzus ekskursantus pat atturēja braukt uz
Balviem, kur plkst.19.00 Balvu
pilsētas parkā sākās Valmieras
drāmas teātra izrāde ,, Tie paši
oši”.

Ekskursija pa Kubulu pagastu
Balvu novada svētku ietvaros
Kubulu pagasts bija noorganizējis
fantastisku ekskursiju visiem,
kas vēlas iepazīt Kubulu pagastu.
17.augustā plkst.16.00 pie Balvu
,, Ūdensrozes” visus sagaidīja
Kubulu pagasta autobuss, kurā
interesentus
laipni
aicināja
Kubulu
pagasta
pārvaldes
vadītājs Artūrs Luksts. Ekskursanti tika informēti par Kubulu pagasta iedzīvotāju skaitu,
robežām, platību, ezeriem, kuri
pieder Kubulu pagastam. Interesanti, ka 45% no Kubulu pagasta
teritorijas aizņem meži. Kubulu
pagastā zemnieku saimniecības
ražo gaļu, graudus, bioloģisko
mēslojumu un dažādus koksnes
izstrādājumus.
Kubulu pagasta kultūras darba organizatore Maija Laicāne,
kura šo amatu jau pilda 13 gadus, bija iejutusies gides lomā.
Pirmā apstāšanās vieta bija Ingas

un Jāņa Krēmeru mājas ,,Ezerrozes”, kur visus priecēja skaisti iekārtotā un sakoptā vide.
Mājas pagalmu rotā ziedošas
puķu dobes, akmeņu skulptūras
– baravikas, mušmires u.c. Visu
apkārtni plāno un iekārto pati
mājas saimniece Inga. Atvadoties no mājām ,,Ezerrozes”,
Kubulu pagasta vadītājs pateicās
par laipno uzņemšanu. Tālāk
ekskursantu busiņš pa Guznavas ceļu devās uz Stacijas pamatskolu. Skolas direktore Ruta
Bukša iepazīstināja ekskursantus gan ar skolas vēsturi, gan ar
sakopto skolas apkārtni. Skolai
ir gan burkānu, gan gurķu, gan
kartupeļu lauki, kurus paši kopj
un rezultātā skolēniem pusdienas
izmaksā 0,35 Ls.
Nākamais apskates vērts
objekts bija Kubulu pagasta
skolotāju māja ,, Ievlejas”, kura
celta pirms 38 gadiem un šogad

ieguva nomināciju ,,Sakoptākais
īpašums
2012”
starp
daudzdzīvokļu
dzīvojamajām
mājām Balvu novadā. Apsveicam!
Pirmsskolas
izglītības
iestādes ,, Ieviņa” vadītāja Lija
Bukovska ar lepnumu rādīja
tagadējā bērnudārza teritoriju, kura tiek plānota, kopta un
iekārtota. Ar vecāku palīdzību ir
izveidots arī augļu dārzs. Upes
krastā ar vietējā iedzīvotāja
Vitālija Petrova palīdzību izveidota estrāde.
Ekskursija bija izzinoša
un aizraujoša. Pat vietējie pagasta iedzīvotāji atzina, ka ir
uzzinājuši daudzas jaunas lietas
par savu pagastu un ciemojušies
vietās, kur līdz šim nebija
būts. Viena no tādām vietām
bija Dergaču mājas ,, Ķauķi”.
Mājas saimnieki nodarbojas ar
bioloģiskā mēslojuma ražošanu,
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Mūsu novada ļaudis pasaules latgaliešu saietā

Pie jaunatklātā pieminekļa Latgalietim (Antonam Kūkojam) - Aina Rakstiņa,
Iveta Supe, Irēna Šaicāne.

Ar plašu pasākumu klāstu
Rēzeknē noritēja 3. Pasaules
latgaliešu saiets. To ar interesi un patriotisku jūtu vadīti
apmeklēja un ar savu dalību
kuplināja daudzi mūsu novada
ļaudis. Konferencē ziņojumu“
Abrenes tērpa atdzimšanas
darbnīca“ sniedza Balvu Novada
muzeja pārstāves Iveta Supe un
Iveta Gabrāne, par komercskolu
sākumu Latgalē referēja Irēna
Šaicāne.
Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros saietu atklāja ar svinīgu
dievkalpojumu, bet pēcpusdienā
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē
notika arī Latgales ērģeļu dienu koncerts. Pirms tam saieta
pasākumi ievadīti ar izstādes
Pasaules latgaliešu māksla no
Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma atklāšanu Latgales
kultūrvēstures muzejā. Tajā
skatāmi zināmi un mazpazīstami
autoru darbi.
Atzīmējot
ievērojamā
latgaliešu
izcelsmes
somu
kinorežisora Teuvo Tulio (Teodora Antonija Tugaja) simtgadi,
6.augustā viņa piemiņai tika
veltīti vairāki pasākumi - koku
stādīšana Kultūras darbiniekiem
veltītajā parkā Rēzeknē, piemiņas
vietu apmeklējums Ilzeskalna
pagastā, kino demonstrēšana.
Kaut arī filma bija somu valodā
ar angļu subtitriem, tai skatītāju
netrūka – runāja māksla.
Rēzeknes novada domē otrdien viesojās latgaliešu rakstnieki
un dzejnieki. Klātesošie varēja
iepazīties ar Annas Rancānes,
Valentinas Lukaševičas, Ilzes Spergas, Līgas Rundānes
un citu rakstnieku daiļradi.
Vakarā Rēzeknes kultūras namā
skatītāju vērtējumam tika nodota
Latgaliešu dzejas teātra izrāde
„Piļsātā nikod”, bet trešdien Daugavpils teātra izrāde „Rūžys
byudu golūs”.
Šogad pasaules latgaliešu
saieta laikā 8.augustā pie Latgales Kultūrvēstures muzeja tika
atklāts arī tēlnieces Svetlanas
Skačkovas veidotais piemineklis
Latgales kultūras darbiniekam,
māksliniekam un dzejniekam, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekam
Antonam Kūkojam, kurš mūžībā
aizgāja 2007.gadā. Ar Antonu
Kūkoju saistīti daudzi kultūras
pasākumi arī mūsu novadā.
100 gadu jubilejas tika
svinētas arī trim Latgales
kultūras celmlaužiem - Miķelim
Bukšam, Vladislavam Locim
un Jānim Cibuļskim. Ceturtdien bija pieminekļa Vienoti
Latvijai atjaunošanas 20.ga-

dadienai veltīti pasākumi. Tika
atklātas divas piemiņas plāksnes
- sabiedriskajam darbiniekam
Francim
Kempam
(1876.1952.) un Latgales patriotam,
zinātniekam, akadēmiķim, Latvijas Lauksaimniecības ministram (1951.-1961.), Krievijas
Lauksaimniecības akadēmijas
prezidentam, Vācijas, Ungārijas
un Latvijas Zinātņu akadēmijas
Goda loceklim Aleksandram
Nikonovam (1918.-1995.).
Svarīgākie saieta pasākumi
- 9. un 10. augustā, kad notika
Trešā pasaules latgaliešu konference „Latvijas neatkarības laiks
– Latgales iespēja vai iznīcība”.
Uz konferenci bija aicināti
zinātnieki, pašvaldību, valsts
un nevalstisko organizāciju darbinieki, skolotāji, uzņēmēji,
lai kopīgi izvērtētu Latvijas neatkarības laika Latgales
attīstības tendences, lejupslīdes
cēloņus, kā arī aktīvi iesaistītos
topošās Latgales atbalsta programmas realizācijā. Konferencē
pirmo reizi tika pārstāvēti
arī Sibīrijas latgalieši, kas
klātesošajiem stāstīja par savu
izdzīvošanas pieredzi gadsimtu
garumā.
Pirms
konferences
notika Latgales karoga svinīga
pacelšana pie Rēzeknes novada
domes. Konferences ievadā tika
parādīta Kristapa Streiča un
Jāņa Streiča video prezentācija
„Latgale atvērta sadarbībai”,
dziedāja Rēzeknes novada jauktais koris „Ezerzeme”. Pasākumu
atklāja Rēzeknes novada domes
priekšsēdētājs Monvīds Švarcs,
tika nolasīts apsveikums no
Valsts prezidenta un arī Ministru prezidenta. Runāja Rēzeknes
augstskolas rektors Edmunds
Teirumnieks, Rēzeknes pilsētas
domes priekšsēdētājs Aleksandrs
Bartaševics, izglītības ministre
Žanete JaunzemeGrende,
kinorežisors
Jānis
Streičs,
Rēzeknes-Aglonas
diacēzes
bīskaps Jānis Bulis un citi.
Latgales
Atbrīvošanas
pieminekļa „Vienoti Latvijai” 20.gadadienas svinīgajā
pasākumā uzrunu teica Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietniece Ināra Ņikuļina.
Balvu
novada
muzeja
vadītāja Iveta Supe iepazīstināja
ar Ziemeļlatgales kultūrvēstures
īpatnībām, projekta ieceri un
tapšanas gaitu. Baltinavas audēju
pulciņš prezentēja Balvu Novada muzeja projekta "Abrenes
tērpa atdzimšanas darbnīcas"
rezultātu. Tā kā senie latvieši ne
tikai darbu darīja, bet arī dziedāja

- Baltinavas jaunieši aicināja
dalībniekus uz kopēju dziesmu, kam klātesošie ar sajūsmu
pievienojās. Pēc balveniešu
uzstāšanās konferences darba
grupas vadītāja Janīna Kursīte
secināja, ka Ziemeļlatgales
kultūrtelpa noteikti ir iekļaujama
UNESCO Pasaules mantojuma
sarakstā tāpat kā Igaunijas Setu
kopiena.
Turpinājumā Irēna Šaicāne
iepazīstināja
klātesošos
ar
komercskolu
pirmsākumiem
Latgalē - konkrēti - Balvos pirms 90 gadiem tika dibināta
pirmā komercskola Latgalē
(vēlāk pārcelta uz Rēzekni) .
Tika sniegts ieskats arī tās absolventu dzīvesstāstos, starp
tiem - novadnieki Vilberts
Krasnais, Kārlis Ozoliņš, kura
atstāto mantojumu var iepazīt
muzejā, un Tālis Matīss, kura
dziedājuma ieraksta fragmentu
bija iespēja noklausīties arī konferences dalībniekiem. Aleksandrs Silovs (1891 – 1942), Bolvu
komercskūlas (1921 – 1927)
direktors mēdza teikt: “Lobim
latvīšim, kod tī cīmojās Latgolā,
pīklōjeiba prosa saprast latgaliski. Kod mes aizbraucam uz
Reigu, mes saprūtam tai, kai
runoj jī...”
Saietā piedalījās arī Sibīrijas
Latgalieši. Vienas no viņiem Antoņinas Gulbes senči nākuši
no mūsu puses - 20. gs sākumā
izbraukuši uz Sibīriju no Balvu
pagasta Pilskalna - Sarkaņu
mājām. Viņai Balvu novada
pārstāvji aizveda dažus foto un
sauju zemes no Pilskalna.
Ar
aplausiem
pasaules
latgaliešu
saieta
dalībnieki
noslēdza savu nedēļas garo Latgalei un tās cilvēkiem veltīto
pasākumu ciklu. Tas latgaliešiem
ir īpašs pasākums, sacīja
dalībnieki. Rēzeknes augstskolas
profesore Sanita Lazdiņa atzina,
ka pārmaiņas Latgalē ir notikušas
un, neraugoties uz negācijām,
parādījušās citas vērtības.
Rakstniece
Laima
Muktupāvela – Kota atzina, ka
arī viņai daudz sakāmā. Runātāju
pulkam vēlējās pievienoties
daudzi slaveni kultūras darbinieki.
Balvenieši ar lepnumu varēja
uzklausīt profesores Janīnas
Kursītes atzinības vārdus Balvu
Centrālās bibliotēkas direktorei
Rutai Cibulei par nozīmīgo devumu Ziemeļlatgales kultūras
mantojuma
saglabāšanā.
Konferencē Ruta Cibule saņēma
apbalvojumu – Latvijas Valsts
Aizsardzības fonda „Lāčplēsis”
Goda zīmi bronzā par Latgales
ievērojamo darbinieku piemiņas
iemūžināšanu un Ziemeļlatgales
novada tradīciju kopšanu.
Pēc garām diskusijām un
domu apmaiņām uz saieta galveno pasākumu - konferenci
sanākušie latgalieši vienojās par
kopīgas rezolūcijas parakstīšanu,
ko adresēja Saeimai un valdībai.
Kā atzina Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, rezolūcijas jau esot laba
lieta, bet sākumā jāpaskatās, vai
tās, kas pieņemtas iepriekšējās
konferencēs īstenojas dzīvē.
Trešo pasaules latgaliešu saietu Rēzeknes Latgaliešu kultūras
biedrība rīkoja sadarbībā ar
Rēzeknes pilsētas un novada

domi, Rēzeknes Augstskolu,
Rēzeknes – Aglonas diecēzi
un
Latgales
pašvaldībām.
Rēzeknē noslēdzās trešais vispasaules latgaliešu saiets, kura
kulminācijas pasākums bija konference ar nosaukumu – “Latvijas neatkarības laiks – Latgales
iespēja vai iznīcība?". Šādi saieti Latgalē notiek reizi 10 gados, ar cerību celt latgaliešu
pašapziņu, valodu un kultūru.
Šajā reizē pieņemtajā rezolūcijā

latgalieši pauda atbalstu valdības
izstrādātajam, tā sauktajam, Latgales glābšanas plānam, bet nāca
klajā ar aicinājumu lielāku vērību
pievērst Latgalē dzīvojošajiem
cilvēkiem un to vajadzībām. Pie
tiem rezolūcijas izstrādātāji sauc
arī uzņēmējdarbības stiprināšanu,
latgaliešu valodas liekāku lomu
un arī vēstures izvērtējumu, kas
patiesāk atklātu Latgales nozīmi
mūsu valsts izveidē.

Irēna Šaicāne referē par komercskolām

Apbalvojumu saņem Ruta Cibule

Iveta Supe, Antoņina Gulbe un Irēna Šaicāne

Balvenieši Sofija un Aleksandrs Aleksejevi pirms konferences atklāšanas
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Tilžā – nozīmīgas Latvijas sacensības zirgu sportā
11.augustā, Balvu novada
Tilžas pagastā notika Latvijas
Jātnieku federācijas kausa pajūgu
braukšanā izcīņas 3. posms, kuru
organizēja biedrība ‘’Sudraba pakavi’’ un z.s. “Vāliņi”, sadarbībā
ar Latvijas Jātnieku federāciju.
Tās ir jau ceturtās sacensības,
kas notiek Tilžā un ir vienīgās
oficiālās LJF sacensības Latgalē.
Sacensībās piedalījās braucēji no
Liepājas, Kocēniem, Alūksnes
un Tilžas.
Šogad bija ļoti interesants
Kristapa Caunes veidots maratona šķēršļu maršruts un lielu darbu
maršruta veidošanā ir ieguldījusi
pieredzējusī Pavlovsku ģimene
no Rīgas. Lai izbrauktu šķēršļus
bez soda punktiem vajadzēja labi
visu pārdomāt.
Ar loka aizjūgu ir daudz
grūtāk izbraukt šķēršļus un

tāpēc jau otro gadu politiskā
apvienība
‘’Saskaņas
centrs’’ apbalvo ar naudas balvām
un skaistām piemiņas balvām
labākos loka aizjūga braucējus.
Loka aizjūgs ir vairāk raksturīgs
tieši Latgalē, bet diemžēl vietējie
zirgu īpašnieki nevar sadūšoties
un parādīt sevi un savus zirgus.
Vienīgā dalībniece bija Alita
Meijere no Alūksnes.
Zirgu vienjūgu klasē pirmo
vietu izcīnīja Guntis Priede ar
palīgu Dzintru Blūmu ar sešus
gadus veco ķēvi Gvineju (no
Priekules). Otrajā vietā - Dace
Stūre, Kārlis Stūris ar piecus gadus veco Gatoro (no Kocēniem)
un trešajā vietā- Larisa un Andrejs Klitončiki no Tilžas.
Jaunzirgu un pirmo sezonu
startējošo zirgu klasē pirmo vietu
izcīnīja Dace un Kārlis Stūri ar

četrgadīgo Gabrielu, otrie- Alita
Meijere, palīgs- Gundega Zariņa
ar 14 gadus veco Latvijas šķirnes
ķēvi Vine-Arfa. Trešajā vietā
palika Guntis Priede , Dzintra
Blūma ar ar 5 gadus veco Guliveru. Diemžēl apgāšanās maratona
trasē liedza Guntim cīnīties par
uzvaru.
Pārliecinoši
sacensību
disciplīnas veica liepājniece
Dzintra Blūma ar poniju divjūgu
–Mikiju un Bubi. Pagaidām viņai
nav konkurentu šajā klasē.
Savus spēkus sacensībās
pārbaudīja arī Agrita Prole no
Bērzpils pagasta ar diviem mazo
poniju vienjūgiem.
Paralēli pajūgu braukšanas
sacensībām
norisinājās
arī
draudzības sacensības konkūrā
“šķēršļu pārvarēšana”,
kuras
organizēja “Vāliņi” (īpašnieks

Edvīns Žogota ,Krišjāņu pag.).
Sacensības notika divās klasēs:
ar šķēršļu augstumu līdz 50 cm,
bērni līdz 18 gadu vecumam un
jaunzirgi 4-5 gadi, un līdz 80 cm –
bez ierobežojumiem. Sacensībās
piedalījās jātnieki no Cesvaines, Madonas, Stāmerienas,
Rēzeknes, Alūksnes un Krišjāņu
pagasta. No z.s. “Vāliņi” startēja
Sandra Ūzula ar četrus gadus
veco jaunzirgu Korifejs.
Rezultāti:
Maršruts ar šķēršļiem līdz 50 cm
1. GUNĀRS
ARBIDANS,
Keisija, Rēzekne
2. RENDIJA ĶIVKUCĀNE,
Mafins, Stāmeriena
3. RASMA
BUMBIERE,
Ahiliana, Rēzekne
4. RASMA TIMŠA, Alfro,
Alūksne
5. SANDRA ŪZULA, Korifejs, Balvu nov. Krišjāņi
Maršruts ar šķēršļiem līdz 80 cm

7.

1. VITA RADZIVILOVIČA,
Hiromants, Madona
2. VLADISLAVS
ŽUKOVSKIS, Hasa-Gizanda, Cesvaine
3. RENDIJA ĶIVKUCĀNE,
Mafins, Stāmeriena
4. SAMANTA MISIŅA,
Vēlme, Rēzekne
5. RASMA TIMŠA,
Alfro, Alūksne
Sacensību
organizatori
saka lielu paldies saviem
atbalstītājiem:
Balvu novada domei, SIA
“Ķira”, “Kotiņi”,
“Āzīši”,
“Kalnieši”, SIA “Tilžas rapsis”,
SIA “Rota”, “Silaunieki”, SIA
“Bermudi”, PA’’Saskaņas centrs’’, Tilžas pagasta pārvaldei,
Inesei un Artim, Normundam
Dimitrijevam, Dainai Kozlovskai, Astrīdai Krainjai, Jurim
un Oļai Kaņkām un Tilžas
etnogrāfiskajam ansamblim.

Medicīnas speciālisti no Azerbaidžānas iepazīst mūsu veselības un sociālo aprūpi

Līga Kozlovska – ģimenes
ārste, Latvijas lauku ģimenes
ārstu asociācijas prezidente

un mūsu novada Domes
deputāte kopā ar Azerbaidžānas
lauku teritoriju ģimenes ārstu

delegāciju 17.augustā ieradās uz
pieņemšanu novada pašvaldībā.
Domes priekšsēdētāja vietniece

Ināra Ņikuļina iepazīstināja viesus ar Balvu novadu un pastāstīja
par pašvaldības veikumu saistībā
ar veselības aprūpi un sociālo
darbu.
Līga Kozlovska informēja,
ka Azerbaidžānas Veselības
ministrijas, Latvijas Lauku
ģimenes ārstu asociācijas un Pasaules Veselības organizācijas
Latvijā īstenotā projekta ietvaros Azerbaidžānas speciālisti
10 dienas iepazinās ar primāro
veselības aprūpi Latvijā. Viesiem
bija tikšanās ar LR Veselības
ministri Ingrīdu Circeni un citiem vadošiem speciālistiem,
bija lekcijas un semināri.
Azerbaidžānas pārstāvji iepazina
veselības aprūpi visos 5 Latvijas
reģionos, apmeklējot ģimenes
ārstu prakses, sociālā dienes-

ta iestādes un rehabilitācijas
centrus. Līdz ar profesionālo
redzējumu
atbraucēji
guva
priekšstatu arī par to, kā sadarbojas primārās veselības aprūpes
un
pašvaldības
speciālisti,
kā šie jautājumi tiek risināti
pašvaldības līmenī. Vizīte bija
ļoti noderīga, jo pašlaik veselības
aprūpes sistēma Azerbaidžānā
organizatoriskā un strukturālā
ziņā iziet to stadiju, kāda Latvijā
bija pirms 10 gadiem.
Balvos mediķu delegācija
tikās ar Domes vadību, ar
deputāti Sociālā servisa vadītāju
Anitu
Petrovu,
apmeklēja
Sociālo dienestu, Sarkano Krustu, Jāņa Vancāna un Līgas Kozlovskas ģimenes ārstu prakses,
bija ekskursijā pa Balviem un
novadu.

Balvu novada pašvaldība īsteno projektu „Balvu novada pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana
Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaistē”, Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/068
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekta mērķis: nodrošināt
Balvu novada pašvaldības darbinieku zināšanu kapacitātes
paaugstināšanu
Eiropas
Savienības citu ārvalstu fondu
finansējuma piesaistē un projektu
ieviešanā.
Projekta
finansējums:
7828,87 LVL
Projekta finansējumu 100%
nodrošina Eiropas Sociālais
fonds.
Projekta īstenošanas laiks:

2012.gada 1.aprīlis – 2012.gada
31.augusts.
Projekta ietvaros notiek
apmācības par tēmu „Projektu izstrāde un vadība Eiropas
Savienības un citu fondu finanšu
līdzekļu piesaistē” un „Projekta dokumentu koplietošana un
mākoņdatošanas pakalpojumu
izmantošana”.
Pirmās apmācības notika
2012.gada 14.maijā. Projekta
apmācībās piedalās 30 Balvu

novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Lekcijas par tēmu „Projektu izstrāde un vadība Eiropas
Savienības un citu fondu finanšu
līdzekļu piesaistē” vada lektore
Inese Ozola, bet par tēmu „Projekta dokumentu koplietošana
un mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana” – lektors
Guntis Laicāns. Uz tikšanos
ar projekta dalībniekiem tika
uzaicināta Vineta Zeltkalne,
kura pārstāv biedrību „Balvu rajona partnerība” un ir stratēģijas
administratīvais vadītājs. V. Zeltkalne informēja par biedrības
„Balvu
rajona
partnerība”

stratēģiju, stratēģijas īstenošanas
gaitu un iespējām iesniegt projektus finansējuma saņemšanai
no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai.
12.jūnijā projekta dalībnieki
piedalījās Latgales plānošanas
reģiona
ES
struktūrfondu
informācijas centra informatīvajā
dienā Balvu novadā. Dalībnieki
ieguva vispārīgu informāciju
par
Latgales
plānošanas
reģiona Eiropas Savienības
struktūrfondu informācijas centru. Ināra Krūtkrāmele un Oskars
Zuģickis dalībniekiem stāstīja
par finansējuma piesaistīšanas

iespējām savām idejām, saviem
projektiem. Dalībnieki uzzināja,
kādas
programmas
šobrīd
atvērtas, kurās var iesniegt projektus.
Projekta ietvaros 30 projekta dalībnieki devās divu dienu
pieredzes apmaiņas braucienā
uz Ventspils novada pašvaldību.
Projekta dalībnieki iepazinās ar
Ventspils novada pašvaldības
īstenotajiem projektiem, dalījās
savā pieredzē, tikās ar Ventspils
novada pašvaldības vadību un
speciālistiem.
Irēna Začeva,
projektu vadītāja
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Vecgulbenes
muižas svētki
15. septembrī

15. septembrī Vecgulbenes
muiža aicina uz 3. muižas svētkiem.
Svētku devīzē „Muižas pērles
meklējot”,
apmeklētāji varēs
atrast katrs savu pērli. Ci-tam
tā ir kultūra, citam vēsturiskās
ēkas, citam pats pasākums un tajā
notiekošās darbības, bet vēl kādam
atkaltikšanās un kopā būšana.
Svētkos kā tradīcija būs tikšanās
ar Volfu dzimtas pārstāvjiem Baronu Volfu un Baronesi Marisu, kas
šajos svētkos svinēs savu 137. kāzu
gadadienu un piedalīsies svētku
atklāšanas ceremonijā kā arī vadīs
ekskursijas pa muižas teritoriju un
ēkām, ekskursantiem stāstot, par
muižas vēsturi. Svētku dienā darbosies amatnieku tirdziņš. Tiks tirgoti gan sieri, gan maize, gan mājas
vīni, gan citi mājražojumi, sezonas
dārzeņi un augļi, smukumlietiņas
un rotas, keramika, amatniecības
izstrādājumi, gleznas un citas
noderīgas lietas sadzīvei un ikdienai. Tirgosies gan vietējie tirgotāji
gan tirgotāji no citām pilsētām,
tradicionāli arī no Balvu novada.
Visi pirkt un pārdot gribētāji līdz
14. septembrim var pieteikties pa epastu: vecgulbenes.muiza@inbox.
lv vai zvanot pa tālr. 26332634.
Uz svētkiem jau 3. reizi tiek
aicināti senie vēstures klubi, kas
apmeklētājus ieģērbs senajos tērpos
un bruņās, varēs šaut ar loku, būs
dzirnavas un iespēja malt. Notiks
seno amatu demonstrējumi: adatas pinums, bronzas gredzentiņu
ieaušana audumā, senā apģērba
un apavu darināšana, tiks austs
latgaļu rokauts. Būs seno cīņu
demonstrējumi, ēdienu gatavošana
uz ugunskura.
Svētkos darbosies arī bērnu
pilsētiņa - izjādes ar poniju,
piepūšamās atrakcijas, izbraucieni
ar bokartiem, lēkāšana batutā, saldā
cukurvate, sejiņu apgleznošana.
Plkst. 12.30 būs svētku svinīga
atklāšana, pēc kuras sekos dažādi
priekšnesumi - seno tērpu modes
skate, viduslaiku dejas un to
meistarklase, folkmūzika, dziesmas, mūsdienu un tautu dejas.
Pasākumā piedalīsies viesi un
seriāla „Ugunsgrēks” varoņi Marija Bērziņa un Egils Melbārdis.
(Nacionālā teātra aktieri)
Visas dienas garumā darbosies
arī alus dārzs, zupas virtuve, varēs
nobaudīt kāpostus ar desiņām,
pankūkas un citus gardumus.
Apmeklētājiem būs atvērts arī Kāzu
muzejs ar savām ekspozīcijām un
Gulbenes vēstures muzejs. Svētku
mirkļus iemūžinās vairāki fotogrāfi
no foto kluba „Fotomobilizācija”.
Pasākuma noslēgumā plkst.
19.00 būs svētku koncerts Vecgulbenes muižas lielajā zālē ar TV šova
Dvīņi dzied dalībniekiem un svētku
balli, kur spēlēs „Brenča muzikanti” no Iecavas.
Sīkāka informācija www.baltapils.lv

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.
Ar vidusskolas izglītību Komerczinību programmā uzņemam
2. kursā, Enerģētikas programmā - 1. kursā.
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

Balvu pilsēta
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.
10.septembrī Leļļu darbnīcas ”Radošais dārzs” leļļu izstāde Balvu
Novada muzejā.
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:
•
No 4.septembra skatāma Kaspara Teilāna fotoizstāde
„Skotija. Sajūtas. Svešums”.
Bērzpils pagasts
7.septembrī plkst. 14.00 Kultūras mantojuma dienas Bērzpilī’’Ceļojums caur laiku pa Ičas upi’’. Lektore -arheoloģe Ilze LozeIčas apmetne - tikšanās ar Bērzpils vidusskolas skolēniem.
8.septembrī plkst. 10.00 Muzeja dalība kultūras mantojuma dienās
Bērzpilī – „Ceļojums caur laiku pa Ičas upi”.
Lazdulejas pagasts
No 14.-21.septembrim dārzeņu izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs”
Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
Tilžas pagasts
15.septembrī plkst. 22.00 diskotēka Tilžas Kultūras namā.
Vectilžas pagasts
22.septembrī plkst. 19.00 Folkloras kopas ,,Saime” 5 gadu jubilejas pasākums: ,,Skani munas tautas dzīsme” Vectilžas Sporta un
atpūtas centrā.
29.septembrī plkst. 9.00 Rudens tirgus Vectilžas Sporta un atpūtas
centrā.
Vīksnas pagasts
No 10. – 21. septembrim Dārzeņu izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs”
Vīksnas Tautas namā.

Balvu novada pašvaldībā īstenots projekts „Transporta sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības
uzlabošana Balvos, Bērzpils ielā veicot autoceļa
P47 Balvi- Kapūne renovāciju (posmā no Tautas
ielas līdz Balvu pagasta administratīvajai robežai)”
Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/005

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar LR Satiksmes
ministriju un Eiropas Reģionālās
attīstības fondu Darbības programmas 2007 – 2013 gadam
„Infrastruktūra un pakalpojumi“, prioritātes „Teritorijas
pieejamības un sasniedzamības
veicināšana“
,
pasākuma
„Pieejamības un transporta
sistēmas attīstība“ aktivitātes
„Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās“ ietvaros realizējusi
Eiropas reģionālā attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansēto
projektu – Transporta sistēmas
efektivitātes
un
satiksmes
drošības uzlabošana Balvos,
Bērzpils ielā veicot autoceļa
P47 Balvi- Kapūne renovāciju
(posmā no Tautas ielas līdz
Balvu pagasta administratīvajai
robežai)”
(vienošanās
Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/
SM/005). ERAF finansējums

1. septembrī
12:00
Atpūtas vietā pie Naudaskalna ezeriņa

Balvu pagasta
sporta svētki

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

A F I Š A

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

85 % , pašvaldības budžeta
finansējums 12.05 % , Valsts
budžeta dotācija 2.95%.
No 2011 gada jūnija līdz
2012 jūlijam tika veikti būvdarbi,
kurus veica SIA „8CBR”.
Kopējās būvdarbu izmaksas
LVL1195802.13, būvuzraudzību
nodrošināja SIA „Polyroad”, bet
autoruzraudzību SIA "A Vide".
Projekta
laikā
tika
rekonstruēta Bērzpils iela 1.102
km. garumā izbūvējot ielas
segumu 9847m2 platībā, ietves
4175m2 platībā, apgaismojumu
262m garumā kā arī izbūvējot
apakšzemes komunikācijas.
Projekta rezultātā ir sasniegts projekta mērķis- sekmēta
pilsētvides sakārtošana, pilsētas
iedzīvotāju un tranzītsatiksmē
braucošo personu mobilitātes
uzlabošana,
teritorijas
sasniedzamība un sabiedriskā
transporta pieejamība.

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu,
skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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