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Balvu novada pašvaldības policijai – 20

Attēlā (no kreisās): 1.rindā Ēriks Ločmelis, Vilis Cibulis, Juris Ragovskis, Mārtiņš Vīdners, Andris Kazinovskis un Ingus Koļcovs,
2.rinda Dzintars Čerbakovs, Vilmārs Kubaks, Rita Kravale, Inta Kaļva, Juris Annuškāns, Normunds Dimitrijevs un Ilvars Ūzuleņš.

Ceturtdien Balvu novada
Domē notika svinīgs sarīkojums,
kas bija veltīts Balvu novada
pašvaldības policijas dibināšanas
20. gadadienai. Uz to pulcējās
Balvu pašvaldības policijas darbinieki, bijušie Balvu novada
pašvaldības policijas priekšnieki,
valsts policijas pārstāvji un goda
viesi.
Par to, kā aizritējis laiks,
kopš strādā pašvaldības policija,
ieskatu sniedza Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektore
Inta Kaļva. Viņa atskatījās uz
pašvaldības policijas dibināšanu,
nolasot fragmentu no Balvu
pilsētas Tautas deputātu padomes
sēdes par iestādes izveidi. Šo
sēdi vadījis Juris Annuškāns,
toreizējās Balvu pilsētas Tautas
deputātu padomes priekšsēdētājs.
Tādēļ
svinīga
pasākuma
dalībnieki ar smaidu nokrustīja

Juri Annuškānu par „pašvaldības
policijas tēvu”. Atceroties šo
laiku, Juris Annuškāns teica,
tas bijis grūts, jo vajadzējis
mācīties strādāt, katrs uzdevums bijis pirmo reizi. Bet
laiks pierādījis, ka pašvaldības
policijas izveide ir bijis pareizs
lēmums. Tā palīdzējusi realizēt
dzīvē un kontrolēt pašvaldības
administratīvo lēmumu izpildi.
Balvos izveidotā pašvaldības
policija ir viena no vecākajām
mūsu valstī.
Novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, akcentējot
policijas
lomu
pašvaldības
lēmumu kontrolē, sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā novadā,
teica paldies kādreizējiem un
patreizējiem Balvu pašvaldības
policijas darbiniekiem. Viņš
pasniedza novada pašvaldības
piemiņas dāvanas kādreizējiem

Balvu novada pašvaldības policijas priekšniekiem Jurim Ragovskim, Ilvaram Ūzuleņam un
Vilim Cibulim. Sakarā ar iestādes
20 gadu jubileju tika sumināti
visi pašvaldības policijas darbinieki.
Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
vadītājs Dzintars Čerbakovs un
Kārtības policijas priekšniece
Rita Kravale
pateicās par
veiksmīgo
sadarbību
gadu
garumā,
novēlot
veselību,
izturību, entuziasmu un degsmi,
gādājot par drošību un kārtību
mūsu novadā. Viņa policijas vārdā izteica ierosinājumu
paplašināt pašvaldības policiju,
rast iespēju palielināt algas.
Svētkos uzrunas teica Balvu
novada pašvaldības policijas
priekšnieks Ēriks Ločmelis, policists Vilmārs Kubaks, bijušie

pašvaldības policijas priekšnieki
Vilis Cibulis, Juris Ragovskis un
citi.
Kā jau svētkos – tika pas-

niegti ziedi un skanēja mūzika
Arņa Grapa izpildījumā. Lai visi
svētkos izteiktie labie novēlējumi
piepildās!

“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 14.septembris

Domes priekšsēdētāja sleja

13.septembra
Domes sēde
Balvu novada Domes sēdē
tika izskatīti 58 jautājumi.

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Padarīsim savu dzīvi vēl krāšņāku

Ir pagājusi vasara, iesācies jauns mācību gads. Tuvojas nobeigumam atvaļinājumu laiks, daudzi ir atgriezušies savās darba vietās,
lai ar jaunu sparu turpinātu savu darbu. Arī novada dome ir atjaunojusi savu darba ritmu pilnā apjomā. Bet arī vasaras periodā ne
mirkli nav apstājies darbs novada skolās, bērnudārzos, kultūras
un pārējās iestādēs. Ņemot vērā, ka novada budžeta ieņēmumi ir
pieauguši, vasaras sākumā domes sēdē tika pieņemts lēmums par
papildus līdzekļu piešķiršanu daudzu mūsu iestāžu vajadzībām, remontiem, renovācijām, vai iekārtu iegādei. Lielāko tiesu šie līdzekļi
ir apgūti un darbi padarīti, tāpēc novada vadības un arī priekšsēdētāja
viens no tuvākā laika uzdevumiem ir apmeklēt visas novada skolas,
bērnudārzus un pārējās iestādes, lai pārliecinātos par paveikto. Uzklausot domes speciālistus, iepazīstoties ar svarīgākajiem neatrisinātajiem
jautājumiem, kā arī pārskatot preses izdevumus, gribu izteikt savu
vērtējumu un izklāstīt sagaidāmo risinājumu sekojošos jautājumos.
Pirmkārt, par nevietā sacelto ažiotāžu pilsētas aptieku sakarā.
Ja jau reiz ne būt ne vieglu batāliju rezultātā ir izdevies izglābt
slimnīcu no bankrota un panākt neatliekamās palīdzības slimnīcas
statusu Balvu slimnīcai, kura darbosies cauru diennakti, tad obligāts
nosacījums ir diennakts aptieka Balvos. Jāaizmirst tie laiki, kad
nokļūstot slimnīcā nakts vidū draugs dakteris „pa blatam” iedeva no
skapja zāles. Šobrīd viss, arī zāles maksā naudu, tāpēc, ja kāds pēkšņi
nokļūs slimnīcā brīvdienu pēcpusdienā, vakarā, vai naktī, diennakts
aptiekā nebūs nekādu problēmu iegādāties vajadzīgos medikamentus.
Arī tuvāko novadu, piemēram, Gulbenes iedzīvotājiem, kur nav diennakts slimnīcas, būs iespēja iegādāties nepieciešamo, mērojot daudz
tuvāku ceļu uz Balviem, nekā uz Valmieru. Par cik novada domē ir
pieņemts lēmums par diennakts aptiekas nepieciešamību Balvos, tad
tiek piedāvāts šo papildus darbību veikt jau esošajām aptiekām. Ja tās
atteiksies, tiks izveidota aptieka no jauna, kura darbosies visu diennakti. Esošajām aptiekām netiek uzspiests, bet piedāvāts. Ja esošās
aptiekas atteiksies, tad tās strādās ierastajā ritmā pa vecam, nekas
nemainīsies. Es neredzu pašreizējām aptiekām nekādu iemeslu celt
ažiotāžu. Diennakts aptieka būs, jo mēs darīsim visu , lai saglabātu
un attīstītu Balvu slimnīcu, un mūsu iedzīvotājiem būtu pieejami visi
nepieciešamie pakalpojumi.
Otra problēma saistās ar mēģinājumu uzkurināt emocijas saistībā
ar ielas asfalta seguma un komunikāciju izbūvi Bērzpils pagasta
centrā. „Vadugunī” tika pasniegta kā slikta ziņa, ka netiks būvēts
asfalts līdz baznīcai. Tad man jājautā, kāpēc tikai līdz baznīcai, bet
ne līdz purvam, jo ogotājiem, sēņotājiem un medniekiem arī būtu
labi pastaigāt pa asfaltu. Daru zināmu, ka tika izstrādāts projekts,
ņemot vērā finansējuma iespējas, kurš paredz centrālās ielas un ceļa,
sākot no Balvu – Rēzeknes šosejas līdz krustojumam uz kapiem
asfaltēšanu. Par papildus ceļa asfaltēšanu nav bijusi pat runa. Starp
citu, saskaņā ar konkursa rezultātiem, pieteicās tikai viena firma,
kuras piedāvātās izmaksas pārsniedza projektā paredzētās. Tāpēc,
lai varētu noasfaltēt visu projektā paredzēto ielas garumu, domes
deputāti pieņēma lēmumu vēl papildus piešķirt līdzekļus šai Bērzpils
pagasta ielai. Protams, ja būs līdzekļi, nākotnē varētu plānot asfalta
izbūvi arī līdz baznīcai, bet šobrīd būtu jāpriecājas par katru jaunu
uzklāto asfalta metru, īpaši lauku ielām, vai ceļiem. Pēdējā laikā „Vadugunij” pārāk daudz sliktu ziņu, kas nav izprotamas. Slikti, ka novada dome pieņēma lēmumu piecas reizes nopļaut zāli katrā pagalmā,
slikti, ka dome paredz sodus par graustu nenovākšanu un apkārtnes
nesakopšanu. Kas tas ir, nekompetence, neizpratne, greizsirdība par
paveikto, vai apzināta pretdarbība domes darbam. Arī intervijās par
projektiem, domes darba jautājumiem jūtams, ka ir izvairīšanās no
sazināšanās ar domes vadību, bet tiek meklēti viedokļi no zemākā ranga speciālistiem. Projekta rakstītājs, vai kāds no projekta realizētājiem
veic kādu tiešu, konkrētu uzdevumu. Bieži vien viņiem nav kopējā
priekšstata un informācijas par kāda konkrēta objekta izbūvi, vai
sagaidāmo rezultātu. Arī domes iekšējās kārtības noteikumi neparedz
šo speciālistu informācijas sniegšanu sabiedrībai par visu projektu.
Pilnā atbildība, atkarībā no projekta svarīguma un apjoma, gulstas uz
kāda no domes vadītāja pleciem. Tas ir vai nu priekšsēdētājs un vietnieks, vai izpilddirektore un viņas vietnieks, vai arī domes komiteju, vai komisiju un nodaļu vadītāji. Bet par iestādēm atbild un arī
informāciju sniedz to vadītāji, pagastos pagastu pārvaldnieki. Lūk,
šīs amatpersonas ir tās, kuras ir gan tiesīgas, gan spējīgas, un arī viņu
pienākums ir informēt sabiedrību un masu mēdijus par darbiem, projektiem un iestrādēm kopumā.
Treškārt, gribētos dalīties ar visiem novada iedzīvotājiem pozitīvās
emocijās, kuras pārņem tiekoties ar novada ciemiņiem, kad viņi izsaka komplimentus balveniešiem par skaisto un sakopto pilsētu un novadu. Gan Valsts prezidents Andris Bērziņš, gan Vides un Reģionālās
attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, gan Zemkopības ministre Laimdota Straujuma, gan daudzi citi ciemiņi pozitīvi ir novērtējuši mūsu
paveikto un izteica prieku par sakopto vidi Balvu novadā un pilsētā.
Gribētos, lai arī turpmāk mūsu darbs un vēlme padarīt mūsu apkārtni
skaistu neapsīktu, bet turpinātos. Novada dome ir pieņēmusi lēmumu
paredzot līdzekļus izremontēto un renovēto ēku fasāžu izgaismošanai
tumšajās diennakts stundās. Sāksim ar Balvu pamatskolas, Balvu
amatniecības vidusskolas un dažu citu ēku izgaismošanu, cerams, jau
šajā rudenī. Tas noteikti padarīs mūsu pilsētu vēl krāšņāku.

Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par četru
personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālā pakalpojuma apmaksu.
Par
Balvu
novada
pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” direktora atbrīvošanu
Sēdē nobalsoja par Balvu
novada pašvaldības „Pansionāts
„Balvi”” direktora Pētera Supes
atbrīvošanu no amata sakarā ar
personīgo iesniegumu.
Par grozījumiem Balvu
Bērnu un jauniešu centra
nolikumā
Deputāti
apstiprināja
grozījumus iestādes darbības virzienos un struktūrā, tie mainās no
sociālajām uz saturīga brīvā laika
pavadīšanas iespēju dažādošanu.
Nekustamā
īpašuma
jautājumi
Tika lemts par zemes nomu
Tilžas pagastā, Balvu, Kubulu pagastā, Balvu pilsētā, kā
arī par zemes nomas līgumu
izbeigšanu Balvu pagastā, par
platības precizēšanu nekustamajiem
īpašumiem,
par
medību tiesībām Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajās zemes
vienībās Lazdulejas pagastā.
Sēdē nobalsoja par izmaiņām
Balvu novada Domes 2012.gada
9.augusta lēmumā „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu, par
zemes nomu”, par zemes nomas
līguma noslēgšanu un par zemes
nomas līguma pagarināšanu,
arī par zemesgabalu nodošanu
atsavināšanai, par nosaukuma

piešķiršanu zemes īpašumiem
un citus ar zemes īpašumu
sakārtošanu saistītus jautājumus.
Tika apstiprināts lēmums par
Dārza ielas sarkano līniju
noteikšanu Balvu pilsētā un
noteiktas aglomerācijas robežas
Balvu pilsētā.
Lēma arī par nedzīvojamo
telpu nomas līguma slēgšanu,
par Balvu pagasta adrešu
datu
sakārtošanu
atbilstoši
apstiprinātajam Balvu novada
teritorijas plānojumam.
Par
dalību
projektu
konkursos
Deputāti atbalstīja lēmumu
par dalību projektu konkursā
„Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”” un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
projektam
„Tautu tērpu iegāde Vīksnas
pagasta deju kopai „Piesitiens’’, projektam „Skatuves
tērpu aksesuāru iegāde Kubulu pagasta deju kolektīviem”,
projektam
„Ziemeļlatgalei
raksturīgu tautu tērpu sastāvdaļu
iegāde vidējās paaudzes deju
kolektīva „Pāris’’ tautu tērpu
nokomplektēšanai”,
projektam „Pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana Balvu Centrālās
Bibliotēkas bērnu literatūras
abonementā”, projektam „Tautiskais krekls, kā materiālās
kultūras sastāvdaļa Tilžas pagasta etnogrāfiskā ansambļa un
jauktā kora darbībā”, projektam
„Elektroietaišu mācību laboratorijas izveide uzņēmējdarbības
prasmju un kvalifikācijas līmeņa
paaugstināšanai”,
projektam
”Atbalsts sporta attīstībai Tilžā”,
projektam ”Sporta aktivitāšu
daudzveidības
nodrošināšana
Bērzpilī”, projektam „Rotaļu

Darbā jauns speciālists

Projektu vadītāja pienākumus
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūrā „Ziemeļlatgales biznesa
centrs” uzsācis Ingus Berkulis.
Viņu darbam izvēlējās konkursa
kārtībā.

Par to, kā iesācies darbs, Ingus Berkulis pastāstīja:
- Šobrīd tiek gatavots projekta pieteikums LEADER
projektu konkursam. Tuvākajā
nākotnē plānots darbs pie

laukuma izveide Balvos, Ezera
ielā 42A”, projektam „Rotaļu
laukuma izveide Balvos, Tautas ielā 4A, projektam „Kora
tērpu
izgatavošana
senioru
jauktajam korim “Pīlādzis””,
projektam „Etnogrāfisko tautu
tērpu izgatavošana Balvu novada Vectilžas pagasta jauniešu
deju kolektīvam un projektam „Ziemeļlatgales taututērpu
izgatavošana
tautu
deju
kolektīvam “Purenīte”” un citi
projekti.
Par
finanšu
līdzekļu
piešķiršanu Kubulu pagasta
pārvaldei
Sakarā ar nepieciešamību
ierīkot artēzisko aku, lai
nodrošinātu ar ūdeni pašvaldībai
piederošu dzīvojamo māju,
deputāti piekrita šim nolūkam
piešķirt Kubulu pagastam 3924
latus.
Par papildus materiālo
palīdzību ģimenēm
Deputāti
atbalstīja
ierosinājumu
par
papildus
materiālo
palīdzību
Balvu
novadā dzīvojošām ģimenēm ar
bērniem, bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem – brīvpusdienas un 20
latu pabalstu mācību līdzekļu
iegādei.
Lemjot par Balvu pagasta
adrešu sakārtošanu deputāti nepiekrita mainīt adreses, izņemot
no tām ciemu nosaukumus,
argumentējot,
ka
jāsaglabā
vēsturiskie nosaukumi un ka tie
palīdz orientēties plašajā pagasta
teritorijā. Tika izskatīti arī citi
jautājumi.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

uzņēmējdarbības datu bāzes
veidošanas, lai apzinātu, uzkrātu
un izplatītu informāciju, kas
saistīta ar uzņēmējdarbību un
tās attīstību Ziemeļlatgales
reģionā, veidotu uzņēmējiem un
pašvaldībai pieejamas datu bāzes
biznesa attīstības veicināšanai
un
plānošanas
dokumentu
izstrādāšanai.
Esmu
ticies
ar
uzņēmējdarbības konsultatīvās
padomes priekšsēdētāju Ģirtu
Teilānu, lai pārrunātu nākotnes
ieceres attiecībā uz Balvu novada
attīstības programmu, projektiem, p/a „Ziemeļlatgales biznesa
centrs” darbību.
Mana iepriekšējā darba
pieredze 12 gadus saistīta ar
pašvaldības darbu Alūksnes
pusē. Izglītība – maģistra grāds
privāttiesībās, kvalifikācija – jurists.

Konkurss uz logopēda amatu
Eiropas Sociālā fonda projektā
„Izglītojamo
ar
funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/
1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) izsludina konkursu uz logopēda amatu
Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā akadēmiskā vai otrā
līmeņa profesionālā augstākā
logopēda izglītība;
• darba pieredze ne mazāk kā viens
gads logopēda darbā;
• datorprasmes (Word, Powerpoint,

Excell);
• komunikācijas prasmes;
• teicamas
latviešu
valodas
zināšanas gan rakstveidā, gan
mutvārdos un krievu, angļu
sarunvalodas iemaņas.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz
šādi dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts
(CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas (uzrādot oriģinālus);

• citi kompetences apliecinoši dokumenti (ja tādi ir).
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv. Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz
līdz 2012.gada 17.septembrim
plkst.15.00
Balvu
Iekļaujošas
izglītības atbalsta centrā, Sporta ielā
1, Balvos, LV-4501, biiac@balvi.lv.
Informācija pa tālr.29101873
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Ar vecākiem par viņu pienākumiem

Sācies jaunais mācību gads,
gada kalendārā - septembris,
kurš steidzas pretī ar ziedu pušķi
rokās. Bet vai tas ir tikai skaistiem mirkļiem bagāts?
Gadu no gada mums
jāuzrunā vecāki par atbildību
un pienākumiem, audzinot savus bērnus, jo šodien ātri izzūd

robeža starp labo un ļauno.
Statistika Bāriņtiesu darbā
liecina, ka pieaug vecāku
domstarpību bērna aprūpes un
aizgādības jautājumos lietu
skaits (šķirti dzīvojošo vecāku
starpā). Vecāki nespēj vienoties
par bērna audzināšanu, saskarsmi, uzturlīdzekļiem. Nespējot

atrast risinājumu ar bāriņtiesas
palīdzību, vecāki sniedz prasību
tiesā. Bāriņtiesa, pārstāvot bērnu
intereses, pieņem atzinumu pēc
tiesas pieprasījuma un tiesā
pārstāv bērnu intereses. Šogad
ir īpašs gads, jo līdz septembrim
bāriņtiesas darbinieki ir bijuši
Balvu, Gulbenes, Alūksnes, Jel-

gavas, Tukuma, Rīgas tiesās,
Latgales Apgabaltiesā, kas liecina par vecāku neprasmi risināt
konfliktus savstarpējās attiecībās,
kā rezultātā cieš bērni, jo vecāki
risina savas attiecības, atsaucoties uz bērniem. Bāriņtiesā
nosūtīti dokumenti - 681, saņemti
211
iesniegumi,
pieņemti
158 lēmumi – par piekrišanu
paternitātes atzīšanai, bērna
uzvārda maiņu, bērna piekritušo
mantojumu
pieņemšanu,
bērna aprūpes un aizgādības
tiesību
atņemšanu,
bērnu
ievietošanu audžuģimenē un
ārpusģimenes aprūpes iestādēs,
par aizbildnības nodibināšanu,
par aizgādņu (ar tiesas lēmumu
atzītām
rīcībnespējīgām
personām) iecelšanu; pēc tiesas pieprasījuma - saskarsmes
tiesības
izmantošanas
kārtības
noteikšanu,
viena
vecāka atsevišķas aizgādības
noteikšanu, paternitātes atzīšanu
vai apstrīdēšanu, pilngadības
piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, par aizgādņa
iecelšanu mantai pēc mantinieka
nāves.
Šogad samazinājies lēmumu
skaits par bērniem, kuru vecāki
izbrauc no valsts un atstāj bērnu

3.

svešas personas aprūpē.
Bāriņtiesai
izveidojusies
laba sadarbība ar labdarības
institūcijām - Latvijas Sarkano
Krustu un „ziedot.lv” . Kopā
esam palīdzējuši un šobrīd
palīdzam ģimenēm ar bērniem.
Akcijas „Skolas soma 2012” ietvaros 36 bērni saņēma dāvanu
kartes LVL 25,00 vērtībā kā atbalstu mācību gada uzsākšanai,
kā arī 70 ģimenes saņēma
apģērbus un apavus. Aicinām
skolotājus uz aktīvāku sadarbību,
ja kādam skolēnam vajadzīga
palīdzība - palīdzēsim kopā.
Apmeklējot
apmācības,
seminārus, pieredzes apmaiņās
katrs darbinieks izvērtē savas zināšanas, iegūst pieredzi
turpmākajam
darbam.
7.septembrī
Balvu
novada
Bāriņtiesas darbinieki apmeklēja
Skrīveru novada bāriņtiesu, kur
salīdzinājumā ar mūsu novadu
darba apjoms ir piecas reizes
mazāks,
novadā iedzīvotāju
skaits ir 4000, cilvēki vairāk
nodarbināti, bet problēmas un
risinājumi tie paši.
Rudīte Krūmiņa,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Pie Igaunijas kolēģiem Rapinā

Balvu novada uzņēmēji
atkārtoti ciemojās pie kolēģiem
Igaunijā. Interešu lokā bija
iepazīšanās ar kokapstrādes
uzņēmumiem Rapinas apkārtnē,
kas ražo guļbūves, dārza
mēbeles, malku.
Uzņēmēji
veidoja

partnerattiecības,
iedziļinājās
kolēģu pielietotajās tehnoloģijās,
sprieda par sadarbības modeli
starp uzņēmējiem un produkcijas
noieta iespējām Eiropas tirgū.
Uzņēmēju delegāciju pavadīja
un attiecības veidot palīdzēja
Rapinas uzņēmējdarbības inkubatora vadītājs Leo Kuts. Vizītes
laikā tika apmeklēti Snekker OU,
Saulerman OU, Hobbiton, Varola
OU un Almar Puit OU.
Balvu novada delegāciju
pārsteidza
tehnoloģiju
izmantošanas
līmenis,
darba attiecību un savstarpējās
pazīšanās līmenis, kas izveidojies vēl no pirms valstiskās
neatkarības atgriešanas laikiem. Ražošanā ļoti augstā
līmenī tiek izmantots ne tikai
kvalitatīvs amatnieka darbs, bet

programmējami mūsdienīgi darba galdi.
Vizītes laikā daudz uzmanības
tika veltīts tieši savstarpējām
uzņēmēju konsultācijām, kā arī
plānota dalība nākamā gada
pasākumos Rapinā.

Piedāvā jaunu sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu
No šī gada jūnija Balvu novada Kubulu pagasta „Pansionāta
„Balvi” telpās projekta ietvaros
tiek piedāvāts inovatīvs sociālās
rehabilitācijas
pakalpojums
„Grupu mājas pakalpojumu
sniegšana personām ar garīga
rakstura traucējumiem Balvu
novadā”.
Grupu māja ir pastāvīgas
uzturēšanās mītne, kurā personas
ar garīga rakstura traucējumiem
zinošu profesionāļu vadībā
realizē savas patstāvīgās dzīves
iemaņas 11.5 mēnešu garumā.
Projekts paredz dot iespēju
cilvēkiem, kuri kādu laiku savas
slimības dēļ ir izolēti no sociālās
vides, atgriezties tajā, nodrošinot
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumus, apgūt sociālās un
funkcionālās prasmes.
Sociālās
rehabilitācijas

pakalpojums
galvenokārt
tiek vērsts uz mērķa grupas
sociālo un funkcionālo prasmju
atjaunošanu un saglabāšanu.
Grupu mājas iemītniekiem ir
izveidota atbilstoša vide un
iekārtoti kabineti, kur ar viņiem
strādā
speciālisti.
Sociālās
rehabilitācijas programmas ietvaros ir iespēja saņemt psihologa
konsultācijas. Savu atbalstu un
prasmes ierāda sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji. Visas diennakts garumā iemītnieki
var saņemt sociālā aprūpētāja
palīdzību. Konsultācijas sniedz
arī fizioterapeits, kurš izvērtē
klientu un piemēro viņa spējām
un vajadzībām nepieciešamās
aktivitātes. Iemītniekus uzrauga,
seko viņu veselības stāvoklim un
medikamentu lietošanu kontrolē
medicīnas māsa.

Šobrīd grupu mājā dzīvo
septiņi iemītnieki, kuri ir
apmierināti ar projekta ietvaros
sniegtajiem pakalpojumiem un
speciālistu atbalstu. Darbinieki
strādā ar mērķi - normalizēt
personu ar garīgās attīstības
traucējumiem dzīvi, pilnveidojot
viņu dzīves kvalitāti un aprūpes
sistēmu, dodot viņiem iespēju
patstāvīgi dzīvot, stiprināt savu
pašapziņu tālākai integrācijai
sabiedrībā.
Par iespēju saņemt šādu pakalpojumu un informāciju par
nepieciešamajiem dokumentiem,
interesenti var saņemt griežoties
pie saviem sociālajiem darbiniekiem dzīvesvietā.
Ilze Kozlovska,
Sabiedrības veselības
speciālists

Atgādinājums
visiem
namīpašumu,
zemesgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem,
valdītājiem, pārdevējiem-pilnvarniekiem,
lietotājiem,
apsaimniekotājiem
un
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām!
Balvu novada pašvaldības
Saistošie
noteikumi
Nr.
11/2012 „Par Balvu novada
teritorijas un tajā esošo ēku
un būvju uzturēšanu” paredz,
ka regulāri jāveic apkopjamās
teritorijas apstādījumu un ceļa
grāvju tīrīšana, lapu, atkritumu
savākšana, zāles nopļaušana.
Saistošie noteikumi paredz
arī to, ja būve ir pilnīgi vai
daļēji sagruvusi vai nonākusi
tādā stāvoklī, ka tās lietošana
ir bīstama vai tā bojā ainavu,
īpašniekam saskaņā ar attiecīgās
pašvaldības lēmumu tā jāsaved
kārtībā vai jānojauc atbilstoši
Civillikuma
1084.p.
noteikumiem. Ja būves īpašnieks
līdz noteiktajam laikam nav
izpildījis pašvaldības lēmumu,
tad saskaņā ar Būvniecības li-

kumu, pašvaldība organizē
šīs būves savešanu kārtībā vai
nojaukšanu. Ar savešanu kārtībā
vai nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks. Būves
nojaukšana veicama Vispārīgajos
būvnoteikumos
paredzētajā
kārtībā saskaņā ar akceptēto
būvprojektu.
Par īpašuma nesakopšanu
norādītajā termiņā, ja tas
nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo
vidi vai bojā pilsētas vai
apdzīvotas vietas, kurā īpašums
atrodas, vizuālo izskatu, var
uzlikt naudas sodu fiziskajām
personām no Ls 30,00 līdz 250,
00, juridiskajām personām – no
Ls 30,00 līdz 1 000,00.
Kopā
veidosim
mūsu
novadu skaistu un sakoptu!
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Balvu Valsts ģimnāzijā svinīgs pasākums „Sauc septembris atkal uz skolu”

Trešā septembra rītā Balvu Valsts ģimnāzijā skanēja
mūzika un skaisti izrotātās telpas
sagaidīja skolēnus un skolotājus.
Pulksten 10:00 visi pulcējās
pagalmā, lai piedalītos svinīgajā
pasākumā, kuru vadīja Alīna
Barbaniška un Artēmijs Semjonovs. Ģimnāzijas direktore
Inese Paidere vēlēja veiksmīgu
Jauno mācību gadu un aicināja
skolas saimei piepulcēties trīs
septīto un trīs desmito klašu
kolektīvus un viņu audzinātājus.
Izskanot Latvijas Valsts himnai,

katram 7. un 10.kl.audzinātājam
tika dāvināta gudrības pūce, kas
ir ģimnāzijas simbols. Šo pūci
darinājuši paši skolēni kopā ar
mājturības skolotāju Zigfrīdu
Lielbārdi.
Jaunos ģimnāzistus un viņu
audzinātājus ar Laura Reinika
dziesmu „Vieglāk” priecēja
Agita Pauliņa.
Direktore
klātesošos
iepazīstināja ar ciemiņiem: akciju
sabiedrības Latvijas Valsts meži
Ziemeļlatgales mežsaimniecības
izpilddirektoru Viktoru Rebli

un Mežkopības vadītāju Daini
Rudzīti.
Viktors Reblis pastāstīja,
ka iepriekšējā mācību gadā
ģimnāzijas
skolēni
aktīvi
iesaistījās
Mammadaba
projektā un ieguva Mammadaba vēstniecības titulu un
karogu. Aktīvākās Mammadaba
klases audzinātāja Aija Dvinska pateicās par iespēju pabūt
nometnē un ierosināja turpmāk
rast iespēju atpūsties nometnē ne
tikai klases audzinātājai, bet arī
skolēniem vai arī doties kopīgā

ekskursijā.
Viktors Reblis pateicās projekta aktīvajai atbalstītājai un
koordinatorei Veltai Učelniecei
par iniciatīvu un neatlaidīgu
darbu. Apliecinot cieņu skolas sasniegumiem, pasniedza
ģimnāzijas
direktorei
Inesei
Paiderei
vēstniecības
akreditācijas rakstu un vēstnieka
lentu. Lentu saņēma arī aktīvākās
Mammadaba klases audzinātāja
Ināra Konivale un 9b.klases skolnieks Ervīns Dille.
LVM pārstāvis kopā ar skolas direktori un vēstniekiem uzvilka mastā Mammadaba karogu
un pasludināja vēstniecības
atklāšanu.
Pēc šī svinīgā mirkļa Agita
Pauliņa visus priecēja ar dziesmu
„Krāsaini sapņi”.
Pasākuma vadītāja uzsvēra,
ka ģimnāzijā mācās gudri,
zinoši un čakli skolēni, un tādi
ir arī viņu pedagogi. Profesoram Dullītim (Artēmijam Semjonovam), kurš arī bija ieradies
uz svinīgo pasākumu, ieteica
paskatīties un pārliecināties
pašam, cik daudz jaunu skolotāju

šeit uzsāks darbu.
Lepnā zirga pajūgā skolas
pagalmā iebrauca pedagogi, kuri
šogad uzsāks darbu ģimnāzijā.
Direktore iepazīstināja ar jaunajiem skolotājiem - Beatrisi Fendrick, Leldi Leju, Līgu Andersoni,
Ievu Usenieci, Lieni Šaicāni,
Edgaru Kamenderu un dāvināja
katram pūcīti - atstarotāju, lai
vienmēr būtu drošībā.
Tad
pasākuma
vadītāja
Alīna katram no viņiem uzdeva
jautājumu, kāda īpašība viņus
raksturo vislabāk un ko viņi
novēl visiem jaunajā mācību
gadā.
Skanot
Laura
Kuļša
izpildītajam „Melanholiskajam
valsim”, skolēni devās sveikt
savus skolotājus. Kad ziedi bija
iegūluši pedagogu rokās, tika
iezvanīta pirmā mācību stunda.
Pirms doties uz klasēm, skolēni
zvērēja darīt tikai labus darbus,
mācīties un krāt zināšanas.
Pasākuma noslēgumā pajūgā
tika aicināta skolas direktore un
ciemiņi.

Balvu un Rugāju novados, lai
ar lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem un pašvaldību
pārstāvjiem apspriestu zemniekiem aktuālos jautājumus.
Zemkopības ministre apmeklēs
SIA „Tilžas rapsis”, zemnieku
saimniecību
„Silarozes
1”,
kas nodarbojas ar lopkopību,
netradicionālās lauksaimniecības
zemnieku saimniecību „Dālders”,
piena lopkopības zemnieku
saimniecību „Āzīši”. Saruna
izvērtās abpusēji ieinteresēta ciemošanās laikā zemnieki varēja
gūt atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem par graudu cenām,
platību maksājumiem un citiem.
Tiekoties ar Balvu novada

vadību izvērtās ieinteresēta
saruna. Balvu novada Domes
priekšsēdētajs Andris Kazinovskis uzdeva daudzus lauku
un Latgales attīstībai būtiskus
jautājumus, un izklāstīja savu
viedokli
šajos
jautājumos.
Pirmkārt, vissvarīgākā problēma
– lauku zemju pārdošana
ārzemniekiem. Vai valdība nevar
to ierobežot vai aizliegt?
Domes priekšsēdētāja Andra
Kazinovska un ministres Laimdotas Straujumas saruna skāra arī
citus mūsu novadam un Latgales
laukiem svarīgus jautājumus
par reģionālo politiku, platību
maksājumiem, lauku un mežu
apsaimniekošanu un citiem.

Pirmā skolas diena – pozitīvā gaisotnē
Balvu pamatskolā pirmā
skolas diena aizritēja pozitīvā
gaisotnē – no brīža , kad bērni
kopā ar vecākiem piepildīja skolu līdz pirmajai stundai klasēs.
Burtu meitenītes ar dziesmām un
dejām iepriecināja skolas gaitu
sācējus. Mācību pirmajā dienā
klāt bija viesi - Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Balvu evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs
Mārtiņš Vaickovskis.
Bērni devās uz savām mācību
klasēm, bet skolēni kopā ar
vecākiem – uz zāli. Iepriecinoši,
ka vecāku bija tik daudz, ka
aktu zālē nepietika vietas, nācās
pārcelties uz sporta zāli, kur notika saruna ar A. Kazinovski,
skolas direktori M.Pimanovu un
M. Voickovski.

Sen gaidītā un nozīmīgā vizīte

Kā
informēja
Latvijas
Agronomu biedrības Balvu
nodaļas vadītājs Imants Kārkliņš,
vēl pirms Lauku dienām mūsu
lauksaimnieki bija aicinājuši
ciemoties zemkopības ministri
Laimdotu Straujumu. Vizīte notika trešajā septembrī , kad Laimdota Straujuma ierašanos pie
lauksaimniekiem apvienoja ar
viesošanos Tilžas vidusskolā, lai
tiktos ar šīs skolas skolēniem un
pedagogiem. Jaunā mācību gada
pirmā skolas diena sākās ar Svēto
Misi Romas katoļu baznīcā. Tad
ministre kopā ar vidusskolas direktoru Voldemāru Čeksi un novada Domes deputātu Normundu
Dimitrijevu devās uz Tilžas vi-

dusskolu. Savā uzrunā ministre
uzsvēra, ka izglītība ir svarīga
katram cilvēkam visas dzīves
laikā. Viņa teica, ka diena viņai
ir īpaša, jo pati esot mācījusies
Tilžas skolā un to absolvējusi.
Aprunājoties gan ar šīs skolas pedagogiem, gan skolēniem, viņu
interesēja, vai skolēni pēc skolas
beigšanas vēlas savu turpmāko
dzīvi saistīt ar lauksaimniecību,
mežsaimniecību vai zivsaimniecību. Arī viņa ir mācījusies
visa mūža garumā. Atmiņā
palikuši pedagogi, kuri izvirzījuši
stingras prasības mācībās un līdz
ar to ļāvuši sekmīgi turpināt
izglītoties. Ministre atzina ka, lai
arī viņa mācījusies apvienotajās

klasēs, tas nav bijis šķērslis
pienācīgi apgūt zināšanas, lai
iestātos universitātē, beigtu
Fizikas un matemātikas fakultāti
un aizstāvētu doktora disertāciju.
Tilža viņai vēl arvien ir mīļa un
palikusi sirdī, kaut arī pēc skolas
beigšanas pagājuši jau 44 gadi.
Tiekoties ar vidusskolēniem
ministre uzsvēra, ka svarīgi ir
izvirzīt sev mērķi un darīt visu,
lai to sasniegtu, nevajagot darbu atlikt uz nākošo dienu, bet
paredzēto izdarīt šodien. Ministre bērniem teica, ka viņiem
nākotnē vēl viss priekšā – varbūt
arī kāds no viņiem kādreiz kļūs
par ministru. Arī pašai Laimdotai
Straujumai neesot bijis mērķis
kļūt par ministri, bet, kad premjers aicinājis, neesot atteikusi.
Vajagot uzdrīkstēties. To viņa
novēlēja arī skolēniem. Viņa
uzklausīja arī skolēnu viedokli
par to, kas zemkopības ministrijai un valdībai būtu papildus
jādara, lai motivētu jaunatni pēc
skolas beigšanas palikt dzīvot un
strādāt laukos.
Pēc viesošanās
Tilžas
vidusskolā zemkopības ministre
Laimdota Straujuma apmeklēja
vairākas lauku saimniecības
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Mūsu novadnieki- Laicānu ģimene – LNT šova pusfinālā
Populārajā televīzijas šovā
„Dziedošās ģimenes” šogad
savu dalību pieteica arī Laicānu
ģimene no Balviem. Iesākums
ir veiksmīgs – viņi iekļuvuši
pusfinālā. Pagājušajā piektdienā
noslēdzās Dziedošo ģimeņu atlases - visas nedēļas garumā
vairākās
Latvijas
pilsētās
notikušajās atlasēs kopumā
pieteicās 101 ģimene un pavisam
587 cilvēki. Varam priecāties par
Laicāniem, kuri izturējuši šo sīvo
konkurenci.
Kā pastāstīja šīs ģimenes
māmiņa – Maija Laicāne, Kubulu
kultūras nama vadītāja, dziedošo
ģimeņu
atlases
norisinājās
piecās Latvijas pilsētās - Talsos,
Valmierā, Jēkabpilī, Rēzeknē un

galvaspilsētā Rīgā. Vērtējot Latvijas dziedošo ģimeņu atsaucību,
jāatzīst, ka tā bijusi pārsteidzoši
liela - projekta radošā komanda
nebija gaidījusi, ka Latvijā aizvien ir tik daudz skanīgu un
sirsnīgu ģimeņu, kuras ir gatavas
piedalīties pozitīvām emocijām
bagātajā šovā, rādīt savu talantu
un prasmi. Katrā no pilsētās
notikušajām atlasēm piedalījās
teju 15 ģimenes, Laicāni
piedalījās atlasē Rēzeknē.
Pasākuma organizatori stāsta,
ka ģimeņu atlasēs piedalījās un
dziedāja visdažādāko profesiju
pārstāvji - robežsargi, apakšveļas
veikala pārdevēji, skolotāji,
mediķi, mākslinieki, mežu koku
kopējs un šoferi, tēti, mammas,

brāļi, brālēni, māsas un māsīcas
- viņus visus vienoja mērķis
apliecināt ģimenes skanīgumu.
Uz atlasi bija ieradusies arī
kāda ģimene četrās paaudzēs.
Bet radošo komandu pārsteigusi
muzikāla latviešu ģimene ar
audžubērniem, kurā ar latviešu
meiteni ir apprecējies horvāts.
Viņš gada laikā, ko dzīvo Latvijā,
apguvis latviešu valodu un tagad
izpilda latviešu dziesmas, spēlē
kontrabasu un aktīvi muzicē
kopā ar ģimeni. Iespējams,
tieši šo ģimeni varēsiet redzēt
un dzirdēt jau rudenī kādā no
dziedāšanas svētku Dziedošās
ģimenes raidījumiem.
Kā jau tradīcijām bagātos
latviešu
svētkos,
Dziedošo

ģimeņu atlasē Rēzeknē bija ieradusies ģimene autentiskā 13.gadsimta Latgales tautastērpā. Šī
īpaši saposusies un sagatavojusies ģimene izpildīja vairākas
tautasdziesmas latgaliešu valodā.
No visām Latvijas pilsētām,
tieši Latgales pusē bijušas
visatraktīvākās ģimenes. Viesojoties Jēkabpilī un Rēzeknē,
LNT pārstāvji pārliecinājušies,
ka tur dzīvo īpaši muzikāli un
talantīgi cilvēki - tik aktīvu un
dažādu instrumentu spēli var
sastapt tikai Latgalē. Maija
Laicāne atzīst, ka, lai gan tā ir tikai spēle, konkurence bijusi sīva.
Tagad, pēc atlases konkursa un
filmēšanās reklāmas klipos, esot
daudz vielas pārdomām.

Mīlētākie
un
gaidītākie
dziedāšanas svētki „Dziedošās
ģimenes”
sāksies
jau
23.septembrī.
Dziedāšanas
svētkos būs iespēja ne tikai
iepazīt 20 sirsnīgas un talantīgas
ģimenes, kuras priecēs ikviena
Latvijas iedzīvotāja sirdi, bet
tā arī būs vēl nebijusi tikšanās
ar vadītājiem brāļiem Jāni un
Ati Auzāniem. Turiet īkšķus un
atbalstiet savus novadniekus
no 23.septembra ik svētdienu
plkst. 21:00 kanālā LNT! Mums
jātur īkšķi un jāatbalsta Laicānu
ģimenes pārstāvji – paredzēts,
ka pirmās uz skatuves kāps trīs
māsas – Dagmāra, Agnese un
Aina. Lai viņām labi veicas!

Eiropas kultūras mantojuma dienas Balvu novadā

Kā katru gadu, septembrī
visā Latvijā līdz ar citām Eiropas valstīm norisinājās Eiropas
kultūras mantojuma dienas „Baltijas jūras piekrastes un iekšējo
ūdeņu kultūras mantojums”,
kas ir vienreizēja iespēja atklāt
kultūras dārgumus, par kuru
esamību pat nenojaušam. Viens
no šādiem kultūras dārgumiem
Balvu novadā ir Ičas apmetne,
kura bija Mantojuma dienu objekts.
Ičas
apmetne
–
sena
dzīvesvieta, kura atrodas Ičas
upes lejtecē (upes kreisajā
krastā). Apmetne atklāta 1937.

gadā. Tā bijusi apdzīvota neolītā
(4500 - 1500 pr.Kr.) un bronzas
laikmetā (1500 - 500 pr.Kr.).
Visi, kuriem interesēja ar
senatni un Ičas apmetni saistītie
jautājumi 7. un 8.septembrī
pulcējās Bērzpils pagastā, kur
notika Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšana, rakstu
krājuma "Ziemeļlatgales lasījumi
-I" prezentācija un lektores arheoloģes Ilzes Lozes lekcija
"Ceļojums caur laiku pa Ičas
upi".
Lektore
klātesošajiem
pastāstīja par arheoloģisko izrakumu veikšanu Ičas apmetnē

un atklātajām senlietām apstrādātiem koku fragmentiem, kaula un raga rīkiem,
kasīkļiem un nažiem, dzintara
rotām, māla trauku fragmentiem un citām lietām. Lekcijas
noslēgumā Lozes kundze atzina,
ka šobrīd Latvijā būtu jāmaina
esošā sistēma, lai arheoloģiskie
izrakumi un pētniecības darbi
varētu turpināties arī nākotnē,
jo pastāvošā izglītības sistēma
jaunajiem
vēsturniekiem
liedz būt arī par arheologiem,
tādējādi netiek nodrošināta
pieredzējušo
zinātnieku
nomaiņu. Ilze Loze atbildēja uz
klātesošo jautājumiem, sniedza
priekšlikumus un idejas, kā
popularizēt un piesaistīt tūristus
Ičas apmetnei un Lubānas kompleksam, par ko interesējās Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva.
Savukārt 8.septembra rītā
Mantojuma dienu dalībnieki
ciemojās pie keramiķiem Jolantas un Valda Dundeniekiem un
maizes cepējas Ainas Zvejnieces,
kur varēja darboties un savu roku
iemēģināt gan maizes mīcīšanā,
gan māla trauku izgatavošanā.

Izskanējis kamermūzikas festivāls Balvos

Tradicionāli divas dienas
Balvu muiža pulcināja mūziķus
un kamermūzikas klausītājus.
Par godu šim pasākumam tika
sagatavota izstāde „Festivāla 12
gadi’’. Pasākumu organizēja un
atbalstīja Balvu novada Dome,
KKF Latgales kultūras programma, Liepājas Simfoniskais
orķestris.
Pirmajā dienā , 25.augustā,
bija divi koncerti . Koncertā

"TAUTAS UN DZIESMAS"
muzicēja Liepājas Simfoniskā
orķestra mūziķi Ēriks Kiršfelds
/čells/ , Baiba Lasmane /vijole/
un Reinis Lapa /flauta/, koncertā
piedalījās pianiste Herta Hansena
un dziedātāja Gunta Davidčuka
/soprāns/,
programmā
bija
L.van Bēthovena, M.Ravēla,
R.Šūmaņa, I.Janāčeka un citu
komponistu darbi.
Vakarā bija "Spožais kon-

certs", ko sniedza AMBER
SOUND BRASS kvintets - Jānis
Ivuškāns
/trombons/,Viktors
Hrustaļovs /trompete/, Mārcis
Auziņš
/mežrags/,
Artūrs
Hrustaļovs
/trombons/
un
Māris Zondaks /bastrombons/ .
Programmā skanēja H.Ārlena,
P.Desmonda,
V.Evalda,
G.F.Hendeļa,
J.Ivuškāna,
A.Korelli, H.Mansīni, G.Millera
skaņdarbi.
Festivāla noslēguma koncertā
muzicēja Liepājas Simfoniskā
orķestra kamersastāvs - Kārlis
Catlaks /klarnete/ , Artis Zēns
/fagots/ , Ingus Novicāns /
mežrags/ un Agnese Egliņa /
klavieres/,
Dace Zālīte /čells/, Mārtiņš
Zālīte /oboja/ .
Koncertus izsmeļoši un
atraktīvi vadīja Dzintars Jurgelaitis.
Festivāla izskaņā Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina pateicās
mūziķiem un pasākuma organizatoriem.
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Par projektu Micropol- attālinātā darba centri
ārpus metropoļi reģioniem

Kāpēc attālinātais darbs?
Nodarbinātības problēmas rosina iedzīvotājus pamest lauku
reģionus.
Jauni cilvēki un izglītotie
ir pirmie, kas dodas prom.
Attālinātais darbs var mainīt
šo situāciju, jo ar tehnoloģiju
palīdzību rada iespējas strādāt
jebkurā vietā un laikā.
Kas ir attālinātais darbs?
Attālinātais darbs ir darba vai
līguma attiecības, kuras darbinieks vai līguma izpildītājs
veic savus pienākumus ārpus
darba devēja vai pasūtītāja

telpām. Attālinātais
darbs nozīmē, ka darbs tiek
veikts mājās vai attālinātos centros, tajā skaitā bibliotēkās.
Kas ir attālinātā darba centri? Attālinātais darba centrs ir
birojs vai telpas ar attālinātājam
darbam
nepieciešamo
aprīkojumu (tostarp jaunākajām
informācijas un komunikācijas
tehnoloģijām, videokonferences
iespējām) un citiem resursiem,
kas atbalsta attālināto darbu un
sniedz iespēju cilvēkiem strādāt
neatkarīgi no tā darba devēja
vai pasūtītāja atrašanās vietas.

Kopīgās biroja telpas šādā centrā
dot iespējas veidot kontaktus,
iegūt vērtīgu informāciju, veidot
savu uzņēmumu u.tml.
Kādus ieguvumus sniedz
attālinātais centrs? Attālinātā
darba
centru
veidošana
sniedz būtiskus ieguvumus
pašvaldībām, iedzīvotājiem un
uzņēmējiem. Uzņēmumiem ir
izdevīgi pārcelt saimnieciskai
darbībai paradzētās telpas ārpus
lielpilsētām, tādā veidā samazinot
biroja telpi īri, komunālos
maksājumus, personāla un citas
izmaksas, kā arī paaugstinās darbinieku motivācija un ražīgumus.
Iedzīvotājiem tiek radīta iespēja
dzīvot savā dzimtajā pusē ārpus
lielpilsētām, tajā pašā laikā veicot
augsti (vai vidēji) kvalificētu darbu. Uzlabojas darba un privātās
dzīves līdzsvars, mazāk laika tiek
patērēts ceļā. Pašvaldības, kurā
tiek piedāvātas attālinātā darba
iespējas, kļūst pievilcīgākas kā
dzīvesvieta un darbavieta, jo
aug uzņēmējdarbības aktivitāte
un darba vietu skaits, kā arī
palielinās ienākumi pašvaldības
budžetā.

Noslēgusies akcija
„Skolas soma”
Pagājušajā gadā Sarkanā
krusta Balvu nodaļas darbinieki noslēdza sadarbības
līgumu ar organizāciju „ziedot.
lv”, un kopīgi piedalījās akcijā
„Skolas soma’’. Tās ietvaros
norisinājās ziedojumu vākšana
maznodrošinātajām Balvu novada ģimenēm.
Šogad akcija norisinājās no
jūlija līdz septembra sākumam.
Kopumā palīdzība tika sniegta
36 ģimenēm- dāvinot dāvanu
kartes 25 Ls vērtībā veikalā „Tik
Tak”. Akcijas laikā tika uzrunāti
arī Balvu novada iedzīvotāji,
kuri vēlētos ziedot. Palīdzību
maznodrošinātajām
ģimenēm
sniedza gan uzņēmēji, gan Balvu
novada iedzīvotāji, kuri ziedoja
apģērbu, apavus, rotaļlietas un

kancelejas preces.
Sarkanā krusta Balvu nodaļa
šinī akcijā piedalījās jau otro
gadu, bet šogad Balvu novads
saņēmis lielāku atbalstu nekā
pērn. Izvērtējot, cik ģimenēm
nepieciešama palīdzība, tika
noskaidrots, ka tās ir 39 ģimenes.
Bet atbalsts ir liels, jo palīdzība
tika sniegta gandrīz visām
ģimenēm.
Katram
bērnam,
kurš
uzsāk skolas gaitas ir svarīgi,
lai netrūktu mācību procesam
nepieciešamo piederumu, lai tas
skolēnam neradītu mazvērtības
sajūtu. Šāda veida akcijas
ir ļoti noderīgas, jo tādējādi
palīdzība atvieglina mācību
gada sākumu daudzbērnu un
maznodrošinātajās ģimenēs.

Kā strādā jaunieši Gulbenē?

Ievadseminārs uzņēmējdarbības uzsākšanai 26.septembrī
„Ziemeļlatgales
Biznesa centrā” skolēnu mācību
uzņēmumu
ievadseminārs
uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas
paredzēts skolēniem, skolotājiem
un uzņēmējiem.
Semināra mērķis ir sekmēt
inovatīvās
uzņēmējdarbības
attīstību Latvijā, kam piemīt
izaugsmes potenciāls. Pasākuma
norises laikā skolēniem būs
iespējams uzzināt informāciju
par uzņēmējdarbības uzsākšanas
iespējām, bet skolotājiem būs
iespējams uzzināt kā ietekmēt
un motivēt jauniešus karjeras izvēlei, lielāku uzmanību
pievēršot
skolēnu
mācību
uzņēmumiem kā uzņēmējspēju
attīstošam procesam.
Semināra sākumā- pulksten 12.00 uzrunas vārdus teiks

aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” direktors Viktors Šļuncevs, Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektore
Inta Kaļva un Balvu novada
pašvaldības izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja
Iveta Tiltiņa. Semināra norises
laikā par uzņēmējdarbības vidi
Latvijā stāstīs bankas „Swedbank” pārstāvji, bet par jauniešu
uzņēmējspēju
attīstīšanu
informēs
JA-YE
programmas direktore Inga Bolmane.
Plašāku vēstījumu sabiedrībai
par SMU starptautiskajiem
pasākumiem un pieredzi paziņos
SMU dalībnieki- Marta Saliņa,
Toms Bārda un Kristīna Kleina. Programmas laikā skolēni
un skolotāji varēs iepazīties ar
SIA „Eco Fabrika” vadītājiem

Daci un Guntaru Sultiem, kā
arī uzzināt par SIA „Melany”
vadītāja Artura Moroza veiksmes
stāstu.
Savukārt semināra programma uzņēmējiem sāksies pulksten
15.00, ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāja Andra Kazinovska
un Balvu novada konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja Ģirta
Teilāna
uzrunu
semināra
apmeklētājiem. Semināra norises
laikā ar idejām par starptautisko
pieredzi uzņēmējspēju kompetences veidošanā jauniešos
dalīsies JA-YE izpildirektors
Jānis Krievāns. Programmas
noslēgumā SMU programmas
speciāliste Marta Saliņa rosinās
skolotājus pieteikties starptautiskajam projektam – „Enterprise
without Borders”.

Aktīvie, radošie jaunieši no
Balvu bērnu un jauniešu centra Kristīne Antonova, Raitis
Vizulis, Emīls Tjunītis kopā ar
jaunatnes lietu speciālisti Ināru
Frolovu
septītajā septembrī
devās uz Gulbenes jauniešu
centru "Bāze", kur Gulbenes
jaunieši svinēja sešu gadu jubileju. Svinības bija apvienotas

ar centra telpu prezentāciju pēc
veiktajiem remontdarbiem ar
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas atbalstu. Tika griezta jauno telpu atklāšanas lentīte,
bija daudz ziedu, balonu, uzrunu un apsveikumu. Pasākuma
dalībnieki uzzināja, ko nozīmē šā
centra jaunās - multifunkcionālās
- iespējas un varēja tās izmēģināt.

Noslēgusies projekta „Balvu novada pašvaldības darbinieku
kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu
fondu līdzekļu piesaistē” īstenošana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Laikā posmā no 2012.
gada 1.aprīļa līdz 2012.gada
31.augustam Balvu novada
pašvaldība īstenoja Eiropas
Sociālā fonda 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
Projekta īstenošanas laikā
14 dienas notika intensīvas
pašvaldības
darbinieku
apmācības.
Tika īstenotas
apmācības par divām tēmām „Projektu izstrāde un vadība Eiropas Savienības un citu fondu
finanšu līdzekļu piesaistē” vadīja
lektore Inese Ozola un „Projekta dokumentu koplietošana un

mākoņdatošanas pakalpojumu
izmantošana” – lektors Guntis
Laicāns. Apmācībās piedalījās
30 dalībnieki. Visi dalībnieki ir
Balvu novada pašvaldības un tās
iestāžu darbinieki no Bērzpils
pagasta, Vīksnas pagasta, Kubulu pagasta, Tilžas pagasta,
Krišjāņu pagasta, Briežuciema
pagasta un vairākām Balvu
pilsētas iestādēm. Projekta ietvaros apmācību dalībnieki jūlija
mēnesī piedalījās divu dienu
pieredzes apmaiņas braucienā
uz Ventspils novada pašvaldību,
kur guvām pieredzi projektu
īstenošanā Kurzemē.
Apmācību
noslēgumā
dalībniekiem bija jāizstrādā
projektu idejas un noslēguma
nodarbībā 10.augustā tās tika

prezentētas un aizstāvētas.
Projekta
rezultātā
tika
sasniegts projekta mērķis nodrošināta
Balvu
novada
pašvaldības darbinieku zināšanu
kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības citu ārvalstu
fondu finansējuma piesaistē un
projektu ieviešanā.
Apmācību noslēgumā visi
30 projekta dalībnieki saņēma
sertifikātus, kas apliecina, ka
projekta ietvaros piedalījušies
apmācībās par tēmām - „Projektu izstrāde un vadība Eiropas
Savienības un citu fondu finanšu
līdzekļu piesaistē” un „Projekta dokumentu koplietošana un
mākoņdatošanas pakalpojumu
izmantošana”.
Projekta finansējumu 100%
nodrošina Eiropas Sociālais
fonds.

Irēna Začeva,
Projekta vadītāja
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Jauna vieta treniņiem

Ieskandinot jaunā mācību
gada sākumu, trešajā septembrī
Balvu pamatskolā pulcējās jaunie
sportisti, viņu vecāki, skolotāji
un vadības pārstāvji, lai atklātu

jauno Sporta skolas cīņu zāli.
Atklāšanas lentu pārgrieza Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis kopā ar
jaunatklātās zāles būvdarbu
veicēju
SIA
„Ozolmājas”
pārstāvi Aigaru Pušpuru.
Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova zāles
svinīgo atklāšanu iesāka ar īsu
Cīņas sporta vēstures izklāstu.
Viņa pateicās Balvu novada
Domes priekšsēdētājam par
finansiālo atbalstu zāles tapšanā,
SIA „Ozolmājas” par būvdarbu
veikšanu, kā arī Grieķu-Romiešu
cīņu trenerim Konstantīnam
Titorenko par ieguldīto darbu zāles tapšanā un sportistu
sagatavošanā.
Gandarījumu par paveikto
izteica Balvu novada Domes

priekšsēdētājs A.Kazinovskis.
Viņš atzina, ka pirms zāles remontdarbiem notika diskusijas par tās ierīkošanu dažādās
pilsētas iestādēs, bet galu galā
tika pieņemts pareizais lēmums,
jo zāle ir atbilstošā vietā,
sakārtota un gatava jauno sportistu darbam. „Gaidīsim augstus
rezultātus”, vēlēja priekšsēdētājs.
Pasākumā piedalījās un apsveikuma vārdus sacīja arī Latvijas Cīņas federācijas prezidents
Visvaldis Freidenfelds un Rīgas
K.Kundziņa cīņas sporta skolas direktore Inga Freidenfelde.
V.Freidenfelds pateicās Balvu
Sporta skolas direktorei par
ieguldījumu cīņas sporta attīstībā
Balvu novadā un visā Latvijā
un apbalvoja ar Goda rakstu.
Federācijas prezidents novēlēja

panākumus jaunajiem sportistiem, lai arī turpmāk Latviju un
Eiropu pārstāvētu spēcīgi sportisti no Latgales.
Laba vēlējumi šajā pasākumā

Kravas ierobežojumi uz ceļiem no 1. oktobra
Iestājoties rudens šķīdonim
tiks slēgti vairāki Balvu novada grants seguma ceļi, tajos
noteikts 3,5 tonnu pilnas masas
ierobežojums.
Ierobežojumu
plānots noteikt ar 1. oktobri
Bērzkalnes pagastāBērzkalne - Ploskena
Bērzkalne - Taureskalns
Silakrogs - Lazdukalns
Vējava - Brieževa
Silakrogs - Auzāji
Elkšņeva – Mūrova
Vectilžas pagastāSudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe - Grūznis;
Pulksteņi - Sāvāni;
Vectilža - Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi

Lazdulejas pagastāĶīļi- Orlovas vārti
Egļuciems- Petrovka
Šumkova- Priedes
Nobrauktuve uz Ozolzīlēm
Nobrauktuve uz Mežalaukiem
Nobrauktuve uz Liepām
Nobrauktuve uz Zirgadobi
Nobrauktuve uz Brinkeni-1
Nobrauktuve uz Ošsalām
Nobrauktuve uz Brinkeni-2
Petrovka- Lipukovka
Petrovka_ Marjevka
Petrovka- Zaļčupe
Nobrauktuve uz Vārpām
Brinkene1-Akmeņkalni
Egļuciems- Zaķusala
Nobrauktuve uz Avikšiem
Bērzpils pagastāDārza iela
Pāliņi - Dārza iela

Brīvpusdienas un 20 lati mācību līdzekļu
iegādei
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta speciālisti,
izvērtējot 2012.gada sociālo pabalstu budžeta iespējas, griezās
ar
priekšlikumiem
novada
Domē, par papildus materiālās
palīdzības piešķiršanu ģimenēm
ar bērniem. Priekšlikumi tika
analizēti Sociālajā un finanšu
komitejā, papildināti, un tālāk
virzīti izskatīšanai Domes sēdē.
Šobrīd Saistošie noteikumi
paredz, ka brīvpusdienas skolās
Balvu novadā var saņemt trūcīgo
un daudzbērnu ģimeņu bērni, ja
vecāki ir griezušies Sociālajā
dienestā un nokārtojuši visas
formalitātes. Saistošie noteikumi
paredz arī materiālo palīdzību
trūcīgām ģimenēm mācību
līdzekļu iegādei, 20 latu apmērā
vienam bērnam.
Pamatojoties uz Balvu novada Domes 2012.gada 13.septembra lēmumu, līdz 2012.
gada beigām tiks atbalstītas arī
maznodrošinātas ģimenes ar
bērniem (kuru ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz
120 latus mēnesī), ģimenes,
kuras audzina bērnu invalīdu,
daudzbērnu ģimenes, kā arī bērni
bāreņi un bez vecāku gādības
palikuši bērni.
Visas nosauktās mērķa grupas ir tiesīgas griezties Sociālajā
dienestā ar iesniegumu un
saņemt:
1. Brīvpusdienas skolās
100% apmērā;
2. Ēdināšanas
maksu
bērnudārzos 50% apmērā;

3. Pabalstu
mācību
līdzekļu iegādei 20 latu apmērā
vienam skolēnam vai pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim,
kurš apgūst 5-gadnieku vai
6-gadnieku apmācību programmu.
Pabalstus var saņemt tās
ģimenes, kuras savu dzīvesvietu
deklarējušas Balvu novadā
un bērni mācās Balvu novada
skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs, izņemot gadījumus,
kad bērns apgūst arodizglītību
ārpus novada mācību iestādes –
programmā, kura netiek piedāvāta
pašvaldības teritorijā esošajās
mācību iestādēs vai bērns bārenis
uzturas audžuģimenē ārpus Balvu novada.
•
Lauku
teritorijas
iedzīvotājiem,
pabalsta
saņemšanai, griezties pie sava
sociālā
darbinieka
pagasta
pārvaldē!
•
Par daudzbērnu ģimeni
tiek uzskatīta ģimene, kura
audzina trīs un vairāk bērnus.
Minētos pabalstus par tiem
bērniem, kuri mācās Balvu novada skolās, tiesīgas saņemt arī
tās daudzbērnu ģimenes, ja kāds
no bērniem sasniedzis pilngadību
un turpina sekmīgi mācīties (līdz
24.gadu vecumam).
•
Pabalstu
izmaksas
darbības laiks, nosauktajai mērķa
grupai, ir līdz 2012.gada 21.decembrim.
Anita Petrova,
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja

Mūramuiža – Sola
Līdumnieki – Zosuļi
Golvari – Zosuļi
Golvari – Kononi
Viškuļi - vecais Ičas tilts
Silamuiža - Dārza iela

Tilžas pagastāMiza – Pakalnieši
Pakalnieši – Baldonis
Plēsums – Keiba
Pakalnieši – Sīviņš
Pauliņš – Barbāns
Ločmelis - Kāpessila kapi
Terentjevs – Pičukāns
Graudumnieks – Deņisovs
Ūdrenes ceļš
Zelčs - I-Komplekss
Tilžas kapi – Meteņi
Plēsums - Toki - Keiba –
Tilža
Miza - Stalidzāns P.

Brakovska – Ločmelis
Berķi – Zelči
Logins - J. Stalidzāns

Briežuciema pagastā
Augstasils- Ploskine-Dambergi
Balvu pagastā
Naudaskalns – Ozolsala
Reči – Balvi
Naudaskalns – Silamala
Silamala – Dūrupe
Naudaskalns – Lemešova
Lācupe – Dzeņulauza
Vīksnas pagastā
Vīksna – Zaļmežnieki
Sprogas – Oknupe - Pokuļeva
Smiltene – Oknupe
Derdziņi – Derdziņu kapi
Makšinava – Ašusila karjers

7.

izskanēja arī no Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājas
Ivetas Tiltiņas, Aigara Pušpura
un audzēkņu vecākiem.

Ukraina – Kačupe
Mežarija – Aizezere
Dobudeksnis – Makšinava
Vīksna - Valentinova
Kubulu pagastā
Sita – Briedīši
Sita – Kozlova
Stirnusala – Sita
Stacija – Celmene
Steķentava – Pērkoni
Gobusala – Guznava
Vladimirova – Sita
Salmaņu kapi – Romūksti
Bankas ceļš
Celmenes kaltes ceļš
Druvenieki – Zači
Slūžu ceļš

Mazās Māras dienā apceļo Latgali

Sociālā dienesta Sociālo
pakalpojumu nodaļas vadītāja
Anna Laizāne kopā ar aprūpētāju
Ināru Strapcāni noorganizēja
jauku ceļojumu Balvu novada
senioriem uz Rēzeknes un Aglonas novadiem.
Ekskursija tika rīkota ar
mērķi popularizēt aktīvu atpūtu

un izzināt Latgales kultūrvēsturi
un tradīcijas. Tā notika Mazās
Māras dienā 8.septembrī, kuras
laikā tika apmeklēta arī starptautiskas nozīmes svētvieta - Aglonas bazilika. Ceļotājas ciemojās
Audriņu pagasta mini zoodārzā,
kur apskatīja eksotisko putnu
un pundurdzīvnieku kolekciju.

Kursi Biškopjiem
Latvijas
Biškopības
biedrība (LBB) sadarbībā ar
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Mūžizglītības
centru jau 2008. gadā uzsāka
mācību kursus biškopībā.
Mācību kurss, 224 teorētiskās
un 64 praktiskās nodarbības,
paredzēts iesācējiem biškopībā.
Nodarbību biežums - divas dienas mēnesī. Arī šā gada rudenī
tiks uzsākts jauns divgadīgs
mācību kurss.
Jauniešiem līdz 18 gadu

vecuma sasniegšanai kursi ir
bez maksas, pensionāriem un
invalīdiem 50% atlaide.
Biškopības kursu pirmajā
mācību gadā interesenti apgūst
pamatzināšanas
biškopībā,
otrajā – bišu selekciju, bišu
māšu audzēšanu un produktu
ražošanu. Kursa noslēgumā
dalībnieki
saņems
LLU
Mūžizglītības centra apliecību
par profesionālās piln-veides
izglītību. Šobrīd apmācības tiek
daļēji līdzfinansētas ar valsts

Nākamais apskates objekts bija
Aglonas maizes muzejs, kurā
katrs tika aicināts uz sarunu
par maizi, sajust tikko ceptas
maizes smaržu, pacienāties ar
piparmētru tēju un medu, kā arī
dzirdēt stāstu par svētāko un
cilvēkam
visnepieciešamāko
– maizi. Dalībnieki sirsnīgus
pateicības vārdus ierakstīja
muzeja viesu grāmatā.
Ekskursijas
dalībniece,
Lūcija Logina, priecīga par doto
iespēju apceļot skaistākās Latgales vietas. Viņai dvēseliskas
pārdomas raisījās Karaļa kalnā
jeb Dieva dārzā, kur pasēžot
uz koka soliņa – roku veidolā,
varēja sajust enerģijas un spēka
pieplūdumu.
Prieks, ka mūsu seniori ir
aktīvi un dzīvespriecīgi!
Ilona Džigure,
Sociālā darbiniece

un ES finansējumu, ELGF
Kopējās tirgus organizācijas
pasākuma "Atbalsts biškopības
programmai".
LBB aicina interesentus
aizpildīt iesnieguma veidlapu. Papildus informāciju var
saņemt, zvanot programmas
koordinatorei Līgai Lapiņai Lapšinai, pa tālruni: 25902500
vai
63027762 vai rakstot uz
e-pastu liga.lapina-lapsina@
strops.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 14.septembris

Dārgais izdevuma „Balvu
novada ziņas ” lasītāj! Ja
mūsu izdevumu nesaņemat
savā pasta kastītē, bet vēlaties
iegūt jaunāko un aktuālāko
informāciju, tad izdevums ir
pieejams šādās Balvu novada
iestādēs:
Balvu pilsētā:
• Balvu
Amatniecības
vidusskolā
• Biznesa inkubatorā
• Poliklīnikā
• Balvu pansionātā
• Balvu novada muzejā
• Tūrisma informācijas centrā
• Lauku konsultāciju birojā
• Balvu bērnu un jauniešu
centrā
• Tālākizglītības centrā
• Balvu pamatskolā
• Sociālajā servisā
• Bāriņtiesā
• Balvu centrālajā bibliotēkā
• Dzimtsarakstu nodaļā
• Izglītības,kultūras un sporta
pārvaldē
• Balvu pašvaldības policijā
• Balvu valsts ģimnāzijā
• Balvu mūzikas skolā
• Balvu mākslas skolā
• Santex norēķinu centrā
• Balvu sporta skolā
• Balvu kultūras un atpūtas
centrā
• Lukoil uzpildes stacijā
• Virši uzpildes stacijā
• Balvu autoostā
• Valsts ieņēmumu dienestā
• Valsts
nodarbinātības
aģentūrā
• Valsts tehnikumā
• Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra
Balvu pagastā
• Balvu pagasta pārvaldē
Bērzkalnes pagastā
• Bērzkalnes pagasta pārvaldē
• Rubeņu saieta namā
Bērzpils pagastā
• Bērzpils pagasta pārvaldē
• Bibliotēkā
• Pastā
• Bērzpils pagasta veikalos
• Bērzpils vidusskolā
Briežuciema pagastā
• Briežuciema
pagasta
pārvaldē
• Bibliotēkā
Krišjāņu pagastā
• Krišjāņu pagasta pārvaldē
• Bibliotēkā
• Krišjāņu pagasta veikalos
Kubulu pagastā
• Kubulu pagasta pārvaldē
• Pastā
• Bibliotēkā
Lazdulejas pagastā
• Lazdulejas pagasta pārvaldē
• Lazdulejas pagasta veikalā
Tilžas pagastā
• Tilžas pagasta pārvaldē
• Bibliotēkā
• Tilžas pagasta veikalos
• Tilžas vidusskolā
Vectilžas pagastā
• Vectilžas pagasta pārvaldē
• Vectilžas pagasta veikalos
• Vectilžas pamatskolā
Vīksnas pagastā
• Vīksnas pagasta pārvaldē
• Bibliotēkā
• Vīksnas pamatskolā
• Vīksnas pagasta veikalos
• Vīksnas bērnudārzā

Balvu centrālā bibliotēka aicina
iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā
„Bibliotēka man, es bibliotēkai”
Akcijas laiks no 10.septembra līdz 30. oktobrim.
Papīru var vest uz Brīvības ielu 48, Jauniešu centru no
plkst.11.00 līdz 18.00. Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvaniet
pa tālruni 26685458.
Aicinām ikvienu iedzīvotāju pievienoties Zaļākai dzīvei - nodot
papīru, avīzes, vecas grāmatas, žurnālus, katalogus!

Pašapziņas celšanas studija „LOTE”
uzņem jaunas dalībnieces 3-18 gadi
Programmā iekļautas nodarbības:
Personības pilnveidošanās, dzīves prasmju apmācība, veselīgs
dzīvesveids, runas kultūra, uzvedības kultūra, defilē, stājas korekcija, profesionālās karjeras izvēle, dietoloģija, psiholoģija,
Aktiermeistarība, etiķete, stils un mode, tēls un imidžs,
skaistumkopšana, grimma veidošanas pamati, fototesti, pozitīvās
domāšanas spēks, tērpu šūšana, horeogrāfija, piedalīšanās
pasākumos, modes skatēs, konkursos!
Lotes pasniedzēji ir kolosāli, ļoti zinoši savā jomā un nodarbības
vada tā, ... kad esi tajā visā iekšā, redzi un uz savas ādas izjūti, kā tas
viss darbojas patiesībā.
Nodarbību maksa Ls 20.-/mēnesī 3h nedēļā.
(Nodarbības piektdienās Balvu bērnu un jauniešu centrā vai Balvu Amatniecības vsk.)
Pirmā nodarbība 14. septembrī plkst.16:00-19:00
Balvu Amatniecības vidusskolā Aktu zālē
Grupu komplektēšana jau sākusies.
Vairākiem bērniem no vienas ģimenes atlaides.
Katram dalībniekam individuāla pieeja.
Pieteikties nodarbībām var visa mācību gada garumā.
Pieteikšanās pa tālruni 26428477 e-pasts studijalote@inbox.lv
vai draugiem.lv
Vadītāja: Līga Moroza-Ušacka

A F I Š A

Balvu pilsēta
15.septembrī Balvu ezera kauss spiningošanā un velcēšanā pludmalē pie
Balvu Sporta skolas. No plkst.6.00 reģistrēšanās, plkst. 7.00 starts.
22.septembrī Balvu gadatirgus.
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”;
•
Leļļu darbnīcas „Radošais dārzs” leļļu 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”.
Krišjāņu pagasts
22.septembrī plkst. 17.00 Krišjāņu Kultūras nama atklāšana pēc renovācijas.
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.

Deju studija „TERPSIHORA”- piedāvā
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
ATTĪSTOŠĀS DEJAS UN RITMIKA BĒRNIEM
Dejas bērnu attīstībai-viss kustību rotaļu un mūsdienu mūzikas
pavadījumā!
Uzņemam vecuma grupas:
2,5-4 gadi;
5-6 gadi.
MŪSDIENU DEJU GRUPA (iesācējiem)
7-11 gadi.
MŪSDIENU DEJU GRUPA „HUGO”
Pamatsastāvs uzņem dejotājus ar priekšzināšanām (7-11 gadi).
ŠOVA DEJU GRUPA „LEO”
Pamatsastāvs uzņem dejotājus ar priekšzināšanām (12-18 gadi).
Nodarbību maksa Ls 16.-/Ls mēnesī, 2x nedēļā.
Grupu komplektēšana jau sākusies.
Vairākiem bērniem no vienas ģimenes atlaides.
Katram dalībniekam individuāla pieeja.
Pieteikties nodarbībām var visa mācību gada garumā.
Pieteikšanās pa tālruni 26428477 e-pasts studijaterpsihora@inbox.lv vai draugiem.lv
Vadītāja: Līga Moroza-Ušacka

Ārsts neirologs G. Smilktiņš
no 18. septembra
uzsāk pacientu pieņemšanu
Gulbenes poliklīnikā, Upes
ielā 1, Gulbenē
trešdienās no 11.00-16.00
Balvu poliklīnikā, Krasta
ielā 1, Balvos
otrdienās no 13.00-16.00
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu
pacienta iemaksa Ls 3
Bez nosūtījuma- maksas
pakalpojums.
Pieteikties pa telefonu nr.
64472809- Gulbenē
64507001- Balvos

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

7.-9. klašu jaunieši!
Vai Tu zini, kas ir dejotprieks? Atnāc 18. septembrī
plkst. 17.30 uz Balvu Kultūras
un atpūtas centru, tiecies ar
deju kolektīvu vadītāju Agri
Veismani, ieraugi jaunus draugus un sāc dejot tautu dejas!
Darbu uzsāk deju kopas ,,Rika,,
DEJU STUDIJA 7.-9. klašu
skolēniem. Ļoti gaidīsim!

Piedāvā darbu

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests STEIDZĪGI
meklē medicīnas māsu darbam
‘’Dienas centrā’’ .
Tālrunis
informācijai
28674458; 29146294.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Balvu zaļais
stadions 2012
Orientēšanās
sacensību
"Balvu zaļais stadions 2012"
7.kārta notiks 21.septembrī
Sitā (marķējums no ceļa BalviGulbene) un 8.kārta 5.oktobrī
Balvos, Lāču dārzā.
Starts no plkst. 15:00 līdz
18:00. Sīkāka informācija pa
tālr.: 29827377.

Izmaiņas Baltcom
kontakttālruņos!

Sākot no šī gada 3.septembra lūdzam izmantot šādus
tālruņa numurus:
67480048 – uzziņām par
Baltcom piedāvātajiem pakalpojumiem;
67480080 – saziņai ar
tehniskā atbalsta speciālistiem,
bojājumu pieteikšanai un tml.

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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