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Bērzpils un Tilžas vidusskolas - labākās Latvijā Jaunsargi pulcējas Balvos –

Tilžas un Bērzpils pedagogi kopā ar V.Zatleru, J.Endeli un G.Ulmani pēc
svinīgās ceremonijas

Lai
novērtētu
izglītības
līmeni Latvijas skolās, Draudzīgā
aicinājuma fonds kopā ar Nordea banku apkopojis jaunākos
Skolu reitinga rezultātus, nosakot labākās skolas Latvijā. Tika
vērtēti skolu sasniegumi mācību
priekšmetu olimpiādēs, ņemot
vērā katras skolas skolēnu skai-

tu un valsts olimpiādēs iegūtās
godalgotās vietas. Pateicoties
Draudzīgā aicinājuma fonda
priekšsēdētāja Jāņa Endeles entuziasmam, nu jau vairākus gadus Draudzīgā aicinājuma skolu
reitings tiek veidots ar mērķi
izveidot pēc iespējas objektīvu
vidējās izglītības mācību iestāžu

vērtējumu
pēc
centralizēto
eksāmenu rezultātiem.
Izvērtējot
2012.
gada
centralizēto eksāmenu rezultātus,
Skolu reitinga 2012 virsotnē
ierindojās un zināšanu simbola
– Pūces – apbalvojumu svinīgā
ceremonijā Latvijas Nacionālajā
operā
Lauku
vidusskolu
kategorijā saņēma Balvu novada
Bērzpils vidusskola. Savukārt
Tilžas vidusskola kopvērtējumā
ierindojās godalgotajā 3.vietā.
Īpašu
pārsteigumu
un
prieku sagādāja tas, ka Tilžas
vidusskola ieguvusi Draudzīgā
Aicinājuma Izaugsmes balvu
par vislielāko sasniegto progresu
centralizēto eksāmenu rezultātu
kopvērtējumā. Šī balva tika īpaši
izcelta, jo izaugsme tiešā veidā
parādā izcilību. Balvu novada
Tilžas vidusskola uzrādījusi
visstraujāko izaugsmi – kāpumu
par 64 vietām.
Skolu reitinga 2012 rezultāti
pieejami mājas lapā www.
draudzigaisaicinajums.lv

Jauns posms maģistrālē „Austrumu stīga”

Oktobra beigās notika ceļu
projekta „Austrumu stīga” posma Zubki- Kārsava atklāšanas
ceremonija, kurā piedalījās
pārstāvji no Satiksmes ministrijas, VAS Latvijas valsts ceļi,
Lemminkainen Latvija- firmas,
kas ceļu būvēja, pārstāvji no
pašvaldībām un citi.
Tika teiktas uzrunas un apsveikumi, kuros tika uzsvērta šī
ceļa nozīmība. Par „Austrumu
Stīgas” projekta paveikto un
nākotnes plānoto informāciju

sniedza šī lielā projekta iniciators
un darba grupas vadītājs Balvu
novada domes priekšsēdētājs A.
Kazinovskis.
Ceļu projekts „Austrumu
Stīga” ir tapis 1998. gadā, sadarbojoties Balvu, Ludzas un
Krāslavas rajonu padomēm,
kopā ar Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamentu un
Latvijas Autoceļu direkcijas Latgales reģiona rajonu nodaļām.
Austrumu stīga- ceļš 256
kilometru garumā, kurš atrodas

mūsu valsts austrumu robežas
tuvumā. Tas sākas no Balvu rajona robežas ar Alūksnes rajonu
starp Liepnu un Kupravu un
ir turpinājums Vidzemes ceļu
projektam „Ziemeļu Stīga”,
šķērso Latgali ziemeļu- dienvidu virzienā līdz pat Krāslavas
un Daugavpils rajona robežai,
savienojoties ar projekta „Dienvidu Stīga” ceļiem.
Projekta ietvaros 2003.gadā ir
veikta rekonstrukcija un uzklāts
melnais segums ceļu posmiem
Viļaka- Medņeva, Cērpene- Baltinava un Ludza- Pilda, kuru
kopējais garums 23,55 kilometri,
kas izmaksāja 2217 tūkstoši latu.
2004.gadā rekonstruēja ceļuKārsava-Kaplava, 2005./2006.
gadā ceļu Pudinova-Pušmucova,
2010.gadā – ceļa posmu Baltinava- Zubki.
Projektu „Austrumu Stīga”
paredzēts realizēt, izmantojot
Eiropas Savienības, valsts un
pašvaldību līdzekļus, kopā ap 22
miljoniem latu.
Pašlaik tiek būvēts posms
no Medņevas līdz Rekavai.
Tuvākajā laikā vēlams panākt
posma Viļaka – Kuprava izbūvi.

Balvu slimnīcā uzsākti plaši remontdarbi
Daudzi Balvu pilsētas un
novada iedzīvotāji noteikti jau
pamanījuši, ka SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības”
Balvu slimnīcas telpās notikušas
ievērojamas pārmaiņas.
Slimnīcā
uzsākti
projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1./10/
IPIA/VEC/004
„Stacionārās
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”,
uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” rekonstrukcijas darbi. Projekta 1.kārtas
ietvaros līdz 19.decembrim

plānots veikt kosmētiskos remontdarbus Uzņemšanas, Bērnu
un Ginekoloģijas nodaļu telpās.
Savukārt līdz 2013.gada vasarai
paredzēts
pabeigt
pārējos,
projektā paredzētos, darbus –
ēkas fasādes rekonstrukciju,
palātu atjaunošanu utt.
Projekta realizēšanas laikā
Uzņemšanas un Bērnu nodaļa
pārvietotas uz citām slimnīcas
telpām. „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības” izpilddirektore Eva Smirnova jūtas
gandarīta, ka pacienti ir saprotoši
un samierinās ar pagaidu

neērtībām. Priecājamies, ka jau
pēc nepilna gada Balvu slimnīca
iegūs jaunu izskatu, kas būtiski
uzlabos gan pacientu ērtības,
gan mediķu darbu. Jāpiebilst, ka
ievērojami rekonstrukcijas darbi slimnīcā nav veikti kopš tās
uzcelšanas - 1952.gadā.
Slimnīcu apvienības projekta kopējās izmaksas sasniedz
1 964 395,83 lati, no kuriem aptuveni 60% jeb 1 242 941, 32 lati
novirzīti Balvu slimnīcas rekonstrukcijai.

nometne „Jaunsardzei 20”

Laikā no 29.oktobra līdz 1.novembrim Balvu Valsts ģimnāzijā
notiek Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2.novada nodaļas
jaunsargu sporta un mācību nometne „Jaunsardzei - 20”, kur
aptuveni 300 dalībnieki no visām
jaunsargu vienībām šajās dienās
pilnveido savas zināšanas – ierindas, ieroču mācībās, orientēšanās
sacensībās, pirmās palīdzības
sniegšanā u.c.
Svinīgajā nometnes atklāšanā
jaunsargu sasveicināšanās „Es
sveiks!” ieskandināja teju visu
pilsētu. Pēc valsts himnas un
Latvijas karoga pacelšanas
mastā, jaunsargus sveica Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, uzsverot,
ka katram latvietim ir jāmīl,
jāgodā un jāsargā sava zeme,
ka tikai mēs paši esam savas
zemes saimnieki un laime nav
jāmeklē nekur citur, kā tikai savā
dzimtenē. Priekšsēdētājs izteica
gandarījumu, ka uz šo nometni

pulcējušies tik daudzi spēcīgi
jaunsargi, vēlēja tiem veiksmi un
izturību šajās mācībās.
Jaunsardzes sveicēju vidū
bija arī Balvu Valsts ģimnāzijas,
kur nometnes dalībnieki šīs dienas mitinās, direktore Inese
Paidere.
Direktorei
vārds
jaunsargi asociējas ar divām
īpašībām – izturība un drošība,
kas noteikti piemīt klātesošajiem
jaunsargiem, ko pierādīja arī
skaļā sasveicināšanās. „Esmu
pārliecināta, ka šajās dienās
ģimnāzija noteikti būs drošībā”,
teica direktore, vēlot veiksmi
nometnē.
Noslēdzot
atklāšanas
pasākumu, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas
Rekrutēšanas un jaunsardzes
centra Jaunsardzes departamenta
2.novada nodaļas vadītājs Juris
Lelis vēlreiz visiem nometnes
dalībniekiem vēlēja veiksmi
un izdošanos un aicināja gatavoties orientēšanās sacensībām
„Iepazīsti Balvus”.

Balvu novada pašvaldība
atbalsta arī kaimiņus
Balvu novada pašvaldība
finansiāli atbalstījusi kaimiņu
novada sportistu Valteru Loginu
no Baltinavas 2012.gada FIM
Pasaules junioru čempionātā
Bulgārijā- Sevlievo, par ko
Latvijas Motosporta federācija
pašvaldībai izteikusi Pateicību.
Atgādinām, ka Pasaules Junioru čempionāts motokrosā notika
25., 26. augustā, uz kuru devās

arī astoņi Latvijas motobraucēji,
tai skaitā arī Valters.
Latvijas
65cc
klases
braucējiem - gan Raineram
Žukam, gan Valteram Loginam
bija pa spēkam nobraukt apli
pietiekami ātri, lai nodrošinātu
sev vietu otrās dienas sacensībās.
Valters uzrādīja 27. apļa laiku un
kopumā finišēja 22.vietā.
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Par pozitīvām lietām, kas iedvesmo

Andris Kazinovskis,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Iepriekšējā nedēļā bijuši
vairāki pasākumi, kas saistās
ar mūsu novadu un kuri ir
iepriecinājuši daudzus mūsu novada iedzīvotājus, arī mani.
Pirmkārt, prieks par Laicānu
ģimeni, kas piedalās dziedošo
ģimeņu konkursā, par viņu spilgtiem un emocionāli bagātiem
priekšnesumiem. Īpaši patīkami
bija dzirdēt raidījuma vadītāja
Ata Auzāna mūsu ģimenes pieteikumu - smaidošā Laicānu
ģimene
no
Ziemeļlatgales
galvaspilsētas Balviem. Tas
radīja lepnumu par to, kā Balvi
tiek uztverti Latvijas mērogā.
Prieks par to, ka mūsu novadā
ir daudzi šīs dziedošās ģimenes
atbalstītāji. Gribētos novēlēt, lai
ģimene no mūsu novada sasniedz
visaugstākos rezultātus šajā
konkursā, un ceru, ka zemnieki
un uzņēmēji savā pasākumā,
kas notiks 10.novembrī Kubulu kultūras namā, ar prieku
klausīsies Laicānu ģimenes koncertu.
Pozitīvs
notikums,
kas
iepriecināja balveniešus, īpaši
pareizticīgos, ir baznīcas ēkas
kokmateriālu
atvešana
no
Pleskavas apgabala uz Balviem.
Sākusies ēkas montāža. Arī novada pašvaldība ilgāku laiku
dažādos veidos ir atbalstījusi
baznīcas tapšanu. Ceru, ka darbs
ritēs raiti, un jaunā baznīcas
ēka tiks uzcelta tuvākajā laikā.
Uzskatu, ka tieši sadarbība un
savstarpējs atbalsts uz ticības,
starpkonfesionālā pamata ir

viens no galvenajiem sabiedrības
veidošanas
pamatakmeņiem
mūsu valstī, lai saliedētu Latvijā
dzīvojošo dažādu tautību un
uzskatu cilvēkus.
Treškārt,
ļoti
pozitīvas
un patīkamas atmiņas par
novada vadības vizīti pie
mūsu sadarbības partneriem
Baltkrievijā, Dokšicas rajonā
Vitebskas apgabalā. Secinājumi
ir sekojoši – atmetot lielās
politiskās peripetijas, baltkrievu
tauta, arī iedzīvotāji Dokšicas
rajonā dzīvo savu dzīvi, strādā,
atpūšas , organizē un piedalās
dažādos
pasākumos,
tāpat
kā mēs prot priecāties, un, ja
nepieciešams, pārvarēt grūtības.
Protams, šī vizīte deva arī
savu pieredzi. Ir lietas, kuras ir
vērts pamācīties no baltkrieviem.
Baltkrievijā no valsts puses
tiek atbalstīti lauki, lauku teritoriju attīstība un lauksaimniecība.
Dokšicas rajonā, kas atrodas pietiekami tālu gan no Vitebskas,
gan Minskas, ir daudz ražošanas
uzņēmumu, ar valsts atbalstu
tiek veidoti jauni – līdz ar to
cilvēkiem ir darba vietas. Laucinieki tiek atbalstīti ar pavisam
konkrētu palīdzību, piemēram,
jaunajiem speciālistiem tiek
nodrošināti dzīvokļi vai mērķa
kredīti mājas iegādei, ja viņi
brauc strādāt uz lauku teritoriju. Skolotājiem lauku skolās ir
20% piemaksa pie algas. Ir arī
cita veida atbalsti lauciniekiem.
Domāju, ka šāda veida pieredzi
būtu vēlams ieviest arī Latvijā.
Tiekoties ar Dokšicas rajona
vadību tika nolemts, ka mūsu
sadarbību turpmāk izvērsīsim
starp konkrētām iestādēm nozaru griezumā, nodibinot to starpā
savstarpējus kontaktus. Ir iecere
nākotnē organizēt Dokšicas
dienas Balvos, un otrādi, mūsu
mākslinieciskie
kolektīvi,
zemnieki un uzņēmēji varētu
piedalīties un reklamēt mūsu novadu Dokšicā.
Dokšica atrodas aptuveni
340 kilometru attālumā no Balviem, tas ir tikpat kā līdz Saldum
Kurzemē un ar kaimiņiem ir
nepieciešams sadarboties.

Balvu novada pašvaldība īsteno
projektu „Saieta namu rekonstrukcija Balvu novada pagastos”

Lauku atbalsta dienests
ir apstiprinājis Balvu novada
pašvaldības projekta iesniegumu
Nr.12-07-L32100-000016 “Saieta namu rekonstrukcija Balvu novada pagastos”, kas tika iesniegts
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas
lauku attīstības programmas
2007-2013.gadam
pasākuma
„Pakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas ir
15303.56 LVL, kur publiskais
finansējums 13773.20 LVL
Projekta mērķis ir tautas un
saieta namu skaņas, gaismas
aprīkojuma un telpu rekonstrukcija Balvu novada pašvaldības

Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas pagastos. Projekta rezultātā
Balvu pagastā tiks rekonstruēta
tautas nama skatuve, Bērzkalnes
pagastā veikta rekonstrukcija
saieta nama zālei, Lazdulejas
pagastā brīvdabas estrādes izbūve
un skatuves paaugstinājuma
ierīkošana Saieta nama zālē,
kā arī visos saieta namos tiks
iebūvēta skaņas aparatūra.
Šobrīd noslēgts līgums ar SIA
„Akvilons Z” par rekonstrukcijas
darbu veikšanu. Ar 2012.gada
29.oktobri tiek uzsākti darbi
Lazdulejas pagasta saieta namā.
Rekonstrukciju darbus plānots
pabeigt līdz 2012.gada 20.decembrim.

30.oktobra
Domes sēde
Otrdien, 30.oktobrī Balvu
novada pašvaldībā tika sasaukta
ārkārtas Domes sēde, kurā tika
izskatīti pieci jautājumi. Tajā
piedalījās 12 deputāti - Raimonds
Bombāns, Sarmīte Cunska,
Normunds Dimitrijevs, Pēteris
Kalniņš, Andris Kazinovskis,
Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina,
Pēteris Ozoliņš, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis
Puks un Jānis Trupovnieks.
Nepārņemt garāžu ēku
Tika apstiprināts lēmums
par atteikumu pārņemt
no
Valsts meža dienesta nekustamo īpašumu „Draudzes zeme
(garāža)”. Īpašums atrodas
Balvu novadā, Balvu pagastā„Centramuižā”, tas ir sliktā
stāvoklī. Līdz ar to atcelts
Balvu novada Domes 2012.
gada 11.jūlija lēmums „Par
nekustamā īpašuma „Draudzes
zeme (garāža)”, Centramuižā,
Balvu pagastā, Balvu novadā
pārņemšanu”.

Par
dalību
projektu
iesniegumu konkursā par
Briežuciema pamatskolu
Domes deputāti nolēma
piedalīties Sorosa fonds –
Latvija
(SFL)
izsludinātās
iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja
skolām” 2.kārtas- „Skola kā
kopienas attīstības resurss”
projektu konkursā un piešķirt
līdzfinansējumu
projektam„Briežuciema pamatskolas kā
daudzfunkcionālā resursu centra
tālāk attīstība – vīzijas, iespējas,
risinājumi”.
Par dalību konkursā par
energoefektivitātes uzlabošanu
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis”
Deputāti
akceptēja
lēmumprojektu
piedalīties
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” ar projektu ”Kompleksi risinājumi
ēku
energoefektivitātes
uzlabošana Balvu pirmsskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis””.
Projekta atbalsta gadījumā,
piešķirt ar KPFI līdzekļiem

finansētā, Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis”
iesniegtā projekta iesnieguma
”Kompleksi risinājumi ēku
energoefektivitātes uzlabošana
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis”” īstenošanai
līdzfinansējumu 61 250,00 lati.
Projekta kopējās izmaksas - 245
000 lati.
Tika
apstiprināts
lēmumprojekts
par
finanšu
līdzekļu - 8228 - latu piešķiršanu
ēkas tehniskās dokumentācijas
izstrādei Balvu pirmsskolas
izglītības iestādei „Pīlādzītis”.
Par
finanšu
līdzekļu
piešķiršanu hokeja laukuma
izbūvei
Sēdē nolēma piešķirt 5 600
latus Balvu Sporta centram
hokeja laukuma izbūvei no Balvu novada pašvaldības 2012.
gada pamatbudžeta vispārējiem
ieņēmumiem. Tiks iegādāti un
uzstādīti jauni borti.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

Balvu novada „Zemnieku, uzņēmēju ballē” par ieguldīto darbu un
sasniegumiem vairākās nominācijās tiks apbalvoti novada zemnieki
un uzņēmēji.
Nominācija

Laureāts

Stipra ģimene lauku sētā 2012

Z/S ”Sidrabiņi”, Andris un Antra Kriviši

Veiksmīga saimniekošana laukos 2012

Z/S„ Doburūči”, Vilnis Čirka

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2012

SIA „Ciemiņi 2012”, Lielbāržu ģimene

Klientam draudzīgs uzņēmums 2012

Z/S „Priežusili”, Valentīna Ozola

Uzņēmīgākais latvietis laukos 2012

Z/S „Jaunmāliņi”, Jānis Pauliņš

Netradicionālā saimniekošana laukos 2012

saimniecība „Akmentiņi”, Līga un Agris Kupči

Ilggadēja saimniekošana laukos 2012

Z/S „Zīles”, Ivars un Anna Buši

Veiksmīgs mājražotājs 2012

IK „Kolnasāta”, Dainis Rakstiņš

Paraugs daudzveidīgā saimniekošanā 2012

saimniecība „Annas”, Ēvalds Garjānis

Veiksmīgs jaunais uzņēmējs 2012

SIA „MRM Pakalni”, Mairis Eņģis

Izturīgākais lauksaimnieks 2012

saimniecība „Lūzenieki”, Sandra Stempere

Dzimtas koka veidotāji laukos 2012

saimniecība „Lieplapas”, Guntars un Elita Bukši

Dabai draudzīgākā saimniecība 2012

saimniecība „Guntari”, Jānis un Vija Timenieki

Lauku mantojuma saglabātājs 2012

Z/S „Cīruļi”, Ņina Smirnova

Enerģiskākā saimniece laukos 2012

Z/S „Ošsalas”, Silvija Salmane

Elastīgākā lauku saimniecība 2012

saimniecība „Silēni”, Vitālijs Petrovs

Sabiedriski aktīvākais lauksaimnieks 2012

saimniecība „Ošulāji”, Aigars Čirka

Savas zemes patrioti 2012

Z/S „Kalna mājas”, Vilhelmīne un Imants Začesti

Sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs 2012
Lielākais nodokļu maksātājs 2012

SIA „Balvu mežierīcības un konsultāciju centrs”,
Oskars Keišs
SIA „Liepas Z”, Edvīns Dille

Kvalitatīvu pakalpojumu sniedzējs 2012

SIA „Valdogs”, Dzidra Sērmūkša

Amata meistars 2012

SIA „Staburags - 1”, Pēteris Kravalis

Palīgs lauku sētā 2012

veterinārārste, Rita Keiša

Balvu novada uzņēmēj!
Ielūdzam un priecāsimies Jūs satikt “Zemnieku,
uzņēmēju ballē“ 10.novembrī plkst.19:00 Kubulu
kultūras namā.
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„Aktīvā miesā – veselīgs gars” – saka seniori

Oktobra mēnesī visā pasaulē
tiek godināti seniori ar mērķi
pievērst sabiedrības uzmanību
iedzīvotāju
novecošanās
problēmām un veco ļaužu dzīves
aktualitātēm, kā arī vientuļajiem
vecajiem cilvēkiem.
Par godu Starptautiskajai
veco ļaužu dienai Balvu novada
pašvaldības sociālās dzīvojamās

mājas “Atvasara’’ telpās notika
svētku pasākums ‘’Jaukā atvasara’’, kurā vienkopus pulcējās
gan mājas iedzīvotāji un darbinieki, gan uzaicinātie viesi.
Tika lasīta dzeja, runāts par sirds
veselību. Senioriem koncertu
sniedza jaunieši no Balvu bērnu
un jauniešu centra ar saviem
priekšnesumiem. Viņi pastāstīja

par sevi, tālākajām iecerēm, ko
vēlas mācīties un sasniegt savā
dzīvē.
Balvu novada pašvaldības
„Dienas centrs” telpās notika
svētku pasākums „Aktīvā miesā
– veselīgs gars”, kurā vienkopus
pulcējās Balvu novada seniori.
Pasākuma laikā Balvu teritoriālā
invalīdu biedrība iepazīstināja
ar savām gaumīgi noformētajām
ziedu un dārzeņu kompozīcijām
un sniedza koncertu ar skanīgām
latgaliešu dziesmām. Rudens
noskaņās dzejoļus lasīja Ilona
Džigure, akordeonists Arvīds
Kalniņš apmeklētājus priecēja ar
jautrām, aizraujošām dziesmām.
Balvu
novada
pašvaldības
sabiedrības veselības speciāliste,
Ilze
Kozlovska,
senioriem
sniedza informāciju par sirds
veselību un veselīga uztura principiem, kā arī mērīja asinsspiedienu stāstot par slimības riska

3.

faktoriem.
Pēc koncerta visi apmeklētāji
devās ekskursijā pa „Dienas
centrs”, nakts patversmes un
sociālo māju telpām. Pagastu
seniori bija patīkami pārsteigti
par plašo pakalpojumu klāstu,
ko sniedz sociālo pakalpojumu
nodaļa, kā arī par labiekārtotajām
sociālajām istabām, kurās dzīvo
vecie cilvēki, jo dzīvojot lauku
viensētās, viņiem pašiem ir
jāgādā par sava mājokļa siltumu, ūdens piegādi un pagalma
sakopšanu.
Jauku noskaņu radīja rokdarbu izstāde, kurā piedalījās čaklās
rokdarbnieces no Tilžas pagastaIlga Deņisova, Lucija Guste,
Bernadita Deglava, Vectilžas
pagasta – Antonija Jermacāne,
Rasma Jugane, Briežuciema pagasta - Aina Ločmele, Bērzpils
pagasta – Lolita Sergeviča, Irēna
Kindzule, Anita Šustere un no

Balviem - Biruta Zača un Olga
Villere. Rokdarbi – tas ir viens no
veidiem, kā mēs varam ietekmēt
pasauli, kā realizēt savus sapņus
un velmes, paust sevi un savas
spējas. Sen novērots, ka bērns,
kurš nēsā mammas adītu vai šūtu
apģērbu daudz retāk slimo nekā
citi bērni.
Pēc aktīviem pasākumiem
noslēgumā
tika
dziedātas
jaunības dienu dziesmas, baudīta
piparmētru un kumelīšu tēja ar
medu.
Sociālā dienesta darbiniekiem ir patiess prieks, ka mūsu
seniori aktīvi darbojas, iesaistās
kultūras un sporta dzīvē, labprāt
izglītojas un nodot pieredzi
jaunākajai paaudzei.

ļaus atrast risinājumus vajadzību
un
problēmu
atrisināšanai.
Foruma dalībniekus ar savu
priekšnesumu priecēja dziedošo
ģimeņu 3.konkursa uzvarētāji

brāļi Puncuļi. Pasākumā klāt
bija arī šobrīd aktuālā konkursa
dziedošās māsas Laicānes no
Balviem.

guna Bauere aizraujas ar vēsturi,
tā tapis romāns „Skolas Līze”,
kurā galvenie varoņi ir skolotāja
meita Līze Rātmindere, Matīss
Kaudzīte un Andrejs Pumpurs.
Vēsturiskiem notikumiem bagāts
ir rakstnieces romāns- „Ede,
Pumpura sieva”. Savukārt, par
Kārļa Skalbes un viņa sievas
dzīvesstāstu var uzzināt romānā
„Lizete”. Jauniešiem paredzētā
literaratūra ietver tādas Ingunas
Baueres grāmatas kā „Kļūdas
labojums” un „Kurš viņus
sapratīs”. Bet pati jaunākā rakstnieces grāmata ir izdota 2012.
gadā- „Ādama gredzens”. Šis
romāns arī ir vēsturiskiem notikumiem bagāts. Romāna varone Antonija dāvanā saņem
gredzenu, kurš lielā mērā

ietekmē viņas dzīvi, un saista to
ar dažādiem interesantiem notikumiem. Iedvesmu rakstniece
smeļas ikdienu, jeburā notikumā
vai lietā saskatot jaunu ideju.
Grāmatu
rakstīšanā
un
izdošanā palīdzējis gan vīrs, gan
meita. Kopā izdotas 15 grāmatas.
Ingunas Baueres moto: „Ar 15
grāmatām es noteikti neapstāšos,
jo nemirkli nenožēloju to, par
ko esmu kļuvusi!” Balvu Valsts
ģimnāzijas skolēniem rakstniece
novēlēja lieki nekavēt laiku,
bet gan rīkoties un apgūt jaunas
zināšanas, jo tās ir visa pamats.
Galvenā atziņa šo svētku
laikā - grāmatu lasīšana attīsta
domas. Dators ir laba lieta, bet
domāt māca grāmata. Iesim uz
bibliotēku!

Anna Laizāne,
Sociālo pakalpojumu nodaļas
vadītāja

Balvu iedzīvotāju forums

20.oktobrī Balvu Muižā
notika Balvu iedzīvotāju forums, kuru rīkoja biedrība 'Ritineitis" sadarbībā ar Borisa un
Ināras Teterovu fondu un Balvu
Tālākizglītības un cilvēkresursu

attīstības centru. Foruma ideja ir iedzīvotāju līdzdalības
veicināšana vietējās attīstības
plānošanā, vajadzību un to
risināšanas modeļu veidošanā.
Foruma atklāšanā Balvu novada

domes priekšsēdētāja vietniece
Ināra Ņikuļina uzsvēra, ka svarīga
ir iedzīvotāju komunikācija sarunu veidošana starp novada
vadību un iedzīvotājiem. Dialogs

Balvi ir grāmatu pilsēta

19.oktobrī Balvos notika
Grāmatu svētki. Balvu Centrālā
bibliotēka sadarbībā ar grāmatu
izdevniecību Zvaigzne ABC
sarīkoja jauku tikšanos starp
rakstītājiem un lasītājiem visā
dienas garumā. Svētku atklāšanā
Balvu centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule iejutās
Brālīša tēlā. Bija arī Karlsons,
Bokas jaunkundze, raganiņas,
Buratīno, Šreks un Fiona, vēl
citi pasaku varoņi. Grāmatu
apgāda Zvaigzne ABC valdes
priekšsēdētāja Vija Kilbloka bija
priecīga par šiem svētkiem, jo
pasākums bija ar bagātīgu pro-

grammu - no galvaspilsētas bija
atbraukuši daudzu grāmatu autori. Arī lasītāju pulks bija itin
kupls. Dažādas aktivitātes notika visā pilsētā - bija grāmatu
orientēšanās sacensības, papīra
locīšanas nodarbības, dziesmas
ar Rolandu Ūdri un Ilonu Balodi par ceļojumu uz Pekinu.
Grāmatu svētku ietvaros Balvu
novadā ciemojās dažādi viesi,
tajā skaitā arī dažādu žanru rakstnieki. Ģimnāzijā gan skolēniem,
gan interesentiem bija iespēja
satikt rakstnieci Ingunu Baueri,
kura raksta par literatūras klasiķu
ģimeņu likteņiem. Inguna Baue-

re ir rakstniece no Vecpiebalgas, ar 12 gadus ilgu pieredzi
rakstniecības jomā.
Agrāk
Inguna
Bauere
strādājusi skolotājas amatā.
Rakstniece atzina, ka rakstīt
viņu pamudinājušas vēstules,
kuras viņa rakstījusi gan savai
mammai, gan māsai. Pastāvējis
uzskats - jo vairāk uzrakstītu
vēstuļu un vairāk tajās aprakstu, jo labāk. Laikam ejot, bijusi
iespēja rakstīt vēstules un adresēt
tās žurnāliem. Vairākas vēstules
rakstniece tika sūtījusi žurnālam
„Ieva”.
Rakstot
žurnālam,
smeļoties iedvesmu, rakstniece
sapratusi, ka spēj paveikt vēl
vairāk, un uzrakstījusi savu pirmo romānu- „Sauc mani sniegā”.
Piedalījusies konkursā, un guvusi pirmo vietu. Tādējādi tikusi
pamanīta, un tas bijis stimuls
rakstīt nākamo romānu.
„Grāmatas
izdošana
mūsdienās prasa gan lielus laika
resursus, gan pamatīgus izdevumus, bet rakstīt mudina doma,
ka kļūsti vecāks un atmiņas
par tevi gaist. Tādēļ mēģinu
atdzīvināt pagātni, un rakstu par
Latvijā ievērojamiem cilvēkiem.
Tādiem, kurus aizmirst patiešām
nedrīkst!”, saka rakstniece. In-
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Novadu izglītības iestādes dalās pieredzē

18.oktobrī
Eglaines
pamatskolā norisinājās jauks
un
pozitīviem
iespaidiem
piesātināts Balvu Iekļaujošas
izglītības atbalsta centra (BIIAC - ESF projekts „Izglītojamo
ar funkcionāliem traucējumiem
atbalsta
sistēmas
izveide”
(vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/
1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001))
darbības reģiona iekļaujošas
izglītības iestāžu sadraudzības
pasākums „Kopā roku rokā”,

ko organizēja BIIAC, Eglaines
pamatskola un Rugāju novada
dome.
Jau tā saulaino rudens dienu
vēl saulaināku darīja pasākuma
ciemiņu - Rugāju novada domes
priekšsēdētājas Ritas Krēmeres
un Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas Ivetas
Tiltiņas, kā arī mājas saimnieka
- Eglaines pamatskolas direktora
Eduarda Stalidzāna, sirsnīgie

apsveikuma vārdi klātesošajiem.
Dalībniekus
aizkustināja
pasākuma nosaukums, jo tikai kopā roku rokā mēs spējam
paveikt lielas lietas. Bērnu acīs
dzirkstīja prieks, bet sirsniņās
bija jaušams satraukums, jo
daudziem no viņiem šī bija
pirmā reize, kad jāpārstāv sava
skola, savs novads ārpus ierastās
ikdienas dzīves. Saspringumu
mazināja burvīgā pasākuma
vadītāja Sarkangalvīte, kura,
dodoties
pie
vecmāmiņas,
pavisam nejauši bija nokļuvusi
pasākumā. Prezentēt sevi, savu
skolu un savu novadu skolēni
bija ieradušies no Balvu novada
Stacijas pamatskolas, Gulbenes
novada Tirzas pamatskolas,
Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas, Alūksnes novada
Liepnas
internātpamatskolas,
Ciblas novada Pušmucovas pamatskolas, Rēzeknes pilsētas
2.vidusskolas, Kārsavas novada
Kārsavas vidusskolas, Viļakas
novada Žīguru pamatskolas, kā

arī Rugāju novada Eglaines pamatskolas. Kopumā pasākumā
piedalījās 101 dalībnieks. Pēc
priekšnesumiem Sarkangalvīte
aicināja
visus
piedalīties
sadraudzības rotaļās, neizpalika arī diskotēka. Pasākuma
noslēgumā bērnu sejās bija
vērojama labi padarīta darba
sajūta, kas mijās ar patīkamu
nogurumu. Pasākumā laikā bija
iespēja vienkopus aplūkot arī
Eglaines pamatskolas skolēnu
un skolotāju sagatavoto radošo
darbu izstādi.
Paralēli skolēnu aktivitātēm
pedagogiem tika piedāvāta
iespēja
izglītoties
mācību
seminārā „Kā organizēt mācību
procesu, ja klasē ir izglītojamais
ar funkcionāliem traucējumiem”.
Uzrunājot semināra dalībniekus,
BIIAC eksperte Mārīte Rozenfelde atzinīgi novērtēja pedagogu ieguldījumu speciālās
izglītības programmu īstenošanā
vispārizglītojošajās skolās. Savā
pieredzē iekļaujošās izglītības

īstenošanas jomā dalījās lektore
Marija Mazure no Rēzeknes
novada Nautrēnu vidusskolas.
Pēc semināra pedagogi atzina,
ka ir guvuši pieredzi par to,
kā citās izglītības iestādēs tiek
organizēts darbs ar izglītojamiem
ar dažādiem traucējumiem un labas idejas turpmākajam darbam.
Pedagogi atzina, ka novērtējuši
informāciju par interneta portālu
izmantošanu mācību procesā
iekļaujošās izglītības jomā un izteica vēlmi arī turpmāk izglītoties
par
dažādām
iekļaujošas
izglītības tēmām, piemēram, par
skolu pieredzi darbā ar vecākiem,
par labas saskarsmes veidošanu
klasē ar integrētiem bērniem, par
vērtēšanas sistēmu.
Par to, ka pasākums patiešām
izdevās, liecina izskanējušais
priekšlikums
ieviest
šādu
pasākumu kā tradīciju, kas
apliecina, ka roku rokā patiešām
būsim kopā!

Leģendu nakts Balvu muižā
27.oktobrī visā Latvijā notika Leģendu nakts, kuras laikā
durvis apmeklētājiem vēra 15
pilis un muižas. Leģendu nakti
organizē Latvijas Piļu un muižu
asociācija.
Balvu muižā šajā vakarā notika Akcijas „Apceļo seno Atzeles
novadu” noslēguma pasākums
„Pa lāča pēdām”. Akcijas laikā
ceļotāji no 1.maija līdz 15.oktobrim tika aicināti iepazīt 15
pilis un muižas senās Atzeles
teritorijā Balvu, Viļakas, Rugāju,
Baltinavas, Gulbenes, Alūksnes
un Apes novados. Noslēguma
pasākumā viesi un mājinieki
neformālā
gaisotnē
varēja
dalīties pārdomās par akcijas
laikā redzēto, iegūt informāciju
par citiem tūrisma maršrutiem,
uzklausīt tūrisma objektu saimnieku stāstījumu, piedalīties
dažādās
meistardarbnīcās,
aplūkot amatnieku darinājumus,
degustēt mājās ražotu produkciju un muižas tumšajā pagrabā
satikties ar spokiem. Pasākumā
dalībniekus uzrunāja Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva. Izpilddirektore
izteica prieku par aktīvajiem
ceļotājiem, kuri interesējas par
vēsturi un iepazīst Latviju un
vēlēja saglabāt interesi un atrast
arvien jaunus apskates objektus.
Akcijā
piedalījušos
objektu saimnieki un labāko
iesūtīto
fotogrāfiju
autori
saņēma piemiņas balvas. Balvu
muižas saimniece Maruta Castrova svētku balles dalībniekus
cienāja ar torti un šampanieti.
Lielākā daļa balles dalībnieku
bija tērpušies vēsturiskos tērpos,
tas radīja īpašu atmosfēru.
Ballē dejoja arī Lāča dārza
Lācis un Balvu Vilks. Diemžēl
paši balvenieši bija visai kūtri
pasākuma dalībnieki. Rīkotāji izteica cerību, ka nākamā Leģendu
nakts būs kuplāk apmeklēta, jo
organizatori iegulda ne mazums
pūļu un enerģijas, lai pasākums
izdotos.

Pasākuma rīkotāju komanda

Baltinavas novada muzeja un etnogrāfiskā ansambļa pārstāves

Uldis Arnicāns Balvu novada muzeja direktorei Ivetai Supei stāsta par
mājražoto dzērienu pagatavošanas tehnoloģiju

Zemnieku saimniecības „Birzupes” saimnieki no Stāmerienas piedāvāja
pašceptu maizi, sieru un mājas vīnu

Novadpētniece Tamāra Mitjušina stāsta par medus ceļu no pļavas līdz
mielasta galdam

Balles dalībnieki atmiņai fotografējas ar Lāča dārza Lāci un Balvu Vilku
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Liels solis bērnudārza labiekārtošanā
izglītības iestāžu labiekārtošanai.
Mūsu izglītības iestādē remonts
bija vairāk nekā nepieciešams,
jo ,,Sienāzītis’’ dibināts 1968.
gadā. Pateicoties bērnu vecāku
un darbinieku atbalstam, kopš
dibināšanas brīža iestādē veikti
tikai kosmētiskie remontdarbi. Veicot telpu novērtējumu,
iestādes remontam šogad tika
piešķirti 7000 latu.

Saruna ar Ivetu Barinsku,
Balvu novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Sienāzītis”
vadītāju.
Priecājamies, ka bērnudārzā
ir
notikušas
acīmredzamas
pārmaiņas. Kādi remontdarbi
iestādē tika veikti?
Šovasar jaunu izskatu ieguva viena no grupiņu telpām.
Kapitālais remonts tika veikts
vismazāko
apmeklētāju
grupiņā. Remontdarbu laikā
ir nomainītas griestu sijas un
to segumi, līdzinātas sienas,
piestiprināti piekaramie griesti,
veikta instalācijas nomaiņa, veidots interjers, iegādātas jaunas
mēbeles utt. Pārmaiņas notikušas
arī grupiņas ģērbtuvē, virtuvītē
un guļamtelpā. Grupas telpa

ieguvusi četru gadalaiku krāsu
gammu. Remontdarbu laikā vērā
tika ņemti arī audzinātāju ieteikumi un padomi. Uzlabošanas
darbu norise tika veikta rūpīgi un
nepārtraukti uzraudzīta.
Lielu
atbalstu
interjera
izveidē sniedza bērnudārza
audzēkņa Deivja mamma, Balvu
mākslas skolas skolotāja- Anita
Putniņa. Savu interesi izrādīja
bērnu vecāki, ar kuru iniciatīvu
tika
piesaistīta
grāmatnīca
„Zvaigzne ABC” un veikals
„Mans Mazais.”
Kā ieguvāt līdzekļus šo
pārmaiņu īstenošanai?
Atzinīgi novērtējam to, ka
šogad Balvu novada Domē
lielāku uzmanība tika pievērsta
Balvu
novada
pirmsskolas

Vai
iestādei
piešķirtais
līdzekļu apjoms bija pietiekams?
Jā, šī mērķa sasniegšanai
tas bija pietiekams. Piešķirtos
līdzekļus izmantojām apdomīgi,
sekojām visām izmaksām un
nonācām pie gaidītā galamērķa.
Kā
pārmaiņas
vērtē
bērnudārza apmeklētāji un darbinieki?
Bērnu sejās staro patiess
prieks un vēlme darboties.
Kopš nomainījies telpu interjers, pamanījām, ka bērnu
darbošanās notiek ar lielāku
ieinteresētību.
Tā
kļuvusi
mērķtiecīgāka - skolotāju darba
spējas un enerģija palielinājusies.
Visapkārt ir jūtama pozitīva aura.
Pozitīvi uz pārmaiņām raugās arī
bērnudārza apmeklētāji un darbinieki. Prieku radījis arī jaunais
žogs, acīmredzami izmainījusies
iestādes estētiskā vide un drošība
par mazo cilvēkbērnu.
Vai arī turpmāk nepieciešami

5.

vēl kādi uzlabojumi?
Jā, protams. Kapitālais remonts nepieciešams vēl četrās
grupiņās: tas būtu vajadzīgs
arī iestādes pirmajā stāvā, kur
atrodas kabineti un zāle, vienā
no trepju telpām nepieciešami
uzlabojumi. Uzmanība būtu
jāpievērš āra rotaļu laukumiem.
Nākotnes vīzijā ietilpst nelielas
skatuvītes izbūve ikdienas un
svinīgu pasākumu rīkošanai ar
skatītāju soliņiem zem vecajiem ozoliem skaisto puķu dobju

sapratni balstīta, konstruktīva,
ieinteresēta saruna par reālo
situāciju iestādē, jo darāmā vēl
daudz. Saprotam, ka tam visam
nepieciešami lieli finansiālie
līdzekļi un tas nav izdarāms īsā
laika posmā.
Ceru, ka novada Domes
deputāti nākamgad turpinās
iesākto pirmskolas izglītības
iestāžu atbalsta politiku. Ar
nepacietību gaidām nākošā gada
vasaru un esam gatavi jaunām
pārmaiņām.

ielokā.
Oktobra sākumā ,,Sienāzītī’’
viesojās
Balvu
novada
pašvaldības priekšsēdētājs A.
Kazinovskis. Viņa acīs varēja
manīt prieku par paveikto un
vēlmi turpināt iesākto. Tikšanās
laikā norisinājās, uz savstarpējo

Ko jūs novēlētu Balvu novada
iedzīvotājiem šoruden?
Skatieties
ar
pateicību
atpakaļ, ar drosmi uz priekšu,
ar mīlestību sev apkārt, ar ticību
augšup!

Uzmanība jāpievērš pirmsskolas izglītības Iepazīst ainavu arhitektūru
25. un 26.oktobrī Balvu no- būs veiksmīga, ja pirmie 50%
iestādes ārienes sakārtošanai
vada pašvaldības Būvvaldes būs precīzi un savstarpējā

Saruna ar Balvu novada
pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” vadītāju Mariju
Voiku.
Priecājamies, ka pirmsskolas izglītības iestādē ir notikušas
acīmredzamas pārmaiņas, kā
jums izdevās tās realizēt? Kur jūs
ieguvāt finansējumu?
Pirmsskolas
izglītības
iestādei „Pīlādzītis” ir 33 gadi.
Par
uzlabojumiem
iestādē
domājam nepārtraukti, kopš
brīža, kad sāku strādāt vadītājas
amatā. Iestādē periodiski tika
veikts kosmētiskais remonts.
Līdzekļus tam ieguvām patiecoties lielam bērnu vecāku
atbalstam. Pagājušajā gadā
piedalījāmies
Caparol,BN
Kurši un sadarbības partneru
organizētajā projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību”. Konkurss

norisinājās projekta ietvaros,
tam dalību bija pieteikuši 142
bērnudārzi.
Šajā
konkursā
uzvarējām, un mums tika sniegta
iespēja pirmsskolas izglītības
iestādē veikt remontdarbus.
Projekta ietvaros tika ziedoti
dažādi materiāli, piemēram,
krāsas un otas. Kosmētisko remontu veicām iestādes aktu zālē,
galerijā, sporta zālē, 2 ēdienu
sadales telpās,divās mazbērnu
grupās un divās garderobēs.
Šī gada vasarā Balvu novada
pašvaldība
piešķīra
papildus 6000 latu,kas deva iespēju
izremontēt divas kāpņu telpas.
Šobrīd tiek demontētas nojumes,
kuras savu laiku nokalpojušas.
Pašlaik sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldības Būvvaldi
un izpilddirektori tiek risināts
jautājums par bērnu rotaļu laukumu nojumēm.Tiek plānots, ka
tās būs sešas.

Kā jūs vērtējat pašvaldības
lēmumu piešķirt daļu līdzekļu
pirmsskolas izglītības iestāžu remontadarbiem?
Patīkami
tas,ka
novada
vadība interesējas par mums, un
redz konkrēto situāciju, kur būtu
nepieciešams sniegt atbalstu.
Liels paldies par to Balvu novada
Domei.
Vai izmantojamo līdzekļu apjoms bija pietiekams?
Daļēji mūsu vēlmes tika
piepildītas Bet, protams, būtu

labi, ja remontdarbi varētu
turpināties. Gandarījums ir par
to, ka nākošā gada budžetā būtu
iespēja papildināt iestādes metodisko bāzi un nodrošināt grupas
ar dažādu didaktisko materiālu.
Kāda veida remontdarbi
iestādē tika veikti?
Bez iepriekš minētajiem remontdarbiem iestādes teritorijai uzstādīts jauns žogs,kas dod
drošību bērniem un iestādes darbiniekiem.
Kā
pārmaiņas
vērtē
pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklētāji un darbinieki?
Paldies
par
papildus
līdzekļiem budžetā, kas mums
visiem bērniem, vecākiem, darbiniekiem rada gandarījumu,
drošību savā iestādē.

vadītājai Žanetei Mārtužai bija
iespēja apmeklēt pirmo Baltijas valstu konferenci "GREEN"
ARCHITECTURE: INNOVATIVE APPROACH” ("Zaļā"
arhitektūra: inovatīva pieeja),
kas norisinājās Viļņā Lietuvas
parlamenta ēkā. Konferences
laikā varēja apskatīt Baltijas valstu ainavu arhitektūras labākos
darbus.
Galvenās tēmas tajā bija
par pasaules ainavu arhitektūru,
kurā, tāpat kā ekonomikā,
dominē globalizācija, kas veicina
katras atsevišķās tautas kultūras
identitātes noplicināšanu un pat
zaudēšanu, ko spilgti raksturo
apstādījumu izveide - tiek izvēlēti
vienādi augi, padarot ainavu
vienādu visā pasaulē - Maskava,
Dubaja, Sidneja vai Indija - visur
zaļā vide ir novienādota.
Konferencē tika analizēti
„Zaļās būvniecības” piemēri
un
raksturīgās
problēmas
pasaulē. Dalībnieki aktualizēja
jautājumus,
kas
jārisina
būvniekiem visos siltināšanas projektos. Būtiska pamatproblēma ir
plānotāju, arhitektu un inženieru
nesadarbošanās,
kompleksas
plānošanas ignorēšana, aizmirstot, ka projekta realizācija

komunikācijā izstrādāti.
Tika apskatīti būvniecības
uzraudzības modeļi, ko pielieto
pasaulē, aktualizēts jautājums
par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju
pagalmu
attīstību,
kuru ierobežo privātīpašumu
zemes. Šī problēma ir vienlīdz
aktuāla visās Baltijas valstīs,
jo māju iedzīvotāju prioritāte
ir
automašīnu
novietošana
tuvāk ēkai, aizmirstot zaļo
zonu, kas uzlabo mikroklimatu
iekšpagalmā. Jaunos projektos
šis jautājums tiek risināts, bet
esošajos rodas dažādi šķēršļi.
Lietuvas ceļu plānošanas
inženieri izanalizēja apļveida
krustojumu neefektivitāti, iesakot
lielāku uzsvaru likt daudzlīmeņu
joslu krustojumiem, jo apļveida
krustojumi palielina automašīnu
negadījumu skaitu.
Kopā ar citiem konferences dalībniekiem Žanete
Mārtuža apskatīja Viļņas pilsētas
pēdējos gados paveikto skvēru
labiekārtošanā.
Konference pierādīja, ka
dialogs starp zinātniekiem un
inženieriem vienmēr ir interesants un radoši iedvesmojošstāda ir mājup pārvestā atziņa.

Siguldā tiekas 12 pašvaldības un
12 biedrības
26.oktobrī Siguldā notika
vērienīgs pasākums, kurā tikās 12
pašvaldību vadītāji un pārstāvji,
kā arī 12 biedrības no visas Latvijas, lai spriestu par pašvaldību
un biedrību sadarbības iespējām,
lai dalītos pieredzē un veiksmes
stāstos.

Balvu novadu pārstāvēja
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva, pašvaldības projekta
sadarbības partnere Briežuciema
pamatskola (pārstāve - direktore
Lidija Ločmele), kā arī biedrības
„Saulessvece” pārstāves Silvija
Ločmele un Sandra Pakalnīte.
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Pieredzes apmaiņas brauciens lauku iedzīvotājiem

SIA
„Latvijas
Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”
Balvu nodaļa sadarbībā ar Valsts
Lauku tīklu šī gada 5. oktobrī
rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu par tēmu „Netradicionālā
lauksaimniecība”.
Braucienā
piedalījās trīsdesmit divi visu
novadu (Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju) lauku iedzīvotāji,
kurus interesēja briežu, savvaļas
dzīvnieku un putnu apskate. Šī
bija arī iespēja lauksaimniekiem
„izrauties no mājām”, atpūsties
no ikdienas darbiem, iepazīties ar
citu novadu uzņēmējiem un gūt
pieredzi citās uzņēmējdarbības
jomās.
No
Balviem
izbraucām
plkst.7:00 no rīta un devāmies uz
Siguldas novada Mores pagastu
z/s „Saulstari-1”, kur mūs laipni
sagaidīja Safari parka saimnieki
Māra un Dainis Paeglīši.
Safari parks “More” ir
savvaļas dzīvnieku dārzs, kur
170ha lielā teritorijā tiek audzēti
staltbrieži, dambrieži un baltie

staltbrieži, pavisam kopā aptuveni 300 dzīvnieki. Tepat mitinās
arī 16 mežacūkas.
Safari parks “More” ir ideāla
vieta tiem, kas vēlas uz brīdi
atslēgties no pilsētas steigas,
pabūt patīkamā un sakoptā vidē,
kur rokas stiepiena attālumā atrodas savvaļas dzīvnieki. Šodien
parks jau kļuvis par iecienītu apskates objektu gan dažādu grupu,
gan individuālu apmeklētāju
vidū.
Parka teritorija sadalīta 14
lielākos un mazākos aplokos.
Seši no tiem ir iekļauti parka
apmeklētājiem
izveidotajā
maršrutā.
Arī
brauciena
dalībniekiem
saimniecības
īpašnieks sagādāja spainīšus ar
āboliem un graudiem, lai būtu
iespēja barot dzīvniekus no
rokas. Kaut arī visu laiku lija
lietus, bija interesanti brist pa
slapjo zāli un glāstīt dzīvniekus.
Lielākā daļa no viņiem bija droši,
un gar žoga malu gāja ekskursantiem līdzi, pavadot no viena

aploka uz otru.
Savvaļas dzīvnieku dārzs
pastāv jau 15 gadus, uzsākot
saimniekot vien ar 6 dzīvniekiem
un 8ha iežogoto platību. Šis
bija pirmais privātais briežu
dārzs Latvijā. Lai attīstītos un
modernizētos, saimniecība izmantojusi atbalstu no Eiropas
Savienības Strukturālajiem fondiem. Bez tā, atzīst saimnieks,
nevarētu tik strauji paplašināties.
Šogad saimniecība tika nodota
viņa meitai, izmantojot atbalstu
no ELFLA Jaunajiem lauksaimniekiem un projekta ietvaros tika
izveidoti jauni dzīvnieku aploki.
Saimniecībā ir darbinieki, kas ir
ģimenes locekļi.
Papildus
tūrismam
saimniecība šobrīd nodarbojas ar
staltbriežu un dambriežu selekciju, briežu mazuļu pārdošanu citiem savvaļas dzīvnieku dārziem
Latvijā un ārvalstīs. Saimniecība
ir biedrības „Savvaļas dzīvnieku
audzētāju asociācija” biedrs, un
ir staltbriežu šķirnes dzīvnieku
audzēšanas saimniecība Latvijā.
Safari
parku
“More”
iespējams
apmeklēt
gan
darbadienās, gan brīvdienās.
Turklāt parks apmeklētājiem
pieejams visa gada garumā.
Parkā izveidots speciāls
maršruts, ko ar kājām var iziet
apmēram 40 – 60 minūtēs. Ekskursantus pēc vēlēšanās pavada
arī gids, kas dzīvniekus pievilina
tuvāk, pastāsta par briežiem, to
dzīvi un uzvedību, kā arī ekskursijas beigās iespējams apskatīt
briežu ragu kolekciju. Mazākas
grupas maršrutu var iziet arī
individuāli.
Šeit brieži pie cilvēkiem
jau pieraduši, tāpēc tos ne tikai
iespējams redzēt skrienam pār

pļavu, bet arī apskatīt pavisam
tuvu, pabarot no rokas un arī
nofotografēties. Droši variet
ņemt līdzi briežiem tīkamus
kārumus,
piemēram,
sausu
maizīti, burkānus un ābolus.
Pirms ekskursijas ir iespējams
iegādāties arī briežu speciālo
barību.
Tā kā šis pasākums bija
apmaksāts no VLT, briežu dārza
apmeklējums dalībniekiem bija
bez maksas.
Nerimstoties stiprajam lietum, devāmies uz MINI ZOO
„Salmiņi”, kur plašā lapenē
visiem dalībniekiem bija iespēja
noslēpties no lietus un ieturēt
kafijas pauzi, sasildīties ar karstu kafiju vai tēju un cienāties ar
pīrādziņiem. Dalībnieki cienāja
ar saviem pašu gatavotu cienastu
– māju sieru. Jau brauciena laikā,
neskatoties uz sliktajiem laika
apstākļiem, visi sajutās kā viena
komanda un nodibināja jaunus
kontaktus. Pēc kafijas pauzes
MINI ZOO „Salmiņi” saimniece
mums laipni izstāstīja un parādīja
pundurdzīvniekus, dažādu sugu
putnus – papagaiļus, fazānus,
melnos gulbjus, strausu un citus
sīkos putniņus. Lietū samircis,
bet drošs sevi demonstrēja ponijs, mini aitiņas, melnbalto kazu
ģimene un ķengurs. Vāverītes pa
kokiem lēkāja tik ātri, ka fotokamera tās nespēja noķert. Viņas bija
acīm baudāmas, biezo un krāšņo
kažoku ziemai uzaudzējušas. Tur
pat blakus viens otram būros izvietoti dekoratīvie baloži un lapsa kūmiņš.
Apskatoties skaisto zoo
dārzu,
dalībniekiem
radās
jautājumi, par kuriem visi vēl
ilgi diskutēja ar parka saimnieci
Agiju Urtāni.

Atgriežoties mājas Balvos,
spīdēja saulīte un visiem bija
labs noskaņojums. Redzētais,
dzirdētais un izjustais cilvēkus
vedināja uz pozitīvām pārdomām
un kopīgiem secinājumiem,
ko katrs ierakstīja pieredzes
apmaiņas novērtējuma lapā.
Brauciena vadītāja SIA “LLKC”
Balvu nodaļas uzņēmējdarbības
konsultante Liene Ivanova ir
ļoti pateicīga visai dalībnieku
grupai par tik augsto viņas darba novērtējumu un pozitīvajām
atsauksmēm. Gandrīz ikkatrs
dalībnieks atzina, ka brauciens
bija vērtīgs un mudināja šādus
pasākumus rīkot biežāk. Daudzi secināja, ka netradicionālā
lauksaimniecība ir interesanta
nodarbe, bet sākotnēji tajā jāveic
lielas investīcijas. Svarīgākā šī
pieredzes apmaiņas brauciena
atziņa no dalībnieku puses –
daudz un smagi jāstrādā, tikai tad
būs pozitīvs rezultāts. Nav nozares, kurā būtu viegli nopelnīt
naudu.
Arī šoruden Balvu puses
lauksaimniekiem bija iespēja
apmeklēt
izstādi
Rāmavā
„Lauksaimniecības
tehnika
2012”, „Lauku sēta 2012”,
„Šķirnes trusis 2012”. Braucienu organizēja SIA “LLKC”
Balvu
nodaļa.
Brauciena
vadītāja uzņēmējdarbības konsultante Liene Ivanova. Izstādē,
kā ikkatru gadu varēja apskatīt
novitātes lauksaimniecības tehnikas jomā, noslēgt pirkuma
līgumus par dažādu vieglo un
apvidus automašīnu iegādi,
iegādāties vietējo ražotāju preces, konsultēties pie speciālistiem
dažādās nozarēs, kā arī apskatīt
plašo šķirnes trušu izstādi. Tos
varēja arī iegādāties.

Konference
lauksaimniekiem Lauku atbalsta dienests uzsāk platību maksājumu
„Esi informēts un ražo laukos” avansu izmaksu
2.novembrī Madonā notiks
konference
lauksaimniekiem
„Esi informēts un ražo laukos”,
ko organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”. Ikvienam konferences dalībniekam būs iespēja
piedalīties diskusijās un darba
grupās par lauksaimniekiem
un mežsaimniekiem aktuāliem
jautājumiem – investīcijām,
platībmaksājumiem un citām
aktualitātēm.

Konferences norises vieta: Madonas pilsētas kultūras
nams, Raiņa iela 12, sākums
plkst.11.00,
noslēgums
–
plkst.15.30.
Ierašanās
un
reģistrācija no plkst.10.30.
Jūsu
interesējošos
jautājumus, uz kuriem vēlaties
dzirdēt atbildes, iesūtīt uz e-pasta
adresi laukutikls@llkc.lv.
Papildus informācija Valsts
Lauku Tīkla mājas lapā: www.
laukutikls.lv

Lauksaimniekiem maksā par zīdītājgovīm

Līdz 15.novembrim lauksaimnieki var pieteikties papildu
valsts tiešajiem maksājumiem par
zīdītājgovīm, kuras deklarētas
Lauksaimniecības datu centrā.
Piesakoties maksājumu var
saņemt par gaļas šķirnes
zīdītājgovi
vai
zīdītājgovi,
kas iegūta krustojumā ar gaļas
šķirnes dzīvnieku, kā arī par telīti

no astoņu mēnešu vecuma.
LAD speciālisti atgādina, ka
iesniegumā norādīto dzīvnieku
skaits un dzīvnieku proporcija ir
jāsaglabā vismaz sešus mēnešus
pēc iesnieguma iesniegšanas.
Ja rodas apstākļi, kuru dēļ
ganāmpulkā ir nepieciešams
aizstāt kādu no iesniegumā
minētajiem dzīvniekiem ar
zīdītājgovs
vai
potenciālās
zīdītājgovs (teles) statusam
atbilstošu dzīvnieku, tad jāvēršas
reģionālajā
lauksaimniecības
pārvaldē un jāveic labojumi
iesniegumā.

Lauku atbalsta dienests
(LAD) ir uzsācis platību
maksājumu (t.sk. vienotā platību
maksājuma (VPM) un mazāk
labvēlīgo apvidu atbalsta (MLA))
avansu izmaksu lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.
Novembrī
tiks
uzsākta
bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avansu izmaksa.

Lauksaimnieki saņem VPM
avansu 50 % apjomā, kas ir 29.63
lati par hektāru.
Savukārt
MLA atbalsta
avanss tiks maksāts 70 % apmērā
jeb 12.24, 19.57 vai 28.40 lati par
hektāru atkarībā no MLA kategorijas.
BLA avanss tiks maksāts 70
% apmērā no konkrētās BLA
likmes.
Saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus
veic par pieteikumiem, kuriem
ir pabeigtas visas administratīvās
un fiziskās kontroles. Līdz ar

to pieteikumu apmaksas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot
apsaimniekotās platības, un
gadījumos, kad tiek konstatētas
neprecizitātes, to atrisināšana.
ES un Latvijas nacionālajos
normatīvajos aktos noteikts,
ka gala atbalsts par 2012.gada
sezonā iesniegtajiem atbalsta
pieteikumiem jāizmaksā līdz
2013. gada 30. jūnijam.
Sīkāka informācija, tai skaitā
tiešo maksājumu 2012.gada atbalsta likmes, pieejama LAD
mājas lapā www.lad.gov.lv ES
atbalsta sadaļā Tiešie maksājumi.

Mācīsimies audzēt vēžus
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Balvu nodaļa
8.novembrī rīko informatīvo
semināru par vēžu audzēšanu un
apsaimniekošanu dīķos. Tas notiks Brīvības ielā 46a Balvos ZA
RLP Balvu sektora zālē.
Vēžu
dabīgie
resursi
un
apsaimniekošana.
Vēžu
akvakultūras
pamati.
Vēžu
dzīves cikls, reprodukcija, barība,

barošana, augšana – par šīm
tēmām runās Latvijas vēžu un
zivju audzētāju asociācijas valdes
loceklis Augusts Ārens. Viņš
stāstīs arī par Vides kvalitātes
kritērijiem vēžu kultivēšanai,
vēžu dīķu akvakultūru, dīķiem,
dīķu sistēmām, vēžu mazuļu
akvakultūru un vēžaudzēšanas
produkcijas
veidiem,
to
audzēšanas riskiem, aizsardzību

un vēžu slimībām.
Pēc tam paredzēts brauciens
ar personīgo transportu uz vēžu
audzēšanas saimniecību -zemnieku saimniecību „Kurmis” Balvu novada Bērzkalnes pagastā
(~4km no Balviem), kur būs arī
vēžu dīķu un iegūstamās produkcijas apskate. Konsultācijas
sniegs
„Kurmis” īpašnieks
Gunārs Sārtaputns.
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Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošus nekustamos īpašumus

Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Mežvīni, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads,
dzīvokļa īpašumu 16, ar kadastra
numuru 3866 900 0009. Izsoles
sākotnējā cena – Ls 890 (astoņi
simti deviņdesmit lati).
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada
Ziņas”, Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldībā pie juriskonsultes Ivetas Kokorevičas,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2012.gada 3. decembra plkst. 16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2012.gada 3.decembra
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas un reģistrācijas
maksa 5.00 LVL, Balvu novada
pašvaldības
Reģ.Nr.
90009115622 bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā

augstākā
summa,
atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu līdz 2012.
gada 18.decembrim. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos
3.stāvā sēžu zālē, 2012. gada
4.decembrī, plkst. 11.00.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Balvu iela 15, Bērzkalne,
Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, dzīvokļa īpašumu Nr. 20,
ar kadastra numuru 3848 900
0043.Izsoles sākotnējā cena – Ls
778.38 (septiņi simti septiņdesmit
astoņi lati, 38 santīmi).
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada
Ziņas”, Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldībā pie juriskonsultes Ivetas Kokorevičas,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2012.gada 3. decembra plkst. 16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem

līdz 2012.gada 3.decembra
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas un reģistrācijas
maksa 5.00 LVL, Balvu novada
pašvaldības
Reģ.Nr.
90009115622 bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā
augstākā
summa,
atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu līdz 2012.
gada 18.decembrim. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos
3.stāvā sēžu zālē, 2012. gada
4.decembrī, plkst. 10.00.
Rūpniecības ielā 16, Balvos,
Balvu novadā kadastra Nr. 3801
003 0270, kas sastāv no zemes
gabala 1021 m2 platībā. Izsoles
sākotnējā cena – Ls 1620 (viens
tūkstotis seši simti divdesmit
lati).
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada
Ziņas”, Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldībā pie juriskonsultes Ivetas Kokorevičas,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Šajā pat laikā interesenti

var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2012.gada 3. decembra plkst. 16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2012.gada 3.decembra
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas un reģistrācijas
maksa 5.00 LVL, Balvu novada
pašvaldības
Reģ.Nr.
90009115622 bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā
augstākā
summa,
atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu līdz 2012.
gada 18.decembrim. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos
3.stāvā sēžu zālē, 2012. gada
4.decembrī, plkst. 15.00.

„Karo dzirnavas 1”, Kubulu
pagasts, Balvu novads kadastra
Nr. 3858 006 0664, kas sastāv no
zemes gabala 0.1301 ha platībā.
Izsoles sākotnējā cena – Ls 650
(seši simti piec-desmit lati).
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā

laikrakstā – „Balvu Novada
Ziņas”, Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldībā pie juriskonsultes Ivetas Kokorevičas,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2012.gada 3. decembra plkst. 16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2012.gada 3.decembra
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas un reģistrācijas
maksa 5.00 LVL, Balvu novada
pašvaldības
Reģ.Nr.
90009115622 bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā
augstākā
summa,
atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu līdz 2012.
gada 18.decembrim. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos
3.stāvā sēžu zālē, 2012. gada
4.decembrī, plkst. 14.00.

Māju numuri, ielu nosaukumi – ikdienā nepieciešama informācija
Iztēlojieties situāciju: ziema,
sniegs, kā parasti ceļš nav tīrīts.
Jūs brienat jau sazin kuro kilometru, meklējot kādu noteiktu māju. Kļūst tumšs, tuvojas
pilsētas robeža, taču mājas kā
nav, tā nav. Jūs sākat domāt, ka
tā varētu būt nojaukta, ieputināta
līdz skurstenim, vai, ka atrodaties nepareizajā pilsētas daļā. Un
viss tikai tādēļ, ka plāksnīte ar
mājas nosaukumu vai numuru ir
sarūsējusi stiprinājuma vietās un
nokritusi. Vai arī, lēti iegādāta,
tā vienkārši neatstaro gaismu.
Var jau teikt, ka šad tad pastaiga
svaigā gaisā par ļaunu nenāk,
bet ja nu māju atrast neizdodas
pastniekam, ātrajai palīdzībai
vai policijai? Tādēļ ir svarīgi,
lai plāksnīte ar nosaukumu būtu,
turklāt labi saskatāma.
Pašvaldību noteikumi nosa-

ka, ka pie ēkām jābūt norādītiem
to numuriem vai nosaukumiem.
Noteikumos parasti ir precīzi
aprakstīts plāksnīšu izskats, taču
īpašnieki ne vienmēr zina visas
nianses, un tādēļ pasūta nepareizas formas vai krāsas plāksnītes.
Un par to jau draud sods. Ko
iesākt?
Pirmais ieteikums varētu
būt izvēlēties pazīstamu un
pieredzējušu
ražotāju.
SIA
Latsign ir dibināta 1992.
gadā, un šo gadu laikā guvusi
klientu atzinību kā kvalitatīvu
alumīnija izstrādājumu ražotāja.
Piedāvājumu klāstā ietilpst gan
jau minētās ielu plāksnītes, gan
dažādas informatīvas zīmes
un norādes. Droši vien daudzi būs pamanījuši arī īpašās,
personificētās numura zīmes ar
īpašnieka vārdu vai citu tekstu

uz balta vai krāsaina fona, kuras
tik ļoti iecienījuši tālbraucēji.
Turklāt alumīnija izstrādājumi
nav vienīgā uzņēmuma darbības
joma.
Uzticot
plāksnītes
izgatavošanu Latsign, Jums
nebūs jāiedziļinās krāsu, izmēru,
fontu un tamlīdzīgās niansēs, jo
uzņēmuma darbinieki pārzina
visu pašvaldību izstrādātos
standartus: atliks vien nosaukt
adresi. Runa, protams, nav tikai
par ielu plāksnītēm. Obligāta
prasība ir arī brīdinājuma zīmes
izvietošana, ja sētā atrodas suns.
Tāpat pašiem īpašniekiem var
rasties nepieciešamība izvietot
dažādas norādes vai brīdināt
apkārtējos, piemēram, par to, ka
teritorijā iebraukt ir aizliegts vai
ka tā ir privātīpašums.
Otrs būtisks jautājums ir

kvalitāte. Izvēloties savas mājas
vai uzņēmuma „vizītkarti”,
būtiski ir padomāt pāris soļus
uz priekšu. Vai tā nerūsēs? Vai
pēc laika nekritīs nost? Vai uz
augšmalas nekrāsies putekļi? SIA
Latsign izgatavotās plāksnītes
ir no alumīnija, tāpēc to izskats
saglabāsies nemainīgs daudzus
gadus. Pateicoties formai, tās
ideāli pieguļ sienai, nebojājot
apmetumu un neuzkrājot ielas
netīrumus. Turklāt, atšķirībā
no lētākiem izstrādājumiem,
to virsma ir lakota un gaismu
atstarojoša. Tātad, jūsu mājas
numurs vai ielas nosaukumus
būs redzams arī tumsā.
Vēl kāda nianse – cena. Varētu
šķist, ka, ja reiz tiek lietoti dārgāki
materiāli, tad cena neizbēgami
ir augsta. Patiesībā atšķirības
ir minimālas un, ja ņem vērā

kalpošanas laiku, tad ilgtermiņā
noteikti saprātīgāk ir izvēlēties
kvalitatīvu izstrādājumu. Starp
citu – preču un pakalpojumu
izmaksas iespējams uzzināt
uzņēmuma mājas lapā www.latsign.lv, vai vienkārši piezvanot
pa tālruni 67607095. Taču, ja
nu tomēr nepieciešams kāds
lētāks variants (piemēram, zīme
„Privātīpašums” pie meža ceļa,
kur neviens to nepieskatīs),
iespējams
iegādāties
arī
vienkāršas plastikāta plāksnītes.
Jebkurā
gadījumā
–
svarīgākais taču ir tas, lai visi,
kam tas nepieciešams, spētu
Jūs atrast, bet tie, kam pie Jums
nav ko meklēt, tiktu savlaicīgi
informēti.

7. Daugavpils Zinātnes festivāls tuvojas!
Līdz 2. novembrim jau 7. reizi Daugavpilī notiks Daugavpils
Zinātnes festivāls, ko organizē
Daugavpils Universitātes un Dabas izpētes un vides izglītības
centrs. Šī gada festivāla tēma ir
„Par un ap ENERĢIJU”.
Festivāla mērķis ir vienkāršā,
uzskatāmā un saprotamā veidā
parādīt, ka zinātne nav kaut
kas tāls, netverams un neizprotams, bet gan ir pieejama ikvienam. Festivāla laikā ikvienam apmeklētājam būs iespēja
uzzināt dažādas interesantas
lietas par cilvēka organismu,
par neglīto mākslā, par OSCar – pirmo elektrisko mašīnu,
kas finišējusi Dakāras rallijā,
iemācīties pareizi vingrot, zīmēt
Sumi-E tehnikā, noskaidrot,

kāda enerģija valda arhitektūrā,
džeza mūzikā un pat tējas
glāzē, kā veidojas divdimensiju
un trīsdimensiju attēli, kāda ir
laimīgas dzīves pozitīvā enerģija
utt. Festivāla apmeklētāji varēs
piedalīties dažādās interaktīvajās
spēlēs, radošajās darbnīcās,
konkursos, atklātajās lekcijās,
diskusijās, semināros, apmeklēt
koncertus un meistarklases.
Kopumā festivāla organizētāji
piedāvās vairāk nekā 40 dažādās
aktivitātes, kurās varēs piedalīties
apmeklētāji sākot jau no 3
gadu vecuma. Sev interesējošas
aktivitātes festivāla programmā
varēs atrast gan pirmsskolas
vecuma bērni, skolēni un viņu
vecāki, gan skolotāji, gan studenti un docētāji, gan pašvaldību

darbinieki un uzņēmēji.
7.
Daugavpils
Zinātnes
festivāla laikā tradicionāli darbosies arī Zinātnes pilsētiņa.
Tās ietvaros ikviens festivāla
apmeklētājs (sākot no 3 gadu vecuma) varēs piedalīties Francijas
institūta piedāvātajā interaktīvajā
izstādē „Enerģija ilgtspējīgai
pasaulei”, kuras mērķis ir
pievērst plašākas sabiedrības
uzmanību enerģijas pieejamības
un saglabāšanas jautājumam.
Izstāde, aicinot apmeklētājus
pašiem darboties, ļauj labāk
saprast saikni starp enerģiju un
attīstību, kā arī skaidro, kādas
sekas ir gaidāmas, ja enerģija
netiks izmantota lietderīgi, un kā
tas ietekmē klimata pārmaiņas.
Paralēli šai izstādei būs iespēja

aktīvi iesaistīties arī Dabas
aizsardzības pārvaldes izstādē
„Dabas dziedniecība – purvs”,
apskatīt Kanādas vēstniecības
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā
piedāvāto izstādi „Enerģija:
inovācija un ilgtspēja”, Naujenes novadpētniecības muzeja
ceļojošo izstādi „Sirdsdaugava”,
kas veltīta cīņai pret Daugavpils
HES būvniecību u.c. izstādes.
Ieeja Daugavpils Zinātnes
festivālā ir bez maksas.
Festivālu
atbalsta
AS
„Latvijas Dzelzceļš”, Valsts
Kultūrkapitāla fonds, AS „Latvenergo”, SIA „Latvijas Zaļais
punkts”, SIA „EKO Latgale”,
Kanādas vēstniecība Latvijā,
Francijas institūts, Latvijas
Zinātņu akadēmija, Eko-augst-

skolu programma, z/s „Kurmīši”,
Gētes institūts Rīgā.

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

Balvu maizes kombināts
darbojas jau gandrīz 30 gadus.
Šogad viņi tirgū ir ieviesuši divus jaunus produktus – nātru
maizi un burkānu maizi bērniem.
Lai prezentētu jauno produkciju, „Balvu maiznieks” ir
uzaicinājis Kalmāra jauniešus
uzsākt sadarbību. Jauni plāni un
aktivitātes jau top, bet lai gūtu
pilnīgu izpratni par to, kā notiek
darbs mūsu vietējā uzņēmumā,
mēs devāmies ekskursijā, izsekojot maizes tapšanas ceļu.
Tas ir aptuveni šāds: no dabīgā
rauga, miltiem un piedevām
top maize, ko mīca, sadala
kukulīšos, liek raudzēties un

cep darbinieki, kas zina, ko
dara un spēj strādāt gandrīz vai
autopilotā. Pēc tam maize tiek
iesaiņota un nonāk pie pircējiem.
Noklausījušies par iespaidīgo
darba apjomu un produkciju,
bijām priviliģēti nobaudīt gan
gardo kēksu ar glazūru, gan tikko
no krāsns izņemtu maizi. Pēc
uzņēmuma apskates, uzsākām
sarunu ar maiznīcas direktori
par iespējamajiem sadarbības
pasākumiem. Ideju daudz un
komanda gatava rīkoties, tāpēc
sekosim līdzi notikumu attīstībai
un ēdīsim ar mīlestību gatavoto
„Balvu maiznieka” maizi!

Atvesti kokmateriāli Balvu pareizticīgo baznīcai

Konkurss „Par vispārēja tipa
diennakts aptiekas darbību
Balvu pilsētas administratīvajā
teritorijā”

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu „Par vispārēja
tipa diennakts aptiekas darbību Balvu pilsētas administratīvajā
teritorijā”.
Pieteikumus, kuri noformēti atbilstoši Konkursa nolikumam,
jāiesniedz personīgi Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 28.kabinetā, darba dienās no plkst. 8.30. līdz plkst. 17.00
vai nosūtot pa pastu. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2012.
gada 14.novembris plkst. 17.00.
Ar konkursa „Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Balvu pilsētas administratīvajā teritorijā” nolikumu var iepazīties www.
balvi.lv.

Iespēja nodot izlietotās ekonomiskās spuldzes
Balvu novada pašvaldības uzņēmumiem un iedzīvotājiem
iespējams bez maksas nodot izlietotās gāzizlādes jeb ekonomiskās
spuldzes SIA „Ekogaisma” sadarbības partneru pieņemšanas punktos: SIA „Veolia vides serviss”, Bērzpils iela 67a, Balvi.
Pieņemšanas punktu darbalaiku un tālruņa numurus iespējams
uzzināt www.ekogaisma.lv sadaļā „Pieņemšanas punkti”.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Balvu pilsēta
2.novembrī plkst.11.00 Pasākums pensionāriem, Balvu pamatskolā
2.novembrī plkst.19.00 Slavenais Jersikas orķestris. Brāļu Auzānu un domubiedru koncerts Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieejas maksa Ls 3,-, 4,-, 5,- Biļešu iepriekšpārdošana.
3.novembrī plkst.19.00 Pateicības vakars novada pašdarbības kolektīvu dalībniekiem Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Muzicē grupa „Elektrolīts”.
6.novembrī plkst.19.00 Starptautiskās teātra kompānijas “Domino Teātris” iestudētā komēdija “Kailie brieži”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā, kurā spēlē Roberto Meloni, Jānis Jarāns, Artūrs Krūzkops, Jānis Vimba, Agris
Daņiļēvičs, Juris Millers vai Kaspars Zvīgulis un Aleksandra Kurusova. Ieejas maksa no Ls 4,- līdz Ls 8,-. Biļešu
iepriekšpārdošana.
10.novembrī plkst.14.00 konkursa „Mis un Misters Balvi 2012” dalībnieku atlase Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
11.novembris plkst.14.00 Ukraiņu cirks-šovs „Transformeris” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes cena Ls 2,-.
Biļešu iepriekšpārdošana.
11.novembrī plkst.17.00 Lāčplēša svētku vakara junda „Viņi smaida nobrūnējušās fotogrāfijās...” - atceres pasākums
pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.
13.novembrī Kinopunkts. Filma „Vientuļā sala” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa Ls 0,50.
14.novembrī plkst.15.00 tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu un režisori Virdžīniju Lejiņu Balvu Centrālajā bibliotēkā.
15.novembrī plkst.15.00 Tekstilmākslinieces Ineses Jakobi izstādes atklāšana Balvu Novada muzejā.
16.novembrī Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums -Viktorīna „Mana Latvija”
Latviešu kino vakars A. Graube „Rīgas sargi” un J. Streičs „Rūdolfa mantojums”, Balvu Bērnu un Jauniešu centrā
16.novembrī Kubulu Kultūras nama pašdarbnieku koncerts, pansionātā „Balvi”
17.novembrī plkst.18.00 Svinīgs valsts svētku sarīkojums „...Savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums.” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Piedalās dziedošā Vītolu ģimene. Pēc sarīkojuma – balle, muzicē grupa „Ginc un Es”.
Ieeja bezmaksas.
21.novembrī plkst. 14.00 Pagraba stāsti. Tikšanās ar grāmatas „Testaments...Modus Vivendi” autoru A.Bušu Balvu
Novada muzejā.
24.novembrī plkst.17.00 „Deju kopa „Luste” – 30” jubilejas koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Piedalās
vieskolektīvi - „Ezerrieksts” no Rugājiem, „Saiva” no Salacgrīvas, „Krustpilietis” no Krustpils, „Atvasara” no
Ludzas. Ieeja bezmaksas.
27.novembrī plkst.15.00 Latvijas Leļļu teātra labdarības izrāde bērniem – Daina Strelēvica „Lācītis sirsniņā” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
30.novembrī plkst.19.00 Vīru kopai „Vilki” – 20! - jubilejas koncertuzvedums Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Biļešu iepriekšpārdošana.
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”
• Rīgas leļlu darbnīcas „Radošais dārzs”veidoto LEĻLU IZSTĀDE
• Līdz 10.novembrim Sadarbībā ar Polijas vēstniecību Latvijā - poļu mūsdienu mākslas iztāde: Magdalena KulešaFedkoviča, Pavels Jasinskis, Mihals Stonavskis.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• „Skotija. Sajūtas. Svešums.” Kaspara Teilāna fotoizstāde.
Balvu mākslas skolas izstāžu zālē:
No 5.novembra I.Zalāna radošajā darbnīcā veidoto Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Sajūtu eksplozija”.
Balvu pagasts
16.novembrī plkst.19.00 Valsts svētku pasākums, pēc pasākuma plkst. 21.00 balle kopā ar grupu „Kontrasts” Balvu
pagasta Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
13.novembrī plkst.17.00 Radošā darbnīca bērniem Bērzkalnes pagasta kultūrai un atpūtai paredzētajās telpās.
17.novembrī plkst.19.00 Svinīgs brīdis un atpūtas vakars veltīts Latvijas valsts svētkiem Rubeņu saieta namā.
18.novembrī plkst.14.00 Svinīgs brīdis un latviešu filmas „Dancis pa trim” demonstrēšana Bērzkalnes pagasta
kultūrai un atpūtai paredzētajās telpās
Bērzpils pagasts
2.novembrī plkst. 22.00 Deju vakars kopā ar grupu ‘’Ginc&Es’’ Bērzpils saieta namā.
16.novembrī plkst. 15.00 Valsts svētku priekšvakarā filmas ‘’Latgolys laikadečs’’ demonstrēšana Bērzpils saieta
namā.
17.novembrī plkst. 22.00 Valsts svētku priekšvakarā deju vakars kopā ar grupu ‘’Laikam līdzi’’ Bērzpils saieta namā.
18.novembrī plkst. 9.30 Valsts svētkiem par godu - Bērzpils kauss volejbolā veterāniem Bērzpils sporta hallē.
24.novembrī plkst.13.00 Atpūtas pēcpusdiena vecākajai paaudzei Bērzpils saieta namā.
Briežuciema pagasts
3.novembrī plkst. 11.00 psalmu dziedājumi Briežuciema Tautas nama mazajā zālē.
9. novembrī plkst. 20.00 pasākums „Vīriešu diena Briežuciemā”. Piedalās atraktīvie medņavieši, salnavieši, Baltinavas ‘’Palādas’’, Tilžas un Krišjāņu aktieri, Upītes folklora un vēderdejotājas, Bērzpils dejotājas, Briežuciema
pašdarbnieki, tai skaitā “Sipiņi”, kuriem šogad desmit gadu jubileja. Pēc pasākuma balle. Spēlē grupa ‘’Rondo’’,
ieeja - 1 Ls, pašdarbniekiem – brīva.
16.novembrī Valsts svētkiem veltīts pasākums Briežuciema Tautas namā.
Kubulu pagasts
3.novembrī Eiropas deju kopu koncerts „Mārtiņrožu laiks” Kubulu kultūras namā.
10.novembrī plkst.19.00 Balvu novada „Zemnieku, uzņēmēju balle 2012” Kubulu kultūras namā. Dalības maksa Ls
5,00. Pieteikšanās līdz 1.novembrim savā pagasta pārvaldē vai Ziemeļlatgales Biznesa centrā.
18.novembrī Valsts svētkiem veltīts koncerts un balle Kubulu kultūras namā.
Krišjāņu pagasts
18.novembrī Svinēsim Valsts svētkus kopā Krišjāņu Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
2.novembrī plkst.12.00 Psalmu dziedāšana Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
Tilžas pagasts
15.novembrī plkst.18.00 Ukraiņu cirks „TRASFORMERIS” Tilžas kultūras namā.
16.novembrī plkst.20.00 Manguļu ģimenes koncerts, pēc koncerta plkst. 22.00 deju vakars kopā ar Zinti Krakopu
Tilžas kultūras namā.
24.novembrī plkst. 19.00 Pašdarbnieku vakars Tilžas kultūras namā.
Vīksnas pagasts
Andra Keiseļa personīgā fotoizstāde Vīksnas Tautas namā.
18.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts ar Kubulu pašdarbnieku piedalīšanos
Vīksnas tautas namā.
Vectilžas pagasts
4.novembrī plkst.15.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā folkloras kopa “Saime” aicina uz psalmu dziedājumiem
par mirušajiem.
9.novembrī plkst.20.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā svētku balle “Es esmu zieds tā putna dziesmā”, plkst.22.00
balle, spēlē Zintis Krakops.
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