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ASV Kultūras atašeja gandarīta par tikšanos ar 27.aprīlis –
aktīvajiem Balvu jauniešiem
Lielā Talka!

I.Kaļva, K.Spindlere-Ranta, I.Tiltiņa, I.Bodniece

No V.Šļunceva un uzņēmuma ‘Bela Kandelo’ ASV Kultūras atašeja dāvanā
saņēma skaistu sveci

K.Spindlere - Ranta uzdod jautājumus Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem.
Par aktivitāti skolēni saņēma arī ASV vēstniecības suvenīrus.

Piektdien, 12.aprīlī, Balvos
viesojās ASV Kultūras atašeja
Kerija Spindlere – Ranta, kā
arī ASV vēstniecības Preses
un kultūras nodaļas Kultūras
programmu speciāliste Lauma
Brūvele un Apmaiņas programmu asistente Ingrīda Bodniece.
Vizītes
laikā
ASV
vēstniecības pārstāvji tikās
ar Balvu novada pašvaldības
izpilddirektori Intu Kaļvu un
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāju Ivetu Tiltiņu,
lai iepazīstinātu ar iespējām, ko
piedāvā ASV vēstniecība Latvijā
un pārrunātu sadarbības iespējas.
ASV
vēstniecība
piedāvā
vairākas stipendiju studiju programmas dažādām nozarēm,
ko noteikti ir vērts izmantot
arī skolēniem un studentiem
no Latvijas. Tāpat, sadarbojoties ar vēstniecību, ir iespējams
organizēt
dažādus
kultūras
pasākumus, pieaicinot dejotājus,
dziedātājus vai aktierus arī no
ASV. Sarunas laikā radās daudz
kopīgu ideju, kuras nākotnē
varētu realizēt.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā viesi varēja pavērot mazo
„Cāļu” priekšnesums, kā arī doties nelielā ekskursijā pa centru
un aprunāties ar kultūras darbiniekiem.
Īpaši gandarīta vēstniece
jutās par tikšanos ar Balvu Valsts
ģimnāzijas jauniešiem. Salīdzinot
ar citām vizītēm Latvijā, Balvu
jaunieši esot bijuši paši aktīvākie,

atzina ASV Kultūras atašeja.
Ģimnāzijā K. Spindlere - Ranta
jauniešiem stāstīja par iespējām
doties brīvprātīgo darbā visā
pasaulē, par ASV vēstniecības
piedāvātajām iespējām šajā
jautājumā. Īpaši interesants
klausītājiem bija ASV Kultūras
atašejas stāsts par pašas pieredzi brīvprātīgo darbā Āfrikā.
Par šo laiku viņa rādīja dažādas
fotogrāfijas, papildinot tās ar
interesantiem stāstiem. Ar lielu
prieku ASV Kultūras atašeja
aprunājās arī ar ģimnāzijas angļu
valodas skolotāju no Amerikas
Savienotajām Valstīm.
Ar interesi viesi aplūkoja
arī Balvu Mākslas un Mūzikas
skolas, kurās vēstnieci laipni
sagaidīja to vadītāji. Balvu
Mūzikas skolā tika dota iespēja
arī paklausīties 8.Latgales jauno
pianistu konkursa dalībnieku
uzstāšanos.
Noslēgumā Ziemeļlatgales
biznesa centrā K. Spindlere
Ranta redzēja un dzirdēja, kā
top sveces jaunajā uzņēmumā
„Bela Kandelo”, kā arī apskatīja
Balvu Amatniecības vidusskolas
jauniešu veikumu – izgatavotos
bišu stropus.
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja I.Tiltiņa, atzina, ka vizīte bijusi ļoti vērtīga,
jo uzzināts daudz jauna par
ASV vēstniecības sniegtajām
iespējām, ko nākotnē noteikti
jāizmanto, lai bagātinātu kultūras
dzīvi Balvu novadā.

Balvu Mākslas skolas viesu grāmatā būs par vienu ierasktu vairāk

Sauklis - Tīra Latvija sākas
tavā galvā!
Visi Balvu novada iedzīvotāji
tiek aicināti piedalīties sava
novada,
pagasta,
pilsētas,
daudzdzīvokļu mājas vai savas
lauku sētas sakopšanas darbosLielajā Talkā! Pulcēšanās uz
Lielo Talku – 27. aprīlī pulksten 9.00 pilsētas parkā. Pēc talkas būs tradicionālā talkas zupa
pilsētas parkā.
Sakarā ar talku nofilmēts
video ar Stacijas pamatskolas skolēnu un viņu radīto
netradicionālo tērpu kolekciju,
ko var apskatīt talkas.lv vai balvi.lv. Pēdējā talkas nedēļā (23.04.
plkst. 17.30. un 24.04. plkst.
21.00) uz kultūras un atpūtas
centra sienas būs skatāma SIA
„ZAAO” prezentācija par atkritumu šķirošanu.
Pilsētā vairākās vietās būs
redzami plastmasas pudeļu un
skārdeņu vides objekti.
Tas viss būs kā pamudinājums
sakopt vidi, piedalīties talkā.
Balvu pilsētas iedzīvotāji
(daudzdzīvokļu mājas Dārza
iela 10, Ezera iela 16 un 18
iedzīvotāji), kā arī Jehovas
liecinieku Balvu draudze ir
izrādījuši interesi par talkošanas
vietām talkas dienā. Tās pamazām
tiek apzinātas, un līdz ar sniega
nokušanu varēsim precizēt, kur
visvairāk nepieciešama talcinieki
palīdzība.

Dzīvot saskaņā ar sevi un darīt to, kas sagādā prieku
Caur puteņiem un sniegiem,
tomēr pavasarīgā noskaņā no
Rīgas uz Balviem 3.aprīlī ceļu
mēroja dzejniece, rakstniece,
atdzejotāja Dagnija Dreika, lai
Balvu centrālajā bibliotēkā savu
darbu lasītājiem un klausītājiem
lasītu dzeju, pastāstītu par
savu dzīvi un atbildētu uz
interesējošiem jautājumiem.
Dagnija Dreika raksta dzeju un prozu, ir vairāku bērnu
grāmatu autore. Tulkojusi no
franču, angļu, krievu, spāņu,
poļu, bulgāru un horvātu valodas.
Rakstniece tulkojusi māsu
Brontē, Dž.Ostinas, F.Skota
Ficdžeralda,
E.Hemingveja,
T.Hārdija, A.Mērdokas, O.de
Balzaka,
V.Igo,
P.Verlēna,

A.Rembo u. c. rakstnieku darbus.
Par H. Melvila romāna
“Mobijs Diks jeb Baltais valis”
tulkojumu 2004. gadā saņēmusi
Gada balvu literatūrā. Saņēmusi
Beļģijā dzimušā franču valodā
rakstošā bērnu dzejnieka Morisa Karēma (1899-1978) balvu,
ko piešķir frankofoniem autoriem par dzeju, atdzeju un
zinātniskiem darbiem. Dagnija Dreika ieguvusi arī balvu
dzejā Itālijā notiekošajā "Mario
Dell'Agata" starptautiskajā dzejas konkursā.
Sarunas laikā rakstniece
pastāstīja, ka ir arī vairāku dziesmu tekstu autore, tomēr bieži
vien rakstītā dzeja nesakrīt ar tai
radīto mūziku, tādējādi zaudējot
savu nozīmi. Tomēr dziesmu

tekstu rakstīšana ir iztikas avots,
kam seko arī tulkošanas darbi.
D.Dreika neslēpa, ka šajā jomā
ir pieprasīta, jo nav daudz tādu
rakstnieku, kas tulkotu tieši klasiku. Rakstniece tulko vairākus
darbus vienlaicīgi, kas ir dažādās
valodās, jo viena grāmata tulkojama ātrāk un vieglāk, cita –
grūtāk, kā, piemēram, „Mobijs
Diks jeb Baltais valis”.
Lai arī rakstniece nepiedalās
medībās, medību suņu – takšu
audzēšana viņai sagādā prieku
un dod enerģiju darbam. Tie
esot gudri un inteliģenti. Tāpat
veiksmes un panākumu atslēga
ir saskaņa: „Dzīvot saskaņā ar
sevi!”. Rakstniece nedara to, kas
viņai nepatīk.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Vai pašvaldībām Latvijā ir daudz
iespēju attīstīt uzņēmējdarbību?

Pēdējā laikā Latvijas politiķi, piesaistot masu mēdijus, arvien
biežāk pauž viedokli par uzņēmējdarbības attīstības nepieciešamību
novados, uzdodot jautājumus un mēģinot izvērtēt, cik daudz vai maz
šo procesu ir sekmējušas pašvaldības.
Visā valstī uzņēmējdarbības attīstība ir ļoti nevienāda.
Vispiemērotākie apstākļi un iespējas nodarboties ar uzņēmējdarbību
ir Rīgā un tās tuvākā apkārtnē, Ventspilī un citās lielākās pilsētās.
Pārējās vietās, īpaši tajās, kuras atrodas tālāk no ostam un ceļu
maģistrālēm, uzņēmējiem rodas papildus grūtības un izmaksas.
Pēc būtības viens no galvenajiem valsts uzdevumiem ir panākt, lai
valsts visa teritorija attīstītos vienmērīgi, arī papildus atbalstot tos
uzņēmējus, kuri atrodas valsts perifērijā.
Daudzās valstīs ir dažādi
mehānismi šādam atbalstam, piemēram, samazināti nodokļi, tiek
dotas papildus dotācijas, vai priekšrocības apgūt ES struktūrfondu
līdzekļus.
Savulaik
Igaunijā bija deviņas atbalsta programmas tām
teritorijām un uzņēmējiem, kuri atradās nevienādā situācijā attiecībā
pret galvaspilsētas- Tallinas uzņēmējiem. Tā rezultātā Igaunijā
jebkurā vietā, jebkurā lauku pašvaldībā sekmīgi darbojas ražotnes.
Tajā pašā laikā Latvija atļāvās uzsākt tikai vienu šādu programmu
– uzņēmējdarbības atbalsts Īpaši atbalstāmajā teritorijā. Sākotnēji šī
teritorija pamatā aptvēra Latgali, arī Balvu rajonu. Daudzi zemnieki
un uzņēmēji būtiski nostiprināja savu ražotni, jo tie reāli guva atbalstu, piemēram, no šīs programmas sedzot ņemto kredītu procentus
bankās. Vēlāk šo atbalstāmo teritoriju būtiski palielināja, jo izrādījās,
ka gandrīz visa Latvija, izņemot Rīgu un tās apkārtni, ir īpaši
atbalstāma. Rezultātā lielās teritorijas atbalstam aptrūka līdzekļi. Var
secināt, ka visus šos gadus, kopš neatkarības atgūšanas Latvijā nenotiek dzīves līmeņa izlīdzināšana un uzņēmējdarbības atbalsts vienlīdz
visā valsts teritorijā.
Bet notiek pretējs process, valsts politiķi un partijas savas
pieļautās kļūdas mēģina uzvelt citiem, arī pašvaldībām. Īpaši spilgti
tas izpaužas pirms pašvaldību vēlēšanām, padarot pašvaldības un
vietējos deputātus par vienīgajiem vainīgajiem, ja ir maz attīstīta
uzņēmējdarbība. Pašvaldību iespējas sniegt atbalstu uzņēmējiem ir
ļoti ierobežotas. Pirmkārt, ne jau pašvaldības, bet valdība nosaka
nodokļu politiku, vai arī monetāro, kredītpolitiku. Pašvaldību ziņā ir
tiesības samazināt uzņēmumiem vienīgi nekustamā īpašuma nodokli,
ja uzņēmums izpilda paredzētos nosacījumus. Šogad mūsu novadā to
ir izmantojuši tikai daži uzņēmēji, pie tam šis nodokļu samazinājums
parasti nav liels, vien daži desmiti latu. Otrkārt, pašvaldību viens no
pienākumiem ir sakārtot, uzturēt kārtībā komunikācijas, ūdensvadus,
kanalizāciju, ceļus un ielas. Tieši šo veikumu varētu izvērtēt
iedzīvotāji. Uzskatu, ka savu iespēju un līdzekļu ietvaros Balvu novada pašvaldība tiek galā ar minēto pienākumu. Treškārt, dažos novados ir izveidoti un darbojas uzņēmēju atbalsta centri, kuri sniedz
būtisku atbalstu uzņēmējiem. Arī Ziemeļlatgales biznesa centra
darbība Balvos uzņem arvien jaunus „apgriezienus”.
Bet jaunu komunikāciju un ceļu izbūve vien novados neatrisinās
jaunu uzņēmumu rašanos, ja nebūs valsts atbalsta. Nesen kādā Latvijas radio rīta raidījumā par šo tēmu tika iztaujāts Alūksnes novada
mērs. Viņš stāstīja par to, ka ir grūtības ar ES līdzekļu piesaistīšanu
un projektu realizēšanu, jo iepriekš valsts noteica attīstības centrus,
paredzot tiem papildus ES struktūrfondu līdzekļus. Šo centru statusu
noteica pēc nevienam neizprotamiem kritērijiem, piemēram, Latgalē
šie centri bija tikai trīs – Daugavpils, Rēzekne un Līvāni, Vidzemē –
pieci, tajā skaitā Gulbene, bet Alūksne -nē.
Kā var attīstīties, ja darbojas politiskais lobijs, un kur tas valsti
novedīs? Arī Balvi sākotnēji nebija starp atbalstāmajiem centriem.
Tomēr mūsu, Balvu novada pašvaldība, meklēja un atrada citus ceļus
un iespējas, lai piesaistītu ES struktūrfondu līdzekļus un realizētu
projektus. Uzskatu, ka nākotnē mūsu valstī ir kardināli jāmaina
reģionālā politika, sniedzot daudz lielāku atbalstu reģioniem un lauku
pašvaldībām, paredzot tām lielākas investīcijas un ES struktūrfondu
atbalstu.

11.aprīļa
Domes sēde
Balvu novada Domes sēdē,
kas notika 11.aprīlī piedalījās
deputāti Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Aivars Kindzuls, Svetlana
Pavlovska, Anita Petrova, Egons
Salmanis, Sandis Puks, to vadīja
Domes priekšsēdētāja vietniece
Ināra Ņikuļina.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par vairāku
personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālā pakalpojuma apmaksu, kā arī par Balvu novada
Bāriņtiesas maksas pakalpojumu
apstiprināšanu un par maksas
noteikšanu par Balvu novada
pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem.
Nekustamo īpašumu jautājumi
Sēdē izskatīja jautājumus
par zemes robežu un platības
un par Balvu pagasta kadastra
kartes precizēšanu, kā arī izlēma
par zemes ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā, par zemes nomas
līguma pagarināšanu, par zemes
nomu , par adrešu likvidāciju un
par nekustamā īpašuma sadali,
pārdošanu un atsavināšanu.
Tika pieņemti lēmumi par

zemes vienības Balvu pilsētā
izslēgšanu
no
pašvaldības
piekritīgajām zemēm, kā arī
balsots parBalvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra
saistošo noteikumu Nr.7/2013
„Grozījums 2010.gada 13.maija
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
un būvju ekspluatāciju, lietošanu
un aizsardzību Balvu novadā””
precizēšanu un par nekustamā
īpašuma „Sitas stacija Nr.2”,
Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
Deputāti piekrita noslēgt
apakšnomas
līgumu
par
nedzīvojamām telpām Partizānu
iela 14, Balvos un par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
daudzdzīvokļu
dzīvojamajai
mājai Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā energoefektivitātes
pasākumu veikšanai.
Sakarā ar pašvaldību vēlēšanu
organizēšanu tika pieņemta
lēmums par atlīdzības noteikšanu
Balvu novada vēlēšanu komisijas
un vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļiem.
Lemjot par Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam par izstrādes
vadītāju apstiprināja Balvu novada pašvaldības izpilddirektori
Intu Kaļvu.
Tika izveidota Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādes vadības grupu šādā

sastāvā:
Andris Kazinovskis – Balvu
novada domes priekšsēdētājs;
Ināra Ņikuļina – Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece;
Aivars Kindzuls – Balvu novada domes deputāts,
Tautsaimniecības
un
vides
komitejas priekšsēdētājs;
Egons Salmanis – Balvu novada domes deputāts, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētājs;
Pēteris Kalniņš – Balvu novada domes deputāts, Sociālo
un veselības aprūpes jautājumu
komitejas priekšsēdētājs;
Normunds Dimitrijevs - Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Gunta Raibekaze - Vīksnas
pagasta pārvaldes vadītāja;
Valda Vancāne – Balvu novada pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļas vadītāja;
Žanete Mārtuža - Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
vadītāja;
Silvija Ločmele - biedrības
„Saulessvece” vadītāja, NVO;
Viktors Šļuncevs – Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa centrs”
direktors.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

Pie sadarbības partneriem Baltkrievijā

8. un 9.aprīlī novada pagastu pārvalžu un iestāžu vadītāju delegācija 21 cilvēka sastāvā bija darba
vizītē Dokšicu rajonā Baltkrievijā. Vizītes laikā tika iepazītas jauno draugu kultūras, izglītības, sociālās
sfēras, komunālās saimniecības un citu nozaru institūcijas. Tika precizēti un paplašināti nākotnes
sadarbības plāni.
Mēs jutāmies kā savējie starp
savējiem, kad pie administrācijas
ēkas mūs sagaidīja rajona vadība
un brīnišķīga folkloras kopa,
kura dziedāja ne tikai savas tautas dziesmas, bet skanēja arī
latviešu melodija. Savukārt ciema padomes aprīkojums un darbinieku laipnība liecināja par to,
ka te iedzīvotājs var saņemt visu
viņam nepieciešamo pakalpojumu.

Mēs jutāmies kā PREEZIDENTI, kad jau no Dokšicu rajona robežas mūs pavadīja milicijas mašīna ar bākugunīm!!!

Pēc iepazīšanās ar daudzajiem infrastruktūras objektiem
notika rezumējoša saruna ar rajona vadību un vēl reizi iezīmētas
nākotnes sadarbības plāna aprises.

No 29. līdz 30.maijam Rīgā notiks Baltijas
Biznesa arēna un Baltijas attīstības forums
Šis ir jau trešais Baltijas Biznesa arēnas pasākums - pērn tas
pulcēja 65 uzņēmumus no 8 valstīm un kopumā notika 390 tikšanās.
Šī pasākuma kontekstā Baltija asociējas ar Baltijas jūras reģiona
valstīm un ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam tā ekonomikas
izaugsmes veicināšanai. Šajā gadā Baltijas attīstības foruma tematikas ir atjaunojamā enerģija, ilgtspējīgas būves, dzīvības zinātnes,
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pārtikas tehnoloģijas,
radošās industrijas.
Papildus informācija par pasākumu: www.b2match.eu/balticbusiness2013

Mēs jutāmies pārsteigti redzot
jauno Dokšicu Kino koncertzāli
un tās aprīkojumu. Šeit varējām
novērtēt arī vietējo pašdarbības
dalībnieku sniegumu. Iespējams,
ka tieši no šīs skatuves 9. maijā
skanēs mūsu orķestra sniegums.
R.Cibule
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Par gatavošanos 2013.gada 1.jūnija republikas pilsētas domes
un novadu domes vēlēšanām
2013.gada 1.jūnijā Latvijā
notiks
kārtējās
pašvaldību
vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanas
tiks sarīkotas 119 vēlēšanu apgabalos, kuru robežas atbilst 9 republikas pilsētu un 110 novadu
robežām.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem,
sākot no 18 gadu vecuma. Lai
piedalītos pašvaldību vēlēšanās
Latvijā, ES pilsonim ir jābūt
reģistrētam Latvijas iedzīvotāju
reģistrā. Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanas, pašvaldību
vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek
lietots Vēlētāju reģistrs. Tas
nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās
katrs vēlētājs tiek iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju
sarakstā atbilstoši reģistrētajai
dzīvesvietai 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas (2013.gada
vēlēšanās - atbilstoši ierakstam par reģistrēto dzīvesvietu
Iedzīvotāju reģistrā 2013.gada
3.martā.) Tie Latvijas pilsoņi,
kuriem 2013.gada 3.martā nebija spēkā esošās dzīvesvietas
reģistrācijas, tika iekļauti tā
vēlēšanu iecirkņa sarakstā, kas
atbilda ziņām par vēlētāja pēdējo
reģistrēto dzīvesvietu.
Lai informētu par to, kurā
vēlēšanu
iecirkņa
sarakstā
vēlētājs iekļauts, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde
katram vēlētājam uz reģistrēto
dzīvesvietas adresi pa pastu laikā
no 2013.gada 18.līdz 23.martam
nosūtīja paziņojumu.
No 2013.gada 25.marta
līdz 7.maijam vēlētāji var izmantot iespēju mainīt sākotnēji

reģistrēto vēlēšanu iecirkni.
Vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt
uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni
tās pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kurā vēlētājam bija
reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanām vai uz jebkuru
vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā,
kur vēlētājam pieder nekustāmais
īpašums. Mainot iecirkni uz to
pašvaldību, kur vēlētājam pieder
likuma noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustāmais īpašums, jāuzrāda
īpašuma tiesības apliecinošs dokuments - Zemesgrāmatas akts
vai izziņa no zemesgrāmatas.
Lai reģistrētu iecirkņu maiņu,
vēlētājam jāiesniedz iesniegums
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē. Ir pieejams E-pakalpojums „Vēlēšanu
iecirkņa noskaidrošana”. www.
cvk.lv – Pašvaldību vēlēšanas
2013 - Noskaidro vēlēšanu
iecirkni.
Kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada pašvaldību
vēlēšanām notiks no 2013.gada
12.līdz 22.aprīlim. Kandidātu
sarakstu iesniegšanas laikā
Balvu novada vēlēšanu komisija strādās pirmdienās no
plkst.9.00 līdz 14.00, trešdienās
no plkst.9.00 līdz 14.00,
piektdienās no plkst.15.00
līdz 19.00. Kandidātu sarakstus pieņems Brīvības ielā
46a, Balvos (Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes Balvu sektora ēkas
pirmajā stāvā, būs izvietotas
norādes, kurā kabinētā notiks
pieņemšana)
Kandidātu sarakstu iesniegšanas pēdējā dienā vēlēšanu
komisija strādās no plkst.9.00

līdz 18.00.
Kandidātu saraksti sagatavojami, izmantojot Centrālās
vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu, kas pieejama CVk
mājas lapā www.cvk.lv / http://
ks2013.cvk.lv .
Kandidātu sarakstus Balvu
novada pašvaldībā var iesniegt
reģistrēta partija, reģistrēta
partiju apvienība, divas vai
vairākas reģistrētas partijas
kopīgi, apvienību nereģistrējot.
Kandidātu skaits ko var pieteikt vienā kandidātu sarakstā:
minimālais - 1, maksimālais - 18.
Kandidātu sarakstus varēs
iesniegt
vēlēšanu
komisijas noteiktajā darba laikā,
kā arī ārpus noteiktā darba
laika, ja saraksta iesniedzēji
iepriekš sazinās ar komisijas
sekretāri Ilonu Ločmeli pa
tālrunis 26161143 vai vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāju Ivaru
Loginu pa tālruni 29118683 vai
elektroniski uz e-pastu ivars.
logins@llkc.lv.
Nepieciešamības gadījumā,
sarakstus varēs iesniegt arī
brīvdienās par to informējot
vēlēšanu komisiju divas dienas
iepriekš.
Kandidātu saraksti iesniedzami rakstveidā (parakstītas
izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā veidā
lietojumprogrammā. Iespiestu
kandidātu sarakstu veidlapu
nebūs. Sarakstu iesniedzējiem
visi dokumenti jāsagatavo, izmantojot lietojumprogrammu,
pēc tam dokumenti jāizdrukā,
jāparaksta, ja viens dokuments
uz vairākām lapām - jācauršuj.
Kandidātu sarakstu iesnie-

dzējiem jāiemaksā drošības nauda Ls 110 Balvu novada vēlēšanu
komisijas depozītu kontā.
Rekvizīti
Balvu
novada
vēlēšanu
komisija
Reģ.Nr.90009057540
Sporta iela 1, Balvi, LV-4501
AS Banka Citadele
KontaNr.
LV83PARX0013695270001
Kods PARXLV22
Bankas dokumentā jābūt
norādītam - kas ir maksātājs, par
kuru kandidātu sarakstu drošības
nauda iemaksāta, kad drošības
nauda iemaksāta. Drošības nauda tiek atmaksāta, ja vēlēšanās
saraksts iegūst vismaz vienu
deputāta vietu. Vēlēšanu komisijai iesniedzot kandidātu sarakstu, būs jāaizpilda iesniegums,
kurā kontā drošības nauda
atmaksājama.
Neskaidrību gadījumā par
kandidātu sarakstu lietojumprogrammas izmantošanu, lūgums
zvanīt balvu novada vēlēšanu
komisijas datorspeciālistei Daina
Tutiņai pa tālruni 29168237 vai
sazināties elektroniski pa e-pastu
daina_t@inbox.lv.
Svarīgi kandidātu sarakstu iesniedzējiem pievērst
uzmanību parakstiem!!! Uz
katras kandidātu ziņu veidlapas,
paziņojuma
par
piekrišanu
kandidēt un deklarācijas par
atbilstību
vēlēšanu
likuma
prasībām obligāti jābūt kandidāta
parakstam.
Pieņemot kandidātu sarakstus
un tam pievienotos dokumentus,
tiks veikta pārbaude, vai sakrīt
dokumentu papīra un elektroniska versija. Pārbaude tiks veikta

pēc izdruku kodiem. Ja kandidātu
sarakstu un tam pievienoto dokumentu e-versija nesakrīt ar
papīra izdrukām, tad sarakstu
nevarēsim pieņemt. Kandidātu
saraksta iesniedzējam būs iespēja
e-versiju labot uz vietas vēlēšanu
komisijā atbilstoši iesniegtajai
papīra versijai. Otrādi nē.
Balvu
novada
vēlēšanu
komisija ir noteikusi iecirkņu
komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanās termiņu no 2013.
gada
15.līdz
26.aprīlim.
Kandidātu pieteikumu veidlapas atrodamas CVK mājas
lapā www.cvk.lv, pašvaldību
vēlēšanas 2013 - normatīvie dokumenti - veidlapas (vēlēšanu
iecirkņa
komisijas
locekļa
kandidāta pieteikums). Vēlēšanu
iecirkņa
komisijas
locekļa
kandidātu pieteikumus varēs
iesniegt Balvu novada domes
pieņemajamā istabā vai novada
vēlēšanu komisijas loceklei, juristei Ilonai Ločmelei.
Balvu
novada
vēlēšanu
iecirkņu adreses un darba
laiki atrodami www.cvk.lv,
pašvaldību vēlēšanas 2013 - vēlēšanu iecirkņu saraksts.
Vēlēšanu iecirkņu darba
laiks:
27.05.2013. 16.00-20.00
28.05.2013. 9.00-13.00
29.05.2013. 17.00-20.00
(iepriekšējā balsošana)
30.05.2013. 9.00-12.00
(iepriekšējā balsošana)
31.05.2013. 10.00-16.00
(iepriekšējā balsošana)
01.06.2013. 7.00-22.00
(vēlēšanu diena)

Balvu novada vēlēšanu komisijas paziņojums par iecirkņu
komisiju izveidošanu Pašvaldību vēlēšanas 2013

2013.gada 11.aprīļa Balvu
novada vēlēšanu komisijas sēdē
tika nolemts:
Saskaņā
ar
Centrālās
vēlēšanu komisijas instrukciju
„Vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošana republikas pilsētās
un novados”, noteikt iecirkņa
komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanās termiņu: no 2013.
gada 15.aprīļa līdz 2013.gada
26.aprīlim plkst. 17.00
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt:
•
Balvu novada domē pie
Vispārējās un juridiskās nodaļas

vadītājas Ilonas Ločmeles;
•
Balvu novada pagastu
pārvaldēs;
•
CVK mājas lapā.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļu kandidātu pieteikumus
iesniegt Balvu novada domē
(Bērzpils iela 1A, Balvi) otrajā
stāvā, 23.kab., pie Vispārējās un
juridiskās nodaļas vadītājas Ilonas Ločmeles.

Balvu novada vēlēšanu
komisijas tālruņi:
•
komisijas priekšsēdētājs
Ivars Logins 29118683;
•
komisijas locekle Ilona
Ločmele 26563934.

Vēlēšanu iecirkņi:
•
318.vēlēšanu iecirknis
/Balvu valsts ģimnāzija/ Dārza
iela 2, Balvi, Balvu novads;
•
319. vēlēšanu iecirknis
/Balvu kultūras un atpūtas centrs/ Brīvības iela 61, Balvi, Balvu
novads;
•
320. vēlēšanu iecirknis
/Balvu amatniecības vidusskola/
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu
novads/;
•
323. vēlēšanu iecirknis
/Tautas nams/ ”Pagastmāja”,
Naudaskalns, Balvu pagasts,
Balvu novads;
•
324. vēlēšanu iecirknis
/Bērzkalnes pagasta pārvalde/

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads/;
•
325.vēlēšanu iecirknis
/Bērzpils pagasta saieta nams/
Dārza iela 25A, Bērzpils,
Bērzpils pagasts, Balvu novads/;
•
326.vēlēšanu iecirknis
/Briežuciema pagasta pārvalde/
”Pagastmāja”,
Briežuciems,
Briežuciema pagasts, Balvu novads/;
•
327.vēlēšanu iecirknis
/Krišjāņu pagasta pārvalde/ Jaunatnes iela 3-6, Krišjāņi, Krišjāņu
pagasts, Balvu novads/;
•
328.vēlēšanu iecirknis /
Kubulu pagasta pārvalde/ Balvu
iela 15, Kurna, Kubulu pagasts,

Uz tehniskās jaunrades namu „Annas2”

Balvu Bērnu un jauniešu
centra pārstāvji - direktore Olita Loseva, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes interešu
izglītības
metodiķe
Ilona
Naļivaiko kopā ar diviem jauniem, radošiem, uzņēmīgiem
puišiem- Edgaru Dārznieku un
Jāni Dārznieku -devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Tehniskās
jaunrades namu „Annas 2” Rīgā.
Sadarbība ar šiem jaunajiem
puišiem Bērnu un jauniešu centram sākās jau septembrī, kad
Edgars nāca klajā ar ideju centrā
izveidot elektronikas pulciņu.
Tehniskās jaunrades nams “Annas 2″ piedāvā kvalitatīvu,
profesionāli orientētu interešu

izglītību. Bērni un jaunieši
vecumā no 6 – 25 gadiem šeit var
iepazīties ar amatiem, attīstīt pirkstu veiklību un prāta asumu, veidot savu talantu profesionāliem
mērķiem. Mācību programmas
iedalāmas piecos galvenajos virzienos – tehniskā modelēšana,
amatniecība & dizains, mākslas
studijas, audiovizuālie mediji
un citas programmas. Darbs
pulciņos, studijās un darbnīcās
šeit notiek pēc darbnīcu principa
– pieredzējis speciālists strādā
individuāli ar katru audzēkni,
atbilstoši viņa interesēm un
sagatavotības pakāpei. Nams
piedāvā apmēram 40 pulciņu
nodarbības ar 35 pedagogiem.

Kopumā tehniskās jaunrades
namu apmeklē 1070 bērni un
jaunieši.
Mums bija arī iespēja
apmeklēt
dažu
pulciņu
nodarbības. Kā jau minēju, interesi vairāk saistīja tehniskās novirzes pulciņi. Pabijām tehniskās
modelēšanas pulciņā, kur bērni
apgūst pirmās iemaņas rasēšanā,
lidojošo pūķu izgatavošanā,
dažādu modeļu veidošanā no
papīra, koka, Lego, metāla konstruktoriem. Ar lielu interesi
klausījāmies, kas ir vajadzīgs,
lai sāktu darboties elektronikas,
lidmodelisma, kuģu modelisma, koka rotaļlietu pulciņi. Kā
atzina paši tehniskās jaunrades

nama skolotāji, pats galvenais:
pirmkārt - telpa, otrkārt- pedagogs, treškārt -audzēkņi un tikai tad seko līdzekļi. Tā kā trīs
minētie mums ir, tad tagad visus
spēkus veltīsim finanšu piesaistei, un es ceru, ka ar projektu
palīdzību un ar novada domes
atbalstu mēs jaunajā mācību
gadā varēsim balveniešiem un
ne tikai, piedāvāt tehniskās jaunrades pulciņu nodarbības. Brauciena noslēgumā mums bija
vienreizēja iespēja pabūt kādā
ļoti interesantā vietā- Bērnu
zinātnes centrā jeb “Tehnoannas pagrabos”. Šeit atdzīvojas
rotaļlietas, darbojas modeļi un
objekti, kas ļauj iepazīt cilvēka

Balvu novads/;
•
331.vēlēšanu iecirknis
/Lazdulejas pagasta pārvalde/
”Administratīvā Ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu
novads/;
•
336.vēlēšanu iecirknis /
Tilžas pagasta pārvalde/ Brīvības
iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts,
Balvu novads/;
•
337.vēlēšanu iecirknis
/Vectilžas pagasta pārvalde/
Melderu iela 2, Vectilža,
Vectilžas pagasts, Balvu novads/;
•
339.vēlēšanu iecirknis
/Vīksnas pagasta pārvalde/
”Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads/.

maņu orgānu darbību – greizie
spoguļi, māja bez sienām, kaleidoskopi, planetārijs un daudz kas
cits. Centra vadītājs ir ilggadīgs
nama skolotājs, Latvijas amata
meistars un joprojām arī koka
rotaļlietu pulciņa vadītājs Alvis
Balodis. Ja kādam rodas interese,
tad informāciju meklējiet šeit:
www.pagrabi.lv
Paldies
gan
tehniskās
jaunrades nama vadībai, gan
kolektīvam par pacietību un
viesmīlību, novada domei par
atbalstu, lai mēs tur nokļūtu.
Olita Loseva,
Balvu Bērnu un jauniešu centra
vadītāja

“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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“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 16.aprīlis

Satiec savu meistaru - pilsētā un pagastos
Akcijas „Satiec savu meistaru!” ietvaros Balvu Novada
muzejā 5.aprīlī bija iespēja
apskatīt Baltinavas un Rugāju
vidusskolu
audēju
pulciņu
priekšautu izstādi.
Ievākto
un
apkopoto
informāciju
par
priekšautu
tapšanu,
ticējumiem,
to
darināšanas metodēm pastāstīja
abu minēto skolu pārstāvji.
Klātesošajiem tika dota iespēja
arī pašiem izgatavot savu
priekšautu.
Pēcpusdienā muzejā notika ideju darbnīca kopā ar
rokdarbnieču pulciņu „Mežģis”,
trikotāžas uzņēmumu „Eco Fab-

rika”, „Rokdarbu Bodīti” un
adījumu studiju „Zelta diegi”, kā
arī meistaru darinājumu izstāde –
pārdošana.
Savukārt
Briežuciema
pamatskolā kopā ar meistaru
Aigaru Keišu varēja apgūt
virpošanas iemaņas koka trauku
un
svečturu
izgatavošanai,
meistare Skaidrīte Pakalnīte
interesentiem mācīja Abrenes
novada vainagu darināšanu un
izšūšanu ar pērlēm.
Briežuciema Tautas namā
4.aprīlī kopā ar Marutu Ločmeli
un Briežuciema etnogrāfisko
ansambli notika mūsu novadam raksturīgā tradicionālā

dziedāšana un muzicēšana,
savukārt
Harijs
Mūrmanis
iepazīstināja ar tradicionālo
garmoškas spēli un „večerinku”
repertuāru.
Tikšanās ar nemateriālā
kultūras mantojuma meistariem
turpinājās arī nedēļas nogalē.
6.aprīlī
radošās
darbnīcas
„Mazie meistariņi” notika Balvu
Centrālajā bibliotēkā, kur kopā
ar bērniem bija iespēja apgūt
pērļošanu, darboties ar filcu un
kreppapīru, bet Briežuciema
pagastā varēja apmeklēt aušanas
meistardarbnīcu.

Meistardarbnīcas „Satiec savu meistaru” Tilžas pagastā
Godā tika celtas senās amatu
prasmes biedrībā „Tilžas rūķīši”.
Savos amata noslēpumos dalījās
rokdarbnieces. Adīšanas prasmes
rādīja Nanija Gabrāne un Jolanta
Kaša. Dalībnieku interesi izraisīja
darbu un rakstu dažādība. Liela
uzmanība tika veltīta Latgales
novada etnogrāfiskajiem rakstiem. Grāmatzīmes tamborēja
Ilga
Medne.
Knipelēšanas
noslēpumos dalījās Lilija Zelča.
Ar aizrautību dalībnieki sekoja
knipelēto mežģīņu tapšanas procesam.
Aušana - tērpu darināšanas
sastāvdaļa. Varēja vērot Tilžas
tautisko brunču aušanas procesu. Tautiskās jostas, grīdceliņi,
grāmatzīmes - audēju Astrīdas
Krainās un Sanitas Pauliņas roku
darbi.
Tamborēšana uz dakšas Ilgas
Deņisovas un Dzidras Dulmanes

krāšņo šallīšu pamatā. Anita
Gabrāne veidoja skaistus sietos
spilvenus uz rāmīša.
Tautastērpa sastāvdaļa ir
vainadziņš, kas top uz tamborēta
pamata, izšujot pērlītes. Šīs pras-

mes rādīja Astrīda Krainā.
Bet, lai raitāk ritētu darbs,
akordeona pavadībā skanēja
latviešu
dziesmas,
kuras
skandēja Arta Galvanovska, Biruta Zīberga, Velta Ieviņa un arī

rokdarbnieces.
Meistardarbnīcas pasākumā
piedalījās un aktīvi līdzdarbojās
Balvu
novada
domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina, Tilžas kultūrvēstures

izpētes un tūrisma centra vadītāja
Rutta Silauniece.
Ar uzmundrinājuma sveicieniem rokdarbnieces uzrunāja
Tilžas pagasta pārvaldnieks
Vilnis Dzenis.

Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis un Tilžas pagasta
sieviešu vokālais ansamblis „Rasa” piedalās Latvijas vokālo
ansambļu konkursa pusfināla skatēs
No 2013. gada 17.marta
līdz 14.aprīlim notika Latvijas vokālo ansambļu konkursa
pusfināla skates, kurās piedalījās
kultūrvēsturisko novadu labākie
ansambļi.
Latvijas vokālo ansambļu
konkursu
rīko
Latvijas
Nacionālais kultūras centrs
un Latvijas Vokālo ansambļu
asociācija sadarbībā ar novadu
pašvaldībām. Tajā piedalās
sieviešu, vīru, jauktie, senioru
un pusprofesionālie vokālie
ansambļi.
Latgales skates notika - 6.
aprīlī Krāslavas pamatskolā
un 7. aprīlī Gulbenes kultūras

centrā. Krāslavā skatē piedalījās
Kubulu pagasta jauktais vokālais
ansamblis, vadītāja Anastasija
Ločmele, savukārt Gulbenē skatē
piedalījās Tilžas pagasta sieviešu
vokālais ansamblis „Rasa”,
vadītāja Rita Keiša, abiem kolektīviem koncertmeistars bija
Viktors Bormanis. Kopā Latgales skatē piedalījās rekordliels
dalībnieku skaits -70 kolektīvi.
Skates
žūrijas
komisijā
bija biedrības "Latvijas Vokālo
ansambļu asociācija" valdes
priekšsēdētāja, Dziesmu un deju
svētku starpnozaru projektu
koordinatore Mārīte Puriņa,
komponists Rihards Dubra

un mūziķis, grupas „Cosmos”
dalībnieks Andris Sējāns. Žūrija
bija ļoti stingra un prasīga,
bet atzina, ka Latgales skates
parādīja labu, kvalitatīvu un stabilu vokālo ansambļu sniegumu.
Tilžas kultūras nama vokālais
ansamblis "Rasa" vairāk nekā
trīsdesmit
sieviešu
vokālo
ansambļu konkurencē ierindojas piektajā vietā, iegūstot 39.17
punktus un II pakāpes diplomu,
bet Kubulu pagasta jauktais
vokālais ansamblis ieguva 36.75
punktus un arī ieguva II pakāpes
diplomu.
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Dziesmu svētki pašiem mazākajiem
Ar neviltoti jaukiem un labi
sagatavotiem priekšnesumiem
izskanēja konkurss „Cālis2013”,
kas piektdien notika Balvu
kultūras un atpūtas centrā. To
organizēja centrs sadarbībā ar
novada pirmsskolas izglītības
iestādēm un tajā piedalījās bērni
līdz 5 gadu vecumam.
Uz skatuves kāpa gandrīz 30
cālēni, viņu priekšnesumam līdzi
dzīvoja ģimenes, skolotāji un
citi skatītāji. Mazos konkursantus iepriecināja Līgas MorozasUšackas studijas un Kubulu
kultūras nama Zanes Meijeres
mazie dejotāji. Par jauku norisi
rūpējas divi klauni.
Katrs priekšnesums bija
nozīmīgs pašam izpildītājam un
patīkams skatītājiem.

Brāļi mani lieli vīri - dzied Patrīcija Ķirsone

Klauni Levijs (Evija Kalniņa) un Lenijs (Inese Kalniņa)

Visi 27 “cāļi“ ar pašvaldības dāvanu - bumbu un citām veltēm

Balvu saņem Keita Zaharāne

Piecas pirmās vietas
No anketām...

Keita Zaharāne par sevi
saka: „Man patīk krāsot olas,
taisīt pankūkas, laistīt puķes,
gleznot, spēlēt spēles, ēst končas
un gaidīt vasaru”.
„Sienāzītis” – skolotāja Iluta
Tihomirova
Patrīcija
Ķirsone
ir
trīsgadīga meitenīte, kurai patīk
dziedāt kopā ar tēti un dejot kopā
ar lielajiem brāļiem. Ikdienā
meitenīte
klausās
dažādus
mūzikas stilus. Šobrīd vismīļākā
no dziesmām ir „Alfabēts”.
Patrīcija šobrīd visvairāk gribētu
mazu māsiņu, jo vienai pašai esot
garlaicīgi, brāļi taču divatā.
„Sienāzītis” – strādā paši
vecāki
Alise Kušnere dejo deju
studijā „Terpsihora”, kā arī
dzied vokālajā studijā „Notiņas”,
aktīvi piedalās visos rīkotajos

pasākumos.
Ļoti
aktīva,
draudzīga un sabiedriska meitene.
„Pīlādzītis” – skolotāja
Mārīte Buliga
Ailena
Lielbārde
ir
atsaucīga un izpalīdzīga mei-

tene ar saulītes smaidu. Ailenai
patīk dziedāt, dejot, zīmēt un ar
draugiem bērnudārzā spēlēt galda spēli „Cirks”. Mājās Ailena
labprāt palīdz mammai mājas
darbos – mazgā traukus, uzkopj
istabas, cep pīrāgus. Kad izaugs
liela, Ailena noteikti grib kļūt

par dziedātāju.
Skolotāja Liene Akmeņkalne
- Kubuli
Deinai Bērzišai patīk dziedāt,
uzstāties, skaitīt dzejoļus, zīmēt.
Viņa gaida, kad varēs aiziet uz
kādu teātri vai koncertu. Mīļākā

rotaļlieta ir brūnais lācis. Mīļa
nodarbe ir vasarā braukt uz ezeru
un peldēt. Pie vecmammas Deinu
gaida draugs - kaķītis Rižiks.
Skolotāja Daiga Jēkabsone Tilža

Piecu gadu jubileja spēļu programmu vadītāju saspēlei ,,No smieklu kules”
Katru gadu pavasarī, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā tiek
organizēts jauks pasākums, uz
kuru tiek pulcināti pasākumu
vadītāji no visas Latvijas.
Apmeklētājiem, kuri varēja būt
ikviens interesents, šoreiz tika
piedāvātas sekojošas spēļu programmas: ,,Grupa ,,Borec.Točka.
com” no Balvu novada Lazdulejas, ,,Mr. Zarumba Show” no
Rēzeknes, ,,Kopā jautrāk”- Inese
un Evijas Kalniņas no Balvu
novada Ķrišjāņiem un Tilžas,
,,Zaķis- pavasara vēstnesis”Līga Stebere no Valmieras, ,,Alla

Lieldienas ienāk arī pansionātā!

Kā katru gadu pāri zemei nāk
vieni no galvenajiem svētkiem –
Kristus Augšāmcelšanās svētki
jeb Lieldienas. Tāpat kā visā
novadā tiek svinētas Lieldienas
ar dažādiem pasākumiem ,tā arī
pansionātā „Balvi”
11.aprīlī,
ar vērienīgu pašu spēkiem
sarūpētu koncertu tika svinēti
šie svētki. Mākslinieku lomā
iejutās pansionāta darbinieki
un iemītnieki. Kaut ārā aiz loga
daba vairāk atgādināja ziemas
sākumu – ar bagātīgu sniega
segu, pasākuma dalībnieki bija
gatavi ar savu sirds siltumu

Pugačova” - Gints Ristamencs no
Rīgas, ,,Vajag tikai rakt!” – Ineta
Vanaga no Valmieras. Skatītāju
simpātiju ieguva Līgas Steberes
vadītā programma, bet žūrija
šogad netika pieaicināta, jo šis
bija jubilejas pasākums un galvenie vērtētāji bija skatītāji, kuri
bija atnākuši uz šo pasākumu.
Vakaru vadīja Andris Ušpelis no
Rēzeknes.
Viena no neatņemamām
sastāvdaļām jubilejā ir svētku
torte un salūts. Arī pasākumā
,,No smieklu kules” bija
ieradušās piecas svētku tortes,

kuras gan apsveica spēļu programmu vadītājus, gan pacienāja
skatītājus ar gardumiņiem. Arī
svētku salūts neizpalika.
Deju muzikanti pasākumā
bija grupa ,,Bruģis” no Madonas.
Gan dalībnieki, gan skatītāji
bija ļoti gandarīti par paveikto
un par redzēto! Gaidīsim atkal
nākamo pavasari un spēļu programmu vadītāju saspēli ,,No
smieklu kules”!

un pozitīvo noskaņu atkausēt
sniegu, palīdzot iestāties pavasarim. Tāpēc pasākums neizpalika
ar pavasarīgām dziesmām, jautriem skečiem, gan dažāda veida
dejām, kuras guva vislielākās
skatītāju ovācijas. Mākslinieki
iejutās dažādos tēlos: tās bija
večiņas, kuras apsprieda dzīvi
pansionātā, gan ārpus tā. Tie
bija disko dejotāji, kas tērpušies
80-to gadu stilā, gan čigānietes
ar čigānu baronu un protams,
ratiņdejas - bez kurām neizpaliek neviens pasākums. Projekta
dalībnieki deva savu ieguldījumu

Lieldienu koncertam piedaloties ar leļļu teātra izrādi,
šlāgerdziesmām un iestudētu
valsi.
Vislielākais
gandarījums
pasākuma dalībniekiem bija
pansionāta iemītnieku un darbinieku saliedētība, un kopā
būšana, tas apvienojās ar labu
garastāvokli un sirds siltumu,
kas spēj atkausēt pat visbiezāko
sniega kārtu. Tāpēc pavasaris
bija katram sirdī, kas piedalījās
pasākumā.

Aija Putniņa,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
kultūras menedžere
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SIA „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” Balvu ambulatorās nodaļas speciālistu darba laiki
Balvos, Krasta ielā 1
(visi speciālisti pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta)

N.
p.k

Vārds
Uzvārds

1.

Ķirurgs
Onkologs

10:00 – 12:00

Aina Buliņa

Ķirurgs

12:00 – 15:00

Rudīte Ikere

Ginekologs
Dzemdību speciālists
Kab.tālr.:64507004
Ginekologs
Dzemdību speciālists
Kab.tālr.:64507004
Oftalmologs
Kab.tālr.:64507164

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

9:00 – 13:00

10:00 – 16:00

Pierakstīties tālr:
64507001

5.

Sergejs Gurjanovs

Pierakstīties tālr:
64507001

Tatjana Šaicāne

6.

Pierakstīties tālr:
64507001

7.

Dagmāra
Daija-Stūrmane

Ginekologs
Dzemdību speciālists
Kab.tālr.:64507004

Ruta Aborinska

Oftalmologs

Ruta Pastare

Pneimonologs
Kab.tālr.:64522767

Sarmīte Pužule

Kardiologs

Pierakstīties tālr:
64507001

8.

Pierakstīties tālr:
64507001

9.

10:00 – 13:00

11:00 – 13:00

9:00 – 13:00

13:30 – 17:00

10:00 – 13:00

9:00 – 13:00

14:00 – 16:00

9:00 – 13:00

11:00 – 14:00

11:00 – 14:00

14:00 – 15:00
(2.,3.,4. ceturtdiena)
11:00 – 14:00

11:00 – 14:00

Natālija Zondaka

Endokrinologs

12:00 – 15:00

14:00 – 16:00

9:00 – 12:00

14:00 – 16:00

Gundars Smilktiņš

Neirologs

Edīte Gorkina

Arodveselības un
arodslimību ārsts

11:00 – 14:00

Svetlana Semjonova

EKG speciālists
Veloergometrija

8:00 – 14:00

8:30 – 15:00

8:30 – 15:00

8:30 – 15:00

Andris Bačuks

Fizioterapeits

12:00 – 16:00

13:00 – 16:00

9:00 – 13:00

12:00 – 16:00

Aija Ignatova

Radiologs – diagnosts

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

Ultraskaņas
izmeklējums
ginekoloģijā.
Vēdera dobuma orgānu
ultrasonogrāfija.

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

Pierakstīties tālr:
64507132

17.

10:00 – 13:00

11:00 – 14:00

Pierakstīties tālr:
64507001

16.

10:00 – 13:00

Alergologs

Pierakstīties tālr:
64507132

15.

11:00 – 13:00

8:00 – 14:00

Pierakstīties tālr:
64507001

14.

11:00 – 13:00

8:00 – 14:00

Pierakstīties tālr:
64507001

13.

11:00 – 13:00

8:00 – 15:00

Pierakstīties tālr:
64507001

12.

Piektdiena

8:00 – 15:00

Pierakstīties tālr:
64507001

11.

Ceturtdiena

8:00 – 15:00

Pierakstīties tālr:
64507001

10.

Trešdiena

Vladimirs Sorokins

Pierakstīties tālr:
64507001

4.

Otrdiena

Ķirurgs

Pierakstīties tālr:
64507001

3.

Pieņemšanas laiks

Pirmdiena

Andrejs Baranovskis
Pierakstīties tālr:
64507001

2.

Specialitāte

Laboratorija

Tālr. 64507134,
mob. 26418103

11:00 – 16:00

8:30 – 15:00

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvu struktūrvienības kontaktinformācija:
Terapijas nodaļa – 25632754 (uz remonta laiku)
Bērnu slimību nodaļa – 28611527 (uz remonta laiku)
Ginekoloģijas un dzemdību nodaļa – 28648528 (uz remonta laiku)
Uzņemšanas nodaļa – 64507126
Reanimācijas nodaļa – 64507127
Laboratorija – 64507134, mob. 26418103
Rentgena kabinets – 64507132

SIA „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” Gulbenes ambulatorās nodaļas speciālistu darba laiki
Gulbenē, Upes ielā 1
(visi speciālisti pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta)
N.pk.

Vārds
Uzvārds

Pieņemšanas laiks

Specialitāte
Pirmdiena

Pneimonologs
Pieraksta tel.64472809

Otrdiena

Trešdiena

1.

Jūlija Landsmane

2.

Anita Zariņa

Psihiatrs
Pieraksta tel.64471064

3.

Jānis Ozoliņš

Narkologs
Pieraksta tel.64471064

4.

Ērika Balode

Infektologs
Pieraksta tel.64472809

5.

Ina MaksimovaAgafonova

Dermatovenerologs
Pieraksta tel.64472809

Sandra Smala

Otolaringologs
Pieraksta tel.64472809

9-14

7.

Viktors Visočanskis

Ķirurgs
Pieraksta tel.64472809

11-13

8.

Rita Skrastiņa

Ginekologs
Pieraksta tel. 64472809

9-11

9-11

9-11

9.

Rita Skrastiņa

Ultraskaņas izmeklējums
ginekoloģijā
Pieraksta tel.64472809

11-13

11-13

11-13

10.

Alise Bērziņa

Ginekologs
Pieraksta tel.64472809

11.

Dagmāra DaijaStūrmane

Ginekolog s
Pieraksta tel.64472809

12.
13.

Ziedonis Kukainis
Natālija Zondaka

14.

Ilze Pilsnibure

6.

15.
16.

Guntis Liberts
Ēriks Vizulis

Gundars Smilktiņš

18.

Marina Zaķe

19.

Sarmīte Seļicka

20.

Vladimirs Sorokins

21.

Dagmāra Mūrniece

22.

Dina Dzerkale

23.

Justīne Boka

24.

Med.māsa Līvija
Vīksniņa
Med.māsa Anna
Lukjanova

25.

9-17

9-17

9-18

9-20

8-16

Radiologs, vēdera dobuma
orgānu ultrasonogrāfija,
Pieraksta tel.64472809
Onkologs
Pieraksta tel.64472809
Pediatrs
Pieraksta tel.64472809
EKG speciālists
Pieraksta tel.64472809
Fizioterapeite
pieraksta tel. 26479197
EKG pieraksts
Pieraksta tel.64471590
Fizikālās terapijas māsa
Pieraksta tel. 64472809

9-17

9-16
11-12
10-16
(2xmēnesī)
9-14

-

12-15
11-13

9-14

-

9-14
11-13

10-12
9-13

9-13

12-16

8-11 ( 2 reizes nedēļā pēc iepriekšēja pieraksta)
10-15 (2 reizes mēnesī pēc iepriekšēja pieraksta)
11.30-15 (2 reizes mēnesī pēc iepriekšēja pieraksta)

Urologs
Pieraksta tel.64472809
Traumatologs ortopēds

Neirologs
Pieraksta tel.64472809
Radiologs, vēdera dobuma
orgānu ultrasonogrāfija,
ehokardiogrāfija,
doplerogrāfija
Pieraksta tel.64472809

Piektdiena

Katru otro nedēļu

Endokrinologs
Pieraksta tel.64472809
Endokrinologs
Pieraksta tel.64472809
Nefrologs
Pieraksta tel.64472809

Pieraksta tel.64472809

17.

9-18

Ceturtdiena

14-16
1xmēnesī

10-15
2x mēnesī
11-16

8-15
8-15

10-12

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

10-12

-

10-12

8-10

8-10

12-14
(2xmēnesī)

Pēc pieraksta
Pēc pieraksta
8-10
17-20

8-10

8-10

17-20
17-20
17-20
Maksas pakalpojums, izņemot bērnus līdz 18 gadu vecumam

Balvu slimnīcā darbojas šādas
nodaļas:

1. Uzņemšanas nodaļa, tālrunis 64507126, mob.
tālr.26647298
Te pacienti var saņemt medicīnisko palīdzību akūtos (neatliekamos) gadījumos 24 stundas diennaktī. Strādā 5 dežūrārsti, 2 māsas un
māsas palīgs. Pacientu uz uzņemšanas nodaļu atved NMP dienests,
jāierodas pašam vai atved piederīgie.
Pacientu iemaksa uzņemšanas nodaļā, ja pacientu neieliek
slimnīcā ir 3 Ls. Ja nepieciešami papildus izmeklējumi, jāmaksā pacientu iemaksa arī par tiem (rentgens- 2Ls, ultrasonoskopija- 3Ls) utt.
Pacienta veselības stāvokli izvērtē ārsts izvērtē uzreiz vai novēro
observācijas gultās līdz 24 stundām:
•
nosūta ārstēties kādā no stacionāra nodaļām
•
pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas ļauj doties mājās,
pēc nepieciešamības turpinot ārstēties ambulatori ģimenes ārsta
uzraudzībā;
2. Terapijas nodaļa, mob. tālr. 25632754 (numurs uz remonta laiku).
Atrodas savās vecajās telpās (vēlāk pēc remonta- bijušās ķirurģijas
nodaļas telpās). Medicīnisko palīdzību var saņemt terapeitiskajās,
neiroloģiskajās slimībās. Uz nodaļu nosūta ģimenes ārsts, speciālists
vai dežūrārsts.
Nodaļā strādā ārsti- speciālisti: terapeits (internists), neirologs,
vajadzības gadījumā kā konsultanti tiek pieaicināti arī citi speciālisti.
Pacienta iemaksa par vienu diennakti 9,50Ls (sākot no otrās dienas).
3. Ķirurģijas nodaļa, mob. tālr. 25640845 (numurs uz remonta laiku).
Atrodas vecajās ginekoloģijas nodaļas telpās (vēlāk pēc remonta - bijušās terapijas nodaļas telpās). Medicīnisko palīdzību var
saņemt ķirurģiskajās. Uz nodaļu nosūta ģimenes ārsts, speciālists vai
dežūrārsts.
Nodaļā strādā ārsti- speciālisti: ķirurgi, vajadzības gadījumā kā
konsultanti tiek pieaicināti arī citi speciālisti.
Pacienta iemaksa par vienu diennakti 9,50Ls (sākot no otrās dienas). Par operāciju zālē veiktu operāciju pacienta līdzmaksājums
30,00Ls.
4. Bērnu nodaļa, mob. tālr. 28611527 (numurs uz remonta
laiku).
Atrodas vecajās infekciju nodaļas telpās (vēlāk pēc remonta - bijušās ginekoloģijas nodaļas telpās). Medicīnisko palīdzību
var saņemt bērnu . Uz nodaļu nosūta ģimenes ārsts, speciālists vai
dežūrārsts.
Nodaļā strādā ārsti- speciālisti: pediatri, vajadzības gadījumā kā
konsultanti tiek pieaicināti arī citi speciālisti.
Pacienta iemaksa bērniem nav jāmaksā, to kompensē valsts. Maksa tiek ņemta par mātes uzturēšanos stacionārā līdzās bērnam pēc 3
gadu vecuma.
5. Ginekoloģijas un dzemdību nodaļa, mob. tālr. 28648528
(numurs uz remonta laiku).
Atrodas savā vecajā vietā un savu atrašanos pēc remonta
nemainīs, ginekoloģijas pacientes atradīsies blakus dzemdību nodaļai
slimnīcas 2.stāvā. Medicīnisko palīdzību var saņemt ginekoloģiskajās
slimībās, kā arī var saņemt kvalītatīvu dzemdību palīdzības pakalpojumu. Veselības Ministrija nodaļai ir piešķīrusi mazulim draudzīgas
slimnīcas ststusu. Uz nodaļu nosūta ģimenes ārsts, speciālists vai
dežūrārsts.
Nodaļā strādā ārsti- speciālisti: ginekologi dzemdību speciālisti,
neonatologi, vajadzības gadījumā kā konsultanti tiek pieaicināti arī
citi speciālisti.
Pacienta iemaksa par vienu diennakti 9,50Ls (sākot no otrās dienas). Pacientu iemaksa grūtniecības un dzemdību palīdzības gadījumā
nav jāmaksā, to kompensē valsts.
6. Reanimācijas nodaļa, tālr. 64507127.
Atrodas savās vecajās telpās un pēc remonta savu vietu nemainīs.
Medicīnisko palīdzību var saņemt smagu saslimšanu gadījumā, kā arī
pacienti pēcoperācijas periodā. Uz nodaļu nosūta dežūrārsts.
Nodaļā strādā ārsti- speciālisti: anesteziologi – reanimatologi, kā
konsultanti tiek pieaicināti arī citi speciālisti.
Pacienta iemaksa par vienu diennakti 9,50Ls (sākot no otrās dienas).
Pacientiem uzrādot izziņu, kas apliecina trūcīgas personas statusu,
pacienta iemaksu kompensē valsts.
Atrodoties jebkurā nodaļā papildus pacienta līdzmaksājums
jāmaksā par slimnīcā veikto kompjūtertomogrāfijas izmeklējumu
10,00Ls, ja izmeklējums ir ar kontrastvielu – 15,00Ls.
Rentgena kabineta darba laiks no 0-24 katru dienu, tālrunis
64507132.
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Gulbenes slimnīcā darbojas šādas Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu
nodaļas:
pieņemšanu platību maksājumiem 2013.gadam

1. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, tālrunis
64473868, mob. tālr. 29342885
Atrodas bijušās uzņemšanas nodaļas telpās, pacienti var saņemt
medicīnisko palīdzību akūtos (neatliekamos) gadījumos 24 stundas diennaktī. Strādā dežūrārsts, ārsta palīgs un sanitāre (māsas
palīgs). Pacientam uz SMPP jāierodas pašam vai atved piederīgie.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība uz SMPP nevedīs, izņemot infekcijas slimniekus.
Pacientu iemaksa ir 3 Ls, ja nepieciešami papildus izmeklējumi,
jāmaksā pacientu iemaksa arī par tiem (rentgens- 2Ls, ultrasonoskopija- 3Ls utt.
Pacienta veselības stāvokli izvērtē ārsts un izlemj par turpmāko
ārstēšanos:
•
nosūta ārstēties dienas stacionārā;
•
nosūta ārstēties stacionāra aprūpes nodaļā;
•
nosūta ārstēties uz NMP slimnīcu, ja pacienta veselības
stāvoklis smags;
•
pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas var doties mājās.
2. Dienas stacionārs, tālrunis 64473151, mob. tālr. 29276026
Pagaidām atrodas bijušās ķirurģijas nodaļas telpās (vēlāk pēc
remonta- bijušās dzemdību - ginekoloģijas nodaļas telpās). Dienas
stacionārā atvērtas 10 gultas. Medicīnisko palīdzību var saņemt
ķirurģiskajās, ginekoloģiskajās, neiroloģiskajās, terapeitiskajās, ausu,
kakla un deguna slimībās. Uz nodaļu nosūta ģimenes ārsts, speciālists
vai dežūrārsts.
Nodaļā strādā ārsti- speciālisti: terapeits (internists), neirologs,
ķirurgs, ginekologs, LOR speciālists, anesteziologs- reanimatologs.
Katru trešdienu un ceturtdienu notiek plānveida operācijas un
ginekoloģiskās manipulācijas (žultspūšļa, vēdera dobuma trūces
un dažādu veidojumu operācijas, ginekoloģiskās manipulācijas).
Uz operāciju pacienti ierodas sagatavoti operācijai, ar izdarītiem
izmeklējumiem un analīzēm.
Samaksa par dienas stacionāru ir 5 Ls par katru dienu. Par
operāciju 3 Ls, ja nepieciešami papildus izmaklējumi, tad jāmaksā
pacienta iemaksa atbilstoši valsts noteiktajam.
Dienas stacionārs strādā no 8-16. Personām, kuras nevēlas vai
nevar pēc pakalpojuma saņemšanas doties mājās, tiek piedāvāta
naktsmītne par 4.50Ls un ēdināšana. Ēdināšanas izdevumi 1.10 Ls, ja
pacients nevēlas palikt nodaļā pa nakti.
3. Stacionāra aprūpes nodaļa, tālrunis 64473151, mob. tālr.
29276026
Pagaidām nodaļa atrodas vienās telpās ar Dienas stacionāru
bijušās ķirurģijas nodaļas telpās (vēlāk pēc remonta plānots izvietot
2.stāvā - bijušās terapijas nodaļas telpās). Aprūpes nodaļā atvērtas 15
gultas. Aprūpes nodaļā ārstēšanās ilgums ir vidēji 10 dienas.
Medicīnisko palīdzību var saņemt pacienti ar hronisku slimību
paasinājumiem: terapeitiska, neiroloģiska, ķirurģiska profila
(arteriālās hipertenzijas, kardiālās mazspējas, plaušu slimību,
cerebriālu insultu sekas, onkoloģiskie, pēcoperācijas pacienti).
Pacientu uz nodaļu nosūta ģimenes ārsts, speciālists vai dežūrārsts.
Līdzi jābūt izmeklējumiem, analīzēm, iepriekšējiem izrakstiem, kas
apliecina un ir saistīti ar saslimšanu.
Ja pacients ilgstoši mājās lieto zāles, tās jāņem līdzi uz slimnīcu
(piem. cukura diabēta zāles).
Pacientiem ir noteikts ierobežots izmeklējumu skaits un medikamentiem izlietojamā summa, tāpēc nepieciešamības gadījumā pacientam var tikt piedāvāts veikt izmeklējumus par maksu, un iegādāties
medikamentus pašam.
Stacionāra aprūpes nodaļā maksa par gultas dienu ir 5Ls.
No pacientu nodevas atbrīvotām kategorijām par slimnīcu nav
jāmaksā, tiek ņemtas vērā arī apdrošināšanas polises. Šīs kategorijas pacientiem, ierodoties slimnīcā, jāuzrāda atbilstošs dokuments
(represēto apliecība, invaliditātes apliecība, derīga apdrošināšanas
polise utt.)

4. Infekciju nodaļa , tālrunis 64471608, mob. tālr. 29196476
Nodaļa atrodas atsevišķā ēkā Brīvības ielā 5. Nodaļā tiek ārstēti
pacienti ar infekcijas slimībām: pieaigušie un bērni no 3 gadu vecuma, kam nav nepieciešama ārstēšanās intensīvajās palātās.
Uz nodaļu pacientus atved NMP, nosūta ārsts infekcionists,
ģimenes ārsts vai dežūrārsts.
Pacienta iemaksa atkarīga no klīniski un laboratoriski pierādītās
diagnozes. Infekciju slimību pacientiem ar laboratoriski apstiprinātu
diagnozi, pacienta iemaksu 9.50Ls apmērā par 1 diennakti, sedz valsts.
Rentgena kabineta darba laiks no 8-16 darba dienās, tālrunis
64471590. Ārpus darba laika, sestdienās un svētdienās izmeklējumi
pieejami NMP slimnīcās.
No 18.02.2013. slimnīcas telpās pacientus sāks pieņemt un
konsultēt fizioterapeite Justīne Boka, tālrunis 26479197.

Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē, ka šī gada 15.aprīlī sākas
„Platību maksājumu iesniegumu
2013.gadā” pieņemšana.
Lauksaimniekiem,
kuri
pirmo reizi vēlas pieteikties
platību maksājumu saņemšanai,
jāreģistrējas par LAD klientiem. To var izdarīt tās LAD
reģionālās
lauksamniecības
pārvaldes
(RLP)
Klientu
apkalpošanas un administratīvajā
daļā, kuras teritorijā atrodas lielākā apsaimniekojamā
lauksamniecībā izmantojamās
zemes (LIZ) platība.

No 15.aprīļa RLP būs pieejamas iesniegumu veidlapas un
„Informatīvais materiāls platību
maksājumu saņemšanai 2013.
gadā”. Savukārt lauku bloku
kartes varēs saņemt tajā RLP,
kurā 2012.gadā tika iesniegts
platību maksājumu iesniegums.
Aizpildīts iesniegums (tai
skaitā iesnieguma pielikumi,
ja ir aktīvas vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumu
saistības) un lauku bloku kartes
ar precīzi iezīmētām platībām
LAD jāiesniedz līdz 2013.gada
15.maijam. Dokumenti tiks
pieņemti arī līdz 10.jūnijam
(ieskaitot), taču piemērojot 1%
atbalsta apjoma samazinājumu
par katru nokavēto darba dienu
pēc 15.maija.
LAD
klienti,
kuri
ir
reģistrējušies kā EPS lietotāji,
platību maksājumu iesniegumu

2013.gadam var iesniegt jau no
šī gada 8.aprīļa.
Ja lauksaimnieka izaudzētā
kultūra tiek izmantota biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā
kurināmā izejvielu ražošanai,
un
klients
vēlas
saņemt
apliecinājumu par izaudzētās
kultūras atbilstību ilgtspējas
kritērijiiem (IK) 2013.gadā,
tad IK iesniegums jāiesniedz
līdz 15.maijam. Pie tam tas
izdarāms elektroniski tikai pēc
platību maksājuma iesnieguma
iesniegšanas EPS.
LAD aicina klientus izmantot
elektronisko pieteikšanās sistēmu
(EPS), kuras priekšrocības, sagatavojot platību maksājumu
iesniegumu, ir iespēja taupīt laiku
un izvairīties no neprecizitātēm
tā aizpildīšanā.

Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu
pieņemšanu dīzeļdegvielas atbrīvojumam no
akcīzes nodokļa

Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka no šī gada
10.aprīļa līdz 1.jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana
dīzeļdegvielas
atbrīvojumam
no
akcīzes
nodokļa
lauksaimniecības
produkcijas
ražotājiem.
2013./2014.saimnieciskajā
gadā no akcīzes nodokļa ir
atbrīvota dīzeļdegviela, kuru
izmanto
lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas
meža vai purva zemes apstrādei,
kur kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem
zivju dīķiem.
Atbrīvojumu
no
akcīzes
nodokļa
var
saņemt
lauksaimniecības
produkcijas
ražotājs par to Eiropas Savienības
(ES) tiešo maksājumu atbal-

stam deklarēto un apstiprināto
hektāru skaitu vai pieteikto
zemes hektāru skaitu zem zivju
dīķiem, par kuriem ieņēmumi
no lauksaimnieciskās ražošanas
vai akvakultūras produkcijas
ražošanas ir vismaz 200 latu no
ha, neieskaitot saņemto valsts un
ES atbalstu.
Noteiktajos
minimālajos
ieņēmumos
iekļauj
2012.
gadā saņemtos ES maksājumus par pasākuma „Agrovides
maksājumi”
apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumu
„Lauksaimniecības
dzīvnieku
ģenētisko resursu saglabāšana”
un „Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos”.
Atbrīvojumu dīzeļdegvielai
no
akcīzes
nodokļa
par
pastāvīgo pļavu un ganību vai
aramzemē sēto ilggadīgo zālāju
apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt
lauksaimniecības
produkcijas ražotājs, kas minētajās
platībās nodrošina minimālo
lauksaimniecības
dzīvnieku
blīvumu vismaz 0,2 nosacītās
liellopu vienības uz vienu hektāru
vai reģistrējies Lauksaimniecības

datu centrā (datu centrs) kā
dzīvnieku barības primārais
ražotājs, kam datu centrā nav
reģistrēts ganāmpulks, novietnes
un lauksaimniecības dzīvnieki.
Aizpildītu un parakstītu
iesniegumu
var
iesniegt
personīgi LAD reģionālajā
lauksaimniecības
pārvaldēs
(RLP) vai centrālajā aparātā
(CA), kā arī sūtīt pa pastu, vai
iesniegt elektroniski.
LAD aicina klientus izmantot
elektronisko pieteikšanās sistēmu
(EPS), kuras priekšrocības ir ikdienu iegūt informāciju par izlietoto degvielas daudzumu un atlikumu.
Sīkāka informācija par EPS
un tās lietošanu, kā arī 2013.
gada dīzeļdegvielas atbalsta
nosacījumi atrodama LAD mājas
lapā www.lad.gov.lv.
Lai varētu operatīvi piešķirt
dīzeļdegvielu,
LAD
aicina
lauksaimniecības
produkcijas
ražotājus kopā ar iesniegumu
iesniegt arī gada ienākumu
deklarācijas D3 pielikuma vai
D31 pielikuma kopiju.

Vectilžas pagasta jaunieši dejo raitāk!

Pirms deju kolektīvu skates
Vectilžas jauniešu deju kolektīvs

saņēma jaunus, skaistus tautu
tērpus. Jaunieši ar lepnumu

skatē pārstāvēja savu pagastu,
iegūstot otrās pakāpes diplomu C
grupā. Tagad jauniešiem priekšā
vēl viens nozīmīgs pasākums –
dalība XXV Vispārējos latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkos šī
gada vasarā!
Tautu tērpu komplekti izgatavoti projekta Nr. 12-07-LL04L413202-000002 „Etnogrāfisko
tautu tērpu izgatavošana Balvu novada Vectilžas pagasta
jauniešu deju kolektīvam" ietvaros. Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākums
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanas teritorijā”.
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Balvos notiks uzņēmēju partneritāts
19.aprīlī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā pulcēsies uzņēmēji
no Latvijas, Krievijas, Igaunijas
un Baltkrievijas, lai nodibinātu
kontaktus,
apmainītos
ar

noderīgu informāciju un vienotos
par sadarbības iespējām.
Eiroreģiona
teritorijā
esošo pierobežas uzņēmumu
partneriātu organizē Eiroreģions

„Pleskava, Livonija”. Plānots, ka
partneriātā piedalīsies aptuveni
80 - 100 cilvēki.

Balvu sporta skolas audzēkņi gūst panākumus
vērienīgā turnīrā Igaunijā
No 29. līdz 31.martam
Tallinā, Igaunijā notika Kristijana Palusalu piemiņas turnīrs
-lielākais turnīrs jauniešiem
Baltijā un vissvarīgākais turnīrs
Igaunijā, kurā piedalījās 390
dalībnieki no Lietuvas, Latvijas,
Igaunijas, Zviedrijas, Somijas un
Krievijas.

Sacensības notika 4 vecuma grupās. Balvu Sporta skolu
pārstāvēja 6 cīkstoņi. Dmitrijam
Goļikovam sīvā konkurencē
izdevās iegūt šā prestižā turnīra
bronzas medaļu svara kategorijā
58 kg. Vjačeslavs Naumenko
izcīnīja 5.vietu 28 cīkstoņu
konkurencē (svara kategorijā

36 kg). Šajā pašā kategorijā
Edvards Sarķis ieguva 16. vietu, bet Dāvis Akmens izcīnīja
6.vietu astoņpadsmit cīkstoņu
konkurencē (svara kategorijā 47
kg). Vēl iegūtas divas septītās
vietas-Krišjānis Kočāns (svara
kategorijā 46 kg) un Jānis
Stepanovs(virs 60 kg).

Balvu sporta skolas audzēkņi un treneri Igaunijā
2013.gada 26.martā Balvu sporta skolas audzēkņi un
treneri apmeklēja Tartu AHHAA zinātnisko centru un
AURA akvaparku, kas izvērsās
kā izglītojošs un relaksējošs
pasākums. Šo ekskursiju 2012.
gada sporta laureātiem un viņu
treneriem dāvināja Balvu novada
pašvaldība. Paldies par atbalstu!

A F I Š A

Balvu pilsēta
19.aprīlī plkst. 20.00 „Prāta vētras” koncertfilma „Vēl viena klusā
daba” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
20.aprīlī plkst.10.00 vienas dienas galda tenisa, novusa turnīrs Balvu Amatniecības vidusskolā.
21.aprīlī plkst.11.00 Lietuvas cirka izrāde Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
21.aprīlī plkst.15.00 Andris Krūmacis un Jānis Baltiņš grupu „Baltie Lāči” un „Apvedceļš” muzikālajā plenērā „Pasta nodaļas stāsti”.
Biļešu cenas Ls 3,-, Ls 4,-, Ls 5,-.Biļešu iepriekšpārdošana.
22.aprīlī plkst.12.00 Mākslas dienu ietvaros Balvu Mākslas skolas radošo darbinieku izstādes „Kopā” atklāšana Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
25.aprīlī plkst. 18.00 Balvu novada gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums” pasniegšanas pasākums Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
25.aprīlī plkst. 15.00 Mākslas dienu ietvaros Elitas Patmalnieces
izstādes atklāšana Balvu Novada muzejā.
26.aprīlī plkst.16.00 konkurss „Mūsu talanti” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
Izstādes:
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”.
• Ineses Jakobi tekstiliju izstāde „Logi”.
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
• Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”.
• Metālmākslinieka Miervalda Zibens dekoratīvo kalumu izstāde
„No gaismas uz gaismu”
• Latvijas Mākslas akadēmijas 3.kursa Gleznošanas nodaļas studentu – Elīnas Prancānes, Simonas Larkas, Sandras Strēles, Kristapa
Arnicāna izstāde „Gaismas upe”.
• Balvu pilsētas gadadienai veltītā izstāde „Balviem 85”.
• Līdz 29.aprīlim A. Tjunīša fotoreportāža „Viņas ir tepat blakus”.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• No 8.marta līdz 18.aprīlim Nikolaja Gorkina fotoizstāde “Mūsu
spārnotie draugi”.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
• Annas Murašovas gleznu izstāde - pārdošana.
Balvu muižā:
• Izstāde “Atzele apceļotāju acīm”.
• Izstāde “Latvijas pilis un muižas”.
Bērzpils pagasts
20.aprīlī plkst.19.00 dramatisko kolektīvu saiets „Joku bānītis”
Bērzpils vidusskolā. Pasažieri - Balvu, Rugāju, Viļakas, Rēzeknes,
Lubānas novadu dramatiskie kolektīvi. Ieeja- ziedojumi - Ls 0.50.

Balvu Sporta skolas cīkstoņi iegūst medaļas
Šī gada 5.un 6. aprīlī Rīgā
notika Latvijas meistarsacīkstes
kadetu vecuma grupā grieķuromiešu cīņā. Balvu Sporta skolu
pārstāvēja četri audzēkņi, kuri
pirmo gadu startēja minētajā
vecuma grupā un visi atveda

mājās medaļas.
Par valsts čempioniem kļuvaDmitrijs Goļikovs (svara kategorija 58 kg) un Krišjānis Kočāns
(svara kategorija 46 kg). Bronzas medaļas izcīnīja Martins
Višņevskis (svara kategorija 58

kg) un Alans Nipers (svara kategorija 42 kg).
No 13. līdz 14.jūnijam
Liepājā notiks Latvijas valsts
Jauniešu olimpiāde, kurā būs
jāaizstāv savi tituli. Vēlam veiksmi cīkstoņiem!

Briežuciema pagasts
20.aprīlī plkst.15.00 Etnogrāfiskā ansambļa jubilejas pasākums
Briežuciema tautas namā.
Kubulu pagasts
20.aprīlī plkst. 16.00 Atpūtas pēcpusdiena vidējai un vecākajai
paaudzei, deju vakars Kubulu kultūras namā.
Vectilžas pagasts
19.aprīlī plkst.11.00 „Būris 2013” – putnu būrīšu konkurss, izstāde,
pārdošana Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
Vīksnas pagasts
20.aprīlī plkst.17.00 Pededzes pašdarbības kolektīvu koncerts
“Iekrāso pavasari” Vīksnas tautas namā. Ieejas maksa bērniem - Ls
0,50, pieaugušajiem -Ls 1.
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