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Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti,
Zelta miglu miglodama.

Vēlu visiem saulainus,
jaukus un dziesmotus
saulgriežu svētkus!

Balvu novada Domes vārdā

Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis

Par Balvu novada Domes priekšsēdētāju atkārtoti kļūst Andris Kazinovskis
Balvu
novada
Domes
zālē 13.jūnijā svinīgi iesākās
jaunievēlētās Balvu novada
Domes pirmā sēde, kuru vadīja
Balvu novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Ivars Logins. Pēc
Valsts himnas atskaņošanas tika
sveikti jaunievēlētie deputāti un
ievēlēts Balvu novada Domes
priekšsēdētājs.
Atklātajā balsojumā ar 12
balsīm „Par” par Balvu novada Domes priekšsēdētāju
tika ievēlēts līdzšinējais domes
vadītājs Andris Kazinovskis.
A.Kazinovskis
izteica
pateicību gan vēlētājiem, gan
deputātiem par izrādīto uzticību
un atzina, ka viņa atkārtotā
ievēlēšana amatā liecina par
to, ka vēlētāji ir novērtējuši
līdzšinējo Balvu novada Domes
darbu. Priekšsēdētājs solīja attaisnot izrādīto uzticību un
turpināt iesāktos darbus.
A.Kazinovskis rosināja skatīt
jautājumu par Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieka

ievēlēšanu. Par kandidātu tika
izvirzīts Normunds Dimitrijevs, līdzšinējais Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieks, kurš ar 12 balsīm „Par”
tika apstiprināts šajā amatā.
Turpinājumā deputāti ievēlēja
Balvu novada Domes pastāvīgās
komitejas:
• Balvu novada Domes
Finanšu komiteju 9 locekļu
sastāvā: Andris Kazinovskis,
Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Inta Kaļva, Ivans
Baranovs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Jānis Trupovnieks,
Jānis Roginskis;
• Balvu novada Domes
Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteju 7 locekļu
sastāvā: Svetlana Pavlovska,
Egons Salmanis, Juris Boldāns,
Normunds Dimitrijevs, Andris
Kazinovskis, Jānis Roginskis,
Ināra Ņikuļina;
• Balvu novada Domes
Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komiteju 7 locekļu

sastāvā: Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Gunta Raibekaze, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis;

• Balvu novada Domes
Tautsaimniecības
un
vides
komiteju 7 locekļu sastāvā: Normunds Dimitrijevs, Inta Kaļva,

Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins,
Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns,
Aivars Kindzuls.

Jaunievēlētie Balvu novada Domes deputāti
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Domes priekšsēdētāja sleja

31.maija
Domes sēde
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par vairāku
personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālā pakalpojuma apmaksu.

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Paldies par uzticēšanos!
Mūsu novadā pašvaldības vēlēšanās jūs, vēlētāji, visvairāk
balsu nodevāt par Centriskās partijas Latvijas Zemnieku Savienība
sarakstu. Visu LZS deputātu vārdā izsaku jums vislielāko pateicību.
Sarakstā visvairāk bija pārstāvēti līdzšinējie mūsu novada pašvaldības
pārstāvji. Tas liecina, ka iepriekšējās pašvaldības darbs ir atzinīgi
novērtēts. Prieks un gandarījums par to.
Līdz šim, strādājot par domes priekšsēdētāju, par galveno mērķi
izvirzīju uzdevumu sekmēt, lai viss novads attīstās vienmērīgi un
sabalansēti. Centāmies panākt, lai turpinātos Balvu pilsētas un pagastu attīstība un to labiekārtošana. Īpaša vērība tika un tiks veltīta
mācību iestāžu attīstībai – ēku renovēšanai un siltināšanai, to remontiem gan vispārizglītojošajās mācību iestādēs, gan pirmsskolas
izglītības iestādēs, protams, neaizmirstot arī izglītības un sociālos
jautājumus.
Iesākto turpināsim. Arī pašlaik norit vairāku projektu realizācija,
ir ieceres par jauniem. Visu laiku cenšamies sekmēt dalību ES
struktūrfondu programmu projektos, jo tā ir reāla iespēja attīstīties –
renovēt un remontēt ielas un ceļus, ūdenssaimniecības sistēmas, tā ir
iespēja savest kārtībā kultūras un izglītības iestāžu ēkas, attīstīt pašu
izglītības un kultūras procesu. Tie dod iespēju pārrobežu sadarbībai,
kas sekmē jaunus kontaktus uzņēmējdarbībā, ļauj iepazīt citas zemes
un kultūras, tā papildinot savu pieredzi un paplašinot redzesloku.
Jaunās domes sastāvs nedaudz ir mainījies. Un tas ir labi – jauni
cilvēki nāks ar jaunām idejām, un, es ceru, bagātinās mūsu domes
kopējo darbību. Visiem ir jāvar salikt kopā savus spēkus un idejas,
lai lemtu, kas ir prioritārs, kas mūsu novadā visvairāk nepieciešams.
Ceru, ka opozīcijas darbs būs konstruktīvs.

Pieminot represijās cietušos...

Par Balvu novada Domes
Atzinības rakstu piešķiršanu
Deputāti nolēma piešķirt
Balvu novada Domes Atzinības
rakstu Balvu novada izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītājai Ivetai Tiltiņai par
nozīmīgu ieguldījumu izglītības,
kultūras un sporta sistēmas
sakārtošanā, aktīvu iesaistīšanos
novada sabiedriskajā dzīvē un
sakarā ar dzīves jubileju.
Nekustamā
īpašuma
jautājumi
Domes sēdē lēma par adrešu
likvidāciju
garāžām
Balvu
pagastā, par adreses piešķiršanu
zemes vienībai un uz tās
esošajām garāžām Balvu un
Vīksnas pagastā, tika arī izskatīti

6.jūnija
Domes sēde
Bērzpilī mainās pagasta
pārvaldnieks
Balvu novada domes ārkārtas
sēdē deputāti piekrita Bērzpils
pagasta
pārvaldes
vadītāja
Ādolfa Sergeviča atbrīvošanai
no amata, par Bērzpils pagasta
pārvaldes vadītāju ievēlēja Birutu Bogdani. Ā.Sergevičam pasniedza novada domes Pateicību.
Sēdē izskatīja arī jautājumus
par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu, par Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja 2013.gada 19.februāra
vēstules nr.1/1285 „Par pārbaudē
konstatēto” izskatīšanu un par
AS „Citadele banka” prasības
atzīšanu.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

jautājumi par zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā un par
zemes nomu un par zemes nomas
līguma izbeigšanu Balvu pilsētā.
Tika
izdarīti
grozījumi
Balvu novada Domes 2013.
gada 16.maija lēmumā „Par
adrešu piešķiršanu un maiņu
Vīksnas pagastā” ,Balvu novada Domes 2013.gada 16.maija
lēmumā „Par adreses piešķiršanu
Gunāra Sārtaputna īpašumam
Bērzkalnes pagastā” un Balvu novada Domes 2013.gada
16.maija lēmumā „Par zemes
vienības sadali Balvu pilsētā”.
Deputāti lēma arī par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem, par
ēkas uzturēšanai nepieciešamās
zemes platības apstiprināšanu,
par nekustamā īpašuma sadali
un par ēkas Stacijas ielā 19,
Balvi, Balvu novads nodošanu
valdījumā un apsaimniekošanā.
Jauna kārtība balsošanā
Par kārtības, kādā Domē noris atklāta balsošana ar vēlēšanu
zīmēm, apstiprināšanu ziņoja
novada domes vispārējās un

juridiskās nodaļas vadītāja Ilona
Ločmele, deputāti balsoja par
jauno kārtību.
Par
Balvu
novada
pašvaldības 2012.gada konsolidētā
finanšu
pārskata
apstiprināšanu
Par
jautājumu
ziņoja
centralizētās
grāmatvedības
galvenā grāmatvede Daina Pavlovska. Deputāti apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
2012.gada konsolidēto finanšu
pārskatu.
Deputāti lēma par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” 2012.gada publiskā
pārskata apstiprināšanu.
Sēdē
nobalsoja
par
aizņēmuma daļēju izmantošanu
transportlīdzekļu iegādei Balvu
novada pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai. Tika
lemts arī par atļauju spēļu zāles
atvēršanai SIA “Joker Ltd.” un
izskatīti citi jautājumi.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

Bibliotēkas darba laiks

Pa lāča pēdām – izzināt Balvu vēsturi

Vasara ir laiks, kad bērniem norisinās dažādas nometnes un
aktivitātes. Balvu Novada muzejs piedāvā bērniem iespēju iziet pa
Balvu Lāča pēdām, izzināt Balvu vēsturi un beigu beigās pamodināt
aizgulējušos lāci un iet ar viņu rotaļās. Aktīvs, izglītojošs un jautrs
pasākums.

Balvu novada vēlēšanu komisijas lēmums
14.jūnijs – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas diena. Šajā dienā pirms 72 gadiem
daudzas ģimenes piedzīvoja
traģēdiju – brāļi, māsas, vecāki
un bērni tika sadzīti vagonos
un izsūtīti uz tālo Sibīriju. Tikai
daļa no 15 tūkstošiem izsūtīto
latviešu spēja izdzīvot grūtajā
ceļā, nežēlīgajos darba un dzīves
apstākļos Sibīrijā un atgriezties
dzimtenē – Latvijā.
Pieminot šos 1941.gada notikumus, Balvos pie pieminekļa
Abrenes apriņķa komunistiskā
genocīda upuriem un piemiņas
vietā Balvu stacijā notika atceres
pasākumi.
Uzrunājot klātesošos, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva uzsvēra,
ka mums ir jāsargā sava zeme,
sava tauta, lai šādi notikumi
nekad mūžā vairs neatkārtotos:
„Joprojām ir aktuāli nepieļaut
ļaunuma impērijas atdzimšanu.
Tas ir svarīgi mums un vitāli
svarīgi visām tautām. Piekāpties
padomju impērijas revanšistu
prasībām nozīmē atdot brīvības,

demokrātijas un kristietības
idejas, tas nozīmē vēlreiz nodot latviešu tautu iznīcībai.
Tikai pagātni zinot un atceroties var droši iet pretim labākai
nākotnei”.
Atceroties vairāku ģimeņu
1941.gada notikums, arī Nora
Pastare,
Latvijas
politiski
represēto apvienības Balvu rajona nodaļas vadītāja, atzina, ka
mums savi bērni un mazbērni
ir jāaudzina patriotiskā garā, jo
nedrīkst pieļaut tādus notikumus,
kādi nesen notikuši Latvijā, kad
divu Latvijas skolu audzēkņi
piekrituši piedalīties Krievijas
militārajās nometnēs.
Piemiņas vārdus, veselības
un veiksmes vēlējumus izteica
arī Kubulu pagasta pārvaldes
vadītājs Artūrs Luksts un partijas
VL-TB/LNNK
biedre
Aija Mežale, uzsverot, ka
mums jādara viss iespējamais,
lai tie jaunieši un ģimenes,
kuri labprātīgi pametuši savu
dzimteni, pēc iespējas ātrāk atgrieztos mājās.

Atbilstoši Republikas pilsētas un domes, novada domes vēlēšanu likuma 44.pantam
Balvu novada vēlēšanu komisija NOLEMJ:
Apstiprināt 2013.gada 1.jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Balvu novada domē ievēlēti deputāti
alfabētā secībā:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vārds, uzvārds
Aivars Kindzuls
Andris Kazinovskis
Dmitrijs Usins
Egons Salmanis
Gunta Raibekaze
Ināra Ņikuļina
Inta Kaļva
Ivans Baranovs

Saraksta nosaukums
„Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
„Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
„Par prezidentālu republiku”
„Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
„Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Latgales partija
„Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jānis Roginskis
Jānis Trupovnieks
Juris Boldāns
Normunds Dimitrijevs
Pēteris Kalniņš
Svetlana Pavlovska
Valdis Zeltkalns

Latvijas Zaļā partija
Latvijas Zaļā partija
„Par prezidentālu republiku”
Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”
Latvijas Zaļā partija
Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”
Partija „VIENOTĪBA”

Balvu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

I.Logins
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Eiro būs izšķirošs solis Latvijai un tās iedzīvotājiem
Olli Rēns, par ekonomikas
un monetārajām lietām un eiro
atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
un Andris Piebalgs, attīstības
komisārs.
Eiropas
Komisija
(EK)
šonedēļ publicēja ilgi gaidīto
ziņojumu par Latvijas gatavību
ieviest eiro. Latvija atbilst visiem vienotās valūtas ieviešanas
kritērijiem. Galīgo lēmumu par
Latvijas pievienošanos eirozonai ES valstu finanšu ministri
pieņems jūlijā, pēc tam, kad
savu viedokli būs paudis Eiropas
Parlaments un jautājumu 28. un
29.jūnijā apsprieduši ES valstu
līderi. Taču Komisijas ziņojums
ir izšķirošs solis Latvijas ceļā uz
eirozonu.
Mēs apsveicam Latviju un
tās iedzīvotājus ar EK pozitīvo
lēmumu. Šī diena ieies Latvijas vēsturē. Kopš krīzes
dziļākā punkta 2009.gadā Latvija spējusi panākt ļoti sarežģītu

ekonomikas
līdzsvarošanu.
Apņēmīgi īstenojot ES un
Starptautiskā Valūtas fonda
palīdzības programmu, Latvija
spējusi mainīties un atgriezties pie ekonomikas izaugsmes. Izaicinājumu joprojām
netrūkst – tostarp augsta sociālā
nevienlīdzība un ievērojams
bezdarba līmenis - , taču Latvija bieži tiek minēta kā paraugs
grūtībās nonākušajām eirozonas
valstīm. Tas ir arī mūsu viedoklis
– izlēmība un neatlaidīga bieži
vien sāpīgu lēmumu īstenošana
ekonomiski padarījušas Latviju
spēcīgāku, nekā tā bija pirms
krīzes.
Mēs esam droši, ka eiro
ieviešana nesīs Latvijai un tās
iedzīvotājiem virkni ieguvumu.
Izzudīs devalvācijas risks, nebūs
jāmaksā par valūtas maiņu,
samazināsies darījumu izmaksas,
uzlabosies uzņēmēju iespējas
iegūt finansējumu, patērētāji
varēs vieglāk salīdzināt cenas.

Paredzams, ka samazināsies
arī valsts parāda apkalpošanas
izmaksas. Bet, vissvarīgāk pievienošanās eirozonai stiprinās
Latvijas kā stabilas un uzticamas,
Eiropas kodolā iesaistītas partneres tēlu.
Protams, darbs turpināsies arī
pēc eiro ieviešanas. Izšķiroša nozīme būs veselīgas makroekonomikas politikas un strukturālo reformu īstenošanai, lai stiprinātu
tieslietu sistēmu, finanšu tirgus
uzraudzību, Latvijas ekonomikas
konkurētspēju.
Nākamajos mēnešos EK
cieši sadarbosies ar Latvijas
iestādēm, lai nodrošinātu pietiekamu informāciju par eiro
pārejas praktiskajiem aspektiem. Varas iestādes turpinās
regulāras pārbaudes, lai neļautu
uzņēmumiem un tirgotājiem eiro
ieviešanu izmantot nepamatotai
cenu celšanai. Latvija var mācīties
no Igaunijas, Slovākijas un citu
valstu veiksmīgās pieredzes.

Mēs esam pārliecināti, ka
rūpīgi veikti tehniskie darbi,
izsvērta un godīga saziņa ar
iedzīvotājiem un izaugsmes
atgriešanās eirozonā veicinās
cilvēku atbalstu eiro. To mēs
esam piedzīvojuši Igaunijā, kur
2010.gada maijā iedzīvotāju atbalsts eiro bija 37% - līdzīgi, kā
tagad Latvijā. Šodien Igaunijā
eiro atbalsta vairāk nekā 70%
cilvēku.
Mēs esam dzirdējuši Latvijas cilvēku bažas par valsts
suverenitātes daļēju zudumu
eiro pārejas dēļ. Mūsuprāt, notiks pretējais – pievienojoties
eirozonai, Latvija pirmo reizi
piedalīsies būtisku lēmumu
pieņemšanā, kuri to skar jau
tagad kā eirozonā dziļi integrētu
ekonomiku. Pirmo reizi Latvijas balss skanēs pie galda,
kad Briselē un Frankfurtē tiek
pieņemti svarīgākie lēmumi.
Ņemot vērā Latvijas sarežģīto
vēsturi, pievienošanās eirozo-

3.

nai nostiprinās Latvijas vietu
eiroatlantiskajās struktūrās, neatgriezeniski stiprinot arī nacionālo
suverenitāti.
Mēs saprotam nevēlēšanos
zaudēt latu, kas tiek uzskatīts par
daļu no nacionālās identitātes.
Taču Latvija kā Eiropas daļa ir bijusi un paliek Latvijas nacionālās
identitātes kodolā. Pievienošanās eirozonai nostiprinās Latvijas vietu Eiropā.
Jūs, Latvijas iedzīvotāji
izvēlējāties, lai uz Latvijas eiro
monētām būtu kalts viens no
nacionālajiem simboliem - Milda. Tās būs kā turpinājums laikā
Latvijas valstiskās neatkarības
pirmajam posmam, kad tautumeitas profils rotājās uz iemīļotā
sudraba
pieclatnieka.
Eiro
monētas ar Latvijas simboliku
ceļos pa visu Eiropu un pasaulē,
stiprinot Latvijas starptautisko
atpazīstamību un identitāti.

Ir iespēja saņemt vietējās pierobežas satiksmes atļaujas
braucieniem uz Krievijas Federāciju

Ar 2013.gada 6.jūniju spēkā ir
stājusies 2010.gada 20.decembrī
parakstītā Latvijas Republikas
valdības un Krievijas Federācijas
valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas pierobežas teritoriju
iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. Šā dokumenta
mērķis ir veicināt pārrobežas
reģionālo sadarbību, sociālo un
kultūras apmaiņu, kā arī ekonomiskos kontaktus, vienkāršojot
Latvijas un Krievijas pierobežas
teritoriju iedzīvotāju savstarpējos
braucienus.
Saskaņā
ar
Vienošanos
personām, kas pastāvīgi un
likumīgi dzīvo Latvijas un
Krievijas pierobežu teritorijās
ne mazāk kā 3 gadus, kā arī viņu

laulātajiem,
nepilngadīgajiem
bērniem un personām, kas atrodas viņa apgādībā/aizbildnībā,
neatkarīgi no pierobežas teritorijās nodzīvotā laika, bez maksas var tikt izsniegtas vietējās
pierobežas satiksmes atļaujas.
Vietējās pierobežas atļaujas
dos iespēju to turētājiem
ieceļot un uzturēties otras
valsts pierobežas teritorijā līdz
90 dienām 180 dienu laikā.
Latvijas pierobežas teritoriju
iedzīvotājiem atļaujas izsniegs
Krievijas Federācijas vēstniecība
Rīgā un Krievijas Federācijas
ģenerālkonsulāts
Daugavpilī,
bet Krievijas iedzīvotājiem –
Latvijas Republikas konsulāts
Pleskavā. Minētās diplomātiskās
un konsulārās pārstāvniecības

izsniedz atļaujas, pamatojoties
uz otras valsts iesniegtajiem
pierobežas teritoriju iedzīvotāju
sarakstiem. Sarakstus sastāda
pierobežas teritoriju vietējo
pašvaldību institūcijas.
Pamatojums pierobežas teritoriju iedzīvotāju iekļaušanai
sarakstos ir tad, ja šīm personām
otras valsts pierobežas teritorijā
ir nekustamais īpašums, dzīvo radinieki, atrodas radinieku apbedījumi vai nepieciešams šķērsot
robežu, lai saņemtu medicīnisko
palīdzību, piedalītos kultūras,
izglītības, sporta vai reliģiskos
pasākumos, uzturētu kontaktus saimnieciskajā jomā (bez
tiesībām strādāt algotu darbu).
Latvijas
un
Krievijas
pierobežas teritorijas, uz kurām

attiecas Vienošanās, ir uzskaitītas
Ministru kabineta 2010. gada 25.
maija noteikumos Nr. 468 „Par
Latvijas Republikas valdības un
Krievijas Federācijas valdības
vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas
pierobežas
teritoriju
iedzīvotāju savstarpējo braucienu
vienkāršošanu”, grozīti ar Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumiem Nr. 296. Balvu pilsēta
un 10 novada pagasti ir iekļauti
minētajā pierobežas teritorijā.
Pirmie saraksti tiks iesniegti
jau 2013.gada jūnija beigās.
Tāpēc, aicinām Balvu novada
iedzīvotājus, uz kuriem attiecas
augstāk minētā vienošanās, līdz
2013.gada 26.jūnijam (ieskaitot) griezties Balvu novada

pašvaldībā vai tuvākajā pagasta pārvaldē, līdzi ņemot pasi,
ar iesniegumu par iekļaušanu
Vietējās pierobežas satiksmes
atļaujas saņemšanas sarakstā.
Lai persona tiktu iekļauta
sarakstā, tai jāsniedz šādas ziņas:
• personas vārds un uzvārds;
• dzimšanas vieta un datums;
• pases sērija un numurs;
• pases derīguma termiņš;
• dzīvesvieta un informācija par
to, cik ilgi persona deklarēta
pierobežas teritorijā;
• brauciena mērķis;
• uzturēšanās vieta Krievijas
Federācijā.
Juris Annuškāns,
Balvu novada pašvaldības
juriskonsults

Informācija Balvu novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm
Balvu novada pašvaldībā
savu dzīvesvietu deklarējušas
167 daudzbērnu ģimenes, kas
ir mūsu lepnums un cerība,
ka novadā iedzīvotāju skaits
nemazināsies.
Pašvaldība no savas puses,
iespēju robežās, cenšas atbalstīt
ģimenes gan materiālā veidā,
gan nodrošinot sociālos pakalpojumus un psiholoģisko atbalstu. Palīdzības veidus un apjomu regulē pašvaldības izdotie
Saistošie noteikumi Nr.2 „ Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā” un Saistošie
noteikumi Nr.10/2011 „Par
papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā”.
Šajā informācijā ir apkopoti
atbalsta pasākumi, Balvu novada pašvaldībā deklarētajām
un dzīvojošajām daudzbērnu
ģimenēm,
kurus
nodrošina
Sociālais dienests. Lasiet un izmantojiet šos resursus!
Materiālā palīdzība, kuru
nodrošina Sociālās palīdzības

nodaļa ikvienai daudzbērnu
ģimenei, neņemot vērā ģimenes
ienākumus:
1. Apmaksātu
ēdināšanu
bērnudārzos 100% apmērā
katram bērnam;
2. Apmaksātu
ēdināšanu
skolās 100% apmērā katram
bērnam;
3. Pabalstu mācību līdzekļu
iegādei 20 Ls gadā vienam skolēnam vai bērnam,
kurš
bērnudārzā
apgūst
5-gadnieku un 6-gadnieku
apmācību programmu;
4. Bērna piedzimšanas pabalstu
100 Ls apmērā;
5. Veselības uzlabošanas pabalstu (ja ģimenē ir bērns
invalīds) līdz 50 Ls gadā
(peldbaseina, sāls istabas
apmeklējumam, medikamentu iegādei, kurus nozīmējis
ģimenes ārsts vai ārsts
speciālists);
6. Ārkārtas pabalstu (ja veikta
operācija vai bijusi ārstēšanās
slimnīcā), katru gadījumu
izskatot individuāli.

Maznodrošinātās daudzbērnu
ģimenes (kuru ienākumi vienai personai mēnesī nepārsniedz
120 Ls.) papildus var saņemt
mājokļa pabalstu līdz 100 Ls
gadā.
Trūcīgās daudzbērnu ģimenes (kuru ienākumi vienai personai mēnesī nepārsniedz 90
Ls) papildus var saņemt:
1. Mājokļa pabalstu līdz 200 Ls
gadā;
2. Veselības aprūpes pabalstu
(medikamentu iegādei) līdz
100 Ls gadā;
3. GMI pabalstu (ja ienākumi uz
vienu ģimenes locekli mēnesī
ir mazāki par 35 Ls).
Trūcīgas ģimenes statuss
atbrīvo no maksas dodoties pie
ģimenes ārsta vai ārstējoties
slimnīcā, kā arī veicot dažāda veida medicīniskos izmeklējumus.
Sociālo
pakalpojumu
nodaļā pieejami:
1. Medmāsas, masiera, šuvēja
un friziera pakalpojumi;

2. Dušas un veļas mazgāšanas
pakalpojumi;
3. Tehnisko palīglīdzekļu nomas punkts;
4. Lietoto apģērbu noliktava;
5. Transporta
pakalpojums
(personām
ar
smagiem
kustību traucējumiem);
6. Sociālie dzīvokļi un sociālās
istabas;
7. Asistenta
pakalpojums
(pēc DEĀK izsniegtajām
izziņām);
8. „Aprūpe mājās” pakalpojums.

Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļā ģimenes ar bērniem,
t.sk. daudzbērnu ģimenes var
saņemt:
1. Sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu;
2. Psihologa konsultācijas;
3. Fizioterapeita asistenta (ārstnieciskā vingrošana) pakalpojumu;
4. Limfu drenāžas speciālista
pakalpojumu;
5. Krīzes istabas pakalpojumu

(ģimenei, kura nonākusi
krīzes situācijā);
6. Speciālisti nodrošina sociālo
rehabilitāciju dzīvesvietā vardarbībā cietušiem bērniem;
7. Veic dokumentu noformēšanu
valsts
apmaksāta
rehabilitācijas pakalpojuma
saņemšanai (personām ar
funkcionāliem traucējumiem,
politiski represētām personām un Černobiļas AES seku
likvidētājiem);
8. Sadarbībā ar partneriem
no Somijas un Zviedrijas,
iespēju robežās ģimenēm
sniedz humāno palīdzību;
9. Organizē pasākumus bērniem
invalīdiem.

Nodaļas speciālisti aicina
piedalīties:
1. Jauno vecāku skolā ligzdiņa;
2. Izglītojoši
preventīvās
nodarbībās
bērniem
„Audzināsim drošus bērnus
nedrošā pasaulē”.
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Balvu dienas Dokšicos

8. un 9.jūnijā Balvu novada četri pašdarbības kolektīvi
viesojās
Dokšicas
pilsētā
Baltkrievijā, kas ir Balvu novada sadraudzības pilsēta, lai
baltkrievu cilvēkus iepazīstinātu
ar mūsu pašdarbību, latviešu
dziesmām un dejām.
Viesmīlīgie Dokšicas ļaudis
balveniešus uzņēma kā labus

draugus, izrādot pilsētu – tās
skaistākās un nozīmīgākās vietas,
stāstot par kultūru un tradīcijām.
8.jūnija vakarā Dokšicas
iedzīvotājiem tika sniegts koncerts. Pasākums sākās ar abu
sadraudzības pilsētu – Balvu,
kuru pārstāvēja Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektore
Inta Kaļva, un Dokšicas izpild-

profesionālu dejas soli visus
priecēja Balvu Kultūras un
atpūtas centra deju kolektīvs
„Nebēda”,
tautasdziesmās
aicināja ieklausīties skanīgie
Briežuciema jaunieši no folkloras kopas „ Soldanī” un lustīgā
Vīksnas pagasta kapella, bet ar
latviešu mūsdienu dziesmām
klātesošos priecēja Kubulu
jauktais vokālais ansamblis,
kas no skatītajiem izpelnījās
skaļākos aplausus, kad skanēja
divas noslēguma dziesmas- „Par
pēdējo lapu” un „Maļinovka”,
kuru laikā skatītāji cēlās kājās,
aplaudēja un dziedāja līdzi.
Skanīgie aplausi un sirsnīgie
vārdi lika noprast, ka baltkrieviem patika. Tomēr ieguvēji
bija ne tikai Dokšicas ļaudis,
bet arī mūsu pašdarbnieki, kuri
atzina, ka, lai gan atbildība bija
liela un valdīja zināms satrau-

kums, šis koncerts sagādāja
milzīgu gandarījumu, jo skatītāju
acis pauda prieku, sajūsmu un
mīlestību.
Pēc koncerta balvenieši tika
aicināti uz sirsnīgu pieņemšanu
un vakariņām baltkrievu tautas garā, bet dienas izskaņā
Balvu novada mūziķi – grupa „Ceļā” un Zintis Krakops
Dokšicas iedzīvotājiem dāvināja
zaļumballi, kas tās puses ļaudīm
bija jaunums, jo viņi dejo tikai
diskotēkās.
9.jūnija rītā tika sniegti vēl
divi koncerti. Arī šeit baltkrievu
cilvēki māksliniekus uzņēma ar
tikpat lielu sajūsmu.
Liels paldies Balvu novada
vadībai par gūto iespēju koncertēt
un ciemoties Baltkrievijā, gūstot
jaunus draugus, skatuvisko
pieredzi un milzīgu gandarījumu
par paveikto!

komitejas priekšsēdētāja vietnieces Valentīnas Randarevičas
uzrunām. Video prezentācija par
Balvu novadu radīja priekšstatu
par mūsmājām un pēc Balvu
Kultūras un atpūtas centra direktores Anitas
Strapcānes
sirsnīgajiem vārdiem koncerts
sākās.
Ar latviešu tautas dejām un

Balvos noticis Latvijas Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
radošais pasākums
6. un 7.jūnijā Balvu pilsētas
ielas ieskandināja koncerti, ko
sniedza profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņi.
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību un profesionālās
izglītības iestādēm organizēja
pasākumu
profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem,
kuri darbojas savas skolas
interešu izglītības pulciņos.
Šogad, gaidot Latvijas Republikas 95.gadadienu, Balvos tika
izveidots radošais pasākums
„Vārdi un darbi, kas vieno...”.
Profesionālās
izglītības
iestādes rādīja meistarstiķus un
savu amatu prasmes radošajās
darbnīcās, muzicēja un dejoja
laukumā pie Balvu Kultūras
un atpūtas centra, gāja krāšņā
gājienā un sniedza Lielkoncertu
„Vārdi un darbi, kas vieno...”
Balvu pilsētas estrādē, kā arī veidoja instalācijas vai skulptūras
kā piemiņas zīmi Balvu pilsētai.
Pasākumā piedalījās Bebrenes profesionālā vidusskola,
Rankas Profesionālā vidusskola,
Jaungulbenes Profesionālā vidusskola, Daugavpils Valsts
tehnikums, Barkavas Profesionālā vidusskola, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola,
Viduslatgales
Profesionālā
vidusskola,
Alsviķu
arodskola, VSIA „Rīgas Pārtikas

ražotāju vidusskola, Priekuļu un
Jāņmuižas valsts tehnikums, Jelgavas Amatu vidusskola, Rīgas
Stila un modes profesionālā vidusskola, Daugavpils Dizaina
un mākslas vidusskola „Saules
skola”, Mālpils Profesionālā
vidusskola, Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola,
Saldus Profesionālā vidusskola,
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
Profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Cēsu Profesionālā
vidusskola.
Pasākuma mērķis bija iesaistīt
profesionālās izglītības jauniešus
nacionālās
identitātes
un
valstiskās apziņas stiprināšanā,
tautas tradīciju un kultūras
vērtību saglabāšanā un attīstībā,
kā arī popularizēt profesionālās
izglītības sistēmu un interešu
izglītības lomu Latvijā un Eiropā.
Pasākuma organizatore Balvos un režisore Maruta Castrova atzina, ka jauniešiem tā bija
vienreizēja iespēja redzēt skolu
demonstrētās meistardarbnīcas
, kas varēja palīdzēt profesijas
izvēlē. Gandarījumu sniedza
atziņa, ka pēc 2 dienu pasākuma
tā
apmeklētāji
aizbrauca
sajūsmināti par skaisto Balvu
pilsētu un augsto sarīkojuma
līmeni, kas pārspēja citas iepriekš
rīkotos līdzīgos pasākumus
Jelgavā, Liepājā un citās lielās
pilsētās.
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Motociklistu skaļais un ugunīgais pasākums

5.

Balvos norisinājās par pastāvīgu tradīciju
kļuvušais pasākums Motociklu vasara, kas Balvos
notika jau devīto gadu, un šoreiz tas vienkopus bija
pulcējis aptuveni 500 motociklistus no visas Latvijas - pārstāvētas bija Liepāja, Saldus, Rīga, Jūrmala,
Rēzekne, Sigulda un citas pilsētas.
Daudzie skatītāji bija pulcējušies, lai skatītu
pasākums, kuru rīko motoklubs Spieķi vējā tā
prezidenta Anda Grāvīša vadībā. Tas tikai atklāts
ar vērienīgu motociklu parādi, kurā simtiem
spēkratu rūcināja cauri pilsētai, bet vēlāk visas nakts
garumā Balvos notika jautrs pasākums ar dažādām
atrakcijām.
Pasākuma programma, ko vadīja populārais
TV žurnālists Māris Grigalis bija plaša un interesanta - motociklisti sacentās pret tautas pārstāvjiem
siena ruļļa velšanā, centās noturēties uz "buļļa" un
piedalījās jautrās moču stafetēs, bet pasākuma nagla
bija striptīzs, kurā ar dejām iesākumā priecēja motociklistu meitenes.
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"Enerģijas diena” Balvos
Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar SIA „Vides
investīciju fonds” 2013. gada 27.
jūnijā rīko "Enerģijas dienu” Balvos. Pasākuma ietvaros paredzēti
dažādi pasākumi pieaugušajiem
un bērniem Balvu Kultūras un
atpūtas centrā kā arī tā laukumā.
Visas
dienas
garumā
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā notiks semināri par
elektromobīļiem,
ekonomisku braukšanu, pasīvajām
ēkām, brīvo elektroenerģijas

tirgu
un
energoefektivitāti
mājsaimniecībās. Apmeklētājiem
KAC foajē būs iespēja apskatīt
Balvu mākslas skolas audzēkņu
darbu izstādi „Dzīvosim zaļi”.
No plkst. 12.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centra laukumā notiks dažādi
informatīvi pasākumi, atrakcijas,
spēles un sacensības. Bērniem
būs iespēja bez maksas vizināties
ar poniju kā arī apskatīt un
samīļot trušus. SIA ZAAO un AS
Latvenergo Energoefektivitātes

centra
pārstāvji
sniegs
konsultācijas
un
praktisku
informāciju apmeklētājiem. Tiks
organizēta atkritumu šķirošanas
darbnīca "Šķiroto atkritumu
ceļš", kā arī radošo darbu izstāde
"Jauna dzīve tekstilizstrādājuma
atkritumiem".
Plkst. 12.00 pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra notiks koncerts „Dejo, Dziedi, Pievienojies”. Koncertā uzstāsies
mūzikas pasniedzējas Ilutas
Tihomirovas audzēkņi, deju

studija „Di Dancers” un Vectilžas
ielu vingrotāji.
Plkst. 13.00 elektromobīļa
NISSAN LEAF un elektrovelosipēdu Blueshockbike paraugdemonstrējumi. Apmeklētājiem būs iespēja gan noskatīties
paraugdemonstrējumus, gan arī
pašiem izmēģināt!
Plkst. 16.00 Zaļais velosipēdu
Parādes brauciens pa Balvu
pilsētas ielām.
Brauciens organizēts ar mērķi
pievērst uzmanību veselīgam

dzīvesveidam, ekoloģijai un
CO2 izmešu samazināšanai.
Reģistrēšanās braucienam velobrauciens@balvi.lv, norādot
vārdu, uzvārdu, vecumu un tel.nr.
Iepriekš reģistrējoties būs
iespēja saņemt Parādes brauciena
krekliņu.
Aicināti visi – lieli un mazi
piedalīties un izdzīvot šo dienu!

Semināru programma
Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads, 2013. gada 27. jūnijs

8:45 – 9:00

Dalībnieku reģistrācija

9:00 – 9:10

Pasākuma atklāšana - ievadvārdi
Andris Kazinovskis – Balvu novada pašvaldība, priekšsēdētājs

9:10 – 9:20

Projekts SEAP PLUS – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā
Aija Zučika – SIA Vides investīciju fonds, projekta vadītāja

9:20 – 10:40

Elektro mobiļi/velo – Latvijas un Igaunijas pieredze/iespējas
Neils Kalniņš – "Blueshockbike", biznesa vadības un attīstības eksperts

10:40 – 12:00

Ekonomiska braukšana
Aivis Dreimanis - Droša braukšanas skola, instruktors

12:00 - 12:30

Kafijas pauze un diskusijas

12:30 – 12:40

Projekts "Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni - PassREg"
Zane Ramane – SIA Vides investīciju fonds, projekta vadītāja

12:40 – 13:00

"Tiskādi – ieceres un plānotais"
Žanis Feldmanis - Tiskādu internātpamatskola, direktors

13:00 – 14:00

"Pasīvo ēku risinājumi. Tiskādu projekts, citi projekti Latvijā."
Andrejs Nikolajevs – projekta IEE "PassREg", energoauditors
Devijs Širaks - projekta IEE "PassREg", arhitekts

14:00 – 14:30

"Tiskādu skolu projekti, to realizācija un problēmas"
Terēzija Kruste - Rēzeknes novada pašvaldība, Vides aizsardzības vecākā speciāliste
Jānis Volks - Rēzeknes novada pašvaldība, būvinženieris

14:30 – 15:00

"Pasīvās ēkas Latvijā un Eiropā"
Kārlis Grīnbergs - Biedrība Passive House Latvija, zinātniskais eksperts

15:00 – 15:30

"Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas pieredze"
Kārlis Grīnbergs - Biedrība Passive House Latvija, zinātniskais eksperts

15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00

Diskusijas, jautājumi.
Brīvā elektroenerģijas tirgus situācija Latvijā
AS Latvenergo Energoefektivitātes centrs
Energoefektivitātes ABC - praktiski padomi mājsaimniecībām un diskusija par
iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem
AS Latvenergo Energoefektivitātes centrs

Ar mugursomu plecos es gadalaikos metos
31.maijā Balvu pilsētā notika
Starpnovadu Bērnu un jauniešu
radošais festivāls “Ar mugursomu plecos es gadalaikos metos!”.
Šogad festivālā piedalījās
Balvu,
Rugāju,
Baltinavas
un Viļakas novada bērni un
jaunieši, kuri skatītājus priecēja
ar krāšņām mūsdienu un tautu
dejām, kā arī spēcīgām mūzikas
instrumentu un balsu skaņām.
Interesanti, ka svētku dalībnieku
gājiens un koncerts tika veidots
izmantojot motīvus no katra
Latvijas gadalaika – pavasara,
vasaras, rudens un ziemas.
Svētku dalībniekus sveica Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva: „Ejot
gājienā, likās, ka Balvi staro, ka
starojam mēs paši. Starojam no
prieka - dalībniekiem ir prieks
par jauniem tērpiem, vecākiem
prieks par saviem bērniem,
prieks gan kolektīvu, gan skolu,
gan pašvaldību vadītājiem. Mēs
priecājamies, jo kopīgi ir paveikts liels darbs. Lai šie svētki mūs
vieno, ļauj iepazīt, radīt prieku
un labas atmiņas!”

Savukārt Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja
Iveta Tiltiņa īpaši pateicās deju
kolektīvu, koru un orķestra
vadītājiem par ieguldīto darbu,

gan ikdienā, gan gatavojoties
šim festivālam. Paldies visiem
dalībniekiem un skatītājiem par
radītajiem svētkiem!
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Raiņa un Pilsoņu ielu krustojums pārvērties līdz nepazīšanai

Pirmdien, kad būvnieku,
Balvu
novada
pašvaldības
pārstāvji un apkārtnes iedzīvotāji
pulcējās uz simbolisku baltās
lentas pārgriešanu sakarā ar objekta nodošanu ekspluatācijā,
vienprātīgi izskanēja atzinums,
ka Pilsoņu un Raiņa ielas un

to krustojums pārvērties līdz
nepazīšanai.
Tas neapšaubāmi ir viens no
skaistākajiem objektiem Balvos, ko pēdējā laikā ir izdevies
īstenot.
2012.gada
vasarā
tika
uzsākta Eiropas Reģionālās

Balvu pilsētas svētki

Aicinājums
balveniešiem,
kuri to sauc par dzimto pilsētu,
kuri te ir dzīvojuši, strādājuši,
kuri saka ,,Es esmu balvenietis!,,
Balvi - Ziemeļlatgales centrs - attīstās, plaukst un zied! Tā
sakām mēs, kuri šodien dzīvojam
Balvos.
Balvenieši prot nopietni
strādāt un vērienīgi atpūsties.
Ik vasaru trešās jūlija nedēļas
nogalē Balvu klusumu un mieru
satricina žilbinoši pilsētas svētki!
Šī gada Balvu pilsētas svētku
moto ir ,,Muižas Lācis kopā

sauc!,, un tie notiks 19. un 20.
jūlijā.
Nepārprotami,
tas
būs
balveniešu SALIDOJUMS.
Aicinām ikvienu, kas lasa šo
ziņu, nododiet to saviem radiem,
bērniem, draugiem, kaimiņiem,
paziņām, kolēģiem, kuri šodien
nedzīvo Balvos, bet citviet
Latvijā vai ārzemēs.
Gaidām lielās cerībās, ka
cilvēki atsauksies un atbrauks.
Lai būtu paliekošs pierādījums,
ka Jūs bijāt šajā salidojumā, tad
lūdzam līdzi atvest fotogrāfiju A4

attīstības fonda projekta „Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija
stratēģiski nozīmīgu objektu
sasniedzamības nodrošināšanai”,
realizācija, kura ietvaros tika
rekonstruēta Raiņa iela posmā
no Brīvības ielas līdz Partizānu
ielai un Pilsoņu iela posmā no
Brīvības ielas līdz Raiņa ielai.
Par to, ka mūsu pilsēta kļuvusi
vēl sakoptāka un skaistāka, un
priecē gan mūs pašus, gan arī
viesus, jāsaka paldies Balvu novada Domei, priekšsēdētājam
Andrim Kazinovskim. Pārgriežot
lentu, A.Kazinovskis uzsvēra, ka
šo ielu remonti un pārbūve bija
iecerēta jau pirms vairākiem gadiem. Tagad ilgi gaidītais projekts ir realizēts.
Simboliskajā svētku brīdī
paldies tika teikts būvdarbu
veicējiem SIA „Arko ceļu būve”
– valdes priekšsēdētājam Andrim Kovaļenko un Aināram
Arnovam, kā arī SIA “Liepas Z“
būvuzraugiem – Pēteris Čakānam,

un valdes loceklim Ivaram
Saidānam, būvuzraugam Andram
Vanagam, kā arī Balvu novada
pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai un projekta vadītājai
Irēnai Začevai. Pateicoties šiem
cilvēkiem un viņu ieguldītajam
darbam, varam priecāties par šīm
skaistajām ielām.

Balvu pilsētas iedzīvotāji, ko
sastapu svētku brīdī, priecājās
par jauno asfaltu, bruģi uz
ietvēm. Ilona Apine sacīja, ka
mājas tuvējā apkārtne tagad
kļuvušas daudz skaistākas. Arī
veikals tepat blakus – tuvākajā
laikā tiks atklāts jaunuzceltais
tirdzniecības centrs BETA.

formātā, kurā esat Jūs ainavā no
vietas, kur šobrīd dzīvojat.To var
sūtīt arī elektroniski uz e pastu
aijap2@inbox.lv Iecere- izveidot svētkos bilžu galeriju. Protams, tas nav nekāds nosacījums,
lielākā vēlēšanās ,,Lūdzu, atbrauciet!,,. Vokālistus, mūziķus
aicinām pieteikties koncertam
„Balvu trellis”!
Ja mēs pratām Jūs uzrunāt
vai ieinteresēt, un Jums ir
jautājumi, tad rakstiet, sūtiet uz
e-pastu strapcane.anita@inbox.
lv vai zvaniet 26367693 - Anita,
paldies!

parāde uzmanību piesaistošā
transporta
līdzeklī
,,Balvi
rullē!,, priekšnesumi ar Rīgas
ielu vingrotājiem, ērmriteņu
apvienību ,,Apokalipses jātnieki,,
ūdens karnevāls un vēl daudzas
citas aizraujošas, interesantas,
citādākas atrakcijas, spēles, izklaides.
Svētku
izskaņā
pilsētas
estrādē viesmākslinieku koncerts, ļaužu apbalvošana un
zaļumballe.
Svētku gaidīšanas prieksGATAVOŠANĀS.
Aicinām
piedalīties lāča figūru izveidē,
izrotātu, uzmanību piesaistošā,
transporta
līdzekļu
parādē
,,Balvi
rullē!,,
pašdarinātu
peldlīdzekļu izbraucienā Balvu
ezerā, balveniešu maratonā,
fotoorientēšanās sacensībās...
Pasākuma organizatoru iecere
ir radīt jaudīgu un neatkārtojamu
svētku gaisotni, dodot pozitīvas
enerģijas lādiņu visiem, kuri
apmeklēs šos svētkus.
To visu nevar un arī nevajag iepriekš izstāstīt! Tas ir
jāpiedzīvo pašiem!

BALVENIET!
Tuvojas
pilsētas svētki! Ieraugi LABO!
Piedomā un iesaki konkrētu
cilvēku-balvenieti kādai no šīm
nominācijām, nosaucot cilvēka
vārdu, uzvārdu. Raksti uz epastu kac@balvi.lv, zvani pa
tel. 25608580 Vitai vai ienes anketu Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Gaidīsim līdz 12. jūlijam!
PALDIES!

Laipni lūgti Balvu pilsētas
svētkos - balveniešu salidojumā
19., 20. jūlijā!

PRIECĀSIMIES
AR
VIŅIEM UN BŪSIM KOPĀ 20.
JŪLIJĀ!

Ieskats svētku norisēs:
19.jūlijs
no
plkst.21.00
muižas Lācis ikvienu gaidīs
izgaismotā Lāča dārzā nakts pastaigā, kur varēs baudīt
āra kafejnīcas romantiku un
sadziedāties kopkorī karaokes
stilā.
20.jūlijs sākas ar ļaužu
modināšanu un aicināšanu uz
Lāča dārzu:
amatnieku tirgus lustes, lāča
figūru izstāde, svētku atklāšana ,
,,pārsteiguma lietus,, laimīgā un
veiksmīgā balvenieša noteikšana,
koncerts ,,Balvu trellis,, , stiprās
Lāča viras garšošana, brauciens-

NOMINĀCIJAS
Labs pastnieks
Labs sētnieks
Labs muzikants
Labs pasākumu vadītājs
Labs darba kolektīvs
Labs vadītājs
Labs šoferis
Labs daiļdārznieks
Labs fotogrāfs
Labs gleznotājs
Labs pavārs
Labs noformētājs
Labs šuvējs
Labs konditors
Labs kurpnieks
Labs galdnieks
Labs florists
Labs mājas pārvaldnieks

Kā attīstīties
mūsu novadam
Otrdien 18.jūnijā Balvu
kultūras un atpūtas centrā notika plānošanas diskusija „Balvu
novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2030.gadam”
Kādi ir mūsu kā novada
mērķi? Kādas ir novada stiprās
puses, salīdzinot ar kaimiņu novadiem? Kā stiprināt novada
labklājību? Kā gribam izskatīties
telpiski?
Tajā piedalījās Balvu novada
iedzīvotāji, uzņēmēji, pagastu
pārvalžu un domes pārstāvji,
lai izteiktu savu redzējumu par
Balvu novadam piemērotāko
attīstības virzienu – novada ekonomisko specializāciju, attīstības
vīziju, telpisko attīstību. Sandris Mūriņš, kurš vadīja disku-

siju, aicināja kopīgi rast atbildi
uz jautājumiem, kādi ir mūsu
kā novada mērķi, kādas ir novada stiprās puses, salīdzinot ar
kaimiņu novadiem, kā stiprināt
novada labklājību, kā gribam
izskatīties telpiski un citiem.
Diskusiju organizēja Balvu
novada pašvaldība, SIA “Sandra
Mūriņa konsultācijas” un SIA
“AC Konsultācijas” pārstāvji.
Diskusiju atklāja Balvu novada izpilddirektore Inta Kaļva,
aicinot aktīvi izteikt viedokļus,
un piebilstot, ka neviens no tiem
nebūs nepareizs – kas šodien
šķiet nerealizējams, iespējams,
pēc dažiem gadiem jau būs
realitāte.
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Nīderlandes projektu konkursa rezultāti
Biedrība „Balvu rajona
partnerība”
informē,
ka veiksmīgi ir noslēgusies
Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
fonda (turpmāk KNHM fonds)
projektu vērtēšana. Atbalstīti ir
20 projekti. Kopā projektiem
ir piešķirts EUR 10500,00 jeb
LVL 7379,44. Biedrība projektu konkursa dalībniekiem
atgādina, ka KNHM fonds atbalsta materiālu iegāde, ar kuru
palīdzību veido, būvē, remontē,
tā vietējie iedzīvotāji atrisina
problēmu un uzlabo dzīvesveidi.
KNHM
fonds
neatbalsta
pamatlīdzekļu iegādi, nesedz
transporta izdevumus.
Atbalstītie projekti:
• Villaiņu auduma un diegu

iegāde
Baltinavas
novada
etnogrāfiskajam ansamblim, atbalsta summa no KNHM fonda
LVL 387,99;
• Kāpņu telpas labiekārtošana
(Semenovā, Medņevas pagastā),
summa LVL 426,11;
• Mēs savai skolai (Stacijas pamatskolas sporta laukuma
skrejceļa atjaunošana Kubulu
pagastā), summa LVL 441,00;
• Kozlovas kapsētas žoga
nomaiņa (Medņevas pagastā),
summa LVL 236,70;
• Rūpes par sava pagasta
iedzīvotājiem - tavs un mans
pienākums
(Briežuciema
pagastā), summa LVL 436,50;
• Vestes jauktā kora "Viola"
dalībniekiem (Šķilbēnu pagastā),
summa LVL 376,70;
• Dar ko var, dar ko var,

Žīguriem ir jāuzvar! (ģērbtuvju
izbūve
hokejistiem
Žīguru
pagastā), summa LVL 351,86;
•
Reģionālā
pajūgu
braukšanas attīstības centra
(Latgale) sacensību un izjāžu
laukuma labiekārtošana (Tilžas
pagastā), summa LVL 442,35;
• Baltinavas Romas katoļu
baznīcas žoga metāla elementu
atjaunošana un krāsošana, summa LVL 441,90;
• Šuj man svārkus māmuliņa...
(tērpi
kolektīvam
Ķipariņi
Rugājos), summa LVL 318,02;
• Prieks spēlēties (rotaļu laukuma labiekārtošana Dārza ielas
10, 8 un Brīvības ielas 89 māju
iekšpagalmā Balvos), summa
LVL 442,76;
• Māja, kurā gribas dzīvot
(daudzdzīvokļu mājas kāpņu

telpas remonts Kubulu pagastā),
summa LVL 202,95;
• Atpūtas vietas ierīkošana
Lodumas ezera krastā (Medņevas
pagastā), summa LVL 329,18;
• Ar skatienu augšup (Skujetnieku lūgšanu nama griestu
remonts Lazdukalna pagastā),
summa LVL 442,76;
• Nāc un izmato brīvi! (lapenes izbūve Tilžas pagastā),
summa LVL 413,10;
• Maziņš esmu es, liels
izaugšu es (skatuves, leļļu
teātra atribūtikas izgatavošana
pirmsskolas izglītības iestādē
„Sienāzītis” Balvos), summa
LVL 207,00;
• Sveiks un vesels! (āra
trenažieru izgatavošana Kupravā), summa LVL 435,60;
• Par prieku sev un citiem par

prieku (estrādes būvniecība Saipetniekos, Lazdukalna pagastā),
summa LVL 442,76;
• Dāvanai pilsētai (sienas
gleznojums Balvos), summa
LVL 168,10;
• Solu izgatavošana Baltinavas vidusskolas ēdamzālei, summa LVL 436,10.

Valkā (34 no 67), Gulbenē (34
no 64), Limbažos (40 no 71),
Rēzeknē (82 no 116), Daugavpilī
(99 no 157).

Elektroniski
reģistrēties
mūžizglītības
pasākumiem
var arī citā NVA filiālē, ja
tuvākajā visas plānotās vietas ir
aizpildītas. Arī šādā gadījumā
izvēlēto profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības
programmu varēs apgūt savas
dzīvesvietas tuvumā, bet saņemt
kuponu gan būs jādodas uz to
filiāli, kurā notika pieteikšanās.

invaliditāte vai ir divi bērni un
vairāk vecumā līdz 18 gadiem,
vai persona ir atzīta par trūcīgu.

726 vietas pamatsastāvā.

Visus projektus īstenos līdz
2013.gada 15.septembrim. Projektu vērtēšanas komisija veiks
projektu uzraudzību projektu
īstenošanas laikā un apmeklēs
realizētos projektus.
Brīvprātīgā projektu konkursa koordinatore Vineta Zeltkalne

Vairākās NVA filiālēs vēl ir iespēja elektroniski pieteikties
Mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām
2013.gada 14.jūnija dati liecina, ka ar Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) mājaslapas
starpniecību dalībai Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektā
"Mūžizglītības
pasākumi
nodarbinātām personām" elektroniski pieteikušies jau 2 794
strādājošie.
Elektroniskā
reģistrācija
pamatsastāvā turpinās vairākās NVA filiālēs, daudz brīvu
vietu dalībai Mūžizglītības
pasākumiem vēl ir Ludzā,
kur aizpildītas tikai 17 no 97
apmācību pamatsastāva vietām,
Krāslavā (12 no 93), Preiļos (19
no 88), Balvos (22 no 88 vietām),

Savukārt NVA filiālēs Rīgā,
Aizkrauklē, Alūksnē, Bauskā,
Cēsīs, Jelgavā, Jūrmalā, Kuldīgā,
Liepājā, Ogrē, Siguldā, Talsos,
Tukumā, Valmierā un Ventspilī
elektroniskā
reģistrācija
pamatsastāvā jau ir pabeigta, jo plānotais elektroniskās
reģistrācijas
pamatsastāva
rādītājs
sasniegts.
Taču
minētajās filiālēs elektroniski var
reģistrēties rezervistu sarakstā.
Tiek prognozēts, ka šogad
iespēja saņemt mūžizglītības
apmācību kuponu būs daudziem
rezervistiem.

Atgādinām, ka piedalīties
NVA īstenotajos Mūžizglītības
pasākumos
šogad
var
nodarbinātas vai pašnodarbinātas
personas, kuras vecākas par
45 gadiem, kā arī personas
vecumā no 25 līdz 44 gadiem,
kuras atbilst vismaz vienam
no šiem kritērijiem: ir noteikta

Tie pretendenti, kuriem
nav iespējas pieteikties elektroniski, no 2013.gada 18.
jūnija savus pieteikumus varēs
iesniegt NVA filiālēs klātienē.
Arī iesniedzot pieteikumus
klātienē, pretendenti vispirms
tiks reģistrēti pamatsastāvā,
bet, kad pamatsastāva plānotais
mūžizglītības dalībnieku skaits
būs sasniegts, tiks veidots rezervistu saraksts. Pieejamo apmācību
kuponu skaits, gan elektroniskai, gan klātienes reģistrēšanai
ir sadalīts atsevišķi. Klātienes
reģistrācijai NVA filiālēs visā
Latvijā kopumā ir nodrošinātas 2

Maija
beigās
biedrības
“SAVI”
īstenotajā
projektā
iesaistītie jaunieši no Balviem,
Viļakas un Rugājiem kopā ar
pedagogiem un muzeja darbiniekiem apmeklēja Rēzekni,
lai tuvāk iepazītu Latgales
kultūrvēsturisko mantojumu gan
apmeklējot muzeju, gan Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centru “Zeimuļs”, gan jauno Latgales vēstniecību “Gors”.
Ceļā katrs tuvāk iepazīstināja
ar sevi, savām interesēm, kā arī
parādīja savas Latgaliešu valodas

prasmes. Latgales kultūrvēstures
muzejā gida pavadībā varējām
izzināt Rēzeknes un Latgales
podniecības
vēsturi,
gūt priekšstatu par mākslas
tendencēm, pārlapot Latgales
lingvoteritoriālo
vārdnīcu,
kā arī tuvāk iepazīt muzeja
piedāvātās iespējas vēstures
pētniekiem. “Latgales sirds”
patīkami pārsteidza ar jaunajiem,
vērienīgajiem projektiem un
sakārtotību.
Mājupceļā
iegriezāmies
ūdens tūrisma attīstības centrā

ESF projekts „Mūžizglītības
pasākumi
nodarbinātām
personām” tiek īstenots kopš
2010. gada jūlija, lai mazinātu
bezdarba risku nodarbinātām
personām, nodrošinot viņiem
iespēju papildināt un pilnveidot
darbam nepieciešamās zināšanas
un prasmes, apgūstot ar darbu
saistītas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības
programmas. Kopš projekta sākuma mūžizglītībā tika
iesaistītas 18 538 nodarbinātās
personas, savukārt šogad NVA
plāno mūžizglītības pasākumos
iesaistīt aptuveni 6 tūkstošus
strādājošo.

Projekts “Jaunieši pieraksta atmiņu stāstus” turpinās

„Bāka” dabas lieguma „Lubāna
mitrājs” teritorijā. Šeit mūs
gaidīja uz ugunskura vārīta zivju
zupa un saistošs darbinieku
stāstījums par mitrāju, tā teritorijā
esošajām senvēstures liecībām,
“Bākas” piedāvātajām iespējām
un makšķernieku stāstiem.
Kopīgais brauciens deva
iespēju labāk iepazīt vienam otru
un tuvāk pārrunāt tālāko projekta
gaitu.

Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu” veiksmīgi turpinās
Nesen 10. un 11.jūnijā
aizvadītas spraigas un intensīvas
darba dienas. Projekta komanda
Siguldā apmeklēja Apvienotās
vadošās iestādes un Apvienotā
tehniskā sekretariāta organizēto
Igaunijas – Latvijas - Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas gada pasākumu “Izbaudi
Hanzas ceļu Latvijā, Igaunijā un
Krievijā!”, kur bija iespējams
uzzināt gan par jau uzsāktajiem
EST-LAT-RUS programmas projektiem, gan arī jaunām iespējām
ideju realizācijai sadarbībā ar
kaimiņvalstīm nākotnē.
Izsekojot Daces Grūbertes
veiktajai analīzei par Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu
sadarbības
programmas lomu pierobežas reģionu
sociālekonomiskajā
attīstībā,

iepriecināja fakts, ka arī Balvu
novada pašvaldības izstrādātais
projekts iekļauts prezentācijā, kā
arī tas, ka esam to 6 laimīgo vidū,
kas guvuši atbalstu 71 iesniegta
projekta konkurencē.
Īpaši nozīmīga tikšanās notika 11.jūnijā Balvos, kur kopā ar
projekta partneriem no Sangastes
Igaunijā pārrunājām turpmāko
darbības programmu, plānojām
finansējuma sadalījumu laika
grafikā, kā arī starptautiskā
pasākuma svarīgākās norises,
kas notiks šā gada septembrī
Sangastē, Igaunijā. Attēlā:(no
kreisās) S.Putniņa, I.Ņikuļina,
D.Pavlovska un Ž.Mārtuža
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Informāciju uz šķiroto atkritumu konteineriem papildinās ar
zīmējumiem!
Lai pilnveidotu informāciju
uz konteineriem par šķirojamo
atkritumu
veidiem,
SIA
„ZAAO“ (ZAAO) veido jaunas uzlīmes. Uz tām ne tikai
rakstiskā veidā būs parādīts,
kādi atkritumi ir jāšķiro, bet
informācija tiks papildināta arī ar
pikotgrammām jeb viegli uztveramiem zīmējumiem. Pāreja no
vecajām uzlīmēm uz jaunajām
notiks pakāpeniski, sākotnēji
nodrošinot informāciju uz jaunajiem konteineriem, jo konteineru
parks pastāvīgi tiek papildināts,
un ar laiku aplīmējot arī esošos.
Šādu lēmumu - tekstuālai
informācijai
pievienot
zīmējumus - ZAAO pieņēma

tādēļ, lai informācija būtu
vieglāk uztverama, kā arī lai to
saprastu, piemēram, svešvalodās
runājošie iedzīvotāji vai pilsētas
viesi - tūristi. Šāda prakse ir
ierasta daudzviet ārvalstīs, lai
informāciju nodrošinātu pēc
iespējas plašākam cilvēku lokam,
tostarp ārvalstniekiem, bērniem
un citām sabiedrības grupām.
Uzlīmes paredzēts stiprināt gan
uz šķiroto atkritumu konteineriem EKO punktos sabiedriskās
vietās, gan daudzdzīvokļu namu
pagalmos – atsevišķi stiklam un
atsevišķi papīram, metālam un
plastmasai.
Projektu finansiāli atbalsta
arī Latvijas vides aizsardzības

fonds (LVAF). Šī ir viena no
aktivitātēm, ko ZAAO īsteno
kopā ar LVAF, lai veicinātu atkritumu šķirošanu un izpratni par
videi draudzīgu rīcību. Piemēram,
šonedēļ, no 4-6.jūnijam, vairākās
Vidzemes pilsētās notika arī
ZAAO rīkotā interaktīvā akcija
„Atkritumu šķirošanas vērtīgie
augļi“. Tās laikā ZAAO kopā
ar skolu jauniešiem veidoja
vides instalācijas – stilizētus
kokus, kuru augļus veidoja no
šķirotajiem atkritumiem – stikla,
papīra, plastmasas un metāla.
Koks tiek izmantots kā simbols,
lai parādītu dalītos atkritumus kā
vērtīgu izejvielu jaunu produktu
ražošanā.

Par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu
Balvu novada pašvaldība
2013. gada 16. maija domes sēdē,
ar domes sēdes protokolu Nr.5,
pieņēma lēmumu iesaistīties
Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā.
Līdz ar to Balvu novada
dome apņemas: nodrošināt
nepieciešamos
resursus
Nacionālā veselīgo pašvaldību
tīkla
noteikto
kritēriju
īstenošanai, atbalstīt Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju

ieviešanu, īstenojot veselību
veicinošas aktivitātes, piedalīties
Nacionālā veselīgo pašvaldību
tīkla ikgadējās sanāksmēs, katru
gadu aizpildīt monitoringa veidlapu un nosūtīt to Nacionālajai
veselīgo
pašvaldību
tīkla
koordinācijas komisijai.
Iestāšanās
Nacionālajā
veselīgo
pašvaldību
tīklā
iedzīvotājiem attīstīs piederības
sajūtu savam novadam, vairos
vietējās sabiedrības uzticību

pašvaldībai, iedzīvotāji apzinās
rīcības iespējas mainīt vidi
sev apkārt, kļūstot veselīgāki,
mainot dzīvesveidu un paradumus, līdz ar to samazināsies
slimību biežums un palielināsies
paredzamais mūža ilgums.
Par iestāšanos Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā var
runāt arī ilgtermiņā – tie ir
finansiāli ieguvumi - slimības
dēļ netiek kavēts darbs, skola,
pašvaldība kļūst pievilcīga citu

pašvaldību iedzīvotāju, jauna biznesa uzsācēju un viesu acīs. Tas
ir arī kā “labās prakses piemērs”
– atpazīstamība gan tālākās, gan
tuvākās vietās, pozitīvs publiskais tēls.
No
Nacionālā
veselīgo
pašvaldību tīkla tiks sniegts
arī
metodoloģisks
atbalsts sabiedrības veselības
veicināšanas programmu un
darba plānu izstrādei pašvaldībā.
Notiks bezmaksas apmācības un

semināri, pieredzes un labākās
prakses apmaiņas iespējas arī ar
citu valstu Nacionālo veselīgo
pašvaldību tīklu dalībniecēm
– pašvaldībām, jauni kontakti
un regulāras tikšanās, jaunākā
informācija
un
materiāli
par veselīgu dzīvesveidu un
veselības veicināšanu.
Ilze Kozlovska,
Sabiedrības veselības
speciāliste

ZAAO sāk atkritumu Šķiroto atkritumu koks arī Balvos
Balvos,
iepretim
Balvu varēja pārbaudīt savas zināšanas
izvešanu Balvu pilsētā
Kultūras un atpūtas centram ta- par šķirotajiem atkritumiem un
pusi vides instalācija – stilizēts
koks, kura augļi veidoti no
šķirotajiem atkritumiem – stikla,
papīra, plastmasas un metāla.
SIA
"ZAAO"
(ZAAO)
rīkotajā interaktīvajā akcijā
"Atkritumu šķirošanas vērtīgie
augļi" iesaistīja Balvu Bērnu un
jauniešu centra jauniešus, Balvu
Mākslas skolas audzēkņus un
citus pilsētas iedzīvotājus, kuri
uzstādīja šo vides instalāciju.
Koks ir kā simbols, lai parādītu
dalītos atkritumus kā vērtīgu izejvielu jaunu produktu ražošanā.
Akcijas laikā interaktīvā veidā

No šī gada 1.jūlija, saskaņā
ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma
18.panta
pirmās
daļas prasībām un Balvu novada
pašvaldības
lēmumu,
Balvu
pilsētā
atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumus turpmākos piecus gadus nodrošinās SIA „ZAAO”
(ZAAO). Lai pēc 1.jūlija atkritumu izvešanā nebūtu pārtraukumu,
iedzīvotāji tiek aicināti būt
aktīviem un slēgt līgumus par
pakalpojuma saņemšanu, jo
līdzšinējie līgumi ar iepriekšējo
atkritumu apsaimniekotāju no
1.jūlija vairs nebūs spēkā.
Līgumu slēgšanas laiks ir
ceturtdienās un piektdienās no
plkst.9:00 – 17:00 EKO laukuma
birojā Ezera ielā 3, Balvos.

saņemt arī informatīvu avīzi par
atkritumu šķirošanu kopumā.
Šāda akcija Vides dienu ietvaros no 4.-6.jūnijam notiek ne
tikai Balvos, bet arī citās Latvijas pilsētās – Cēsīs, Limbažos,
Smiltenē, Saulkrastos, Valkā
un Valmierā. Tās mērķis ir
interaktīvā un viegli uztveramā
veidā ZAAO darbības reģionā
informēt un iesaistīt iedzīvotājus
atkritumu šķirošanas procesā,
lai ilgtermiņā veicinātu vides
apziņas
veidošanos
videi
draudzīgai rīcībai.

Tāpat iedzīvotāji pieteikt pakalpojumu var internetā, ZAAO
mājas lapā www.zaao.lv, kā arī
uzdot interesējošus jautājumus
gan e-pastā: zaao@zaao.lv, gan
zvanot uz Klientu apkalpošanas
nodaļu pa tālruni 64281250. Līdz
ar ZAAO darbības sākšanu Balvos, tarifs par atkritumu izvešanu
pilsētā būs tāds pats kā līdz šim
- 10,58Ls/m3 (+PVN).
Papildus sadzīves atkritumu
izvešanai, ZAAO Balvu pilsētas
un novada iedzīvotājiem jau
šobrīd piedāvā arī atkritumu
šķirošanu EKO laukumā, Ezera ielā 3, Balvos. Arī turpmāk
iedzīvotāji BEZ MAKSAS varēs
nodot dalīti vāktos atkritumus pudeļu stiklu, logu stiklu, papīru,
kartonu, polietilēnu, PET pudeles, metālu, sadzīves elektroniku, krāsu bundžas, luminiscētās
lampas, baterijas un akumulatorus, eļļas filtrus, riepas (līdz
4gb gadā) diam.140, motoreļļu,
smēreļļas, koka paletes.
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Balvos uzstādīts SEB bankas naudas iemaksas un izmaksas bankomāts
SEB banka turpina attīstīt
klientu apkalpošanas servisu
un paplašināt bankomātu tīklu
- kopš 2013. gada jūnija Balvos
veikala “Labais” telpās (Brīvības
ielā 65) pilsētas un rajona
iedzīvotājiem un uzņēmumiem
ir iespēja izmantot SEB bankas
naudas iemaksas un izmaksas
bankomātu.
Tāpat kā līdz šim balvenieši
var veikt savus finanšu darījumus

darba dienās, apmeklējot SEB
bankas filiāli un 24 stundas
diennaktī 7 dienas nedēļā (Berzpils iela 6) izmantot turpat
blakus izvietoto skaidras naudas
izmaksas bankomātu.
Papildus tam kopš jūnija veikala “Labais” telpās katru dienu
no plkst. 8:00 līdz 22:00 darbojas
arī naudas iemaksas un izmaksas bankomāts, kurā SEB bankas klientiem ir iespēja skaidru

naudu gan izņemt, gan iemaksāt
sava kontā, kā arī apskatīt bilanci
un veikt rēķinu apmaksu.
SEB bankas Balvu filiāles
vadītāja Diāna Bordāne: „Mēs
redzam, ka balvenieši augsti novērtē iespēju veikt savas
finanšu darījumus un saņemt
konsultācijas SEB bankas filiālē
klātiene, taču arvien aktīvāk
klienti ir sākuši izmantot
bankomātu un internetbankas

priekšrocības. Tāpēc, attīstot
savu pieejamību Balvu rajona
klientiem, kopš jūnija sākuma
pilsētas centrā ir uzstādīts un
darbojas arī naudas iemaksu/
izmaksu bankomāts, kuru ērti
var izmantot gan Balvu rajona
iedzīvotāji, gan uzņēmēji.”
SEB banka ir pārstāvēta
visās lielākajās Latvijas pilsētās,
klienti tiek apkalpoti 43 filiālēs
un klientu apkalpošanas centros,

no kuriem 15 atrodas Rīgā un
28 reģionos. Tāpat klientiem ir
iespēja izmantot 33 elektroniskos
klientu apkalpošanas centrus,
kur ir pieejams internetbankas
termināls un naudas iemaksas un
izmaksas bankomāts. Kopumā
Latvijā ir uzstādīti 242 SEB
bankomāti, no kuriem 55 ir ar iemaksu/izmaksu funkciju.

Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē no Balvu novada - 28 sportisti
Latvijas Jaunatnes vasaras
Olimpiāde notiek reizi divos gados, kur labākie jaunie sportisti
sacenšas pašvaldību komandu
sastāvos 26 Olimpiskajos sporta veidos, izcīnot ceļazīmi uz
Eiropas Jaunatnes Olimpiādi.
1992. gadā Latvijā notika pirmās
Latvijas skolu Olimpiskās dienas
vasaras sporta veidos.
Latvijas Jaunatnes vasaras
Olimpiāde šovasar norisinājās
no 12. līdz 15. jūnijam Ventspilī.
un Liepājā. Jaunie sportisti
sacentās 26 Olimpiskajos sporta
veidos.
"Latvijas
Jaunatnes
Olimpiādē 2013" Ventspilī un
Liepājā Balvu novadu finālspēlēs
pārstāvēja 28 sportisti. Prieks par
to, ka mūsu novads tika godam
pārstāvēts.
Pirmo reizi vēsturē sīvā
konkurencē bronzas medaļu
izcīnīja Balvu novada jauniešu
volejbola komanda.
Attēlā:
pirmā rinda no kreisās puses
Emīls Elksnītis, Nils Vanags,
Austris Bukovskis, Vairis Logins
otrā rinda, treneris Igors Šnepers,
Arnis Leitens, Ervīns Logins,
Verners Ivanovskis, Roberts
Veins, Arvis Zelčs.
Grieķu-romiešu cīņā līdz
58 kg kategorijā zelta medaļu
izcīnīja Dmitrijs Goļikovs un
bronzas medaļu izcīnīja Martins
Višņevskis. Krišjānis Kočāns
izcīnīja sudraba medaļu svara
kategorijā 46 kg.

Svarcelšanā Andris Ivanovs
izcīnīja sudraba medaļu svara
kategorijā līdz 50 kg. Ervīns
Dille izcīnīja bronzas medaļu
svaru kategorijā +94 kg Ingars
Keišs, Jānis Lauskinieks un Niks
Zušs savās svara kategorijās
izcīnīja 6. vietas.
Vieglatlētikā Deniss Groševs
izcīnīja 6. vietu kārtslēkšanā un

diska mešanā.
Jaunatnes Olimpiādes atklāšanā, lai atbalstītu mūsu novada
sportistus, piedalījās arī novada
domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. Mūsu sportistu nebija
daudz, bet viņi ieguva daudzas
godalgotas vietas un medaļas.
Tas apliecina, ka mūsu novadā ir
laba Sporta skola un treneri.

Balvu novada pašvaldības Būvvalde aicina pieteikties uz Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
būvinspektora/-es amatu
GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
* Kontrolēt būvniecības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
* vadīt objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju darbu;
* sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
* konsultēt juridiskās un fiziskās personas būvniecības jautājumos.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM/ -ĒM:
* jābūt reģistrētam LR Ekonomikas ministrijas būvinspektoru reģistrā (saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.1009);
* augstākā vai vidējā speciālā izglītība kādā no būvniecības specialitātēm, profesionālā pieredze
būvniecībā vismaz 5 gadi;
* pārzināt reglamentējošos normatīvos aktus būvniecības jautājumos;
* pamatzināšanas administratīvo tiesību jomā;
* valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
* augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
* labas datorprasmes (MS Office);
PIEDĀVĀJAM:
* profesionālās pilnveidošanās iespējas;
* stabilu atalgojumu.
Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „būvinspektora/-es vakance” sūtīt līdz
28.06.2013. Būvvaldei, Bērzpils iela 1a Balvi, LV4501. Uzziņas pa tālruni: 64507075, 62122484; e-pasts:
zanete.martuza@balvi.lv
Balvu novada pašvaldība steidzīgi meklē ārsta palīgu darbam lauku teritorijā Krišjāņu
feldšerpunktā. Prasības pretendentam: ārsta palīga (feldšera) izglītība, ārstniecības personas reģistrs un
sertifikāts. Kā priekšrocība tiks vērtēta iepriekšējā pieredze ambulatorajā darbā.
Speciālistam tiek piedāvāta iespēja izīrēt pašvaldības dzīvokli.
Informācijai zvanīt 28674458

Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes novadā, LV 4301
tālruņi: 64381168, 26443798,
e-pasts: aluksne@rpiva.lv

Pieteikšanās studijām RPIVA Alūksnes filiālē
no 8.jūlija līdz 16.augustam
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:
"Cilvēkresursu/Biroja administrēšana" ar
specializācijas virzienu "Biroja administrators" vai
„Personāla speciālists”
"Komercdarbības organizācija" ar specializācijas
virzienu "Uzņēmējdarbības (komercdarbības)
speciālists" vai „Tirgzinības un tirdzniecības
speciālists”
„Darba aizsardzība”

nepilna
laika
klātiene
nepilna
laika
klātiene

2 gadi,
3 mēneši

nepilna
laika
klātiene

2 gadi,
3 mēneši

2 gadi,
3 mēneši

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā:
"Skolotājs" - apakšprogramma "Pirmsskolas un
sākumskolas skolotājs"
„Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu
priekšmetu pamatskolā”
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība”

nepilna laika
klātiene
nepilna laika
klātiene
nepilna laika
klātiene

4 gadi,
3 mēneši
4 gadi,
3 mēneši
4 gadi 3
mēneši

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā:
„Organizācijas vadība”
„Organizācijas vadība” (ar kvalifikāciju)

nepilna laika 1gads 6
klātiene
mēneši
2 gadi 3
mēneši
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Sagaidīsim Jāņus tīrā pagalmā!

Pašlaik aktuāli - appļaut zāli
un sakārtot apstādījumus Tagad,
laikā, kad zāle aug visātrāk,
svarīgi to darīt regulāri. Balvu
novada domes saistošajos noteikumos ’’Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju
uzturēšanu ir noteikts, ka zāliens
jāappļauj ne mazāk kā piecas
reizes sezonā – līdz 15.maijam,
15.jūnijam, 15.jūlijam, 15.augustam, 15.septembrim.
Šie noteikumi nosaka kārtību,
kādā visām fiziskajām un
juridiskajām personām, kurām
īpašumā, lietošanā, valdījumā
vai apsaimniekošanā Balvu
novadā ir namīpašumi, ēkas,
ēku daļas, būves, zemes gabali, jānodrošina to uzturēšana un
sakopšana.
Jāatgādina, ka nekustamā
īpašuma īpašnieki un tiesiskie
valdītāji ir atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu neatkarīgi
no tā, vai īpašums ir vai nav
reģistrēts Zemesgrāmatā. Ja zemei un uz tās esošajām ēkām vai
būvēm ir dažādi īpašnieki, tad par
noteikumu pārkāpšanu īpašnieki
atbild saskaņā ar savstarpēji
noslēgtajiem
līgumiem.
Ja
līguma attiecības nepastāv, tad
atbildību nes ēkas vai būves
īpašnieks.

Novada domes Saistošie
noteikumi nosaka namīpašumu,
zemesgabalu,
pagalmu
un
piegulošo teritoriju uzturēšanu un
kopšanu. Tiek noteikti šādi Balvu novada teritorijas uzturēšanas
periodi: pavasara - vasaras sezona: no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim un rudens - ziemas sezona:
no 16.oktobra līdz 31.martam.
Apkopjamā teritorija ietver apsaimniekojamo
zemesgabalu
(Balvu pilsētā un Balvu novada
ciematos) ar īpašumam piegulošo
publiskā lietošanā esošo teritoriju līdz gājēju ietves ārējai malai
vai līdz ielas, ceļa, laukuma
brauktuves malai, kas atrodas
apsaimniekojamā zemesgabala
robežas garumā t.sk. grāvjus,
caurtekas un zālājus, izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas.
Ja namīpašumi vai piegulošā
teritorija ir valsts vai pašvaldību
īpašumā, valdījumā, lietošanā vai
apsaimniekošanā, atbilstošajām
valsts
vai
pašvaldības
institūcijām jānodrošina:
• ielu, iebrauktuvju (nobrauktuvju), ietvju un to piegulošo
teritoriju sakopšana;
• sabiedriskā transporta pieturvietu, zāliena (līdz brauktuvei) un ceļa grāvju sakopšana,
kā arī zāles nopļaušana;
• vietās, kur nav ielas, ietves
vai ceļa, piegulošās teritorijas sakopšana un regulāra
zāliena nopļaušana (ieskaitot
arī grāvjus);
• neapbūvētajās
teritorijās
zālāju nopļaušana 10 m platā
joslā no ietves vai brauktuves,
neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās;
• autostāvvietu
īpašniekiem
un valdītājiem jānodrošina

stāvvietas projektā noteiktās
platības, tai piegulošās teritorijas sakopšana;
• tirdzniecības un pakalpojumu
sfēras
objektu
īpašniekiem, lietotājiem –
nomniekiem, kā arī iestādēm,
uzņēmumiem, organizācijām
jānodrošina piegulošās teritorijas sakopšana, kā arī
objekta skatlogu, durvju un
fasādes tīrība un fasādes
pienācīgs, sakopts izskats,
atkritumu urnu izvietošana
un iztukšošana, atkritumu
izvešana (noslēdzot līgumus
par atkritumu izvešanu).
Intensīvi
izmantojamos
apstādījumos zālieni jāpļauj
3 reizes mēnesī;
• būvētājam
jānodrošina
būvobjekta teritorijai līdzās
esošo
ietvju,
brauktuvju un zāliena sakopšana,
zāles nopļaušana, būvžoga
uzturēšana un krāsošana, atkritumu izvešana.
Arī
mazdārziņos
to
īpašniekiem
jārūpējas
par
tiem. Mazdārziņu īpašniekiem,
valdītājiem, lietotājiem jānodrošina teritorijas uzturēšana,
robežai piegulošajā teritorijā
- ietvju, brauktuvju un zālienu
(līdz ietvei) sakopšana, zāles
nopļaušana (līdz ietvei) gar
iebrauktuvēm, atkritumu izvešana un siltumnīcas segumu,
kas neder, neatbilst tālākai
ekspluatācijai, noņemšana pēc
ražas novākšanas;
Balvu novada teritorijā ir
aizliegts izgāzt saslaukas, atkritumus, netīros ūdeņus un citus priekšmetus šim nolūkam
neparedzētās vietās, izgāzt tos
upē, ezerā, gravā, grāvjos, uz
lietus ūdens uztvērēju restēm un

vākiem, inženiertīklu akās, kā
arī uz ietvēm un ielu braucamās
daļas, piesārņot teritoriju, ietves un ceļu braucamās daļas
ar būvgružiem, ķīmiskajām
vielām, metāllūžņiem sadzīves
un citiem atkritumiem. Novada lauku teritorijā papildus
savlaicīgi jānodrošina augsnes
auglības
saglabāšana,
veicot visus kopšanas un
atjaunošanas darbus, nepieļaujot
teritoriju pārpurvošanos un
aizaugšanu,
meliorācijas
sistēmu kopšana un uzturēšana,
lauksaimniecības augu kaitēkļu
un slimību apkarošana, teritorijas uzturēšana, nepieļaujot teritoriju aizaudzēšanu ar nezālēm,
krūmiem un kokiem vai augiem,
kas apdraud cilvēku drošību,
teritoriju uzturēšana, nepieļaujot
(lauksaimniecības zemju, mežu
u.c. teritoriju) piesārņošanu ar
ražošanas, celtniecības, sadzīves
atkritumiem, ķīmiskajām vielām,
metāllūžņiem,
būvgružiem,
notekūdeņiem
un
augiem
kaitīgām vielām. Kā zināms,
īpaša vērība jāveltī invazīviem
augiem, piemēram, latvāņiem,
nepieļaujot to izplatīšanos.
Kā redzams, prasības ir
noteiktas. Vai visur tās izpildām?
Tie saimnieki, kas ir draugos ar
kārtības mīlestību, kam interesē
apzaļumošana, kam svarīga darba
kultūra lauksaimniecībā, noteikti
ikdienā veic šos darbus. Tādu
cilvēku ne mazums, par to liecina arī novada domes organizētais
konkurss par skaistāk sakopto un
apzaļumoto īpašumu, kas vērtē
labākos. Konkurss „Sakoptākais
īpašums” organizēts ar mērķi,
lai veicinātu kārtību individuālo
un pašvaldības māju, iestāžu,
organizāciju,
uzņēmumu,
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tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās, kā arī
ēku sakoptību, noskaidrotu
sakoptākās teritorijas, ēkas un to
īpašniekus (apsaimniekotājus),
kā arī radītu interesi Balvu novada iedzīvotājos piedalīties
pilsētas un novada teritorijas apstādījumu sakopšanā un
veidošanā, radot to pievilcīgu
un skaistu gan tās iedzīvotājiem,
gan viesiem.
Tā vērtēšana notiks piecās
dalībnieku grupās. Tiks vērtētas
ēkas, objekta un īpašuma kopiespaids, celiņi, augu kompozīcijas
un augu grupas, savstarpējais
saderīgums, atpūtas vietas,
mazās arhitektoniskās formas,
zāliens.
Īpašumi tiks apsekoti un
vērtēti laika periodā no 15.maija
līdz 25.jūlijam, divas reizes. Bet
rezultāti tiks apkopoti līdz 1.augustam. Konkursa ‘’Sakoptākais
īpašums” uzvarētājam katrā
grupā tiks piešķirta Atzinības
plāksne un balva, kuru pasniegs
novada svētkos.
Lai pamudinātu kūtrākos
par nepadarīto ir noteikta
administratīvā atbildība.
Par šo noteikumu neievērošanu fiziskām un juridiskām
personām
tiek
izteikts
brīdinājums vai uzlikts naudas
sods no Ls 5,- līdz Ls 50,-.
Tagad, pirmsjāņu laikā, nevar nepieminēt, ka šī prasība par
tīrību un kārtību nav nekas jauns,
tā sakņojas mūsu tautas ētiskajos
ideālos. Tie izteikti un apdziedāti
arī tautas dziesmās:
Jauni puiši, jaunas meitas,
Tīrijiet ceļmaliņas,
Dieviņš brauca, Laime jāja,
Pakrīt Laimes kumeliņš.

Sanktpēterburgā veiksmīgi aizritējis Briežuciemā saka paldies par
asfaltēto ceļu
2. Latgales Kultūras festivāls
Kārtējo reizi Ziemeļlatgales grantsvedēju
automašīnas,
Aizvadītajā nedēļas nogalē
no 7. jūnija līdz 9. jūnijam
Sanktpēterburgā notika Latgales Kultūras festivāls, kas
tika organizēts jau otro gadu,
pateicoties veiksmīgai Latgales
Reģiona attīstības aģentūras un
Latgales plānošanas reģiona
sadarbībai ar Latvijas Republikas
ģenerālkonsulātu
Sanktpēterburgā un Kirova
centrālo atpūtas un kultūras
parku.
7. jūnija vakarā svinīgs
pasākums notika Latvijas Republikas ģenerālajā konsulātā
Sanktpēterburgā. Ar Latgales
kultūru tika iepazīstināti ap 250
uzaicinātie viesi – tūroperatori,
masu mediji, diplomātiskā korpusa pārstāvji, Sanktpēterburgas

pilsētas administrācijas pārstāvji.
8. un 9. jūnijā Latgales
Kultūras festivāls jau otro
gadu notika uz Jelagina salas, Kirova vārdā nosauktajā
centrālajā kultūras un atpūtas
parkā.
Sanktpēterburgas
iedzīvotāji izrādīja lielu interesi par Latgales senajiem amatiem, piedalījās mūsu amatnieku
radošajās darbnīcās, ar prieku
garšoja sarūpētos gardumus no
Latgales un piedalījās dančos un
rotaļās. Par to, lai pēc iespējas
labāk iepazīstinātu festivāla
apmeklētājus ar Latgales kultūras
mantojumu, rūpējās vairāk nekā
50 festivāla dalībnieki – kalēji,
podnieki, pinēji, kokgriezēji,
audējas, maizes cepēji, kā arī
folkloras kolektīva „Sovvaļnīki”

no Dagdas novada Andrupenes
un postfolkloras grupas „Rikši”
no Rēzeknes dalībnieki.
„Sanktpēterburgā ir liela
interese par Latgales tūrisma
potenciālu,” atzīmē Latgales
Reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs. „Ar
katru gadu Krievijas tūristu
skaits Latgalē manāmi pieaug,
daļēji tas ir pateicoties vairāku
gadu mērķtiecīgam darbam –
ikgadējām starptautiskām tūrisma
izstādēm Sanktpēterburgā un
Maskavā, Latgales Kultūras
festivālam,
mārketinga
kampaņām
Sanktpēterburgā,
žurnālistu
un
tūroperatoru
vizītēm Latgalē!”

laikrakstā „Vaduguns” parādījies
tendenciozs raksts „Bedres nesen
rekonstruētajā ceļā”. Kārtējo reizi
par pašvaldības padarīto tiek spriests bez pašvaldības vadības un
speciālistu klātbūtnes. Mēģinām
saprast, kāds mērķis ir šim rakstam: vai kādu nomelnot, pazemot,
vai mazināt šī uzbūvētā asfaltētā
ceļa nozīmi, vai varbūt vēlreiz
atgādināt par pieļautajām kļūdām?
Bet kļūda būvniecībā jau ir
novērsta. Ceļu firma, kas sākumā
neuzklāja projektā paredzēto asfalta seguma biezumu, par saviem
līdzekļiem ir veikusi virsmas
apstrādi un izlabojusi defektus.
Tikko veiktie kontrolurbumi apstiprina, ka jaunuzbūvētais asfalta
segums ir atbilstošs normatīviem.
Kas tad vēl? Ak jā, uzbūvētajā
asfaltā ir parādījušās veselas divas bedres! Diemžēl pašvaldības
speciālistiem tas nav pārsteigums.
Jāatgādina, ka vēl pirms minētā
ceļa Dukuļeva – Briežuciems rekonstrukcijas uzsākšanas Balvu
novada dome 2011. gada 10.
novembrī bija pieņēmusi lēmumu
par aizlieguma ceļa zīmes Nr.
312 „Masa ierobežojums – 15
t” uzstādīšanu šajā ceļa posmā,
paredzot braukt pa šo ceļu vienīgi
vieglajam transportam un vietējo
zemnieku tehnikai. Tomēr Valsts
akciju sabiedrība „Latvijas Valsts
ceļi” valdes priekšsēdētājas I.
Pāžes personā atsūtīja vēstuli,
kurā atteica saskaņot minēto ceļa
zīmi. Rezultātā novada dome
bija spiesta atcelt savu lēmumu
par ceļa zīmes uzstādīšanu.
Pašvaldības vadība un speciālisti
faktiski jau paredzēja, ka smagās

kuras toreiz intensīvi izbrauca
šo pašvaldības ceļu, nodarīs
zaudējumus. Tāpēc nav jābrīnās,
ka smagās automašīnas un arī
aukstā ziema ir darījušas savu, un
divas caurtekas nav izturējušas,
lai gan to kvalitāte ceļa projekta sagatavošanas laikā atbilda
prasībām. Ne ceļa projektētāji, ne
ceļa apsekotāji - Ivars Saidāns,
Sandis Puks, Sandis Meiers un
Andris Vrubļevskis neuzskatīja
par nepieciešamu šī ceļa rekonstrukcijas projektā iekļaut
caurteku nomaiņu. Žēl, ka „Vaduguns” toreiz neiestājās par novada iedzīvotāju interesēm, par
šī ceļa saglabāšanu. Vai nav tā,
ka vieglāk kritizēt savējos, jo
no svešajiem var „norauties”.
Bojātās caurtekas ir paredzētas
nomainīt.
Pretēji „Vadugunī” paustajam, briežuciemieši priecājas
par jauno asfaltu. Kā teica
Briežuciema pagasta pārvaldes
vadītāja Anastasija Gabrāne,
daudzi iedzīvotāji līdz pēdējam
brīdim neticēja, ka ceļa posms
Dukuļeva – Cērpene tiešām tiks
noasfaltēts. Bet tas ir noticis. Kā
var nepriecāties par jauno ceļu?!
Ceļa atklāšanas brīdī piedalījās
ļoti kupls skaits Briežuciema
iedzīvotāju, dziedāja, dejoja un
līksmoja kopā ar ceļu būvniekiem
un novada domes speciālistiem.
Briežuciema pagasta iedzīvotāju
atzinība izpaudās arī balsojot
pašvaldību vēlēšanās par novada
vadību, tās padarītajiem darbiem.
Paldies jums par to!
A.Kazinovskis

“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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Jauni puiši, jaunas meitas,
Nav vairs tālu Jāņa diena:
Šīdieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena.
Ar prieku par dabas ziedēšanu
un plauksmi mēs gaidām Jānu
dienu. Mūsu tauta gadsimtiem
ilgi ir izkopusi dažādas Jāņu
tradīcijas, kuru patieso jēgu
mūsdienu cilvēks nereti jau ir
piemirsis
Jāņi ir latviešu gadskārtas
svētki,
ko
svin
vasaras
saulgriežos, dienā kad ir visīsākā
nakts un visgarākā diena. Lai gan
īsākā nakts parasti ir 21. vai 22.
jūnijā, publiskas brīvdienas ir
23. un 24. jūnijā. Dienu pirms
Jāņiem sauca par Zāļu dienu.
Jāņu priekšvakarā cilvēki iet vākt
puķes, no kurām pin sievietēm
vainagus un liek galvā. Vīriešiem
vainagi parasti ir no ozola lapām.
Līgošana saistīta ar auglību un
nelaimju novēršanu.
Pie Jāņuzālēm pieder madaras, ņerbules, debestiņas,
āboliņš u.c. Ar tām izpušķo istabas, sētu, pagalmu, tās vija arī
vainagos. No kokiem pušķošanai
noderīgas bija bērza meijas un
ozola zari. Nekad māju nepušķo
ar apses un alkšņa zariem: tos
uzskatīja par ļaunā kokiem.
Dažas Jāņuzāles bija jāplūc
pusdienā, citas Jāņu vakarā, citas
rasas laikā Jāņu rītā. gadā Jāņa
dienai tiek piešķirts tāds spēks un
svētums, ka zālēm, kas tai dienā
lasītas, esot lielas un brīnišķīgas
īpašības pret ugunsgrēkiem,
cilvēku un lopu ļaunām sērgām
un slimībām Pie vārtiem un
visām durvīm piesien pīlādža,
ozola vai bērza meijas. Ļauno
garu un raganu atvairīšanai izmantoja ērkšķus, dadžus un
nātres. Jāņu zāles pēc tam izžāvē
un ziemā vai pavasarī dod govīm
tūliņ atnešanās. No Zāļu dienā
plūktajām zālēm plaucēta tēja
tiek dota slimiem cilvēkiem un
lopiem. Jāņos plūktos pīlādža
zariņus sasien slotiņā

Balvu pilsēta
23.jūnijā plkst.20.00 Līgo svētki „Kopā, kopā kaimiņu meitas iesim
Jānīti padaudzināti” Balvu pilsētas parkā. Līgo balle kopā ar grupu
„Otto”.
29.jūnijā plkst.11.00 Bērnības svētki,,Čučumuižas rūķi aicina”. Ar
iepriekšēju pieteikšanos bērniem, kas dzimuši 2008.gadā, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
30.jūnijā plkst.13.20 Balvu pilsētas XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku karoga svinīga uzvilkšana mastā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
11.jūlijā 4.starptautiskais klasiskais dramaturģijas festivāls
amatierteātriem “Ķiršu dārzs 2013“.
12.jūlijā plkst.20.00 “Vasaras asorti“ Balvu parka estrādē.
13.jūlijā Lauku labumu tirdziņš pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

Līgošana ir rituāls dzīvības
spēku
atjaunošanai
un
pastiprināšanai. Jāņa, lauku,
mājas un saimnieku aplīgošana
nozīmē aizsargdarbību un kopēja
dzīves ritma iekustināšanu.
Līgojamais laiks sākas jau
apmēram divas nedēļas pirms
Jāņiem, kulmināciju sasniedz
Jāņu priekšvakarā un pastāv vēl
līdz pat Pēterdienai, 29. jūnijam.
Jāņu dienas ēdienu pamatā ir
piena produkti, maize, cūkgaļa un
miežu alus. Ja saimniece Jāņu dienai nesien sieru, tad viņas govis
piemeklē kāda slimība. Ja saimnieks nebrūvē alu, viņam rudenī
nepadosies miežu raža. Jānu siers
apļveida formā simbolizēja sauli
un pasauli tās veselumā. Savukārt
alus simbolizēja lauku valgmi un
ražību. Vēl senāks dzēriens ir
medalus, kurš satur medu.
Teiksmaina ir papardes zieda
meklēšana.
Papardes zieds ir kas tāds,
kas saistīts ar seksualitāti.
Senajās tautu tradīcijās mīlējās
ne tikai baudas labad, bet arī
ar ticību, ka tas veicinās visas
apkārtējās dabas auglību. Tieši
auglības veicināšanas labad

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Jāņos atraisāma cilvēku seksuālā
enerģija.
Jāņi nav iedomājami bez
ugunīm, tās savulaik tikušas
dedzinātas gan kalnu galos, gan
uz zemes un ūdeņiem, kā arī
paceltas kārts galā.
Ugunsriteni parasti izgatavoja
no veca ratu riteņa, iepinot starp
spieķiem sausu zāli vai pakulas.
Lāpas var izgatavot, uz pietiekami gariem sprunguļu galiem
uztinot ar sveķiem piesūcinātu
drēbju gabalu. Ar lāpu palīdzību
uguns kā auglības norošinātāja
un aizsargs pret ļaunumu bija
līdzi visur, arī ejot aplīgot citus.
Lāpas parasti aizdedzināja pie
lielās jāņuguns.
Jo tālāk uguns redzama,
jo lielāka laime sagaidāma.
Jāņugunīm jādeg līdz rīta gaismai.
Daudzviet ticēja, ka rīta rasai
ir dziedinošs spēks, tāpēc tajā
mazgājās. Ļaudis brida pa rasu,
ticot, ka tad būs nauda pastalās.
Sievietes mazgājās un vārtījās
rasā, lai iegūtu skaistumu.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Izstādes:
Balvu novada muzejā:
• Medību trofeju izstāde;
• Nikolaja Gorkina fotoizstāde „ Mūsu spārnotie draugi”;
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde;
• Starptautiskā bērnu zīmējumu izstāde- konkurss „Putnu pasaule”;
• Metālmākslinieka Miervalda Zibens dekoratīvo kalumu izstāde
„No gaismas uz gaismu”;
Pastāvīgās ekspozīcijas
• Tautas tērpu izstāde „Pērle mūsu pulciņā”;
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba;
• Izstāde ” Kārļa Ozoliņa mantojums”;
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”;
• Fotoizstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”;
• Foto „Balvu novads no putna lidojuma”.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde „Tekstils”;
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
• Evas un Nila Vinogradovu gleznu izstāde.
Balvu muižā:
• Izstāde “Atzele apceļotāju acīm”;
• Izstāde “Latvijas pilis un muižas”;
• Daugavpils Universitātes Mākslas un dizaina katedras studentu
foto izstāde “3X4”;
• Karīnas Korotkovas personālizstāde „Juventa”
Balvu pagasts
28.jūnijā plkst.20.00 Starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās
“Dziesma vasarai“. Balvu pagasta Tautas namā.
29.jūnijā plkst.13.00 Bērnības svētki. Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzpils pagasts
29.jūnijā plkst.20.00 Pēterdienas pasākums Bērzpils pagasta estrādē.
Bērzkalnes pagasts
23.jūnijā plkst.21.00 Līgo pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē.
Briežuciema pagasts
21.jūnijā plkst. 19.00 Filmas “’Vīna vosara dieļ vysu”’ demonstrēšana
un tikšanās ar aktieriem un filmēšanas grupu. Plkst.21.00 Pirmsjāņu
ielīgošana, ieeja brīva.
30.jūnijā plkst.13.00 Dziesmu un Deju svētku karoga svinīga
izkāršana Briežuciema pagasta stāvlaukumā.
Krišjāņu pagasts
22.jūnijā plkst.19.00 „Reiz bija kolhozs” – tehnikas parāde.
Plkst.20.00 Kolhoznieku balle, plkst. 23.00 Jāņu ielīgošana. Laipni
gaidīti visi bijušie kolhoza „Krišjāņi” darbinieki un strādnieki.
29.jūnijā „Netradicionālā orientēšanās” Krišjāņu tautas nama
teritorijā.
Kubulu pagasts
29.jūnijā Pilngadības svētki, deju vakars kopā ar Zinti Krakopu
Kubulu Kultūras namā.
Lazdulejas pagasts
22.jūnijā plkst.20.00 Jāņu ielīgošana pie Lazdulejas pagasta
pārvaldes ēkas.
Tilžas pagasts
22.jūnijā Zaļais tirdziņš - īpaši aicinātas zāļu sievas, siera sējēji, alus
brūvētāji! Informācija, pieteikšanās - tel. 26372319.
23.jūnijā pašdarbnieku koncerts. Piedalās Tilžas pagasta pašdarbības
kolektīvi. Pēc koncerta balle kopā ar ansambli „Draugi”.
Vectilžas pagasts
22.jūnijā plkst.21.00 Koncerts „Appušķoju trejus vārtus, pinu ziedu
vainadziņu” Vectilžas pagasta estrādē. Plkst.22.00 balle.
30.jūnijā plkst.12.00 Dziesmu un deju svētku svinīga atklāšana
„Mazs bij tēva novadiņš”.
Vīksnas pagasts
29.jūnijā plkst. 21.00 Pēterdienas balle, spēlēs Kaspars Maks.
30.jūnijā plkst.13.00 TDK ”Piesitiens” ielūdz uz XXV vispārējo
latviešu Dziesmu un XV Deju svētku karoga pacelšanas koncertu.

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola.
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu,
skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

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

