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Neticamās pārvērtības Balvu un
Gulbenes slimnīcās

Turpinājums 4.lpp

Aicinām uz Novada dienu 17.augustā!
Ir labi kopā būt

- Ir labi kopā būt – šādu
moto jūs izvēlējāties šī gada
Novada svētkiem. Ar ko tie
būs īpaši?- vaicāju pasākuma
režisorei Balvu kultūras un
atpūtas centra mākslinieciskajai
vadītājai Ilgai Oplucānei.
-17.augustā Balvu pilsētā
būs Novada diena, kurā būs
pārstāvēta pilsēta un desmit mūsu
novada pagasti, sagaidīsim viesus - tautas mākslas kolektīvus
no
sadraudzības
pilsētām
Baltkrievijā, Lietuvā, un Polijā.
Viesu koncertā pēc svētku
gājiena Balvu pilsētas estrādē
varēsim klausīties Kupišķu rajona Salamiestis kapelu „Dvaras”,
Dokšicu bērnu mākslas skolas
tautas mūzikas vokālo ansambli „Vjarba”, Polijas Žukovas
pilsētas Dziesmu un deju ansambli „Bazuny”.
- Detalizēta Novada dienas
programma atrodama laikrakstos, afišās, Balvu Domes mājas
lapā. Bet uz ko īpaši aicināt jūs?
- Novada svētki sāksies
pulksten 11.00 ar svētbrīdi un
Tautas pūtēju orķestra „Balvi”
garīgās mūzikas koncertu. Tiem
balveniešiem un pilsētas viesiem,
kuri nepiedalās Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
svētkos Aglonā, ir iespēja baudīt
Balvu mūziķu sniegumu tepat,
mūsu skaistajā Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
Pilsētas parkā visas dienas garumā skatāms un baudāms amatnieku tirgus, no plkst.12.00 notiks vizināšanās ar elektromobili,
varēs spēlēt lielo cirku, apgleznot
sejas, izlocīt balonus, piedalīties

radošās darbnīcās, apgleznojot akmeņus. Ar piepūšamajām
atrakcijām
bērnus
priecēs
„Jurģa Parks”. Tātad gaidāmas
visdažādākās izklaides.
Laikā no pulksten 12.00 līdz
14.00 jautros startos sacentīsies
visu pagastu un pilsētas 22
ģimenes, pulksten 14.00 skatu
laukumā pie Balvu ezera kopā
nāks muzicēt un lasīt dzeju
vietējie tautas muzikanti un novada dzejnieki.
Pulksten 16.00 godināsim
un
iepriecināsim
konkursa
„Sakoptākais
īpašums”
dalībniekus. Tā kā visvairāk
dalībnieku konkursā bija no
Briežuciema, Vectilžas, Kubulu
pagastiem un Balvu pilsētas, tad
šinī pasākumā piedalīsies nosaukto vietu tautas mākslas kolektīviBriežuciema
etnogrāfiskais
ansamblis, Vectilžas jauniešu
deju kolektīvs, Eiropas deju
kopa „Rūtas” no Kubuliem, „Atvasara” no Balviem un senioru
deju kopa „Luste”.
Pulksten 14.00 viesu kolektīvi
ciemosies Bērzkalnes un Vīksnas
pagastos. Baltkrievi un lietuvieši
koncertēs Bērzkalnes pagasta estrādē, poļi - laukumā pie
Vīksnas Tautas nama.
- Novada svētkos vienmēr
iepriecina Svētku gājiens. Kā
būs šoreiz?
- Pulksten 18.00 plānots
radošs svētku gājiens, uz kuru
aicinām posties un piedalīties
visus pagastus, Balvu pilsētas
iestāžu, uzņēmumu darbiniekus,
iedzīvotāju grupas, interesentus.
Tēma: „Draudzības pīnē mūsu

domas un darbi savijas”. Ja jau
uz novada centru atbrauc visi pagasti, tad arī pilsētas iedzīvotāji
vēlas parādīt, ar ko paši īpaši
lepojas un cik draudzīgi dzīvo.
Svētku gājienā tiešām var
piedalīties visi, visi, visi –
biedrības, ģimenes, kaimiņu
grupas, pagalmu apvienības. Tikai iepriekš jāpiesakās Kultūras
un atpūtas centrā. Protams, ka
paredzētas vērtīgas un interesantas balvas.
- Svētku kulminācija ir mūs
novada cilvēku godināšana,
kad tiek pasniegti Domes apbalvojumi.
- Atzinības rakstu pasniegšana cienījamiem novada cilvēkiem
būs tūlīt pēc gājiena. Tad sekos
muzikālās apvienības „Vintāža”
vieskoncerts. Jāpiebilst, ka šī
četrpadsmit mūziķu grupa veido
pagājušā gadsimta otrās puses
latviešu estrādes skaņdarbu
muzikālas restaurācijas. Viņi
atskaņo sen aizmirstas un varbūt
pat nedzirdētas dziesmas, uzburot melodiskas muzikālas
gleznas. Muzikālajā apvienībā
„Vintāža” vijoli spēlē balveniete
Inese Žuga, trombonu Gatis
Supe, pazīstama ir arī vokāliste
Rūta Dūduma.
- Vai šie pasākumi būs par
brīvu?
- Jā, tie visi ir bezmaksas.
- Paldies par sarunu! Lai
jūsu iecerētie pasākumi jauki
izdodas un aicinām visus kopā
skaisti pavadīt šo jauko dienu!
Ilona Vītola

Pasniegs Atzinības rakstus

Balvu novada dienā, 17.augustā, plkst. 19.30 par nozīmīgu
ieguldījumu un sasniegumiem novada labā ar Balvu novada Domes
Atzinības rakstiem tiks apbalvoti sekojoši novada iedzīvotāji:
1. JĀNIS IVANOVS par ilggadēju, atbildīgu un profesionālu darbu uzņēmumā SIA „Balvu autotransports”;
2. INĀRA ŅIKUĻINA par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un
nozīmīgu ieguldījumu Balvu pilsētas un novada iedzīvotāju labā;
3. RUTA KIVKUCĀNE par ilggadēju, profesionālu un
pašaizliedzīgu darbu medicīnas nozarē;
4. ASTRĪDA JAKOVĻEVA par ieguldīto darbu Balvu pagasta un
novada attīstībā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē,
un sakarā ar nozīmīgo dzīves jubileju;
5. DAINA PASTARE par ilggadēju, apzinīgu un kvalitatīvu darbu
Tilžas pagasta pārvaldē, un sakarā ar nozīmīgo dzīves jubileju;
6. JEĻENA DIMITRIJEVA par ilggadēju, godprātīgu un
profesionālu darbu sociālās apdrošināšanas jomā;
7. IVETA TILTIŅA par nozīmīgu ieguldījumu izglītības,
kultūras un sporta sistēmas sakārtošanā, aktīvu iesaistīšanos novada
sabiedriskajā dzīvē un sakarā ar dzīves jubileju;
8. ILGA PUŠPURE par augkopības nozares attīstības veicināšanu
Balvu novadā un agronoma zināšanu nodošanu jaunajai paaudzei

Mūsu viesi

Ansamblis “Vjarba“ no Baltkrievijas
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Notikumi, kas sniedz gandarījumu

Iepriekšējā nedēļa ir notikumiem bagāta gan novadā, gan valstī.
Noteikti jāpiemin Pašvaldību Savienības kongress, kas notika
Aucē. Tajā tika apspriestas valstī sasāpējušās problēmas un pašvaldību
vadītāji, aizstāvot iedzīvotāju intereses, saasināja uzmanību uz
jautājumiem par autoceļiem un transportu, par valsts budžeta
veidošanu un finansējumu pašvaldībām, par pašvaldību tiesībām un
spēju rīkoties ar savu budžetu un veikt uzņēmējdarbību iedzīvotāju
interesēs. Tika ievēlēta jauna Pašvaldību savienības vadība. Kongress
apliecināja, ka pašvaldības iegūst arvien svarīgāku lomu mūsu valsts
politikas veidošanā. Jaunā Pašvaldību Savienības valdes būs tā, kas
paudīs vietējās varas viedokli valsts mērogā.
Mūs novadā kā vissvarīgāko gribas izcelt Balvu un Gulbenes
slimnīcu rekonstrukcijas un siltināšanas projekta nobeigumu. Projekta īstenošanā sevišķi daudz ieguva Balvu slimnīca, jo tika sakārtota
ārstniecības iestādes iekšiene un āriene, kā arī iegādātas iekārtas. Ir
arī personisks gandarījums, jo brīdī, kad šī apvienība bija lielā parādu
bedrē, bija jāpieņem svarīgi lēmumi un jāuzņemas risks un atbildība
par slimnīcas turpmāko likteni. Tika atrasti slimnīcas vadītāji un
menedžeri, kad mēs, pašvaldības, viņiem uzticējām situācijas
izlabošanu. Gala rezultātā tas tika izdarīts, un mēs visi esam ieguvēji.
Saprotu, ka, ja tas nebūtu izdevies, tad droši vien manai politiskajai
karjerai būtu pielikts punkts, es vairs nestrādātu pašvaldībā, nebūtu
tās vadītājs. Šobrīd Balvu slimnīca ir galvenā Gulbenes un Balvu
reģionā un tai ir visas iespējas attīstībai.
Turpinās projektu realizācija ielu un ceļu infrastruktūras
uzlabošanā. Ir uzsākta Brīvības ielas no pilsētas robežas Viļakas
virzienā līdz tiltam sakārtošana un seguma virsmas apstrāde, jo
pagājuši jau 9 gadi, kopš šī iela tika rekonstruēta un ir parādījušās
pirmās nolietojuma pazīmes. Negaidot ielas seguma sabrukšanu,
līdzīgi tam, kā tas notiek attīstītajās Eiropas valstīs, mēs esam ķērušies
pie šīs ielas atjaunošanas darbiem. Tā ieguldām mazākus līdzekļus,
panākam to ietaupījumu nākotnē.
Dienas kārtībā ir ielu sakārtošana Steķentavā. Šovasar tiek
veikti darbi Tehnikas ielā un Liepu ielas posmā. Tuvojas nobeigumam renovācijas un siltināšanas darbi pirmskolas izglītības iestādē
„Pīlādzītis”. Uz jaunā mācību gada sākumu mūsu novadā būs vēl
viena sakārtota un skaista pirmskolas izglītības iestāde. Arī citos bērnudārzos un skolās notiek remonti un gatavošanās jaunajam
mācību gadam.
Mūsu novada vadības un pašvaldības darbs ir vērsts uz to, lai
Balvu novadā un pilsētā ikviens ik brīdi justu attīstību un izaugsmi.

Projekts nevalstisko organizāciju atbalstam
Biedrība
Balvu
novada
attīstības veicināšanai „SAVI”
jūlijā ir uzsākusi projekta
„Ziemeļlatgales NVO darbības
aktivizēšana” ieviešanu. Projektu programmas „NVO fonds”
apakšprogrammas „Nevalstisko
organizāciju darbības atbalsta
programma” ietvaros finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instruments un Latvijas valsts.
2013.gada 12.augustā Balvu
Novada muzejā notika projekta uzsākšanas seminārs, kurā
uzrunu teica biedrības valdes
priekšsēdētāja Elita Teilāne.
Seminārā piedalījās vairāk kā 50
interesenti, kuri pārstāvēja gan
Balvu un tuvāko kaimiņu novadu
nevalstiskās organizācijas, gan
pašvaldības iestādes. Dalībnieku
vidū bija arī uzņēmēji un
vienkārši aktīvi cilvēki, kuri vēl
tikai izskata iespēju izpausties
nevalstiskajā sektorā.
Balvu novada pašvaldības
ieinteresētību
par
nevalstisko organizāciju aktivitātēm
apliecināja izpilddirektores Intas
Kaļvas piedalīšanās seminārā.
Viņa savā uzrunā uzsvēra nevalstisko organizāciju nozīmi teritoriju infrastruktūras un iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā
arī vērsa uzmanību uz biedrību
realizēto projektu ilgtspējas
nodrošināšanas nepieciešamību.
Par lauku NVO lomu
vietējo
teritoriju
attīstības
risinājumu realizēšanā stāstīja
Latvijas Lauku foruma valdes
priekšsēdētājs Valdis Kudiņš un
Latvijas Lauku foruma valdes
loceklis Āris Ādlers, bet ar NVO
un neformālo iedzīvotāju grupu
lomu iedzīvotāju iesaistīšanai
kopienas
dzīves
kvalitātes
uzlabošanā
un
sadarbības
veicināšanā
Alūksnes
un
Apes novados iepazīstināja
biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājuma "Alūksnes
un Apes novada fonds" valdes
priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece.
Par
projekta
mērķiem,
uzdevumiem un plānotajām
aktivitātēm stāstīja projekta

Latvijas Pašvaldību vadītāji uzticas Andrim
Kazinovskim

9. augustā Auces novadā
notika
Latvijas
Pašvaldību
savienības 24. kongress ar moto
„Jauni izaicinājumi”.
Balvu novada pašvaldību
kongresā pārstāvēja Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Kongresam tika pieņemtas
vairākas rezolūcijas – par
autoceļiem
un
sabiedrisko
transportu; par vidēja termiņa
budžetu; par pašvaldību darbinieku motivācijas sistēmu; par
pašvaldību tiesībām un spēju
rīkoties ar savu īpašumu un veikt
uzņēmējdarbību
iedzīvotāju
interesēs. Viens no aktuālākajiem
jautājumiem, par ko debatēja
kongresā – finansējums pašvaldībām nākamā gada valsts
budžetā. Par šo jautājumu savu
viedokli izteica arī ministru
prezidenta Valdis Dombrovskis.
Šogad kongresā notika arī
LPS vadības vēlēšanas – gan
LPS valdes, gan LPS priekšsēža
vēlēšanas.

Par LPS priekšsēdi atkārtoti
tika ievēlēts Andris Jaunsleinis.
Kongresā LPS valdē ievēlēja
13 pašvaldību vadītājus. Kolēģi
izrādīja uzticību un valdē
ievēlēja arī Balvu novada domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski,
līdz ar Jūrmalas, Jelgavas, Madonas, Daugavpils un citu novadu
un pilsētu vadītājiem.
Viņš atzina, ka kongresā
skatītie jautājumi ir aktuāli ne tikai pašvaldībām, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Andris Jaunsleinis kongresā
uzsvēra, ka jaunie izaicinājumi
veidojas no tā, ko mēs gribam
panākt un kā to izdarīt. Mēs
esam par saprātīgu līdzekļu
izmantošanu, bet taupība nevar
būt panaceja, nedrīkst pieļaut
taupīšanu uz iedzīvotāju rēķina,
piemēram, ieguldot nodokļu
maksātāju naudu bankrotējušu
uzņēmumu glābšanai. Ir lietas,
kas mums kā valstij ir jāpārskata.
Ja valdība un pašvaldības mācēs
savā starpā sarunāties, tad

ieguvēji būs Latvijas iedzīvotāji,
kā arī, ja mēs spētu mainīties
iekšēji un atteiktos no sīku
normu rakstīšanas, mēs būtu
labs paraugs daudzām valstīm
un vieglāk būtu pašiem strādāt
iedzīvotāju labā. Krīze beigusies,
bet centralizācija paliek, un viens
no jaunajiem izaicinājumiem–
jātiek galā ar krīzes laikā
pieņemtiem
lēmumiem
un jāatgriežas normālā attīstības
ritmā. Krīzes laikā saglabājās
sociālais miers, kas bija valdības
un
pašvaldību
sadarbības
rezultāts. Izaicinājums, lai sasniegtu lielus mērķus, – mums
ir jāmāk darboties kopā.
Izaicinājums – panākt sabiedrības
atbalstu līdzsvaram starp valdības
un
pašvaldību
budžetiem,
jāizskaidro
sabiedrībai,
ka
pašvaldību budžets ir iedzīvotāju
vajadzībām.
„Kā bija, tā vairs nebūs. Būs
jauni izaicinājumi, mums jāvirzās
uz priekšu – mēs zinām” – tika
uzsvērts pašvaldību kongresā.

vadītāja Rita Hrustaļova.
Kā radās ideja par šādu
projektu?
Jau vairākus gadus, vērojot
nevalstisko organizāciju rosīšanos mūsu novadā un tuvākajos
kaimiņu novados, man bija radies
iespaids, ka katra organizācija
čakli strādā un neatlaidīgi kā
kurmīši rok savas aliņas, izmantojot katru projektu iespēju, bet
pietrūkst darbības kopskata. Mēs
savā organizācijā šo problēmu
esam vairākkārt apsprieduši un
sapratuši, ka kopskats jau pats
no sevis neradīsies, kādam tas
jāveido- jāapkopo informācija
par biedrībām, to mērķiem,
uzdevumiem, aktivitātēm, kā arī
jāizplata šī informācija, lai katrs
interesents varētu gūt priekšstatu
par jau paveikto un plānot savas turpmākās aktivitātes. Vēl
vairāk šo pārliecību nostiprināja
pagājušā gada nogalē rīkotais
Balvu novada NVO salidojums,
kura galvenais secinājums bija
– arī mūsu pusē nepieciešama
NVO konsultatīvā padome vai
NVO centrs, līdzīgi kā Alūksnē,
Preiļos vai vēl citviet Latvijā.
Kāds ir projekta mērķis un
kā tas sasaucas ar biedrības
iepriekšējām aktivitātēm?
Gatavojot
projekta
pieteikumu mūsu pirmais uzdevums bija izstrādāt biedrības
darbības
programmu.
Tās
vispārējais mērķis ir pilsoniskās
sabiedrības
stiprināšana
un
sabiedrības
integrācijas
veicināšana, iedzīvotāju dzīves
kvalitātes paaugstināšana, veicinot sabiedrības aktivitāti,
veidojot mazpilsētas un lauku
iedzīvotāju motivāciju un ticību
saviem spēkiem. Skan varbūt
sarežģīti, bet patiesībā jau katra
nevalstiskā organizācija tiecas uz šādu mērķi. Līdz šim
mūsu biedrība pamatā darbojās
izglītības iniciatīvu veicināšanas,
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanas un sabiedrības
integrācijas jomās. Izstrādājot šo
projekta pieteikumu sapratām, ka
mums savu darbību nepieciešams
paplašināt,
iekļaujot
savos
mērķos pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanu.
Kādas ir iecerētās projekta aktivitātes un kādu
sadarbību piedāvāsiet citām
nevalstiskajām organizācijām?
Projekta ieviešanas termiņš

ir gandrīz 2,5 gadi - līdz 2015.
gada decembrim, līdz ar to arī
plānoto aktivitāšu ir daudz.
Turklāt šajā projektu programmā
pozitīvais moments ir tas, ka katru gadu programmu ir iespējams
papildināt, paplašināt un ieviest
nepieciešamās korekcijas.
Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem ir veidot
Ziemeļlatgales NVO sadarbības
tīklu un iesaistīt to citos
sadarbības tīklos, piemēram, Latvijas Lauku forums un Latvijas
Pilsoniskā alianse, šādā veidā
izmantojot iespēju iesaistīties
lēmumu pieņemšanas procesos.
Projekta ietvaros iecerēts izveidot Ziemeļlatgales NVO mājas
lapu, kurā regulāri tiks apkopota
informācija par izsludinātajiem
projektu
konkursiem,
bez
maksas publicēta mūsu reģiona nevalstisko organizāciju
kontaktinformācija, lai atvieglotu partneru meklēšanu projektiem, kā arī cita nevalstisko organizāciju informācija.
Projektā plānots veikt pētījumu
par sociālo, kultūras un citu
pasākumu deleģēšanas iespējām
NVO sektoram pašvaldībās,
noskaidrojot sabiedrības un
pašvaldību viedokli par NVO
ieguldījuma nozīmi iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanā,
nodarbinātības
veicināšanā
u.c. Biedrība turpinās darboties Eiropas kultūras mantojuma
saglabāšanas jomā. Tiks rīkoti
pieredzes apmaiņas, motivācijas
un apmācību pasākumi, stiprinot Ziemeļlatgales novadu NVO
kapacitāti. Plānotas bezmaksas
konsultācijas biedrībām projektu izstrādes un grāmatvedības
jautājumos,
kā
arī
citas
aktivitātes.
Aicinām Balvu un tuvāko
kaimiņu novadu nevalstiskās
organizācijas uz sadarbību!
Mūsu e-pasts ir savi@balvi.lv.
Ar Ritu Hrustaļovu sarunājās
Ilona Vītola
Šī publikācija ir sagatavota
ar Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild
Biedība Balvu novada attīstības
veicināšanai “SAVI”
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Aicinām uz Novada dienu 17.augustā!
Ieklausīsimies “Balvu ezera vilņos”! Satiksimies Amatnieku tirdziņā Balvu pilsētas parkā!
Sestdien
Novada dienā
viens no pasākumiem – novada
dzejnieku un tautas muzikantu
tikšanās “Balvu ezera vilņos”.
Svētku organizatori aicina visus
dzejas un mūzikas draugus sestdien pulksten 14.00 pulcēties
parkā skatu laukumā pie Balvu
ezera.
Skanēs dzeja autora lasījumā,
par noskaņu gādās mūziķi. Viens
no autoriem, ko dzirdēsim būs
Bruno Vilks. Dzejolī par Latgali
viņš ir rakstījis:
“Tu brīnumzieds ar stiprām
saknēm
Uz senču liktiem pamatiem,
Kas kuplodams un paceldamies
Uz gaismu tiecas pāri tiem.”
Savu dalību šajā pasākumā
jau ir apstiprinājuši vairāk nekā

20 dzejnieki un tautas mūziķi.
Domājams, ka būs interesanti
un saviļņojoši. Lasījumi būs
ļoti dažādi - gan tematiski, gan
dažādās valodās. Arī savstapējā
tikšanās un iepazīšanās sola
jaukus mirkļus.
Kā jau minēju, lasījumi būs
daudzveidīgi. Skanēs arī mīlas
lirika, kā Arvim Degumam:
’’Tev taču vajag
kādu mirkli būt brīvai
aiziet no visa un atļauties
vienā smilgā zemenes savērt
un zem pusnakts debesīm ēst
atļauties domāt pārdrošus sapņus
zibens kad mākoni pušu plēš ...”
Iepazīsim mūsu
talantīgos cilvēkus!

novada

Ilona Vītola

Zeķes, cimdi, cepures un
šalles ne tikai siltumam, bet arī
skaistumam, linu galdauti un
salvetes greznam svētku galdam, rotaslietas jaunkundzēm
un kundzēm, koka izstrādājumi
saimniecībai un koka rotaļlietas
bērnu priekam - tā ir tikai daļa
no amatnieku izstrādājumiem,
ko savam un citu priekam varēs
iegādāties Amatnieku tirdziņā
Balvu pilsētas parkā. Tirdziņa
apmeklētājus ar saviem darbiem
priecēs vairāk kā 50 amatnieki
gan no Balvu puses, kā arī no
tālākām pilsētām Alūksnes, Gul-

benes,
Daugavpils,Rēzeknes,
Madonas, Ludzas, Viļāniem,
Rūjienas, Cēsīm un citām
pilsētām. Mums būs iespēja
aplūkot un iegādāties Jolantas
un Valda Dundenieku keramiku, Annas Murašovas un Olgas
Rečes mākslas studijas gleznas, pinumus no Lietuvas, atkal tikties ar metālkalējiem no
Rūjienas. Ja pirkšanas prieks
būs apsīcis, savas prasmes varēs
nodemonstrēt loka šaušanā, bet,
ja loks ar bultu komplektu būs
iepaticies, to varēs arī iegādāties.
Visiem par par prieku tiks

rīkots
medus
degustācijas
konkurss „Garšīgākais Ziemeļlatgales medus”. Nāciet un piedalieties, balsojiet par garšīgāko
medu.
Kam patīk zirgi, Larisa
Klitončika piedāvās vizināšanos
ar poniju. Būs pieejama
vizināšanās arī pajūgā.
Ielūgumi izsūtīti arī mūsu
kaimiņvalstu amatniekiem
Kupiškiem Lietuvā, Rapinai
Igaunijā, Pleskavai Krievijā.
Svinēsim novada svētkus
kopā!
Viktors Šļuncevs

Balvu novada svētku ietvaros - konkurss biškopjiem

Latvijas Biškopības Biedrības Balvu novada nodaļa, sadarbībā ar Balvu novada P/A Ziemeļlatgales
Biznesa centrs, aicina biškopjus 17.augustā plkst. 11.00 Balvu pilsētas parkā uz dalību medus konkursā
„Garšīgākais Ziemeļlatgales medus”.
(Paraugu pieņemšana 17.augustā no plkst. 9.00 līdz 10.00, degustācija no plkst. 11.00 līdz 14.00)
Informācija 29476435

Pasākuma atbalstītāji: AS SEB banka, Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Gjensidige Baltic",
"BTA Insurance Company" SE

Mūsu viesi

Ansamblis “Bazuny“ no Polijas

Kapella “Dvaras“ no Lietuvas

Interaktīvā mācību programma jauniešiem „Tu vari vairāk!” Balvos

SIA
„Latvijas
Lauku
konsultāciju un izglītības centra”
Balvu nodaļa no 2. līdz 9.augustam īstenoja Valsts Lauku
tīkla pasākumu „Atbalsts lauku
jauniešiem
uzņēmējdarbības
veicināšanai” ar mērķi aktivizēt
jauniešus, kuri vēlas mācīties
un uzsākt, vai attīstīt savu
uzņēmējdarbību laukos, kā
arī informēt un izglītot lauku
jauniešus par uzņēmējdarbībā
sniegtajām iespējām. Pasākumā
piedalījās jaunieši vecumā no 18
- 30 gadiem.
- Kā noritēja mācības? vaicāju SIA LLKC Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības
konsultantei
Lienei Ivanovai. Viņa pastāstīja:
- Pirmā pasākuma diena
jauniešiem
tika
organizēta
kā informatīvā diena, kuras
laikā tika sniegta informācija
par pasākuma gaitu, noteikumiem un gaidāmo rezultātu.

Jaunieši tika informēti par
iespēju piedalīties SIA „LLKC”
organizētajā konkursā „Laukiem
būt!”. Visas informatīvās dienas garumā dalībniekiem bija
iespēja uzzināt par finansējuma
piesaistīšanas iespējām laukos biznesa uzsākšanai, uzdot
jautājumus bankas pārstāvei.
Par
uzņēmējdarbības
veidiem, formām, sabiedriskajām
aktivitātēm
laukos,
citiem
finansējuma piesaistīšanas instrumentiem stāstīja nevalstisko organizāciju, tūrisma
informācijas centra un NVA
pārstāvji. Jaunieši uzzināja labas prakses piemērus un projektu pieredzi no jaunā lauku
uzņēmēja.
Vai
šīs
pasākums
ieinteresēja?
- Interaktīvai programmai
jauniešiem „Tu vari vairāk”
pieteicās 26 jaunieši no Balvu,

Viļakas un Rugāju novadiem.
Mācības norisinājās augustā
četras dienas, kuras ikdienā
apmeklēja 12 jaunieši.
- Kā sākās mācības?
Pirmajā mācību dienā
komandu attīstības treneris Māris
Resnis jauniešiem radīja brīvu
un atraisītu atmosfēru, kuras
laikā viņi iepazina viens otru,
izveidoja komandu, uzzināja,
ka veiksmīgas uzņēmējdarbības
pamatā ir laba ideja, virzīja
to darbībā un izstrādāja ideju
attīstības stratēģiju.
- Arī jūs vadījāt nodarbības?
- Jā, otrajā mācību dienā
jauniešiem
stāstīju
par
uzņēmējdarbības pamatiem un
ražošanas resursiem. Turpinot
iesākto tēmu par ideju, diskusiju rezultātā jaunieši uzzināja,
ka idejas attīstības pamats ir
veiksmīgs biznesa plāns. Teorija
nepārtraukti mijās ar praktiskiem
piemēriem no uzņēmumu ikdienas saimnieciskajā darbībā.
Mācību dienas otrajā pusē tika
uzsākta idejas tālāka attīstība
rīcības plānā. Par savu pieredzi,
uzsākot uzņēmējdarbību, stāstīja
divi jaunie uzņēmēji, kuri darbojas dažādās nozarēs – biškopībā,
graudkopībā
un
veselības
uzlabošanā.
- Mācību programmā bija arī
ievads grāmatvedības zinībās...
- Trešajā dienā Balvu
Konsultāciju biroja vecākā
grāmatvede
Adrija
Šmate
iepazīstināja
jauniešus
ar
grāmatvedības
pamatiem.

Tika iztirzāta nodokļu bāze un
likumdošana. Ar praktiskiem
piemēriem dalībnieki centās
izprast grāmatvedības dokumentu aizpildīšanu, kopīgi diskutējot
un veicot praktiskos uzdevumus.
Šīs zināšanas nepieciešamas gan
biznesa plāna gatavošanai, gan
uzņēmējdarbības
uzsākšanai
un veikšanai. Dienas gaitā
jauniešiem bija iespēja uzdot
jautājumus un konsultēties ar
uzņēmējdarbības
konsultanti
Lieni Ivanovu par biznesa plānu
izstrādi.
Mācību noslēgumā vēl tika
noskaidroti dažādi jautājumi.
Diskusijā – Jaunieši laukos
(World Cafe princips) aktīvi
piedalījās visi jaunieši, un katrs
pasākuma dalībnieks prezentēja
savu rīcības plānu. Prezentācija
izvērtās par aizraujošu pasākumu,
kura laikā ikvienam bija iespēja
analizēt dzirdēto un redzēto.
Pasākuma rīkotāji bija patīkami
pārsteigti par jauniešu aktivitāti,
ideju pārbagātību un vēlēšanos
palikt laukos, lai uzsāktu savu
uzņēmējdarbību. Biznesa ideju
daudzveidība un to pasniegšanas
kvalitāte liecina par jauno cilvēku
daudzpusīgo domāšanu un prasmi izmantot mācībās iegūtās
zināšanas. Jaunieši prezentēja
idejas par dažādām jomām –
zemeņu audzēšana, specializētās
literatūras
tulkošana,
kempingi un atpūta dažāda vecuma cilvēkiem, pasākumu
organizēšana un masāža bērniem
lauku teritorijā.

- Vai apmācību rezultātu
apliecināja dokumentāli?
- Jā, par teicami paveikto
darbu katrs dalībnieks saņēma
sertifikātu par interaktīvās 30
stundu mācību programmas „Tu
vari vairāk!” apgūšanu. Šis dokuments katram jaunietim dod
iespēju piedalīties konkursā
„Laukiem būt” un pretendēt
uz naudas balvu sava biznesa
uzsākšanai.
- Kādi secinājumi?
- Pasākuma dalībnieki atzina,
ka šo divu nedēļu laikā ieguvuši
ne vien zināšanas, idejas un nelielu pieredzi, bet arī jaunus
draugus, kontaktus un iespēju
attīstīties, saņemot atbalstu. Arī
man kā pasākuma moderatoram šis bija interesants laiks,
gūstot pieredzi komunikācijā
ar jaunāko paaudzi, apzinoties,
ka var dalīties savā pieredzē
un sniegt zināšanas citiem,
paralēli mācīties no viņiem spēju
uzdrīkstēties, riskēt un būt optimistei.
Viennozīmīgi - Latvijas lauku
ieguvums ir jauni, enerģiski
uzņēmēji, kuri ražos produktus
ar pievienoto vērtību, iesaistīsies
infrastruktūras kvalitātes nodrošināšanā un kuru pārliecība
ir - dzīvei laukos ir zināmas
priekšrocības - kuri neplāno
uzsākt dzīvi ārpus Latvijas.
- Paldies par sarunu!
Intervēja
Ilona Vītola
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Neticamās pārvērtības Balvu un Gulbenes slimnīcās
attīstība ir arī reģionu attīstības
un sociālās drošības jautājums.
Tas ir svarīgs faktors, izvēloties
dzīves vietu, kad izvērtētas tiek
ne tikai iespējas atrast darbu
un pelnīt, bet arī tādi dzīves
kvalitātes rādītāji kā izglītības
iespējas, kultūrvide, aktīvās
atpūtas iespējas un, protams,
veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība, arī neatliekamos
gadījumos. Esmu gandarīts, ka
pozitīvi tiek risināts jautājums
par Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības attīstību un pateicoties
šim projektam, atjaunotajās
slimnīcas telpās varēs piedāvāt
jaunus pakalpojumus, piesaistīt

Par to, ka Balvu un Gulbenes slimnīcu attīstībā investēti
2,5 miljoni latu, bija iespēja
pārliecināties
visiem,
kuri
7.augustā, bija klāt vēsturiskajā
brīdī – renovētās Balvu slimnīcas
atklāšanas svētkos.
Uzrunājot viesus, kas bija
pulcējušies pie Balvu slimnīcas
ēkas, SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības” valdes
priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis atklāja vēsturiskus faktus
par Balvu slimnīcu, norādot,
ka slimnīcas rekonstrukcijā
tika saglabāta tās vēsturiskā
fasāde un kolonnas. M. Zeitmanis ir pārliecināts, ka slimnīca
turpinās attīstīties un pēc 5, 10 un
vairāk gadiem tā būs veiksmīgi
funkcionējoša
ārstniecības
iestāde. Īstenojot abu reģionālo
slimnīcu veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošanu un
slimnīcas ēku rekonstrukcijas darbus, Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības kopējais
investīciju apmērs ir 2,5 miljoni latu, no tiem 2 miljoni
latu ir ERAF finansējums. Šis
ir vērienīgākais projekts abu
slimnīcu vēsturē pēdējo 25 gadu
laikā, kā rezultātā sakārtota
slimnīcu infrastruktūra un vide,
kā arī pilnveidota abu slimnīcu
veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāte un pieejamība reģionā.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis izteica atzinību „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības”
vadībai par paveikto un novēlēja
arī turpmāk veiksmīgu abpusējo
sadarbību un optimismu.
Savukārt Balvu novada
Domes deputāte, SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības”
valdes locekle Ināra Ņikuļina
sveica galvenos ārstus, kuri
strādājuši slimnīcā.
Pēc
svinīgas
lentas
pārgriešanas
pasākuma
apmeklētājiem
bija
iespēja
aplūkot visas renovētās slimnīcas
nodaļas.
Projekta
ietvaros
slimnīcās tika veikti uzņemšanas
nodaļu, reanimācijas, dzemdību,
ķirurģijas un terapijas nodaļu rekonstrukcijas darbi. Tāpat veikti
uzlabojumi operācijas zālē un
dezinfekcija - sterilizācijas dienesta telpās, ierīkots lifts un
veikta ēku ārējā renovācija.
Balvu slimnīcas renovētās
telpas šobrīd jau lieto ķirurģijas,
terapijas
un
neiroloģijas,
ginekoloģijas,
pediatrijas
un uzņemšanas nodaļas. Iz-

veidota mūsdienu prasībām
atbilstoša operāciju zāle, kā arī
atsevišķa zāle ginekoloģijas
nodaļā manipulāciju veikšanai.
Domājot par ārstu un pacientu ērtību, plānots pilnveidot vidi, lai pacientiem būtu
ērtāk apmeklēt palīgkabinetus
– ultrasonogrāfijas, elektrokardiogrammas,
radioloģijas
izmeklējumus. Jaunās telpās
būs arī fizioterapeits, kur būs
plaša nodarbību zāle un fizikālās
medicīnas kabinets. Terapijas
nodaļā palātas, tāpat kā citās
nodaļās, ir pārvērtušās līdz
nepazīšanai – tikko izremontētas,
tīrām ,gaišām sienām, jauniem
logiem un sanitāro mezglu katrā
palātā.
- Apstākļi slimniekiem ir
radīti ideāli, - stāstīja Elizabete
Griestiņa, kura bija viena no
pirmajām pacientēm šajā nodaļā
pēc remonta. – Esmu novērojusi,
ka medicīniskais personāls strādā
ar vislielāko rūpību, un, liekas,
ka darba ir daudz.
Renovētās telpas Gulbenes
slimnīcā izveidotas aprūpes un
dienas stacionāra nodaļas, kā
arī Steidzamās medicīniskās
palīdzības punkts. Papildus
tam renovācijas darbu laikā
sakārtota vide pacientiem –
no jauna uzcelta piebūve, kas
nodrošina pieejamību pacientiem
ar ierobežotām funkcionālām
spējām. Tā arī radīs iespēju
pārvietot pacientus no operācijas
zāles un pa otro stāvu, jo līdz šim
tas projekta dēļ – ēkas vidū ir
operāciju zāle – nebija iespējams.
Abās slimnīcās ir izveidotas visām prasībām atbilstošas
palātas, moderni sanitārie mezgli, jauna efektīva ventilācijas
sistēma, gāzu padeves sistēma,
visas telpas piemērotas arī pacientiem
ar
funkcionāliem
kustību traucējumiem. Turklāt
visās
nodaļās
ir
pieejamas mūsdienām atbilstošas
komunikācijas ātrai savstarpējai
saziņai, bet koplietošanas telpās
darbojas videonovērošana. Tāpat
abās slimnīcās ir notikusi fasādes
atjaunošana, un jumta nomaiņa.
Slimnīcas no āra izskatās ļoti
skaistas un pārvērtušās līdz
nepazīšanai.
Pirms diviem gadiem Gulbenes un Balvu reģionālās
slimnīcas bija uz bankrota
sliekšņa,
kad
pašvaldības
pieņēma lēmumu izveidot krīzes
vadības komandu, lai, izmantojot esošos resursus, varētu

nodrošināt slimnīcu turpmāko
darbību un attīstību. Tā rezultātā
tika veikta abu slimnīcu
restrukturizācija ar mērķi izslēgt
abu slimnīcu darbā dublējošās
funkcijas un optimizēt slimnīcu
darbu, saglabājot medicīniskās
aprūpes pieejamību reģionu
iedzīvotājiem.
- Atskatoties uz to laiku,
jāsecina, ka lēmums ir bijis pareizs, - atzīst A.Kazinovskis.
Slimnīcu akcionāri – Balvu,
Gulbenes, Rugāju un Viļakas
pašvaldības pieņēma grūtu un
riskantu lēmumu. Kā norādījusi
Alīna Vāne, apvienības valdes
locekle, tika izdarīts sāpīgs, bet
vienīgais racionālais pārmaiņu
risinājums - tika veikta abu
slimnīca restrukturizācija ar
mērķi izslēgt abu slimnīcu darbā
dublējošās funkcijas un optimizēt
slimnīcu
darbu,
saglabājot
medicīniskās aprūpes pieejamību
reģionu
iedzīvotājiem.
Tā
rezultātā Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība
strādā
atbilstoši jaunajam darbības
modelim,
saglabājot
abās
slimnīcās ambulatoro medicīnas
pakalpojumu sniegšanu, Balvos – neatliekamās medicīniskās
palīdzības
sniegšanu
ar
uzņemšanas nodaļas darbu 24
stundas diennaktī, bet Gulbenē
- dienas stacionāru, plānveida
operāciju nodrošināšanu un
steidzamās medicīniskās palīdzības sniegšanas punktu ar darba laiku 24 stundas diennaktī.
Marģers Zeitmanis, Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības
valdes priekšsēdētājs atzīst,
ka ar šo projektu apliecinām
slimnīcu nākotni – ir attīstīta
abu slimnīcu infrastruktūra un
realizēta vērienīga investīciju
programma. Pēdējie divi gadi ir
bijuši ļoti svarīgi gan vadībai,
gan kolektīvam, gan arī novada
iedzīvotājiem – novērsts abu
slimnīcu bankrots un saglabāta
darbspējīga slimnīca, nodrošinot
ārstu un pakalpojumu pieejamību
reģionā.
- Mēs priecājamies par Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības
attīstību,- viņš saka, - un ceram,
ka līdz ar sakārtotu uzņēmuma
struktūru un vidi, piesaistīsim
jaunos speciālistus un ieviesīsim
jaunus pakalpojumus, lai padarītu
slimnīcu reģiona iedzīvotājiem
vēl pieejamāku.
Andris Kazinovskis, Balvu
novada domes priekšsēdētājs
rezumēja - mazo slimnīcu

jaunus speciālistus un arī
turpmāk nodrošināt kvalitatīvu
veselības aprūpes pieejamību
reģionā.
Ar slimnīcām tiešām ir
notikušas neticamas pārvērtības,
un, kā atklāšanas dienā teica
daudzie viesi, jāvēl, lai šajos
lieliskajos apstākļos būtu pietiekami ārstu, kas strādā, lai pacieni varētu un gribētu saņemt
ārstniecisko palīdzību šeit pat,
tuvu savai dzīvesvietai. Lai visi
esam veseli, bet, ja sasirgtam,
lai palīdzība ir pieejama. Tepat,
Balvu un Gulbenes slimnīcās.
Ilona Vītola

M.Zeitmanis atklāj slimnīcu

Viesus un Balvu slimnīcas kādreizējos galvenos ārstus sveic I.Ņikuļina

A.Kazinovskis un M.Zeitmanis svinīgi pārgriež lentu

Vienā no izremontētajām palātām
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Sociālie dienesti – par sadarbību ar pašvaldībām

Piektdien Balvos notika Latvijas Sociālo dienestu vadītāju
reģionālais seminārs.
To
organizēja
Latvijas
Pašvaldību sociālo dienestu
vadītāju apvienība, tajā piedalījās
vairāk nekā piecdesmit sociālo
dienestu vadītāji un speciālisti.
Seminārs sākās Balvu novada
pašvaldības „Pansionāts „Balvi””
lielajā zālē. Latvijas Pašvaldību
sociālo
dienestu
vadītāju
apvienības valdes priekšsēdētāja
Ilze Rudzīte atklāja pasākumu
un informēja, ka galvenā sarunas
tēma – pašvaldību sadarbība ar

sociālajiem dienestiem.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva savā
uzrunā atzīmēja, ka prieks par labajiem vārdiem, kas izskanējuši
par sociālo darbu Balvu novadā,
par pašvaldības un sociālo dienestu sadarbību Par to paldies
Balvu novada sociālo dienestu darbiniekiem. Inta Kaļva
pasākumā uzteica mūsu novada
Sociālā dienesta vadītāju Anitu
Petrovu, kura prasmīgi vada tā
darbu. Atzīmējot, ka sociālais
darbs ir viens no smagākajiem,
Inta Kaļva norādīja, ka Balvu

novadā pastāvīgi tiek strādāts,
lai iespējami vairāk palīdzētu
iedzīvotājiem, lai dažādotu
šo pakalpojumu klāstu. Tas
neatslābstoši ir pašvaldības
redzeslokā, jo, kā teica Inta
Kaļva, ir jāvar palīdzēt sava novada cilvēkiem.
Pašvaldības pārstāve Inta
Kaļva novēlēja sociālajiem
darbiniekiem „nesadegt savā
darbā”, piebilstot, ka svarīgi, lai
arī pašiem dzīvē klājas labi, lai
viss ir labi ģimenēs, jo” nevar
iedot labestību citiem, ja tās nav
pašam”.

Sekoja neliels koncerts, kurā
Balvu pansionāta iemītnieki
rādīja, kā apguvuši deju soļus,
kā var dejot arī tie cilvēki, kuri
pārvietojas ratiņkrēslos.
Par pašvaldību Sociālo dienestu sadarbību ar sociālās un
veselības aprūpes iestādēm: labās
prakses piemēri, nepieciešamie
uzlabojumi, runāja Balvu novada
Sociālā dienesta pakalpojumu
nodaļas vadītāja Anna Laizāne.
Par Pansionāts „Balvi””
darbību informēja tā direktore Jana Komane, atbildot
arī uz daudzajiem semināra
dalībnieku jautājumiem. Par
aktualitātēm veselības jomā
novadā, par sadarbību ar sociālo
dienestu stāstīja Sociālā dienesta
sabiedrības veselības koordinators Ilze Kozlovska. Visiem
svarīgi bija uzzināt par Balvu novada Sociālā dienesta plānotājām
reformām sociālās aprūpes jomā.
Par to runāja dienesta vadītāja
Anita Petrova. Par problēmām un
ikdienas darba praksi sociālo dienestu un ģimenes ārstu sadarbībā
savu viedokli izteica Latvijas
lauku ģimenes ārstu asociācijas
prezidente, ģimenes ārste Līga
Kozlovska. Semināra darbā

piedalījās arī NVD Vidzemes
nodaļas vadītājas vietniece Laura
Ceļmilere-Ice.
Semināra programmā kā
labās prakses piemēri tika nosaukti: SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība”, Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests un Balvu novada pašvaldības
„Pansionāts „Balvi””. Iepazīstot
tos un to darbu, no semināra
apmeklētājiem izskanēja atzinīgi
vārdi, un arī atziņa, ka mūsu
novadā no daudz kā var mācīties
un aizgūt , lai uzlabotu un pilnveidotu savu darbu.

Skolu pāršalc atmiņu vējš
Sestdien, 3.augustā Vīksnas
centru pārņēma satraukuma
pilns noskaņojums – Vīksnas
pamatskolā pulcējās tās absolventi. Pasākums bija nozīmīgs –
skolai 100 gadi.
Tas iesākās ar skaistu mirkli, kad skolas zālē pulcējās
pasākuma dalībnieki.
Ar
dziļu
dvēseles
saviļnojumu, skaistām atmiņām
par bezrūpīgo bērnības laiku, ar
satikties prieku no visiem Latvijas novadiem, arī no ārzemēm,
novakarē ļaužu straumes plūda
uz Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāli, lai būtu kopā skaistajā
un neaizmirstamajā notikumā –
Vīksnas skolas 100 gadu jubilejas svinībās.
Atraktīvie svētku pasākuma
vadītāji Madara un Kārlis Vanagi uzaicināja visus svinību
dalībniekus kopīgi tīt gadsimta
vērtību, atziņu un vēlējumu
kamolīti, ko noslēgumā pasniedza filiāles vadītājai Guntai Boktai kā veltījumu tiem
audzēkņiem, kuri septembrī
iesāks nu jau skolas vēstures
2.gadu simteni, kā arī klātesošos
iepazīstināja ar nozīmīgākajiem
notikumiem skolas vēsturē.
Būtiskākie no tiem:
•
Pleskavas
valsts
zemes banka laikā no 1904.
gada līdz 1906.gadam Balvu un
Rugāju apkārtnē bija nopirkusi
tūkstošiem hektāru zemes, ko
klāja purvi un meži. Tajā laikā
te ieradās aptuveni 3000 cilvēku,
kuri iekopa zemi. Pleskavas
zemes bankas vadītājs rosināja
būvēt divas jaunas baznīcas
Vīksnā un Rugājos, kam naudu
atvēlēja sinode un cars Nikolajs
II. Vīksnas baznīcai atvēlēja
42,87 hektārus un vēl 5 hektārus
skolai. Jau 1913.gada rudenī bija
uzbūvēta baznīca, kā arī skola.
• Skolas nosaukums bija
Vīksnumeža trīsklasīgā pamatskola, pirmais skolotājs - Aleksandrs Arhipovičš, kurš vadījis

arī bērnu kori, mācot dziedāt
trīsbalsīgi.
• skolas ēkas būvniecībā
piedalījies pats Jānis Pilmanis –
izdaudzinātāis Balvu apkārtnes
spēkavīrs, kurš darinājis pamatus
arī Balvu Staņislavam – piemineklim latviešu partizāniem,
pats ģenerālis Balodis atzinīgi
novērtējis šo vienkāršo spēkavīru
un prasmīgo akmeņķali.
• Sākumā mācības notika
krievu valodā, un pirmo skolēnu
atmiņu pieraksti liecina, ka
bērni, kas mēģinājuši runāt latviski, tikuši sodīti.
• 1917.gadā Vīksnumeža
trīsklasīgā pamatskola pārdēvēta
par Vīksnumeža krievu tautskolu.
• Ar 1921./22.mācību gadu
nodibināta arī Vīksnumeža
latviešu pamatskola, kura darbojusies tajā pat ēkā. 1924./25.
mācību
gadā,
izveidojot
paralēlklases gan latviešu, gan
krievu bērniem, skolas tika
apvienotas. 1926./27.m.g. atkal atjaunoja atsevišķi krievu
pirmās pakāpes pamatskolu,
1930./1931.m.g. skola pārveidota
par otrās pakāpes pamatskolu ar
latviešu valodas apmācību,
No 1948.gada 1.septembra skolā
apvienoti krievu un latviešu komplekti, mācības notiek latviešu
un krievu valodā. Ka divplūsmu
skola pastāvēja līdz 1993.gadam.
•
20.gadsimta
30.gados
skolai bija savs karogs, karoga
devīze „Dižas dziesmas, darbus
vīsim Latvju slavas vaiņagā”.
Karogu darināja Vīksnas pagasta valde un sabiedriskās
organizācijas: aizsargu nodaļa,
lauksaimniecības biedrība, krājaizdevu sabiedrība, savstarpējā
apdrošināšanas biedrība.
• No 1949.gada skolā
darbojās internāts, kuru slēdza
90.gados, kad samazinājās tajā
dzīvojošo bērnu skaits.
• Uz jaunu ēku skola pārcēlās
1962.gada 3.februārī. Šajā pat

gadā bija pirmais 8.klases izlaidums – līdz tam skolas nosaukums bija Vīksnas septiņgadīgā
skola.
• No 1990. gada skola
pārdēvēta par Vīksnas pamatskolu.
• 2007.gada 1.septembrī
skolai pievienota Vīksnas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde.
• 2008.gada tika veikta skolas
ēkas renovācija.
• Ar 2009.gada 1.septembri
skola reorganizēta par Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiāli.
Skolas pedagogu Zelta fondu
veido izcilākie šā aroda meistari:
Lilija Baune (Duļevska), Elfrīda
Renckulberga, (Miezīte), Vilma
un Voldemārs Krieviņi, Ruta
Vanaga, Jevdokija Sekace, Iraīda
Lielmeža, Lucija Pavlovska,
Nora Līcīte, kura par skolotāju
nostrādājusi veselus 45 gadus.
Viņa ir arī pēdējā Vīksnas pamatskolas direktore.
Arī ar saviem absolventiem skola var lepoties: divi
klases biedri – 1966.gada absolventi – Ivars Krieviņš un Jānis
Vanags tagad ir Rīgas Tehniskās
universitātes profesori, Jānis
Vanags ir apbalvots ar IV šķiras
Triju Zvaigžņu ordeni (2010.g.),

skolā strādā četri pedagogi, kuriem Vīksnas skola bijusi pirmā
zināšanu krātuve, te mācījies arī
ilggadējais p.s. Liesma direktors Mārtiņš Kikusts, tagadējā
Vīksnas
pagasta
pārvaldes
vadītāja Gunta Raibekaze, kā
arī ne mazums krietnu vīru un
sievu, kuri tagad ar savu krietnu darbu, zināšanām un sirdsdegsmi kopj savas lauku sētas,
veic uzņēmējdarbību un veido
skaistāku un labāku gan dzimto
Vīksnu, gan visu Latviju.
Jubilejas
svinību
gaitā
bijušo un arī tagadējo skolotāju
rokās gūla pateicības ziedi no

kādreizējiem audzēkņiem, starp
kuriem ne mazums bija sievu un
vīru cienījamā vecumā, īpaši tika
suminātas skolas iepriekšējās
direktores, godināta Mūžībā
aizgājušo skolotāju, audzēkņu
un darbinieku piemiņa, kopīgā
dziesmā
aicināti
pasaulē
izklīdušie Vīksnas Sprīdīši uz
laimes zemi – Vīksnu.
Svinību
pasākuma
sagatavošanā
lielu
darbu
ieguldīja gan skolas kolektīvs,
gan Vīksnas pagasta pārvaldes
darbinieki un daudzi pagasta
iedzīvotāji. Paldies viņiem!
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Plaši darbi ielu rekonstrukcijā
Jūnijā
Balvu
novada
pašvaldības
speciālisti
un
Domes
priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis
VARAM
Koordinācijas padomes sēdē
aizstāvēja precizēto projekta
„Brīvības ielas rekonstrukcija no
Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz Šķērsielai pie parka”, Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/
VRAA/001 ideju, kuras ietvaros
plānots papildus veikt Brīvības
ielas maģistrālā posma virsmas
seguma rekonstrukciju, Tehnikas ielas posma virsmas seguma
un ūdens novadīšanas sistēmas
rekonstrukciju, un ceļa Gobusala – Guznava (Liepu ielas
turpinājums) asfaltētā posma rekonstrukciju.
VARAM
Koordinācijas
padome ideju atbalstīja, projekta
finansējums tika palielināts un
kopējās izmaksas ir 2 287 743,03
LVL.
30.jūlijā par Brīvības ielas
posma un Tehnikas ielas posma
rekonstrukcijas darbu veikšanu,
Domes priekšsēdētājs parakstīja
līgumu ar SIA „8CBR”.
Būvdarbus Brīvības ielā
uzsāka 12.augustā. Brīvības
ielas maģistrālajā posmā tiks
veikta ielas asfaltbetona seguma
rekonstrukcija, kas ietver sevī
asfaltbetona seguma frēzēšanu
krustojumā ar Bērzpils ielu, asfaltbetona seguma rekonstrukciju
un ceļu horizontālo apzīmējumu
uzklāšanu. Rekonstruējot asfaltbetona segumu uz ceļa virsmas tiks lieta karstā bitumenemulsija un uzbērtas granīta
šķembas, tāpēc aicinām būt ļoti
uzmanīgiem.
Tehnikas ielā tiks veikta ielas asfaltbetona seguma rekon-

strukcija, rekonstruēta ūdens atvades sistēma, izrakti sāngrāvji
un ieliktas caurtekas.
Gobusala – Guznava ceļa
posma rekonstrukcijas darbiem
izsludināts iepirkums – Atklāts
konkurss,
kurš
noslēgsies
21.augustā.
Brīvības ielas, Tehnikas ielas un ceļa Gobusala – Guznava
posmu rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt šogad. Uz
nākamo gadu paliks būvdarbi
Brīvības ielas posmā no Balvu
pilsētas administratīvās robežas
līdz Šķērsielai pie parka.
Brīvības ielas posmā no
Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz Šķērsielai pie parka
šobrīd paveikts ievērojams darbu
apjoms.
Izbūvēti maģistrālie ūdens un
kanalizācijas tīkli:
•
posmā no Balvu pilsētas
administratīvas robežas līdz
Daugavpils ielai,
•
posmā no Brīvības ielai
32 līdz Brīvības ielai 47.
Notiek ceļa konstrukcijas
izbūve posmos:
•
no
pilsētas
administratīvas robežas līdz
Daugavpils ielai
•
no Pilsoņu ielas līdz
Brīvības ielai 42.
Esošo apstākļu dēļ, ku-

rus nebija iespējams konstatēt
pirms
būvdarbiem,
nav
iespējams nodrošināt satiksmi posmā no pilsētas estrādes
līdz Pilsoņu ielai. Krustojumā
ar Pilsoņu ielu notika esošo
elektroapgādes un komunikāciju
tīklu pazemināšana, bez kuras nebija iespējams uzsākt krustojumā
seguma konstrukcijas izbūvi.
Šobrīd notiek darbi, lai
varētu veikt ceļa konstrukcijas
daļēju izbūvi no Pilsoņu ielas
abos virzienos, lai nodrošinātu
piekļūšanu
sabiedriskajām
iestādēm un īpašumiem.
Līdz augusta mēneša beigām
plānots sakārtot posmu no
pilsētas robežas līdz Daugavpils
ielai šķembu segumā, ka arī veikt
tīklu izbūvi posmā no Pilsoņu
ielas līdz Raiņa ielai, paralēli
sakārtojot ceļa konstrukciju
šķembu segumā līdz Brīvības
ielai 32.
Līdz
septembra
vidum,
plānots pabeigt maģistrālo tīklu
izbūvi posmā no Pilsoņu ielas
līdz Šķērsielai pie parka, paralēli
veicot ceļa sakārtošanu šķembu
segumā virzienā no Pilsoņu ielas.
Balvu novada pašvaldība
ļoti atvainojas iedzīvotājiem par
sagādātajām neērtībām būvdarbu
veikšanas laikā. Ļoti ceram uz
Jūsu sapratni..

Neskaidrību
gadījumā
lūdzam zvanīt projekta vadītājai
Irēnai Začevai, tālr.64521029,

mob.26327162 vai rakstīt Irena.
Zaceva@balvi.lv

Pabeigts Raiņa un Pilsoņu ielas „Staburadze” meklē Latgales raksturīgāko garšu!
„Staburadze” šovasar rīko garšīgas un raksturo katras no oficiālajiem dalībniekiem.
projekts
Balvu novada pašvaldība
jūnijā
pabeidza
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda (ERAF) projekta „Balvu
pilsētas ielu rekonstrukcija
stratēģiski nozīmīgu objektu
sasniedzamības nodrošināšanai”,
N r. 3 D P / 3 . 6 . 2 . 1 . 0 / 1 2 / I P I A /
VRAA/002 īstenošanu, kura ietvaros tika rekonstruētas Balvu
pilsētas ielas:
•
Raiņa iela, posmā no
Brīvības ielas līdz Partizānu
ielai,
•
Pilsoņu iela, posmā no
Brīvības ielas līdz Raiņa ielai.

Ielu rekonstrukcijas darbu
ietvaros tika veikta brauktuves
un ietvju seguma rekonstrukcija,
lietus ūdens kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un ar to saistītie
darbi.
Būvdarbus veica SIA „ARKO
CEĻU BŪVE”;
Būvuzraudzību - Andrs
Vanags un SIA „Liepas Z”;
Autoruzraudzību
SIA
„Projektēšanas birojs MG”.
Projekta kopējās izmaksas
589 340,62 LVL, no tām:
Eiropas
Savienības
finansējums – 411 772,29 LVL;
Valsts budžeta dotācija – 17
680,22LVL;
Balvu novada pašvaldības
finansējums – 159 888,11 LVL

akciju „Latvijas Mājas tortes
2013”, lai atrastu katram Latvijas novadam raksturīgāko tortes
garšu. Rīkojot ievērības cienīgus
svētkus četros Latvijas lielākajos
novados – Vidzemē, Kurzemē,
Latgalē, Zemgalē, kā arī Rīgā
- „Staburadze” meklē jaunas receptes tortēm, kuras arī tiek pagatavotas ar rokām no sirds.
„Staburadze” – tā ir vairāk
kā 100 gadu gūta pieredze un
tradīcijas, kā arī tortes, kas
ar rokām gatavotas Pateicībā
un Mīlestībā. Iestājoties par
ģimeniskām svētku tradīcijām un
vērtībām, „Staburadze” rīko gardu akciju, kurā aicina piedalīties
ikvienu Latvijas mājas toršu
cepēju. Lai piedalītos šajā akcijā,
dalībnieki tiek aicināti mājās
pagatavot savu īpašo torti, kas
raksturo un simbolizē dalībnieka
ģimeni un tās vērtības. Katram
dalībniekam vislabāk zināmas
sava
reģiona
raksturīgākās
iezīmes, tāpēc tortes ar īpašām
sastavdaļām, garšu, krāsu, formu vai kādu citu būtisku niansi,
gūs akcijas rīkotāju neviltotu
atsaucību.
„Mēs zinām, ka Latvijā
ir simtiem un tūkstošiem
mājsaimniecību, kurās svētkus
sagaida ar mājās gatavotu torti. Tās vienmēr ir neizsakāmi

konkrētās ģimenes, tai skaitā
arī manas ģimenes, vērtīgās
un paaudžu paaudzēs koptās
tradīcijas. Mēs varam būt lepni par
šādu bagātību, kuru, manuprāt, ir
svarīgi saglabāt, atbalstīt un nodot nākamajām paaudzēm. Tā ir
mūsu apņemšanās,” sacīja NP
Foods valdes priekšsēdētājs Rolands Gulbis.
Kļūt par vienu no akcijas
dalībniekiem ir ļoti vienkārši iesākumā jāaizpilda pieteikuma
anketa portāla Draugiem.lv lapā
„Mājas Tortes” - www.draugiem.lv/majastortes - jāizcep
sava visgaršīgākā mājas torte un
jāierodas uz akcijas vietu savā
novadā. Akcijas norises vietas:
•
Jelgavā, viesu namā
“Zemnieka cienasts”, 27. jūlijā,
plkst. 14.00
•
Kuldīgā,
„Rumbās”,
Mārtiņsalā, 03. augustā, plkst.
14.00
•
Rēzeknē,
radošajā
centrā “Zeimuļs”, 10.augustā,
plkst.14.00
•
Valmierā,
restorānā
“Parks”, 17. augustā, plkst.14.00
•
Rīgā, Brīvdabas muzejā,
Priežu krogā, 24.augustā, plkst.
14.00
Arī pasākuma norises vietā
būs iespēja aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu par vienu

Pieteikšanās, protams, ir bez
maksas.
10.augustā, Rēzeknes radošajā centrā „Zeimuļs” kopā
pulcēsim Mājas toršu cepējus
no visas Latgales – Daugavpils,
Preiļiem, Krāslavas, Ilūkstes,
Ludzas, Rēzeknes un, protams, arī no citām Latgales
pilsētām. Ikvienam un ikvienai būs iespēja dalīties pieredzē
ar domubiedriem, tai skaitā
prasmīgajiem
„Staburadze”
konditoriem un, iespējams, kļūt
par sava reģiona raksturīgākās
tortes autoru. Uzvarētāja recepti
akcijas rīkotājs „Staburadze”
apņemas iekļaut savā sortimentā,
lai
popularizētu
konkrētā
Latvijas
novada
tradīcijas.
Katra pasākuma uzvarētājai
„Staburadze” dāvās 200 latu
ģimenes tradīciju pilnveidošanai.
Konkurenci
atstājot
aiz
durvīm, gardos, ģimeniskas
sajūtas svētkos raksturīgākās
tortes noteiks paši dalībnieki
kopā ar akcijas viesiem un nozares ekspertiem norises dienā.
Akcijas laikā atklāsim jaunas
un interesantas toršu receptes,
apkoposim un dalīsimies gadiem koptajās tradīcijās, vairosim mājas sajūtu un atbalstīsim
to, kas gatavots Pateicībā,
Mīlestībā un no sirds.
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Kamermūzikas festivāls Balvos
Kamermūzikas
festivāls
mūsu pilsētas pasākumu klāstā
ir skaistākā vasaras pērle.
Šīs mūzikas cienītāju pulkam
šogad varam piepulcināt arī
kormūzikas
mīļotājus,
jo
festivāla otrā dienā gaidām
Rīgas kamerkori „Ave Sol” un
komponistu Mārtiņu Braunu.
Izskanēs viņa skaņdarbu autorprogramma 2 daļās. Kamerkora „Ave Sol” mākslinieciskais
vadītājs kopš 2000.gada ir Uldis Kokars.
Protams, gadu no gada
priecājamies
par
mūsu
pašvaldības
atbalstu,
šogad
veiksmīga
sadarbība
atsākusies ar SIA „Latvijas
koncerti”, kā arī finansiālu
atbalstu saņēmām no Valsts
Kultūrkapitāla fonda Latgales
programmas.
Cerams, ka sarīkojumu
klāstā katrs atradīsiet kaut ko
sev tīkamu. Tiksimies vasaras
nogales pasākumos!
Ilga
Oplucāne,
Kultūras un atpūtas
mākslinieciskā vadītāja

Balvu
centra

Kamerkori „Ave Sol”
1969. gadā dibināja profesors Imants Kokars. Tā galvenais
uzdevums bija rosināt strādāt
latviešu komponistus laikmetīgās
kora mūzikas virzienā, paplašinot
Latvijas koru repertuāru. Tapa
daudz muzikāli augstvērtīgu
darbu, no kuriem liela daļa īpaši
veltīti kamerkorim „Ave Sol”.
Kora mākslinieki Imanta Kokara

vadībā popularizējuši latviešu
kora mākslu Latvijā, gan arī
neskaitāmos koncertceļojumos
un festivālos visā pasaulē.
Kamerkoris
„Ave
Sol”
muzicējis kopā ar pasaules
slavenākajiem diriģentiem un
orķestriem (Ļeņingradas filharmonijas simfoniskais orķestris,
Lietuvas Valsts filharmonijas
orķestris, Toijamas Akadēmiskais
orķestris, Brēmenes orķestris
Kammer Sinfonie, Frankfurtes
Radio simfoniskais orķestris,
Londonas Karaliskās Mūzikas
akadēmijas orķestris).
Sākot
ar
2000.
gadu
par Kamerkora „Ave Sol”
māksliniecisko vadītāju kļūst Uldis Kokars. Kora profesionālie
uzstādījumi nemainās – joprojām
notiek aktīva koncertdzīve, un
paralēli turpinās arī latviešu
kora mūzikas spilgtāko darbu
iemūžināšana. Kora repertuārs
ir neaptverami plašs – sākot ar
vienkāršu šūpļa dziesmu un beidzot ar operu. Kamerkoris „Ave
Sol” – jau kopš kora dibināšanas
meklējis jaunus profesionālus
izaicinājumus un skanisku krāsu
bagātību dažādu stilu, laikmetu un žanru mūzikā. Kopumā
Kamerkoris „Ave Sol” katru
gadu sniedz 20-30 koncertus un
sagatavo vairāk kā 20 jaunas
koncertprogrammas.
Egīls Šēfers
ieguvis mākslas bakalaura
grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī
maģistra grādu mūzikā Butler

universitātē Indianapolisā. Divus
gadus apguvis klasiskās klarnetes spēli Indiānas universitātes
Senās mūzikas institūtā. Studiju
laikā Latvijā kļuvis par laureātu
vairākos vietēja un starptautiska
mēroga konkursos. Pēdējo gadu
laikā ar panākumiem sniedzis
koncertus Bostonā, Ņujorkā,
Klīvlendā, Mineapolisā, Milvokos, Dalasā un citās ASV
pilsētās.
Nominēts
Lielajai
mūzikas balvai 2012 par izcilu sniegumu. Patlaban Egīls
Šēfers ir brīvmākslinieks - spēlē
īpaši izvēlētos projektos un
regulāri muzicē Dānijā mītošajā
pūšaminstrumentu kvintetā "Carion", kam vērā ņemama starptautiska karjera.
Toms Ostrovskis
klavierspēli sācis mācīties 6
gadu vecumā, iestājoties Emīla
Dārziņa mūzikas skolā. Vēlāk
studējis Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā, tad profesora R. O`Horas klasē Londonā,
Londonas Gildhollas Mūzikas un
drāmas skolas maģistrantūrā un
doktorantūrā.
Piedalījies daudzos pianistu
konkursos un guvis godalgotas
vietas. Profesionālo meistarību
cēlis meistarkursos Anglijā,
Portugālē, Francijā, ASV. Ar
koncertiem piedalījies festivālos
un
konferencēs
Tromso
(Norvēģijā) un Nikosijā (Kiprā).

Vītola
Latvijas
Mūzikas
akadēmijā pie profesora Māra
Villeruša un profesores Eleonoras Testeļecas. Papildinājis
zināšanas un iemaņas Bāzeles
Mūzikas akadēmijā. Ē. Kiršfelds

Ēriks Kiršfelds
mācījies Emīla Dārziņa
mūzikas vidusskolā, Jāzepa

ir viens no labākajiem Latvijas čellistiem, ir Baltijas
kamerorķestra Kremerata Baltica solists un čellu grupas
koncertmeistars kopš orķestra
dibināšanas.
Bieži
uzstājas

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds atsāk
projektu
pieteikumu
pieņemšanu
programmā „Atbalsts kopienu centriem"
Viena no populārākajām un
ilglaicīgākajām Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF)
programmām
ir
„Atbalsts
kopienu centriem". Tajā atbalstu var saņemt biedrības vai
nodibinājumi, kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas
reģionos, kuru darbības mērķis
ir vietējo iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošana; kas īsteno
dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības
veicināšanas un izglītības jomā
un kam ir stabila un ilglaicīga
sadarbība ar vietējo pašvaldību
un/vai vietējiem uzņēmējiem.
Programmas ietvaros fonds
atbalsta izmaksas, kas sedz:
- kopienas centra telpu

sakārtošanu,
- mēbeļu un aprīkojuma
iegādi,
- pasākumus iedzīvotāju
aktivitātes un līdzdalības vietējās
sabiedrības dzīvē sekmēšanai,
- mūžizglītības pasākumus.
Projektu pieteikumus var
iesniegt līdz š.g. 30. augustam,
16.00 slēgtā aploksnē personīgi
LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā
149-507.kab. Rīga, LV-1013. vai
sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2013.
gada 30. augusts), ar norādi Programmai „Atbalsts kopienu centriem".
Plašāku informāciju var
iegūt LKIF mājas lapā: www.
iniciativa.lv sadaļā „Projektu
iesniedzējiem".

dažādos kameransambļos. Veicis ieskaņojumus Latvijas Radio. Jau vairākas sezonas Ēriks
Kiršfelds ir Liepājas Simfoniskā
orķestra (LSO) čellu grupas
koncertmeistars un solists, kā
arī LSO stīgu kvarteta B.E.E.R.
dalībnieks. Par izcilu darbu
ansamblī
2009.gadā
Ēriks
Kiršfelds ir ieguvis Latvijas Lielo
Mūzikas balvu. Šis ir sestais
kamermūzikas festivāls Balvos,
kurā piedalās Ēriks Kiršfelds.
„Spīķeru kvartets”
ir savienība mūzikā, kas
radoši kopā muzicē kopš 2011.
gada. Tajā spēlē orķestra Sinfonietta Rīga koncertmeistare
Marta Spārniņa, viņas vietnieks
Anti Kortelainens, orķestra
altu grupas mūziķe Ineta Abakuka un Liepājas Simfoniskā
orķestra čellu grupas koncertmeistars Ēriks Kiršfelds. Kvarteta repertuārs ir daudzveidīgs un
aptver laika posmu no Vīnes
klasikas pērlēm līdz mūsdienu
partitūrām. Īpašu vietu repertuārā
ieņem latviešu komponistu stīgu
kvarteti un to popularizēšana.

Apskatāma ZAAO 15 gadiem veltīta izstāde
No 15.augusta Valmieras
muzeja ēkā Pilskalna ielā 2
apskatāma izstāde „Zaudētais
mantojums”, kas veltīta atkritumu apsaimniekotāja SIA ZAAO
(ZAAO) 15 gadu jubilejai.
Izstādē iegūstama informācija
par ZAAO darbību šodien, atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
pirms vairākiem gadiem, kā arī
nākotnes iecerēm darbības jomas
attīstīšanai. Iespējams, uzmanību
vispiesaistošākie ekspozīcijā būs
neparastie un senie atradumi –
atkritumos nonākušie priekšmeti
– lampas, skaistumkopšanas
priekšmeti, mūzikas instrumenti,
TV un citi.
Izstādes ekspozīcija tās
darbības laikā līdz 20.novembrim periodiski tiks papildināta

un mainīta.
Laipni aicināti apmeklēt
izstādi! Apmeklētāju grupas, kas
savu ierašanos saskaņos iepriekš
muzejā, uzņems ZAAO pārstāvji,
sniedzot detalizētu informāciju
par izstādē redzamo ekspozīciju,
kā arī atbildēs uz jautājumiem
par atkritumu apsaimniekošanu.
Skolēnu grupām iespējams
organizēt izglītojošas, radošas
aktivitātes izstādes apmeklējuma
laikā.
Izstāde apskatāma pirmdien – piektdien no plkst. 9.00
līdz 17.00. Pieteikšanās grupām
tālr.64307640, 64207635.
SIA „ZAAO” pirmsākumi
meklējami 1998.gadā, kad Latvijas atkritumu apsaimniekošanas

stratēģijas ieviešanas ietvaros
darbu uzsāka projekts „500-”,
kas paredzēja būtiskas izmaiņas
atkritumu
apsaimniekošanas
jomā. Kā pilotprojekta teritorija
tika izvēlēts Ziemeļvidzemes
reģions. Pilotprojekta mērķi
bija likvidēt esošās legālās un
nelegālās 104 izgāztuves reģionā,
izveidot jaunu, mūsdienīgu
cieto sadzīves atkritumu poligonu, kā arī ieviest atkritumu
savākšanas – apsaimniekošanas
sistēmu. Sākotnēji pirms 15 gadiem Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizāciju
dibināja četru Vidzemes rajonu pašvaldības (Valmieras,
Cēsu, Limbažu, Valkas). Šobrīd
uzņēmuma īpašnieces ir 28
pašvaldības.
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Balvu pilsēta
17.augustā Balvu novada diena „Ieelpa. Izelpa. Elpa.”
No plkst. 9.00 Amatnieku tirdziņš Balvu pilsētas parkā.
Plkst.11.00 medus konkurss „Garšīgākais Ziemeļlatgales medus”.
Plkst.11.00 Svētbrīdis un Tautas pūtēju orķestra „Balvi” garīgās mūzikas koncerts Balvu Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
Plkst.12.00 Jautrie starti ģimenēm.
Plkst.14.00 Balvu novada dzejnieku un tautas muzikantu tikšanās „Balvu ezera viļņos” skatu laukumā
pie balvu ezera.
Plkst.16.00 Konkursa „Sakoptākais īpašums” uzvarētāju apbalvošanas pasākums.
Plkst.18.00 Svētku gājiens no Balvu Kultūras un atpūtas centra laukuma pa Bērzpils, Teātra, Partizānu
un Brīvības ielām.
Plkst.18.15 Sadraudzības pilsētu tautas mākslas kolektīvu koncerts.
Plkst.19.30 Atzinības rakstu pasniegšana un muzikālās apvienības „Vintāža” vieskoncerts.
Plkst.22.00 Balle Balvu pilsētas parkā.
23.augustā plkst.22.00 Deju vakars Balvu parka estrādē.
24.augustā plkst.16.00 XIV Kamermūzikas festivāls. ,,Bēthovens, Brāmss un latvieši” Balvu muižas
koncertzālē.
24.augustā plkst. 19.00 XIV Kamermūzikas festivāls. ,,Vasks un Šūberts”balvu muižas koncertzālē.
25.augustā plkst.15.00 XIV Kamermūzikas festivāls. Rīgas kamerkora ,,AVE SOL” koncerts Balvu
muižas koncertzālē.
Izstādes
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba
• Izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Jāņa Bērziņa fotoizstāde „Norvēģijas skati”
• Medību trofejas
• Nikolaja Gorkina fotoizstāde „Mūsu spārnotie draugi”
• Balvu mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde
• Izstāde – akcija „Mans lācītis vēsturei”
• D.Teilāes foto „Balvi no putna lidojuma”
• „Balvi senajās fotogrāfijās” - (D.Puncuļa dāvinājums)
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Fotoizstāde ,,Balvu Tautas teātra aktieri”
Balvu muižā:
• Izstāde „No Kamermūzikas festivāla vēstures”
Bērzkalnes pagasts
31.augustā plkst.10.00 Bērzkalnes pagasta sporta svētki Bērzkalnes pagasta sporta un atpūtas laukumā.
31.augustā plkst.20.00 Deju vakars. Muzicē Dj Ingars Bērzkalnes pagasta estrādē.
Bērzpils pagasts
23.augustā plkst.22.00 Zaļumballe Bērzpils estrādē.
Briežuciema pagasts
30.augustā plkst.12.00 Foto orientēšanās sacensības Briežuciema pagastā. Pieteikšanās līdz 27.augustam.
31.augustā plkst.12.30 Briežuciema pagasta svētki „Mazliet par puķēm, mazliet par tevi, mazliet par
mīlestību, ko tu man devi....”.
Krišjāņu pagasts
31.augustā Netradicionālās sporta spēles Krišjāņu pamatskolas sporta laukumā.
Lazdulejas pagasts
23.augustā plkst.20:00 Pagasta svētki „Satiekas paaudzes” Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
31.augustā plkst.10.00 Sporta svētki Lazdulejas pagasta bērnu un sporta laukumā.
Vectilžas pagasts
24.augustā plkst.18.00 Tautas muzikantu saiets ,,Muzikantu dzierksts” Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
31.augustā plkst.10.00 Sporta svētki Vectilžas pagastā.
Vīksnas pagasts
31.augustā Baltinavas dramatiskais teātris “Palādas” ar Danskovītes komēdijas “Lauku kūrorts
pilsātnīkīm...” Vīksnas tautas namā.

Lūdzam palīdzēt

Aicinām Balvu invalīdu
biedrībā

Literātei un ilggadējai izglītības darbiniecei Venerandai Andžānei
nepieciešams veikt dārgu operāciju un iziet rehabilitācijas kursu
mugurkaula darbības uzlabošanai. Aicinām labas gribas cilvēkus
palīdzēt! Ziedot var uz šādu bankas kontu:

Lai mazinātu sociālo spriedzi
un veicinātu invalīdu iekļaušanos
sabiedrības, sporta un kultūras
dzīves
aktualitātēs,
Balvu
teritoriālā invalīdu biedrība aicina pieteikties dalībai biedrībā
jaunus biedrus ar invaliditāti,
kā arī citus aktīvus cilvēkus bez
invaliditātes.
Lūdzam atsaukties jau esošos
biedrības biedrus, sazinoties pa
tālruni vai ierodoties biedrībā
personiski.
Mob.tel. 29297569 Reinis
Linde
29329521 Staņislavs Cibulis
Adrese: Balvi, Sociālā servisa ēkā Raiņa ielā 52, 3-stāvs
Darba laiks:
Otrdienās 9.00-13.00
Ceturtdienās 9.00-13.00

LV24UNLA0050008426712, SEBbanka Balvu filiāle.

Balvu novada pašvaldība steidzīgi meklē
ārsta palīgu darbam lauku teritorijā
Krišjāņu feldšerpunktā
Prasības pretendentam: ārsta palīga (feldšera) izglītība,
ārstniecības personas reģistrs un sertifikāts.
Speciālistam tiek piedāvāta iespēja izīrēt pašvaldības dzīvokli.
Informācijai zvanīt 28674458

Informācija donoriem!
Donoru dienas notiks Balvos, Raiņa ielā – 52, Sociālā dienesta
telpās 28.augustā un 20.novembrī
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

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.
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