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Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis vadīs
Latgales reģiona Attīstības aģentūras padomi
Lūdzu A. Kazinovski uz nelielu sarunu
- Apsveicam ar nozīmīgo amatu,kuru jums ir uzticējuši Latgales
pašvaldību vadītāji! Pastāstiet,
lūdzu, plašāk par to, kas ir šī
aģentūra un kādi ir tās uzdevumi?
- Latgales reģiona Attīstības
aģentūra (LRAA)- viņš pastāstīja,ir dibināta 1999.gadā ar mērķi
nodrošināt reģiona attīstības
plānu ieviešanu un pārraudzību.
LRAA dibinātāji ir Latgales reģiona
pašvaldības. Aktīvi darbojoties
tika realizēti daudzi ES finansēti
projekti, iegūstot lielu pieredzi ES
finansējuma piesaistē un projektu
ieviešanā. Aģentūras augstākā
lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce, tā ievēl Padomi, kas darbojas Kopsapulces sasaukšanas
starplaikā un pārrauga LRAA
direktora darbu. Kopsapulce
ir atbildīga par LRAA darbības
stratēģisko mērķu īstenošanu un
saistību ar Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomē noteikto reģiona attīstības prioritāšu
ievērošanu un ieviešanu.
- Latgales plānošanas reģionā ir
divas galvenās institūcijas: Latgales
reģiona Attīstības padome (LRAP)

un Latgales reģiona Attīstības
aģentūra (LRAA). Vai aģentūras
darbs nedublējas ar Attīstības
padomes darbu?
- Nē. Latgales reģiona
Attīstības padomes prioritāte ir
plānošanas dokumentu izstrāde
(teritorijas plānojums, attīstības
programma u.c.), plānošanas
dokumentu
saskaņošana
reģionālā un nacionālā līmenī,
sadar-bības
nodrošināšana
starp Latgales pašvaldībām, kā
arī valsts institūcijām reģionālās
attīstības jautājumos, Latgales
reģiona interešu aizstāvība valsts līmenī un reģionālo vietējo
maršrutu sabiedriskā transporta
organizēšanas funkcija.
Savukārt Attīstības aģentūras
(LRAA) darbības virzieni ir nesaraujami saistīti ar Latgales
reģiona stratēģiskajiem attīstības
virzieniem, kas noteikti reģiona
plānošanas dokumentos.
- Jūs esat arī Latgales
plānošanas reģiona Attīstības
padomes loceklis?
- Jā un tas ļauj man būt lietas
kursā par visām pašvaldību darba
prioritātēm Latgalē.

- Kādi ir aģentūras(LRAA) galvenie uzdevumi?
- Ir noteikts, ka tā veic
optimālu vertikālo (nacionālāreģionālā)
un
horizontālo
(nacionālajā līmenī un reģionālajā
līmenī) integrāciju starp visiem
reģionālajā politikā, plānošanā
un attīstībā iesaistītajiem partneriem, izveidot stipru un ietekmīgu
reģionālo struktūru, kas var
pārstāvēt reģionu un pieņemt
reģiona līmeņa lēmumus par
reģionam svarīgiem jautājumiem,
nodrošināt decentralizētu "no
apakšas uz augšu" attīstības
plānošanu
caur
reģionālās
kapacitātes stiprināšanu plānošanā,
programmēšanā
un
reģionālās attīstības ieviešanā.
- Tie ir vispārējie mērķi, kā tie
tiek īstenoti ikdienā?
- Galvenais darbības virziens
ir dažādu projektu realizācija,
piemēram, par Latvijas un Krievijas pierobežas reģionu attīstību,
par tūrisma attīstību, par interneta
modernizāciju, par mūžizglītību.
- Kā strādā padome, kādas ir tās
funkcijas?
- Padome Kopsapulces starp-

laikos vada LRAA darbu. Padomi
ievēl uz četriem gadiem. Padome
nodrošina
lēmumu
izpildi,
pārrauga aģentūras darbību un
lemj par tās uzlabošanu, veic citas darbības. Padomē ievēlēja
mani kā padomes priekšsēdētāju
un vēl sešus padomes locekļus Daugavpils domes priekšsēdētāju
Jāni Lāčplēsi, Ludzas novada
domes
priekšsēdētāju
Alīnu
Gendeli,
Riebiņu
novada
Domes priekšsēdētāju Ilmāru
Melluškānu Preiļu
novada
Domes
priekšsēdētāju
Aldi
Adamoviču , Rēzeknes pilsētas
domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Dagdas novada
Domes priekšsēdētāju
Sandru Viškuri.
LRAA padomei
ir pakļauts aģentūras direktors
Māris Bozovičs, kurš ikdienā
vada un pārstāv "Latgales reģiona
Attīstības aģentūru", nodrošinot
lēmumu izpildi.
- Kas pašlaik LRAA darbā ir
visaktuālākais?
- Tā kā Latgales reģiona
attīstībai šobrīd vissvarīgākais ir
projektu realizēšana un ieviešana
visā reģionā, tad ir jāstrādā pie tā,
lai tiktu sekmīgi pabeigti šobrīd

procesā esošie projekti un tiktu
izstrādāti un ieviesti jauni.
- Kādus jautājumus jūs
akcentēsiet kā prioritāros?
- Apgūstot projektus, izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus,
reģiona projektiem ir jāaptver visa
Latgale, ikviena pašvaldība. Lai nav
tā, ka ieguvējas ir dažas pilsētas,
bet pārējie paliek neapmierināti.
- Vai mūsu novads būs ieguvējs?
- Mūsu novads un pilsēta
jau ir startējuši vairākos Latgales
reģiona projektos, piemēram,
infrastruktūras un tūrisma attīstībā
Balvu ezera krastā. Projektā Woter
joy sakārtoti celiņi, atpūtas zona
Balvu parkā, peldvieta utt. Tikko
tika izbūvēta piebraukšana pie
ezera Dzirnavu ielā. Sportisti
piedalījās projektā, kas organizēja
vairākas starptautiskas sacensības
basketbolā, volejbolā un citos sporta veidos. Ceru, ka mūsu
novads turpmāk ar vēl lielāku
sparu ņems dalību aģentūras
piedāvātajos reģiona projektos.
-Paldies par sarunu!
Intervēja Ilona Vītola

Bibliotēku novadpētniecības konference Balvos
18. septembrī Balvos notika
Republikas
bibliotēku
novadpētniecības
konference
„Lokālās
kultūras
nacionālās
identitātes
stiprināšanai”.
Konferencē piedalījās un savās
zināšanās, pieredzē dalījās vairāk
nekā 50 šīs jomas speciālisti un interesenti no visas republikas.
Konferenci
atklāja
Balvu
Centrālās bibliotēkas direktore
Ruta Cibule: „Priecājos, ka uz konferenci ieradušies tik daudzi interesenti, ka visi smaida un priecājas.
Tādā noskaņojumā tad arī novēlu
pavadīt šīs dienas”. R.Cibule
konferences otrajā dienā dalījās
pieredzē par Balvu bibliotēkas
novadpētniecības
jautājumu
interpretāciju.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) direktors Andris Vilks,
uzrunājot klātesošos, uzsvēra
novadpētniecības nozīmi šajā
globalizācijas laikā. „Ir svarīgi
runāt par sava novada vēsturi,
atmiņām un vērtībām, lai ikvienam no mums būtu lepnums
par savu identitāti. Mēs dzīvojam
digitālā pasaulē, bet arī šeit mēs
varam veidot savu reģionu atmiņu
materiālus. Nacionālā bibliotēka
cenšas domāt par visām šim
lietām, ne tikai rīkojot seminārus
un konferences, bet piedaloties arī citos pasākumos,” teica A.
Vilks.
Konferences viesus Balvos
sveica arī Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis,
kurš par piemiņu no mūsu pilsētas

R.Cibule
A.Vilkam dāvināja novada simbolu – vilka lelli un novēlēja visiem
veiksmīgi pavadīt šīs dienas.
Konferencē piedalījās arī LNB
Bibliotēku attīstības institūta direktors Andris Eglājs, LNB Letonikas un Baltijas centra vadītāja
Kristīne Zaļuma un daudzi citi.
Ar citādi latvisko – latgalisko – klātesošos iepazīstināja
vairāki pētnieki. To vidū Rēzeknes
Augstskolas zinātņu prorektore
un Humanitāro zinātņu katedras
vadītāja Dr.philol. Ilga Šuplinska,
kas stāstīja par latgaliešu valodas lomu, nozīmi un funkciju
mūsdienās. Stāstījumu I.Šuplinska
beidza ar citātu „Ignorēt latgaliešu
valodu nozīmē ielikt sevi pēdiņās.”
Latgales Pētniecības institūta
direktors Dr.hist. Henriks Soms un
LNB direktors A.Vilks runāja par

albumu „Terra Mariana” (Marijas
zeme), kas ir krāšņs, ilustrācijām
bagāts 1888.gadā Vatikānā no
Baltijas nogādāts izdevums, kurš
tika pasniegts kā dāvana pāvestam
Leonam XIII priesterības 50 gadu
jubilejā, un vēstīja par kristīgās
ticības izplatīšanos Latvijā un
Igaunijā - kādreizējā Livonijā,
ko mēdz dēvēt par Marijas zemi
(Terra Mariana). Tajā atrodams
bagātīgs vizuālais un tekstuālais
materiāls par Livonijas 800 gadu
vēsturi - par tās pilīm, pilsdrupām,
baznīcām,
senu
dižciltīgu
dzimtu ģerboņiem. Zināms, ka
dāvanas sagatavošanas iniciatīva
piederējusi gleznotājai un filantropei Marijai Pšezdeckai (Maria Przezdiecka, 1823-1890) no
Tizenhauzenu dzimtas. Viņa
iesāka albuma sagatavošanu,

savāca pirmos naudas līdzekļus,
bet nezināmu iemeslu dēļ darbs
apstājās. Turpmāk to uzņēmās
pazīstamais Latgales baltvācu
barons, publicists, vēsturnieks,
etnogrāfs, folklorists, izdevējs
un latgaliešu laicīgās literatūras
nodibinātājs Gustavs Manteifelis,
kas ir dzimis Dricānu pagastā.
Savus mūža pēdējos desmit gadus viņš ir pavadījis Bonifacovas muižā, kas atradās netālu no
Balviem – Balvu novada Bērzpils
pagastā. Vairāk informācijas par šo
izdevumu dzirdēsiet konferencē.
Dzejniece Anna Rancāne
dalījās savās pārdomās un
vērojumos par Latgali un latgalisko, skaidrojot, kas tad īsti ir „Salauztais spogulis”.
Pēc konferences Balvu Novada muzeja direktore Iveta Supe

LNB direktors A.Vilks uzrunā konferences dalībniekus
kopā ar konferences dalībniekiem
devās pastaigā pa Balvu pilsētu
un iepazīstināja viesus ar tās
ievērojamākajiem apskates objektiem.
Dienas noslēgumā konferences
apmeklētāji
iepazina
Ziemeļlatagles reģiona tradīcijas
– psalmu dziedāšanas tradīcijas
kopā ar Upītes etnogrāfisko
ansambli Viļakā, aušanas mākslu
Balvu
novada
Briežuciema
pagastā, savukārt Rugāju novada
Lazdukalna pagastā tika aplūkota
„Saipetnieku” saimnieka Andreja
Stablenieka senlietu kolekcija.
Konference darbu turpināja
arī 19. septembrī, kad pieredzē
dalījās Balvu, Gulbenes, Rēzeknes,
Ludzas, Bauskas un citu bibliotēku
speciālisti.

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

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 24.septembris

Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Rudens nāk ar jaunām rūpēm
Septembra novada Domes sēdē pieņēma lēmumu par to, ka
turpmāk Balvu pilsētā visus trotuārus tīrīs Balvu novada pašvaldības
uzņēmums SAN-TEX. Lēmums paredz, ka Balvu pilsētā turpmāk gar
individuālajām mājām ietve no sniega mājas īpašniekam nebūs jātīra.
Bet tam būs jānotīra sniega vaļņi iebraucamajā ceļā, celiņos, pagalmos un tamlīdzīgi pēc mehanizētās trotuāru un ielas braucamās daļas
attīrīšanas no sniega.
Tas ievērojami uzlabos kārtību pilsētas ielās ziemā, atvieglos māju
īpašnieku dzīvi. Debatējot par šo jautājumu un pieņemot šo lēmumu,
tika ņemts vērā, ka daudzi māju īpašnieki pilsētā ir cienījamā vecumā,
arī tas, ka ir mājas, kuru īpašnieki ir ārzemēs un īpašumi netiek regulāri
apkopti. Līdzekļus šim pakalpojumam paredzēts piešķirt no pašvaldības
budžeta.
Sakarā ar to, ka sācies rudens un ir jāgatavojas ziemas sezonai,
pašvaldības redzeslokā ir arī citi jautājumi, kas saistīti ar sezonas
izmaiņām. Tāpat kā iepriekš sekojam, lai pienācīgi tiktu organizēta
skolēnu pārvadāšana un ēdināšana. Atgādināšu, ka ar Domes lēmumu visiem skolēniem no 3. līdz 9. klasei un visi 5 un 6 gadīgie bērni
pirmskolas izglītības iestādēs saņem apmaksātas pusdienas, internāta
audzēkņiem tiek nodrošinātas visas ēdienreizes, 1. un 2. klases skolēniem
tiek nodrošināta ēdināšana no valsts līdzekļiem. Minētā ēdināšana būs
nodrošināta līdz šā gada beigām, mūsu novada pašvaldība šim nolūkam
izlietos apmēram 100 000 latus.
Pašvaldība rūpējas, lai visās mācību, kultūras un pašvaldības
iestādes pienācīgi tiktu veikti visi darbi, kas saistīti ar apkuri. Balvu Valsts
ģimnāzijā, kur tiek realizēts apjomīgs rekonstrukcijas un siltināšanas
projekts, pašlaik nomaina vecos čuguna radiatorus. Ir paredzēts šo darbu pabeigta tuvākajā laikā, lai varētu pieslēgt apkuri. Svarīgi apzināties,
ka cilvēkiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību ugunsdrošībai savos īpašumos, jo, kā liecina ugunsdzēsības dienestu statistika, vairāk
nekā puse no ugunsgrēkiem valstī izceļas tieši dzīvojamajās mājās.
Ugunsgrēka iemesls var būt saistīts ar bojātām apkures ierīcēm
vai to nepareizas ekspluatācijas, bojātas sadzīves elektrotehnikas
izmantošana, tāpat neuzmanīga rīcība ar uguni, tajā skaitā neuzmanīga
smēķēšana vai bez uzraudzības atstātas sveces. Dzīvojamo ēku, to
daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un
nomnieku pienākumi ir uzturēt īpašumā esošās dzīvojamās ēkas, to
daļas un dzīvokļus, kā arī īrētās un nomātās dzīvojamās ēkas, to daļas
un dzīvokļus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības
prasībām. Viens no svarīgākajiem darbiem, uzsākot apkures sezonu,
ir dūmvadu un katlu tīrīšana. Tas attiecināms arī uz visām pašvaldības
iestādēm, kur svarīgi neatslābstoši sekot ugunsdrošības prasībām.
Sociālajā dienestā mūsu novada trūcīgie iedzīvotāji var saņemt
elektrības norēķinu kartes. Balvu novada pašvaldība ir noslēgusi jaunu
dāvinājuma līgumu ar Latvijas pašvaldību savienību par papildus 200
elektrības norēķinu karšu saņemšanu, AS „Latvenergo” Sociālā atbalsta
2012. gada 1.februāra uzsāktās kampaņas realizēšanai.
Dāvinājuma ietvaros Elektrības norēķinu karti var saņemt Balvu
novadā deklarētās un dzīvojošās ģimenes ar bērniem, kuras kampaņas
periodā no 2012.gada 1.februāra nav saņēmušas šo karti.
Sociālajā jomā, pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 2009.
gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2 ,,Par sociālās palīdzības
pabalstiem Balvu novadā”, iedzīvotāji var saņemt dzīvokļa (mājokļa)
pabalstu, kas ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa apkures un
komunālo maksājumu segšanai, kā arī malkas iegādei. Pabalstu piešķir
trūcīgām ģimenēm - līdz 100% gadā no valstī noteiktās minimālās darba
algas (šogad - 200 Ls), maznodrošinātām ģimenēm - līdz 50% gadā no
valstī noteiktās minimālās darba algas (šogad – 100 Ls), nestrādājošam
pensionāram (invalīdam), kuram nav kopīga mājsaimniecība ar
darbaspējīgiem apgādniekiem un kura mēneša ienākumi ir līdz 75%
no valstī noteiktās minimālās darba algas (līdz 150 Ls), pabalsta apmērs
gadā ir līdz 30 % no valstī noteiktās minimālās darba algas (šogad – 60
Ls), pensionāru (invalīdu) pārim, kuriem nav kopīga mājsaimniecība ar
darbaspējīgie apgādniekiem un kuru mēneša ienākumi uz vienu personu ir līdz 60% no valstī noteiktās minimālās darba algas (līdz 120 Ls),
pabalsta apmērs gadā ir līdz 25% no valstī noteiktā minimālās darba
algas (šogad – 50 Ls).Konkrētus jautājumus var uzdot mūsu pašvaldības
sociālajā dienestā.
Īpašs aicinājums un prasība tiem iedzīvotājiem, kuriem ir
sakrājušies parādi par apkuri, ūdeni un citiem pakalpojumiem- lūdzu
nomaksāt parādus. Pretējā gadījumā ieņēmumu, naudas dēļ cieš mūsu
uzņēmumi, galarezultātā arī paši iedzīvotāji, kuri saņem šos pakalpojumus. Parādnieku dēļ gan „Balvu enerģija”, gan „SAN-TEX” ir spiesti
knapināties un galarezultātā palielinās kopējās pakalpojumu izmaksas.
Nobeigumā gribu visiem novēlēt izbaudīt zeltaino rudeni un
veiksmīgi sagatavoties ziemai.

12.septembra
Domes sēde
Balvu novada Domes
sēdi
12.septembrī vadīja Normunds
Dimitrijevs, domes priekšsēdētāja
vietnieks. Sēdē piedalījās deputāti
Egons Salmanis, Aivars Kindzuls,
Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris
Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana
Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Valdis
Zeltkalns, Ivans Baranovs un Jānis
Trupovnieks.
Sociālie jautājumi
Domes sēdē lēma par četru
personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālā pakalpojuma apmaksu
un par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 13.septembra lēmumā „Par personas
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā
pakalpojuma apmaksu”. Sakarā
ar minēto jautājumu deputāti
izvērta diskusiju par to, cik ētiska
ir to cilvēku rīcība, saņemot mantojumu, vēlāk atsakās uzturēt
dāvinātāju un
par to jāgādā
pašvaldībai.
Grozījumi nolikumos un
komisijās
Deputāti
lēma
par
grozījumiem Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa”
nolikumā, apstiprināja Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas
un mērķdotāciju sadales komisiju
un Balvu Amatniecības vidusskolas nolikumu.
Nekustamie īpašumi
Deputāti balsoja par saistošo
noteikumu Nr.22/2013 „Grozījumi
2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par
Balvu novada teritorijas un tajā
esošo ēku un būvju uzturēšanu””
pieņemšanu.
Sēdē lēma par zemesgabalu nodošanu atsavināšanai
par zemes ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā par Balvu pagasta kadastra kartes precizēšanu un par
zemes vienības, kā arī apstiprināja
16 zemes nomas. Arī šajā sēdē
piekrita iesniegumiem par nekustamo īpašumu sadali.
Izskatot
Mednieku
un
makšķernieku
biedrības
„Zaļbirzes”,
iesniegumu
par
medību tiesību izmantošanu, un,
pamatojoties uz LR 1994.gada
19.maija likuma "Par pašvaldībām"
21.panta 27.punktu, kurš nosaka,
ka tikai vietējā pašvaldība var
pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, LR 2003.
gada 8.jūlija Medību likuma
1.panta 4.punktu, kurš nosaka,
ka medību platība ir medījamo
dzīvnieku
brīvai
dzīvošanai
derīgā un medībām izmantojamā
platība, 9.punktu, kurš nosaka, ka
medību tiesības ir tiesības zemes
īpašniekam vai lietotājam savā
zemes gabalā medīt šajā likumā
un medības reglamentējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, medību tiesības zemes
īpašnieks vai lietotājs var izmantot
pats vai nodot citai personai un
10.punktu, kurš nosaka, ka medību
tiesību lietotājs ir zemes īpašnieks
vai lietotājs, kura īpašumā vai
lietošanā esošajā zemes gabalā
ietilpst šajā likumā noteiktajām
prasībām atbilstošas medību
platības, vai persona, kurai zemes
īpašnieks vai lietotājs likumā
noteiktajā kārtībā uz līguma pama-

ta nodevis savas medību tiesības,
lēma par medību tiesībām Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajās
zemes vienībās Vīksnas pagastā
minētajai biedrībai. Deputāti
pieņēma lēmumu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļaujas izsniegšanu sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību „Dolo”uz
laiku līdz 2023.gada 30.jūlijam.
Par Balvu novada ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
līdz
2030.gadam pirmās redakcijas
nodošanu
publiskajai
apspriešanai
Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums - izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības
programmu
un
teritorijas
plānojumu, nodrošināt teritorijas
attīstības programmas realizāciju
un
teritorijas
plānojuma
administratīvo pārraudzību, kā arī
Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 4.pantu, kas nosaka
sabiedrības līdzdalību teritorijas attīstības plānošanā, Ministru
kabineta noteikumu „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 67.,
68. un 139.punktu, kas nosaka
plānošanas dokumentu izstrādes
un
paziņojumu
nosūtīšanas
kārtību, Ministru kabineta noteikumu „Sabiedrības līdzdalības
kārtība
attīstības
plānošanas
procesā” 10.punktu par publiskās
apspriešanas
organizācijas
kārtību, Balvu novada Domes
2013.gada 11.aprīļa sēdes lēmuma
28.§ „Par Balvu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” pielikumu un Balvu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030.
gadam izstrādes vadības grupas
atzinumu, Balvu novada Dome
nolēma nodot Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam 1.redakciju publiskai apspriešanai un noteica, ka
publiskās apspriešanas termiņš ir
no 16.09.2013. līdz 15.10.2013.
Deputāts noliek pilnvaras
Izskatot Balvu novada Domes
deputāta Sanda Puka 2013.gada
10.septembra iesniegumu Balvu
novada Dome nolēma izbeigt
deputāta Sanda Puka pilnvaras
pirms termiņa sakarā ar personisko rakstveida iesniegumu par
savu pilnvaru nolikšanu un
Sēdē uzdeva Balvu novada
pašvaldības Vispārējai un juridiskajai nodaļai lēmumu nosūtīt Balvu novada Vēlēšanu komisijai, kas
lems par deputāta aizvietošanu.
Par
pašvaldības
dalību
biedrības „Latvijas Samariešu
apvienība” projektā „Samariešu
atbalsts mājās” un pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu.
Deputāti piekrita atbalstīt
Balvu novada pašvaldības dalību
biedrības „Latvijas Samariešu
apvienība”, ,realizētā projekta „Samariešu atbalsts mājās”
ieviešanā un deleģēt biedrībai
„Latvijas Samariešu apvienība” no
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem
sociālo palīdzību (sociālo aprūpi)
– izrietoša pārvaldes uzdevuma
veikšanu, tas ir, sociālā aprūpes
pakalpojuma „Aprūpe mājās”

nodrošināšanu Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
Sēdē uzdeva Balvu novada
pašvaldības Sociālajam dienestam un Vispārējai un juridiskajai
nodaļai izstrādāt deleģēšanas
līguma projektu ar biedrību
„Latvijas Samariešu apvienība
par lēmumā noteiktā pārvaldes
uzdevuma veikšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā un
iesniegt apstiprināšanai Balvu novada Domes sēdē.
Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoli
Pērkonu ezerā
Sēdē
nolēma
rīkot
rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas atklātu izsoli
Pērkonu ezerā un piešķirt tīklu
limitu
rūpnieciskajai
zvejai
pašpatēriņam, sadalot kopējo
Pērkonu ezera limitu (640m), nosakot, ka zvejas nomas tiesības
pašpatēriņam var tikt piešķirtas 12
(divpadsmit) personām – 1 (viens)
zivju tīkls 50 (piecdesmit) metru
garumā un 1 (vienai) personai – 1
(viens) zivju tīkls 40 (četrdesmit)
metru garumā.
Tika nolemts rūpnieciskās
(pašpatēriņa)
zvejas
tiesību
nomas izsoles Pērkonu ezerā
organizēšanai un izsoles noteikumu izstrādāšanai izveidot komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Aivars Kindzuls– Balvu novada
Domes Tautsaimniecības un vides
komitejas priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
Normunds Dimitrijevs – Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks;
Artūrs Luksts – Balvu novada
pašvaldības
Kubulu
pagasta
pārvaldes vadītājs;
Sarmīte Gržibovska – Balvu
novada pašvaldības juriskonsulte;
Olga Siņica –Balvu novada
pašvaldības finansiste;
Māris Verjanovs - Balvu novada
pašvaldības komunālinženieris.
Sēdē lēma arī par aizņēmumu
automašīnas iegādei Balvu novada
pašvaldības „Pansionāts „Balvi””
par grozījumiem Balvu novada
pašvaldības administrācijas amata
vienību sarakstā (samazinot vienu
štata vienību),kā arī par saistošo
noteikumu Nr.23/2013 „Grozījumi
Balvu
novada
pašvaldības
17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada
pašvaldības 2013.gada budžetu””
pieņemšanu.
Deputāti balsoja par mēneša
darba algu noteikšanu Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestāžu vadītājiem, par Tilžas
internātpamatskolas un par Balvu
Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Sēdē pieņēma lēmumu par Balvu
novada pašvaldības Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku un
politiski represēto personu lietu
komisijas likvidēšanu un par Balvu
novada pašvaldības Zemes un
namīpašumu denacionalizācijas
komisijas likvidēšanu.

Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.
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Pēc mācībām uz Balviem
Saruna ar Stacijas pamatskolas skolotāju Māru Kokarēviču
- Pastāstiet, lūdzu, par sevi skola, augstskola
- Esmu dzimusi Balvos, šeit
arī dzīvoju un redzu sevi tepat
Balvos. Pēc Balvu Amatniecības
vidusskolas beigšanas studēju
Rēzeknes Augstskolā Izglītības un
dizaina fakultātes „Pamatizglītības
skolotājs
sākumskolā”
programmā.
- Kā izlēmāt kļūt par
skolotāju?
Skolotājas aicinājumu sajust
man palīdzēja 12.klases Skolotāju
dienas pasākums. Man bija jāvada
stundas sākumskolas klasītei,
iepatikās un, reizēm palīdzot
skolotājai Līvijai Sprudzānei,
sapratu, ka tas ir tas,ko vēlos darīt.
Tāpēc saku paldies tieši viņai.
- Kādi ir jūsu darba
pienākumi?
- Izglītot, audzināt 1. klases
skolēnus. Palīdzēt skolēniem
apgūt jaunas zināšanas un prasmes, ieinteresēt mācīties un apgūt
visu jauno.
- Kā jūs sagaidīja un uzņem
skolotāju kolektīvs?
- Ļoti jauks un saliedēts
kolektīvs. Visi ir atsaucīgi un
draudzīgi. Ceru, ka arī tālāk būs tik
pat siltas attiecības.
Vai
ir
nepieciešams
pieredzējušu pedagogu atbalsts,
vai to saņemat?
- Protams, ka atbalsts ir
nepieciešams.
Katrai
skolai
kaut kas ir atšķirīgs, savi mācību
līdzekļi, no kuriem tiek mācīts,
iekšējās
kārtības
noteikumi,
dokumentācija utt. Skola arī
bija jāiepazīst, tās telpas. Arī gatavojoties stundām konsultējos

Jaukākais ir bērni
ar sākumskolas skolotājām, lai
produktīvākas
būtu
skolēnu
zināšanas.
- Kas bija jaukākais un
kas grūtākais pirmajās darba
nedēļās?
- Jaukākie ir bērni, katrs
citādāks, bet mīļi un jauki.
Grūtākais bija 1. septembra pirmā
stunda, jo uzsākt vienmēr jau ir
grūti.
- Kāpēc atnācāt uz šo skolu,
un vai turpināsiet darbu lauku
skolā arī turpmāk?
- Savas karjeras sākumu jau
studējot biju iztēlojusies, ka sākšu
ar lauku skoliņu, kur bērnu skaits ir
mazāks nekā pilsētas skolā. Esmu
optimistiski noskaņota turpmāk
strādāt šeit.
- Kādi ir darba apstākļi
un vai un kas būtu vajadzīgs,
lai skolotājas varētu strādāt
pilnvērtīgi?
- Darba apstākļi ir pietiekami,
protams, vienmēr jau būs kaut
kas, kas neapmierina. Tagad esmu
neapmierināta ar valsts politiku,
ka neviens neko konkrētu nevar pateikt par šā mācību gada
budžetu.
- Jūsu vēlējums bērniem,
vecākiem...
- Bērniem es novēlu neizsīkstošu zinātkāri. Izzināt un
iemācīties visu, kas šķiet interesants. Un pacietību, lai veiktu darbiņus, kas uzreiz arbūt
nesanāk.
Vecākiem – pirmkārt, pacietību. Otrkārt – vēlmi sadarboties,lai kopā strādājot mēs
izskolotu gudrus un dzīves gudrus
bērnus, kam tālākajā dzīvē viss
būtu. Un treškārt, tas pat vairāk
ieteikums, ne novēlējums, -

izrādiet prieku par katru mazā
skolnieciņa paveikto, paslavējiet,
jo katrs priekš mums mazais solītis
ir liels darbs jūsu atvasei.
- Kādi ir jūsu vaļasprieki
- Brīvajā laikā aizraujos ar
dekupāžu, pērļošanu. Kā arī man
patīk braukt ar mašīnu un apceļot
vietas, kur neesmu bijusi.
Saruna ar Stacijas pamatskolas direktori Rutu Bukšu
- Kā darbā iejutusies jaunā
skolotāja Māra?
- Skolotāja Māra pirmajās
darba nedēļās pierādījusi sevi
kā
ieinteresētu
darbinieku,
labprāt uzklausa, pieņem gan
norādījumus, gan kolēģu padomus. Veidojas labs kontakts ar
kolēģiem. Sadarbībā ar saviem
– 1.klases skolēniem, skolotāja
cenšas jau no pirmajām dienām
būt reizē mīļa un prasīga. Bērniem
jāpierod pie skolas režīma un
kārtības.
- Vai skolotāju saimi regulāri
papildina jaunie speciālisti, kā
klājas?..
- Kopš strādāju par direktori,
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katru septembri skolas kolektīvā
notiek izmaiņas- darbā stājas 2-3
pedagogi, bet pārsvarā tie ir jau
skolotāji ar lielāku vai mazāku
pieredzi, kas maina darba vai
dzīves vietu. Jāpriecājas, ka darbinieku īslaicīga maiņa notiek
sakarā ar skolotāju došanos
bērniņa kopšanas atvaļinājumā.
Taču maiņa notiek arī citu iemeslu pēc. Pagājušajā mācību gadā
jauka, jauna skolotāja ilglaicīgi
aizvietoja slimojošu skolotāju.
Priecājāmies par jauno kolēģi,
viņai bija iespēja darbu turpināt
mūsu skolā. Taču skolotāja „šo
saldo pedagoga darba maizīti”
vairs nevēlējās. Alga, ko saņem
nelielo skolu pedagogi nav
adekvāta ieguldītajam darbam,
lielajai atbildībai un nervu slodzei.
Bērni ir ļoti dažādi, ar katru gadu
daudzi ir kustīgāki, neiecietīgāki,
nerespektē pieaugušos. Katram
mums savs bērns ir jaukākais
un mīļākais, bet klases kopējā
kontingentā daudz kas mainās un
notiek savādāk- ar to visu jātiek
galā skolotājam.
- Vai jaunajiem nepieciešams

3.

pieredzējušo kolēģu atbalsts?
- Katra darbinieka iejušanās
kolektīvā un iestrādāšanās savā
darbā lielā mērā ir atkarīga no rakstura, temperamenta, viņa dzīves
vērtībām. Prieks par darbiniekiem,
kuri pozitīvi uztver gan padomus,
gan kritiku. Katrai skolai tomēr
kaut nedaudz atšķiras darba vietā
pieņemtie rakstītie un nerakstītie
likumi. Skolotāju kolektīvam
jāstrādā
vienotā
komandātiecoties vienā virzienā. Ja kādam
ir citāda nostāja un izpratne par
darbu skolā, par skolotāja tēlujācieš visam kolektīvam- arī tādi
gadījumi ir bijuši.
Uzskatu, ka mūsu skolā visiem
pedagogiem, kas uzsāk darbu,
tiek sniegts gan vadības, gan
kolēģu atbalsts.
- Kā vērtējat, cik sagatavoti
darbam ir jaunie skolotāji pēc
augstskolas?
- Negribētu personīgi vērtēt
nevienu Latvijas augstskolu un to
absolventu profesionalitāti. Arī
pati esmu triju augstskolu absolvente un man ir savs vērtējums par
šo iestāžu darbību. Taču uzskatu,
ka lielā mērā iegūtā izglītība un
profesionalitāte ir atkarīga no
paša studenta – no vēlēšanās
„dabūt tikai diplomu” vai kaut ko
iemācīties, lai to praksē pielietotu.
Studējot par pedagogu, jāapzinās,
ka ne alga, šobrīd arī ne profesijas
prestižs- nevar būt noteicošais, lai
izvēlētos šo profesiju. Skolotāja
aicinājuma
pamatā
jābūt
mīlestībai pret bērniem, nesavtīgai
attieksmei, nepārtrauktai radošai,
nenogurdināmai darbībai.
Ilona Vītola

Iespējams, arī Balvos nākamgad palielināsies maksa par apkuri
Iesniedz tarifa projektu
Līdz šim esam atzīmējuši,
Balvos ir viens no zemākajiem
apkures tarifiem Latvijā Par to
paldies A/S “Balvu enerģija”. Taču
maksājumi palielinās. Daudzviet
apkures tarifi jau paaugstināti Vai
tā būs arī Balvos?
A/S “Balvu enerģija Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijai
iesniedza
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifa projektu Balvu
pilsētai, kas ir aprēķināts saskaņā
ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes
2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr.
1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”.
Tarifa apspriešana
Piedāvātais tarifs varētu stāties
spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. Iepazīties ar tarifa projektā ietverto
vispārpieejamo informāciju, kā
arī iesniegt savus priekšlikumus
un ieteikumus par siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifa projektu Balvu pilsētai varēja A/S
“Balvu enerģija” birojā, Balvos,
Bērzpils ielā , kā arī Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai 20 kalendāro dienu laikā no šī
paziņojuma publicēšanas – tātad
no 14. augusta.
Regulators aicina iedzīvotājus uz uzklausīšanas sanāksmi
Pirmdien, 9.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas centra
zālē Balvos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

rīkoja
uzklausīšanas sanāksmi
par AS „Balvu enerģija” iesniegto
siltumenerģijas apgādes tarifa
projektu Balvu pilsētai.
Sanāksmes dalībniekiem tika
dota iespēja uzdot jautājumus un
izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par AS „Balvu enerģija”
iesniegto siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifa projektu. Līdz
uzklausīšanas sanāksmes, kā tas
bija noteikts, konkrēti priekšlikumi
ne „ Balvu enerģijai” ne Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai netika iesniegti.
Diemžēl jāatzīst – ja mēs
mākam klusāk vai skaļāk protestēt
par to, ka apkure dārga, tad
reāli nekas netiek darīts. Nekā
priekšlikumi par to, kā varētu
samazināt vai vismaz nepalielināt
siltumenerģijas tarifu, netika
saņemti. Arī aktivitāte niecīga sanāksmi bija ieradušies tikai trīs
cilvēki. Pēc sanāksmes, uzklausot
balveniešu viedokli, nācās dzirdēt
triju veidu sacīto - pirmkārt, par
to, ka par sanāksmi bijis maz
informācijas, otrkārt, ka neesot
ko iet un velti karsēties, tāpat
jau viss notikšot kā notikšot un
,treškārt, ka viņus tāda spriešana
neinteresējot- cik jāmaksā, tik
maksās.
Atbildot uz laikraksta” Vaduguns” korespondenta jautājumu, Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs
norādīja,
ka regulators par sanāksmi
bija informējis arī ar Balvu no-

vada pašvaldības mājas lapas
starpniecību, arī informācija par
apspriešanu bija gan mājas lapā,
gan ”Vadugunī”.
Tarifu maiņas nepieciešamība
Sanāksmē piedalījās A/S “Balvu enerģija” valdes priekšsēdētājs
Aivars Zāģeris un valdes locekļi.
A.Zāģeris informēja, ka, aprēķinot jauno tarifu, ņemts vērā,
ka pieaugusi šķeldas, metāla,
elektroenerģijas
cenas,
arī
darbaspēka izmaksas. Līdz ar to
plānots, ka tarifa palielinājums
no nākamā gada sākuma būs
7,2%. Uzklausīšanas sanāksmē
pašvaldības
pārstāvis
Normunds Dimitrijevs norādīja, ka
cenu celšanās siltuma ražošanas
procesā, nosaka nepieciešamību
paaugstināt tarifu.
Pēc sanāksmes N.Dimitrijevs
pašvaldības uzņēmums nodrošina
salīdzinoši lētu siltuma apgādi
pilsētā, un, ka ir jāseko līdz, lai tā
darbība būtu rentabla.
Kā uzsver speciālisti, faktiski
tarifi vienā vai otrā pilsētā nav
savstarpēji salīdzināmi, jo atšķiras
siltumapgādes sistēmas un pašas
pilsētas. Taču jāpiebilst, ka Balvos
tas tiek prognozēts kā viens no
zemākajiem valstī.
Sabiedriska pakalpojuma veids

Siltumenerģijas ražošana, pārvade,
sadale un tirdzniecība

Taču rungai ir divi gali – svarīgi
ir ne tikai tas, kāds ir apkures
tarifs, svarīgi arī taupīt siltumu,
piemēram, siltināt ēkas, un
regulāri kasāt par saņemto pakalpojumu.
Esam bezatbildīgi
Taču jāsaka, ka pašu iedzīvotāju
attieksme pret maksājumiem
daudziem ir ļoti bezatbildīga.
Kā sanāksmē informēja A/S
“Balvu enerģija” valdes loceklis
parādu piedzinējs Juris Ragovskis,
iedzīvotāju parāds par piegādāto
siltumenerģiju uz 2012.gada 1.septembri bija 198000lati, bet uz
2013.gada 1.septembri jau 213000
lati. Pērn brīdinātas 793 personas
par parādsaistībām 152740,90
latu apmērā. Uz brīdinājumiem
reaģē tikai 10-12% parādnieku,
pārējie neizrāda nekādu interesi
un līdz ar to uzņēmums ir spiests
griezties tiesā par parāda piedziņu
piespiedu kārtā.
Tiesā iesniegtas 102 prasības
par 43041,92 latu piedziņu,
šogad jau brīdinātas 720 personas par parādsaistībām 154837,59
latu apmērā un tiesā iesniegtas 40 prasības par 15843,25
latu piedziņu un šogad iesniegti
44 izpildraksti zvērinātai tiesu

izpildītājai par 18584,25 latu
piedziņu piespiedu kārtā.
Ar tiesas spriedumu noteiktās
parādsaistības par piegādāto
siltumenerģiju
jau
sasniedz
ievērojamus apjomus – bijušo
īrnieku parāds ir 56675,40 lati un
esošo īrnieku parāds ir 9462,50
lati, privatizēto dzīvokļu īpašnieku
parādsaistības ir 48012,51 lati.
Klupšanas akmens – mūsu
maksātspēja
Iedzīvotāju sāpi – nespēju
samaksāt komunālos maksājumus,
sanāksmē izteica laikraksta „Vaduguns ”pārstāve Zinaīda Logina.
Protams, ņemot vērā mazās pensijas un zemās algas, tas ir ļoti grūti
izdarāms. Pašvaldība šajā ziņā
var līdzēt tikai vienā veidā – ar
sociālo palīdzību trūcīgajām un
daudzbērnu ģimenēm.
Regulators izvērtēs iesniegto
tarifu
Kā informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
Latgales reģiona nodaļas vadītājs
Jānis Kravalis, tagad komisija,
ņemot vērā iesniegtos aprēķinus,
izvērtēs A/S “Balvu enerģija”
iesniegto tarifu. Tā pieņemšana
varētu būt šī gada beigās vai
nākamā gada sākumā.

Spēkā esošais
tarifs MWh (bez
PVN)

Piedāvātais tarifs
MWh (bez PVN)

Trifa palielinājums

34.00 LVL
48.38 EUR

36.45 LVL
51.87 EUR

7.2%
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Balvi pirmo reizi pārtikas izstādē
- Pastāstiet, lūdzu, par
izstādi!- lūdzu Guntai Božokai
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūras Ziemeļlatgales Biznesa
centrs projektu vadītājai. Viņa
pastāstīja:
- Plašākā pārtikas izstāde
Baltijas valstīs “Riga Food 2013”
noslēgusies. Tajā skatījām pārtikas
nozares
attīstību kopumā,
iepazināmies ar lieliem un nopietniem un nozares uzņēmumiem,
kā arī pamanījām mazo uzņēmēju
veikumu. Pavisam izstādē šogad
piedalījās 664 uzņēmumi no 35
valstīm. Latvijas uzņēmumi bija
pārstāvēti atsevišķos uzņēmumu
stendos, Latvijas nacionālajā
kopstendā un 4 reģionu kopstendos. Vidzemes stendā piedalījās
-63 dalībnieki, Zemgales stendā42 dalībnieki , Latgales stendā - 22
dalībnieki, Kurzemes stendā - 19
dalībnieki.
Izstādi
papildināja
plaša
pasākumu,
paraugdemonstrējumu un konkursu programma.
Katrs apmeklētājs varēja sekot
līdzi dažādiem meistaru konkursiem un šoviem, kā arī varēja pats
iesaistīties dažādās aktivitātēs,
darboties, mācīties, iedvesmoties un nogaršot visdažādākos
produktus.
Visu četru kopstendu Latgales,
Kurzemes, Vidzemes, Zemgales
dalībnieku piedāvātā produkcija
izstādē ir apkopota vienkopus
„Riga Food 2013” katalogā, ko var

atrast pēc adreses: http://www.
bt1.lv/bt1/rigafood/things/LV_
kopstends_2013.pdf.
- Vai tajā piedalījās arī mūsu
uzņēmēji?
- Latgales plānošanas reģiona
piedāvājums
mājražotājiem
piedalīties izstādē „Riga Food
2013” guva mūsu uzņēmēju vidū
atsaucību un izstādē piedalījās:
SIA „BišuJānis”, z/s „Silaunieki”, z/s
„Rūķīši”, SIA „Eco Fabrika”, Ineses
Matisānes piemājas saimniecība,
SIA „Bela Kandelo”.
Mūsu
uzņēmēji
izstādē
piedalījās pirmo reizi, kuras laikā
izmantoja iespēju veidot jaunus kontaktus, popularizēt savu
uzņēmumu, kā arī vienlaicīgi
tirgot produkciju.
Interesentiem ar latgaliešu viesmīlību ļāva
degustēt medu, gaļu, zivis, latgaļu
„šmakovku”, ābolus, bumbierus,
plūmes.
- Vai bija arī tikšanās, kas
var sekmēt sadarbību un jaunas
tirdzniecības iespējas?
- Izstādes laikā tika organizēta
kontaktbirža, kuras laikā dalībnieki
no Igaunijas, Itālijas, Polijas,
Apvienotās Karalistes, Horvātijas,
Lietuvas, Turcijas, kā arī Latvijas mēģināja veidot sadarbību
inovatīvu pārtikas produktu un
tehnoloģiju attīstībā.
Latvijas Republikas konsulāta
Gdaņskā direktors Michal Duda
tikās ar Balvu puses uzņēmējiem
un turpināja virzīt tālāk Balvos

iesākto palīdzību informācijas
apmaiņā starp mūsu valstu
uzņēmējiem. „Riga Food 2013”
izstādē jaunus kontaktus veidoja
arī mūsu SIA „ Balvu Maiznieks”.
- Vai dalība attaisnojās?
- Šāda vērienīga izstāde,
kurā aicināts piedalīties
mazais uzņēmējs ir lieliska iespēja
mājražotājam sevi popularizēt,
apmainīties ar idejām, pieredzi,
atrast sadarbības partnerus un
produkcijas realizācijas kanālus,
kā arī izglītoties un atrast sev
vajadzīgo informāciju. Tā dod
jaunas idejas, pārliecību turpināt
iesākto ražošanu!

10.00 Kubulu kultūras namā,
Kubulos, Balvu novadā,
• 2013.gada
2.oktobrī plkst.
13.00 Tilžas kultūras namā,
Tilžā, Balvu novadā,
• 2013.gada
2.oktobrī plkst.
15.00 Bērzpils Saieta namā,
Bērzpilī, Balvu novadā,
• 2013.gada 2.oktobrī plkst.
17.00 Balvu Kultūras un atpūtas
centrā, Balvu novadā, Balvos.
Ar
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas 1.redakcijas materiāliem
var iepazīties:
- Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
„Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti”;
- Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils
ielā 1A, 3.stāvā,
36.kabinetā darba dienās no
plkst. 8.30-12.00 un 12.30-17.00,
- Balvu novada pagastu
pārvaldēs,
- Balvu novada bibliotēkās.

Balvu
novada
uzņemīgi
cilvēki, Tālākizglītības centra
vadītāja, projektu vadītāja, kas
šoreiz pārstāvēja Kubulu ciemuMaruta Castrova, uzņemējs ECOfabrika vadītājs Guntars Šults,
Bērzpils pagasta pārstāve Aina
Zvejniece devās pieredzes un ideju apmaiņā uz Poliju iepazīstoties
un apmeklējot tematiskos ciemus.
Kas ir tematiskie ciemi?
Sociālekonomiskā
situācija
laukos, ciemos mudina meklēt
jaunus risinājumus, lai cilvēki
varētu turpināt dzīvot laukos.
Tematiskie ciemi ir viena no
iespējām, kā iesaitīt ikvienu ciema
iedzīvotāju kopējās aktivitātēs.
Tematiskais ciems var kļūt arī par
veiksmīgu tūrisma produktu vai
mazo uzņēmumu.

dalibnieki iepazinās un piedaļījās
tematiskajā
ciemā
dažādās
radošajās darbnīcās
Trešais tematiskais ciems viesus no Balviem aizveda uz Augustovu, Podlases vojevodiste,
kas saucās Siera un Aukstuma
ciems Pats nosaukums jau atrisina ciema darbību. Šeit 15 mājās
var iepazīties ar dažādiem siera
siešanas veidie, un izbaudīt tematisku dabas taku.
- Veidojot Tematiskos ciemus
Latgalē, mēs varam mācīties no
Polijas pieredzes,- atzina Maruta
Castrova. - Tur ir ciemi, kuri darbojas joprojām un ir tādi, kuri ir
pārtraukuši savu darbību, būtiski
ir noskaidrot arī iemeslus, kāpēc
tā ir noticis.
Iespēja mācīties no kaimiņu

Kāpēc Polija?
Situācija
Polijas
lauku
teritorijās ir ļoti līdzīga Latvijas
un Latgales apstākļiem. Polijā
tematiskos ciemus sāka veidot jau
pirms 2008.gada, idejas īstenotājs
bija Dr.Vaclavs Idziaks, kurš pirmos tematiskos ciemus izveidoja
Rietumpomožes
vojevodistē
Košalinas aprinķī, sāka strādāt
ar lauku teritoriju iedzīvotājiem,
mudināja nebaidīties un īstenot
vispārdrošākās idejas, tādā veiā
radot, piemēram, Hobitu ciemu
Sjanovas apkaimē.
Polijā Balvu novada pārstāvji
iepazinās ar trim tematiskajiem
ciemiem Viens no tiem Gižicko
pilsētas
tuvumā
(VarmijasMazūrijas vojevodiste) Mozuru
burāšanas skolas apmeklējums
un aktivitātes tajā. Bija iespēja

pieredzes būs arī apmkelējot
tematiskos ciemus Lietuvā, kā arī
Latgales tematisko ciemus.

uzzināt par cilvēkiem ratiņķrēslos,
kas veiksmīgi apmācās burāšanu,
piedalās sacensībās un integrējas
sabiedrībā.
Otrs bija Muižnieku ciems
Krypno
pagastā,
Podlases
vojevodistē, kur ar tūristu piesaisti
nodarbojās visa ģimene - tēvs,
dēls un vedekla. Muižnieku
tematiskais ciems izveidojies no
dzimtas uzvārda. Delegācijas

braucienā uz Poliju, arī uz Lietuvu ir iespēja piedalīties ciemu
aktivitātēs, vērtēt un analizēt, vai
šāda veida ciemi būtu spējīgi darboties arī pie mums
Pieredzes apmaiņas braucienu organizēja Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „Taka”
pēc Latgales plānošanas reģiona
pasūtījuma.
Ilona Vītola

- Paldies par informāciju.
Intervēja Ilona Vītola

Paziņojums par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu
Ar Balvu novada Domes
2013.gada 12.septembra lēmumu
(sēdes prot. Nr.13, 42.§) „Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas
līdz
2030.gadam
pirmās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai” uzsākta
Balvu
novada
ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030.
gadam 1.redakcijas sabiedriskā
apspriešana.
Balvu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija līdz 2030.
gadam ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts novada
ilgtermiņa attīstības redzējums,
mērķi, prioritātes, rīcības virzieni
un telpiskās attīstības perspektīva.
Publiskā apspriešana tiek
noteikta no 2013.gada 16.septembra līdz 2013.gada 15.oktobrim.
Publiskās
apspriešanas
sanāksmes notiks:
• 2013.gada
2.oktobrī plkst.

Tematiskie ciemi - mīts
vai realitāte

Rakstiskus
priekšlikumus
un ierosinājumus Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam 1.redakcijas
papildināšanai iesniegt līdz 2013.
gada 15.oktobrim:
- Balvu novada pašvaldības
Vispārējā un juridiskā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, 2.stāvā
28.kab.;
- nosūtot anketu pa pastu uz
adresi: Balvu novada pašvaldība,
Balvi, Bērzpils iela 1A, LV-4501;
- elektroniski Balvu novada
pašvaldības mājaslapā www.balvi.
lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
Par Balvu novada attīstības
programmas izstrādi un par
sabiedrības līdzdalību atbildīgā
persona:
Balvu
novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļas plānotāja Valda Vancāne,
tel.: 64522456, e-pasts: valda.vancane@balvi.lv

Latgales tematiskajiem ciemiem kas šobrīd jau darbojas,
un ar tiem var iepazīties. Var
apmeklēt-Nākotnes ozolu ciemu,
Līvānu novada Sutru pagastā, Kotleru vīna ciemu, Preiļu novada
Pelēču pagasts, Višķu amatnieku
ciemu, Daugavpils novadā Višķu
pagastā, lauku mājas „Upenīte”
piedāvājumu (Tartakas 7, Aglona,
Aglonas novads).
Lietuvā aktīvi darbojas un var
iepazīt Vajasiškis Vecmāmiņu
ciemu, Antaliepte laipu ciemu Utenas apriņķis, Slīninkas
ūdensdzirnavu ciemā, Cijonai
Putnu tematisko ciemu.
Dodoties pieredzes apmaiņas

Dibina kontaktu ar Polijas uzņēmējiem

Piektdien, 6.septembrī, Balvu
novada pašvaldībā viesojās Latvijas Republikas konsulāta Gdaņskā
direktors Michal Duda, kurš tikās
ar vietējiem uzņēmējiem un
pārrunāja iespējamo sadarbību ar
interesējošiem Polijas ražotājiem,
uzņēmējiem.
Visas dienas garumā tika
organizētas individuālas tikšanās
Ziemeļlatgales Biznesa centrā un
iegūta vērtīga informācija abām
pusēm.
Polijas uzņēmējiem no Latvijas, Balvu novada, ir liela interese
iepirkt kokmateriālu, medu un citas preces, ko Polijā nav iespējams
iegādāties. Lielu interesi pārstāvis
no Polijas izrādīja par AS „Balvu

maiznieks” ražoto produkciju, kā
arī SIA „Lazdas” un IK „Asna-G”
apstrādāto kokmateriālu.
Konsulāta pārstāvis M. Duda
atzina, ka nākotnē vēlētos veidot

plašu sadarbību ar Polijas un Balvu novada uzņēmējiem, un Balvu
pilsētu attīstīt kā šīs sadarbības
centru. Tādēļ visi uzņēmēji tiek
laipni aicināti uz sadarbību.
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Spēka diena Balvos ar neparedzētu aktivitāti
15.septembrī
visā
Latvijā
norisinājās spēka diena, ko
organizē
Latvijas
Dzelzceļš
sadarbībā ar Ielu vingrotāju klubu. Latvijā aktivitātes norisinājā
sešdesmi spēka punktos. Viens no
tiem bija Balvu Valsts ģimnāzijas
stadionā. Ielu vingrotāju kluba
pārstāvis Balvos Kaspars Buliņš
pastāstīja, ka šogad aktivitāte
bija pārsteidzoša - piedalījās
72 dalībnieki. viņu vidū arī
četras maitenes. Jaunākajam
dalībniekam bija pieci, bet
vecākajam 44 gadi. Kopā Balvos spēka dienā stienis tika
pievarēts 890 reizes. Balvu spēka
punkta labākais rezultāts Agnim
Bombānam - 28 reizes.
Tā kā aktivitāte bija neparedzēti

Agnis Bombāns
liela, tiem dalībniekiem, kuri
nesaņēma nopelnītās Spēka die-

Kirils Logins

Sirds diena

29.septembrī visā pasaulē tiek
atzīmēta Sirds diena. Pasaules
Sirds dienas mērķis ir informēt
ikvienu par sirds un asinsrites
slimībām, to izplatību un riska faktoriem, jo šīs slimības ir
nozīmīgākā sabiedrības veselības
problēma visā pasaulē – un arī
Latvijā. Pasaulē katru gadu 17,3
miljoni nāves gadījumu saistīti
ar sirds un asinsvadu slimībām.
Sirds un asinsvadu slimības ir
visbiežākais nāves cēlonis Eiropas
Savienībā, izraisot nāvi aptuveni
40% jeb 2 miljoniem cilvēku gadā.
Statistikas dati liecina, ka sirds un
asinsvadu slimības joprojām ir
galvenais nāves iemesls Latvijā
(56% no visiem mirušajiem).
Risku saslimt ar sirds un asinsvadu
sistēmas slimībām ir iespējams
mazināt vai pat novērst, izdarot veselīgu izvēli un mainot
dzīvesveidu - nesmēķējot, veicot regulāras fiziskās aktivitātes,
ievērojot veselīga uztura pamatnoteikumus, izvairoties no stresa.
Ja Tu patiešām mīli savu sirdi, tad
ieteikumos 10 lietas veselai un
laimīgai sirdij
1.
Ūdens. Ūdens sirdij patiks visādos veidos. Ja peldēsi,
uzlabosi savu fizisko formu,
vielmaiņu, un sirds par to līksmos.
Ja ūdeni dzersi, pievienojot kādu
svaiga gurķa šķēlīti vai piparmētras
lapiņu, atjaunosi organismam
tik ļoti vajadzīgo šķidruma daudzumu, kas arī nepieciešams labai sirds veselībai! Pieaugušam
cilvēkam dienā vajadzētu izdzert
vismaz 2 – 3 litrus šķidruma, ja
ārsts nav noteicis citādāk!

2.
Miegs. Lai arī miegā
lielākā daļa organisma funkciju
turpina darboties, tas notiek
„atpūtas” režīmā, bez stresa
un vienmērīgi elpojot. Miegā
vajadzētu pavadīt vismaz 7 stundas, lai arī Tava sirsniņa uzkrāj
spēkus jaunai dienai un spēj Tev
kalpot bez ierunām.
3.
Pastaiga. Var staigāt
dažādi – tikai Tu un Tava sirds, bet
vēl labāk - Tu, Tava sirds un Tavs
sirdsāķītis... Bet galvenais – vajag
staigāt no sirds un ar prieku, tā lai
Tava pastaiga dod labumu tavai
veselībai. Un tā noteikti dos labumu, ja staigāsi regulāri. Sāc jau
tagad - katru dienu dodies vismaz
30 - 40 minūšu garā intensīvā
pastaigā.
4.
Atpūta. O! Vai tad atpūta
kādam var nepatikt? Ja vien būtu
tāda iespēja, varētu atpūsties
visu nedēļu un vēl arī brīvdienās!
Tava sirds par to tikai priecātos,
jo, redzi, viņai jau nav brīvdienu.
Taču tajā laikā, kad atpūties Tu, arī
sirds jūtas mierīgāka, nu gluži kā
pārējie Tavi tuvinieki un draugi,
kas atpūšas kopā ar Tevi.
5.
Vidusjūras diēta. Tās
pamatā ir augļi, dārzeņi, zivis,
olīveļļa un ļoti maz gaļas. Šāds
uzturs samazina iekaisumus, kas
noved pie sirds saslimšanām. Jā,
izskatās, ka Tava sirds labprāt dotos padzīvot uz kādu no Vidusjūras
valstīm, bet varbūt Tu viņai kaut ko
līdzīgu varētu noorganizēt tepat
Latvijā?
6.
Bietes. Vai nav labi
apzināties, ka ēdot mīļo, labo,
tradicionālo biešu auksto zupiņu,

nas aproces, jāpiezvana Kasparam
Buliņam 28748120.

5.

21.septembris - Eiropas
Sadarbības diena

Eiropas Sadarbības dienu
jau otro gadu organizē Eiropas
Komisija, popularizējot teritoriālo
un pārrobežu sadarbību un veicinot labas kaimiņattiecības starp
valstīm, kas šīs programmas ietvaros ir Latvija, Igaunija un Krievija.
Latvijā šo akciju organizē
Igaunijas - Latvijas - Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
Apvienotais
Tehniskais
sekretariāts. Šogad stādot kokus
gan Krievijā, Pleskavā, Latvijā,
Rēzeknē un Igaunijā, Tartu, tādā
veidā simbolizējot pierobežas
valstu noturīgo sadarbību.
Eiropas Sadarbības dienas
pasākumi notika arī Balvos –

20.septembrī plkst.14.00 par
godu Eiropas Sadarbības dienai
pie Ziemeļlatgales Biznesa centra
tika iestādīts ceriņkoks. Savukārt
21.septembrī plkst. 9.30 pie Balvu
Novada muzeja tika svinīgi atklāta
projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai
nepazaudētu – kultūrvēsturiskā
mantojuma
aizsargāšana”
informatīvā plāksne un iestādīti
ceriņi. Diena turpinājās ar Balvu Centrālās bibliotēkas rīkotu
semināru Ziemeļlatgales kultūras
un izglītības darbiniekiem par
tēmu „Latgaliešu folkloras tēli
un vērtības. Ieražas, to dinamika
mūsdienās”.

Gatis Aņisimovs

Tu iepriecini ne tikai vēderu, bet
arī savu sirdi? Ir pierādīts, ka bietes
satur vielas, kas veicina asinsriti un
paplašina asinsvadus. Un kas gan
vēl vairāk varētu patikt Tavai sirdij!
Tikai atceries – ēd biešu zupu bez
saldā vai skābā krējuma, treknas
lietas tava sirds nemīl.
7.
Rieksti. Katru dienu
apēdot pussaujiņu riekstu, ir
iespējams uzņemt pietiekamu
daudzumu „labo” taukvielu, kas
stiprinās Tavu sirdi. Nesālītas un
necukurotas mandeles, valrieksti, Indijas rieksti un pistācijas –
tie būs labi palīgi cīņā pret sirds
saslimšanām.
8.
Zivis. No sirds slimībām
un infarktiem lieliski palīdz
„mukt” zivis. Omega -3, -6 un -9
taukskābes, ko satur jūras veltes,
draudzējas ar sirdi un uztur veselu
sirds un asinsvadu sistēmu.
9.
Vīnogas. Vīnogas un
rozīnes ir ļoti labs palīgs sirds
stiprināšanā! Izrādās, ka vīnogu
iedarbība spēj mazināt sāls
kaitīgo ietekmi un cīnīties pret
paaugstinātu asinsspiedienu. Tava
sirds to pratīs novērtēt!
10. Svaigi spiestas sulas.
Rudens ir V
īstais brīdis, kad atkal
jāmeklē suluspiede un jāķeras
pie dažādu auglīšu un dārzenīšu
mizošanas, lai tiktu pie svaigi
spiestas sulas. Vitamīni, vitamīni
un vēlreiz vitamīni ir tie, ko Tava
sirds Tev prasa rudenī!

Iznāk pašvaldības atbalstītā grāmata
Ar
pašvaldības
atbalstu
izdevniecībā Jumava ir iznākusi
Irēnas Šaicānes grāmta. ”Balvi un
balvenieši”. Tās atvēršana notiks
23. Oktobrī Balvu Novada muzejā.
Aicinām visus interesentus!

ēsture nav vienīgi pagātnes notikumi, bet tā arī ir
vērtība, kas darbojas ciešā mijiedarbībā ar tagadni - tā
veido mūs kā personības, sniedzot izaugsmi zināšanās.

Grāmatas autore galvenokārt pievērsusies 20. gadsimta vēstures notikumu atspoguļojumam Balvos. Galvenā vērtība ir balveniešu atmiņu stāstos, kas kopā ar izrakstiem no arhīvu materiāliem palīdz veidot objektīvāku vēstures kopainu. Apkopotais
materiāls pierāda to, ka Balvi ir viena no skaistākajām pilsētām
Latvijā ar interesantu vēsturi, daudzveidīgu kultūras dzīvi un
cilvēkiem, kuri ir savas pilsētas un valsts patrioti. Grāmatā, mijoties vēsturiskiem faktiem un stāstiem, Balvu vēsture izstāstīta precīzi, radot sajūtu, ka stāstītais ir piedzīvots realitātē.

Viesiem veselas sirsniņas vēlot
– sabiedrības veselības speciālists
Ilze Kozlovska

BALVI
un balveniesi

Vēsture nav vienīgi pagātnes
notikumi, bet tā arī ir vērtība,
kas darbojas ciešā mijiedarbībā
ar tagadni - tā veido mūs kā
personības, sniedzot izaugsmi
zināšanās.
Grāmatas autore galvenokārt
pievērsusies 20. gadsimta vēstures
notikumu atspoguļojumam Balvos. Galvenā vērtība ir balveniešu
atmiņu stāstos, kas kopā ar izrakstiem no arhīvu materiāliem
palīdz veidot objektīvāku vēstures
kopainu. Apkopotais materiāls
pierāda to, ka Balvi ir viena no
skaistākajām pilsētām Latvijā ar
interesantu vēsturi, daudzveidīgu
kultūras dzīvi un cilvēkiem, kuri
ir savas pilsētas un valsts patrioti.
Grāmatā, mijoties vēsturiskiem
faktiem un stāstiem, Balvu vēsture
izstāstīta precīzi, radot sajūtu, ka
stāstītais ir piedzīvots realitātē.
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Pēc rekonstrukcijas atklāts bērnudārzs „Pīlādzītis”
Saulainā septembra pēcpusdienā
pie
bērnudārza
„Pīlādzītis” visus tā apmeklētājus
un viesus sagaidīja Balvu pilsētas
simbols – Vilks un aicināja uz
atklāšanas pasākumu, jo šodien
noslēdzies Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI) projekts „Kompleksi risinājumi ēku
energoefektivitātes uzlabošanai
Balvu
pirmsskolas
izglītības
iestādē „Pīlādzītis””.
Pēc Balvu PII „Pīlādzītis”
vadītājas Marijas Voikas uzrunas,
atklāšanas lenti pārgrieza Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Normunds Dimitrijevs
un Gulbenes RCI valdes loceklis
Sandis Brekte.
Savukārt
Balvu
novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva izteica pateicību visiem,
kuri ieguldījuši darbu projekta
realizēšanā:
Gulbenes
RCI valdes loceklim Sandim
Brektem, būvdarbu vadītājam

Renāram
Puriņam,
projekta
vadītājam Andrim Vrubļevskim un
būvuzraugam Pēterim Igaunim.
„Pateicoties viņu kopējam darbam
remontdarbi notika tik raiti un
šodien mēs varam priecāties par
mūsu skaisto, sakopto „Pīlādzīti”,
prieku pauda I.Kaļva.
Gandarījuma
sajūtu
un
prieku par paveikto ikvienam klātesošajam pastiprināja
bērnudārza audzinātāju un bērnu
sacerētās dziesmas un dzeja,
krāsainie baloni, jautrie smiekli un
čalas.
M.Voika atzina, ka gandarījuma un svētku sajūta tiešām ir
liela, jo „Pīlādzītis” šāda apjoma
remontdarbus piedzīvojis pirmo
reizi un šobrīd izskatās ļoti skaisti. Par sapratni, kvalitatīvo un
vienlaicīgi raito darbu bērnudārza
vadītāja īpaši pateicās Gulbenes
RCI komandai.
Jāpiebilst, ka remontdarbi
bērnudārzā tika uzsākti šī gada

pavasarī un ilga visu vasaru - tika
siltināta ēkas fasāde, cokols,
bēniņu un pagraba pārsegumi,
mainīts jumta segums un ārdurvis,
siltinātas apkures sistēmas un
karstā ūdens padeves caurules
pagrabstāvā, uzstādīti apkures

sistēmas un siltā ūdens padeves
regulēšanas elektroniskie taimeri, rekonstruēta ventilācijas
sistēma, kā arī mainīts bērnudārza
grupiņu
apgaismojums
uz
energoefektīvāku.
Klimata pārmaiņu finanšu

instrumenta
(KPFI)
projekta „Kompleksi risinājumi ēku
energoefektivitātes uzlabošanai
Balvu
pirmsskolas
izglītības
iestādē „Pīlādzītis”” ietvaros veikti darbi par kopējo summu LVL
209330 (ar PVN).

Balvu Valsts ģimnāzijas un Tilžas vidusskolas absolventēm LU Fonda mecenātu stipendijas
19 Latvijas Universitātes (LU)
studentiem pasniegtas LU Fonda
stipendijas „Ceļamaize 2013" un
M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijas, katra 1500 latu apmērā.
LU Fonds mecenātu stipendijas „Ceļamaize 2013" un
M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijas piešķir ambiciozākajiem
LU 1.kursa studentiem, kas
pieteicās stipendiju konkursā
š.g. martā un pēc divu kārtu
pārvarēšanas
un
studiju
uzsākšanas LU ir kļuvuši par LU
Fonda stipendiātiem.
LU Fonda stipendiāti studēs
astoņās LU fakultātēs. Populārākā
studiju programma stipendiātu
vidū ir „Datorzinātnes”, ko var
apgūt LU Datorikas fakultātē, šeit
uzsāks studijas: Vladislavs Tarasenkovs, Kristaps Sedols, Kaspars
Upenieks, Madars Zvaigzne, Anastasija Ņikiforova, Matīss Ķeiris.
LU Medicīnas fakultātē studijas uzsāks trīs stipendiātes: Agija
Kalve, Kristīne Vietniece, Rita
Turkina; arī LU Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultātē
studēs trīs LU Fonda stipendiātes:
Glorija Siliņa, Dana Drubiņa, Madara Krevica.
LU Ķīmijas fakultātē studijas
uzsākušas Valda Valkovska, Katrina Mertsa, savukārt LU Sociālo

zinātņu fakultātē - Kristīne Antonova,
Madara
Bartulsone.
Savukārt Līga Apsēna studē LU
Bioloģijas fakultātē, Kristīne Kitija Vagele - LU Ekonomikas un
vadības fakultātē, Vivita Elste – LU
Juridiskajā fakultātē.
Stipendija „Ceļamaize 2013”
piešķirta,
pateicoties
Annas
Čakstes Rollins, SIA „Arčers”,
Tēvijas fonda, Vairas Kristoferes
Pelēķis, SIA „Kesto” un SIA „MCD”
atbalstam.
M.M.V.
Petkevičs
piemiņas stipendijas piešķirtas,
pateicoties ienākumiem no LU
novēlotā nama K.Barona ielā
28/28a (Rīgā) apsaimniekošanas.
Pateicoties mecenātu labajai gribai, no 1995./1996.gada
piešķirtas 275 stipendijas programmas „Ceļamaize” ietvaros un
no 2002./2003.gada - 257 M.M.V.
Petkevičs piemiņas stipendijas.
Kristīne Antonova – LU
Fonda mecenātu stipendijas
„Ceļamaize 2013” ieguvēja
Kristīne
Antonova
ir
absolvējusi Balvu Valsts ģimnāziju,
ieguvusi stipendiju „Ceļamaize
2013” un uzsākusi studijas LU. Par
sevi stāsta:
„Vidusskolā
izlēmu,
ka
žurnālistika varētu būt mans
lauciņš. Balvu jauniešu biedrībā
„Kalmārs” darbojos kā reportiere

un atspoguļoju visus notikumus.
Papētījusi
Latvijā
piedāvātās
studiju programmas, izlēmu, ka
man vispiemērotākā varētu būt
tieši LU Sociālo zinātņu fakultātes
komunikācijas zinātņu programma, kur viens no moduļiem ir tieši
žurnālistika.

Tā kā es vienmēr cenšos
visu noskaidrot pēc iespējas
labāk, cītīgi izpētīju LU mājas
lapu, uzzināju par stipendiju
„Ceļamaize” un „M.M.V. Petkevičs
piemiņas stipendiju” un nolēmu
pieteikties, jo studēšanai bija
nepieciešams papildu finansiāls
atbalsts.
Piešķirtā stipendija sniedz
iespēju veltīt visu savu laiku

mācībām un sabiedriskajām
aktivitātēm, neuztraucoties par
dzīvošanas izmaksām Rīgā. Tā ir
mana izdevība ņemt no LU visas
iespējas, ko tā dod, lai vēlāk varētu
pilnvērtīgi izmantot savas iegūtās
zināšanas un pieredzi. Domāju, ka
stipendija ļaus sasniegt savu mērķi
– kļūt par žurnālisti. Savukārt
studiju laiks palīdzēs atrast īsto un
vienīgu ceļu, kā to īstenot.”
Vivita Elste - M.M.V. Petkevičs
piemiņas stipendijas ieguvēja

Vivita Elste ir absolvējusi
Tilžas vidusskolu, ieguvusi M.M.V.
Petkevičs piemiņas stipendiju
2013./2014.ak. gadam un uzsākusi
studijas LU. Par sevi stāsta:
„Esmu
ļoti
komunikabla
un sabiedriska jauniete, kas ar

lielāko prieku iesaistās un arī rīko
dažādus ārpusskolas pasākumus.
Vēlme mācīties un pilnveidot
sevi pamudināja mani studēt LU
Juridiskajā fakultātē.
Esmu liela sava pagasta un
savas skolas patriote, tādēļ esmu
viena no iniciatorēm, lai savā
Tilžas vidusskolā katru gadu atjaunotu vai labiekārtotu kādu telpu.
M.M.M. Petkevičs piemiņas
stipendija man nozīmē iespēju
sasniegt savu mērķi – iegūt
augstāko
izglītību,
tādējādi
pierādot, ka jebkurš no mums var
sasniegt savus mērķus, tikai ir ļoti
tas jāgrib un jācenšas darīt viss
iespējamais.”
Informācija par pieteikšanos
LU Fonda mecenātu stipendijām
Līdz 1.oktobrim norit pieteikšanās LU Fonda mecenātu
stipendijām 2013./2014. akadēmiskajam gadam. Studentiem ir
iespējams pieteikties stipendijām,
kas paredzētas gan LU, gan
citu augstskolu spējīgākajiem,
motivētākajiem un sekmīgākajiem
studentiem. Vienas stipendijas apjoms ir no 1000 līdz 6000
latiem gadā. Lai piedalītos stipendiju konkursā, pretendentiem
jāaizpilda elektroniska pieteikuma
anketa mājas lapā www.fonds.lv.
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Balvu Valsts ģimnāzija ievieš skolas formas
Kopš jaunā mācību gada
sākuma Balvu pilsētas ielās sastopami skolēni tumšzilās jakās un
vestēs, kurus ieraugot, visiem ir
skaidrs – Balvu Valsts ģimnāzijas
audzēknis.
Balvu Valsts ģimnāzija ir
vienīgā skola Balvu novadā, kura ir
spērusi pirmo soli ceļā uz vienotu
formu, un ar šī gada septembri
ieviesusi vienotu skolas formas
tērpa elementu – jaku vai vesti,
uz kuras sudraba diegiem izšūts
ģimnāzijas logo – pūce.
Ģimnāzijas direktore Inese
Paidere atzīst, ka ideja par skolas formām radusies darbojoties
programmas „Iespējamā misija”
direktoru klubā, kurā kolēģi no
citām skolām formas ieviesa vai
jau bija ieviesuši. Tomēr ceļš līdz
skolas formu ieviešanai bijis ilgs
un nebūt ne vienkāršs: „Par ideju

diskutēja ģimnāzijas padomes
sēdēs, kurās piedalās katras
klases vecāku pārstāvis, tam sekoja skolēnu Domes lēmums,
prezentācijas skolēniem, tajās
savā pieredzē dalījās arī Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni,
kuri formas elementu nēsā jau
vairākus gadus. Formu ieviešanu
atbalstīja arī Balvu novada Domes
priekšsēdētājs, kuram pārliecība
par formu nepieciešamību ir radusies pēc skolu apskatīšanas
Īrijā, un, kas deva papildus stimulu
tās ieviest.”
Pēc ilgām un garām diskusijām
skolēni
vairākkārt
piedalījās
balsošanā par formu ieviešanu,
elementa veidu un to krāsu.
Vairākums
atbalstīja
vienota
apģērba elementa ieviešanu, līdz
ar to tika meklētas firmas, kas šādu
apģērbu ražo. Formu ieviešanas

procesā sevi prezentēja 3 firmas,
skolēniem un vecākiem dodot
iespēju atnākt uz skolu, apskatīt
formu prototipus un nobalsot
par sev tīkamo. Ar lielu balsu
vairākumu uzvarēja SIA „AMERI“
no Rīgas.
I. Paidere uzskata, ka ģimnāzija
ir un būs prestiža skola, kurai jābūt
savām formām: „Salīdzinājumam
varu teikt, ka ārzemēs – Austrālijā,
Īrijā - skolā, kurai nav savu formu,
ir problemātiski nokomplektēt
klases, jo šādas skolas netiek
uzskatītas par prestižām. Arī Rīgas
Franču licejā, kas viennozīmīgi ir
prestiža skola, formas tiek nēsātas
jau vairākus gadus.”
„Lai arī vairākumā Latvijas skolu tiek praktizēta viena apģērba
elementa
nēsāšana,
tomēr
skolēniem un vecākiem būtu
jāpiedāvā iespēja iegādāties arī

svārkus u.c. apģērba elementus,
bet par to lai lemj paši skolēni,
vecāki, pašpārvalde un ģimnāzijas

padome”, uzskata ģimnāzijas direktore.

Tikai līdz 30.septembrim Balvu Novada muzejā būs apskatāma
Tukuma muzeja ceļojošā izstāde “Sibīrijā rakstītas vēstules uz
bērza tāss”
2009. gadā UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautas
19 Sibīrijā rakstītas vēstules uz
bērza tāss, kas glabājas septiņos
Latvijas muzejos.
Izstāde ir desmit reālu cilvēku
dzīvesstāsti, kurus skārusi padomju varas iestāžu īstenotā nacionālās
identitātes iznīcināšanas politika. Vēstuļu autori ir Latvijas
inteliģences un zemniecības
pārstāvji, kas savas sabiedriskās
darbības, pilsoniskās pozīcijas vai
izrādītās pretestības dēļ nokļuvuši
padomju varai nevēlamas personas statusā, apcietināti un sodīti

pēc Otrā pasaules kara vai izsūtīti
uz Sibīriju 1941. gada 14. jūnijā vai
1949. gada 25. Martā. Vēstules
uz bērza tāss rakstītas Sibīrijā –
ieslodzījuma vai spaidu darbu
nometnēs un nometinājuma
vietās – laikā no 1941. līdz 1956.
gadam. Tās ir padomju laikmeta
liecības, kuras raksturo Latvijas
20. gadsimta vēstures traģiskākos
mirkļus.
Vēstules, to saturs, valoda, cenzēšanas zīmogi raksturo padomju totalitārā režīma
iespējas kontrolēt cilvēku dzīvi.
Vēstules rakstītas uz bērza tāss,
kas bieži vien bija vienīgais pie-

Tas bija jauks sākums
Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.
Krišjāņu skolā
ieskanējās
pirmās skolas dienas zvans
jautrā, atraktīvā gaisotnē. Liels
pārsteigums skolēniem, vecākiem
un skolotājiem bija jautro klaunu
Lenija un Levija ierašanās.
Klauns Lenijs atklāja, ka skola
ir kā liela lidmašīna, kas sastāv
no
daudzām
mazmazītiņām
lidmašīniņām. Tā katru skolēnu
aizved ceļojumā. Tomēr kāds būs
šis ceļojums - atkarīgs no pašiem
skolēniem.
Klauni skolēniem pastāstīja
arī to, ka, lai lidmašīna lidotu bez
aizķeršanās, ir vajadzīgi abi spārni,
tā arī klašu kolektīvos - lai skolēni
ko sasniegtu, katram ir jābūt gatavam palīdzēt un aizstāvēt vienam
otru, tikai tā viņi spēs noturēties
gaisā!
Klauni aicināja ikvienu no
skolēniem apņemties ko labu
izdarīt un mācību gada laikā cītīgi

strādāt pie tā, lai to realizētu!!
Piedaloties izlozē, skolēni izlozēja
klašu
apņemšanos.
1.klase
apņēmās pasargāt mazākos, 2.kl.daudz sportot, 3.kl. – labi mācīties,
4.kl. - 5.kl.- nebastot skolu, 6.kl.saudzēt nervus skolotājiem, 7.kl.
– regulāri samīļot vecākus vakarā,
8.kl.- 9.kl.
Savukārt
struktūrvienības
vadītāja Gunta Rižā iepazīstināja
ar visu skolotāju apņemšanos:
„Labu domāt, labu darīt, labu
runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu
dot un labu ņemt – labi būs!”
Skolas direktore Ilona Stepāne
novēlēja veidot skolas dzīvi
interesantāku pašiem, jo par savu
ikdienas labsajūtu esam katrs pats
atbildīgs. 1.klases skolēniem viņa
vēlēja, lai soma nekad nav smaga,
savukārt visiem pārējiem – būt
draudzīgiem, saprotošiem.
Jautrie klauni lūdza 1.klases
skolēniem Paulai Danielai Caunei un Marko Marizo Petrovam
iezvanīt pirmo mācību stundu.
Skolas zvans vēstīja, ka klāt ir
septembris un mācības - galvu
reibinošu ceļojumu zināšanu
pasaulē 9 mēnešu garumā .
Jauku darba cēlienu visiem vēl
Krišjāņu skolas skolotāju kolektīvs.

ejamais materiāls apcietinājuma
un izsūtījuma vietās. Tās bija
vienīgais veids, kā uzturēt saikni ar
dzimteni un tuviniekiem. Vēstulēs
spilgti izpaužas ticība labajam,
rūpes par tuviniekiem, cerība
izdzīvot un atgriezties mājās.
Izstāde ir apceļojusi daudzas
Latvijas pilsētas, pabijusi Somijā
un Igaunijā.
Materiāls sagatavots apkopojot publikācijas internetā (www.
unesco.lv, www.tukumamuzejs.lv,
www.aizputesnovads.lv )

Izbraukuma sanāksmē tiekas pagastu
pārvaldnieki
Noslēdzot
kārtējo
darba
nedēļu, šodien, 20.septembrī,
Bērzkalnes pagastā tikās Balvu novada pagastu pārvalžu
vadītāji, Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs, Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva un pašvaldības speciālisti,
lai pārrunātu aktualitātes, dalītos
darba pieredzē un iepazītu pagastu.
Sanāksme
iesākās
ar
Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja
Jāņa
Roginska
prezentāciju un stāstījumu par
savu pagastu un tajā paveikto. J.Roginskis informēja, ka
iedzīvotāju
skaits
pagastā
samazinās, bet ar to darbs
neapstājas – pagasta ēkā veikti
remonti sociālā darbinieka un
bāriņtiesas darbinieka kabinetā,
veikts remonts bērnudārza virtuvē
un koridoros, laika gaitā pagastā
ir izveidota peldvieta, renovēta
kapliča un veikti citi darbi, lai
attīstītu pagastu.
Balvu novada pašvaldības
speciālisti klātesošos informēja
par
grozījumiem
iepirkumu
procedūrā un vērsa uzmanību,
kam jāpievērš uzmanība, sākoties
jaunajam gadam. Tāpat pagastu

pārvaldes vadītāji tika aicināti
sakārtot datus iedzīvotāju un
adrešu reģistros.
Savukārt Balvu tālākizglītības
un cilvēkresursu attīstības centra
(TIC) vadītāja Maruta Castrova
dalījās ar Polijā gūto pieredzi un
aicināja pagastu pārvaldniekus
aktīvi
uzrunāt
iedzīvotājus,
iesaistīties projektā un veidot savus „Latgales tematiskos ciemus”.
Sīkāka informācija un apmācības
par šādu ciemu veidošanu notiks
22.oktobrī TIC telpās.
N.Dimitrijevs
uzsvēra
jautājumu par ceļu uzturēšanu,

bet
izpilddirektore
I.Kaļva
klātesošajiem atgādināja par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas
līdz
2030.gadam
1.redakcijas publisko apspriešanu,
kas 2.oktobrī plkst.10.00 notiks
Kubulu kultūras namā, plkst.13.00
Tilžas kultūras namā, plkst.15.00
Bērzpils Saieta namā, Bērzpilī
un plkst.17.00 Balvu Kultūras un
atpūtas centrā, Balvu novadā, Balvos. Visi tiek aicināti piedalīties
šajās sanāksmēs un izteikt savu
viedokli.
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Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsargāšana
Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar Sangastes lauku
pašvaldību (Igaunijā) un Pleskavas apgabala Dedoviču rajona
administrāciju Krievijā īsteno
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007.-2013.gadam atbalstītu Projektu Nr. ELRII-308 „To preserve
not to lose it – safeguarding of
cultural heritage” (latviskais tulko-

jums: „Saglabāt, lai nepazaudētu
– kultūrvēsturiskā mantojuma
aizsargāšana). Granta līgums ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32.

Projekta
ietvaros
tiek
izsludināts kopējās GRAFISKĀS
ZĪMES konkurss.

„Akāciju saimnieki” realizē projektu
„Māja, kurā gribas dzīvot”

Kubulu pagasta
Kalna ielas 11 mājas
iedzīvotāji „Akāciju
saimnieki”, uzrakstot
projektu „Māja, kurā
gribas dzīvot” Nr.
2013-KNHM-1-45, startēja Balvu
rajona partnerības izsludinātajā
projektu konkursā „Sabiedrība
ar dvēseli 2013”, ko finansēja
Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappi
(KNHM) fonds un guva atbalstu tā
realizācijai.
Projekta mērķis un pats
projekts ir kā veltījums mājai
„Akācijas” 50 gadu jubilejā! Mājas
iedzīvotāji, paaudzēm vienojoties
kopīgā darbā, veica kosmētisko
remontu mājas kāpņu telpā, veidojot jaunās paaudzes attieksmi
pret savu īpašumu.
Projekta kopējais finansējums
sastādīja Ls 225.50, no kuriem Ls

202.95 finansēja (KNHM), bet Ls
22.55 paši mājas iedzīvotāji.
Laika gaitā mājas kāpņu
telpa bija kļuvusi nobružāta un
nepievilcīga - Latvenergo pārcēlto
elektrības skaitītāju rezultātā
(no kāpņu telpas uz āru) sienās
palikuši
caurumi,
mainoties
televīzijas padevei, kāpņu telpā
bija neskaitāmi vadu mudžekļi,
kāpņu laikumiņos izlūzušas flīzes,
sienas nobružājušās, pastkastītes
vecas.
Nu šī vasara „Akāciju” mājas
iedzīvotājiem
izvērtās
īpaši
darbīga. Mājas iedzīvotāji ķērās
pie darba un, kā projekta ietvaros
bija plānots, visus darbus paveica
5 talku ietvaros:
•
Nomazgāja veco krīta
segumu un aizšpaktelēja sienas;
•
Aizmūrēja sienās caurumus;
•
Nogruntēja sienu un
griestu virsmas;
•
Nokrāsoja griestus, sienas, durvis, kāpņu margas, vecās
pastkastes;
•
Uzklāja kāpņu lauku-

miņos jaunas flīzes;
•
Piestiprināja vadus;
•
Uzstādīja jaunu ziņojumu dēli.
Nu mājas kāpņu telpa ir gaiša,
sakopta un pievilcīga. Mājas
iedzīvotāji vairāk iepazinušies,
sadraudzējušies un kopīgā darbā
guvuši gandarījumu par paaudžu
kopīgo darbu un darba tikuma
nodošanu jaunajai paaudzei.
Ar šo rakstu vēlējāmies
iedrošināt daudzzīvokļu māju
iedzīvotājus, negaidīt Laimes
lāci, kas atnāks un visu nokārtos,
uzdrošinaties,
izdariet
un
gandarījums par paveikto jums
ļaus darīt vēl, un vēl, un vēl!
Paldies
Balvu
rajona
partnerībai un Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappi fondam par sniegto
iespēju piedalīties projektā un
finansējuma piešķiršanu!

Nāc uz lapeni Tilžā
Šajā vasarā Tilžā tika realizēts
projekts „Nāc un izmanto brīvi”
(2013-KNHM -1-52), kuru veica
Tilžas jauniešu biedrība „nextHorizont”. Tilžas jaunieši laiku
atpakaļ ir izveidojuši biedrību
„nextHorizont” ar mērķi veicināt
Tilžas jauniešu dzīves uzlabojumu savā pagastā. Tādēļ piedalījās
projektā, lai paši varētu izgatavot un uzstādīt lapeni biedrības
vajadzībām, kuru izmantos kā telpu āra nodarbībām.
Biedrība „nextHorizont” vienojās ar skolas vadību, ka lapene tiks novietota uz Tilžas vidusskolai piederošās zemes, kura
atrodas Tilžas upes krastā un būs
brīvi pieejama pašiem, tūristiem,
skolēniem, sportistiem, ģimenēm,
viesiem un citiem. Pie lapenes jau
iepriekš bija labiekārtota ugunskura vieta.
Pēc
projekta
realizācijas
piekļuve lapenei ir brīva, to var
izmantot arī citi Tilžā esošie
sabiedrības locekļi - jaunieši,
ģimenes, tūristi, sportisti, skolas
un citi, atpūtai dabā vai brīvā laika
pavadīšanai. Projektā iegādājās
kokmateriālu lapenes būvēšanai,

apstrādei, jumta segumu. Paši
biedrības locekļi, sadarbībā ar
Tilžas vidusskolas mājturības
skolotāju Dzintaru Studentu
veica lapenes izgatavošanas un
uzstādīšanas darbus: Iegādājās
materiālus lapenes sagatavošanai
un būvniecībai,
apstrādāja
materiālus,
izgatavoja
un
uzstādīja lapeni. Izgatavoja galdu
un krēslus, kā arī atkritumu urnu.
Uzstādīja ugunskura vietā metāla
statņus.
Projekts tika iesniegts KNHM
fonda
finansētajā
projektu
konkursā „Sabiedrība ar dvēseli
2013”. No projekta izmaksām
daļu līdzfinansēja paši projekta
realizētāji. Projekta kopējā summa sastādīja 629 Ls. No fonda tika
piešķirti līdzekļi 455,40Ls.
Aktīvākie lapenes būvētāji
bija Ruta Berķe, Dzintars Students, Aiga Dzene, Dagne Striķe,
Jānis Pujats, Gatis Kuģenieks, Agris Gabrāns, Kristiāns Ločmelis,
Kristīne Razgulova, Alise Ločmele,
Alens Korkls, Reinis Gabrāns, Jānis
Imants Vilkancis, Matīss Zelčs,
Valters Grigāns, Guntars Voicišs,
Andris Jēkabsons, Ainārs Students, Egons Lukstiņš.
Projekta koordinatore:
Solveta Logina

Projekta „Māja, kurā gribas
dzīvot” koordinatore Lija Bukovska

Apgleznojam garāžas sienu un dāvinām pilsētai
Katru gadu cenšamies uzlabot
Balvu Mākslas skolas telpu un
apkārtnes vizuālo izskatu. Šogad
pavērās iespēja realizēt vienu
no iecerēm- apgleznot skolas
teritorijā esošās garāžas sienu.
Izmantojām iespēju piedalīties
projektu konkursā „Sabiedrība ar
dvēseli 2013.” Konkursu organizēja
„Balvu rajona partnerība” un

finansējumu piešķīra Nīderlandes
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fonds. Projekts
„Dāvana pilsētai!” tika atbalstīts
un saņēmām 90 procentu atbalstu materiālu izdevumiem.
Projektā netiek apmaksāta darba
alga. Jūnija sākumā ķērāmies
pie darba. Pateicoties iniciatīvas
grupas aktīvai darbībai tika sagatavota sienas virsma, izstrādātas
un analizētas darba skices. Darbā
iesaistījās arī Balvu Mākslas skolas
6.a klases audzēkņi. Rezultātā
esam īstenojuši vienu no savām

iecerēm, pārliecinājušies, ka
esam laba komanda. Ar projektu vēlējāmies parādīt, ka
arī personīga iniciatīva var tikt
atbalstīta un dot ieguldījumu
Balvu pilsētvides
uzlabošanā.
Paldies visiem projekta realizācijā
iesaistītajiem- Valērijam Laicānam,
Olgai Rečei, Līgai Podkovirinai un
6.a klases audzēkņiem! Ļoti ceram, ka pilsētas iedzīvotājiem patiks mūsu darba rezultāts.
Balvu Mākslas skolas direktore
un projekta „Dāvana pilsētai!”
koordinatore Elita Teilāne.

Svarīga informācija ģimenēm ar bērniem - elektrības norēķinu
kartes trūcīgajām ģimenēm
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē, ka
2013.gada 16.augustā Balvu novada pašvaldība noslēdza jaunu
dāvinājuma līgumu ar Latvijas
pašvaldību savienību par papildus 200 elektrības norēķinu
karšu saņemšanu, AS „Latvenergo” Sociālā atbalsta 2012. gada
1.februāra uzsāktās kampaņas
realizēšanai.
Dāvinājuma ietvaros Elektrības
norēķinu karti var saņemt Balvu
novadā deklarētās un dzīvojošās

ģimenes ar bērniem, kuras
kampaņas periodā no 2012.gada
1.februāra nav saņēmušas šo karti.
Sociālajā dienestā var griezties:
•
Trūcīgas ģimenes ar
bērniem (izņemot tās ģimenes,
kuras iepriekšējās dāvinājuma
kampaņas ietvaros saņēmušas 2
Elektrības norēķinu kartes – 500
kWh);
•
Daudzbērnu ģimenes
(kuras nav saņēmušas tarifa
kompensāciju
2400kWh

patēriņam no AS „Latvenergo”;
•
Daudzbērnu ģimenes,
kas šajā kampaņā ir saņēmušas tikai vienu Dāvanu karti;
•
Maznodrošinātas ģimenes ar bērniem;
•
Ģimenes, kurās ir bērni,
kas slimo ar celiakiju;
•
Ģimenes ar bērniem
– ar īpašām vajadzībām (ar
invaliditāti);
•
Ģimenes ar audžubērniem
un
aizbildniecībā
esošiem bērniem;

•
Ģimenes ar 2013.gadā
dzimušiem bērniem;
•
Nepilnās ģimenes, kurās
zaudēts kāds no apgādniekiem;
•
Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku
ģimenes, kurās ir bērni;
•
Ģimenes ar bērniem,
kurās kādam no vecākiem ir
piešķirta invaliditāte;
Dodoties uz Sociālo dienestu,
līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments (pase) un dokumenti, kuri apliecina atbilstību

kādai no mērķa grupām, kā arī
mājsaimniecības elektroenerģijas
piegādes līguma numurs.
Kartes var saņemt:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz
12.00; 13.00-18.00
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz
12.00; 13.00-16.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz
12.00
Informācija uzziņām pa telefonu: 26611257 vai 64521176
Ņemiet vērā arī to, ka karšu
skaits ir ierobežots!
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ZAAO izglītības iestādēm piedāvā
konkursus par vides tēmu
SIA ZAAO (ZAAO) aicina
skolas un pirmskolas izglītības
iestādes
iesaistīties
radošos,
izglītojošos un praktiskos konkursos projekta ”Cilvēks vidē” ietvaros.
Šajā mācību gadā skolu
audzēkņiem ir iespēja darboties
piecos aizraujošos un interesantos konkursos, savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu bērni aicināti
iesaistīties trijos konkursos.
Konkursi skolu audzēkņiem:
„ZAAO
pastkarte”;
„ZAAO
mēneša jautājums”, „Šķiroto atkritumu akcija”. Šajā gadā divi jauni,
radošie konkursi - „Komiksi par atkritumiem” un “Galda spēles”.
Konkursi pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem: „ZAAO pastkarte”, „Šķiroto atkritumu akcija”,
jaunums - radošais konkurss
„ZAAO glezna”.
Jaunieši aicināti piedalīties
arī individuālos konkursos un
aptaujās sociālajā tīklā draugiem.
lv profilā „ZAAO EKO burziņš”.
Konkursu
uzvarētājiem
tiek
piešķirtas balvas.
ZAAO vides izglītība ir vērsta
uz bērnu un jauniešu līdzdalību
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Vēlies uzsākt uzņēmējdarbību?
Tev ir iespēja apmeklēt bezmaksas semināru par iespējām
uzsākt uzņēmējdarbību.
Seminārā tev būs iespēja
uzzināt:
•
Kā
pareizi
reģistrēt
uzņēmējdarbību,
• Kādas ir PVD prasības
mājražotājiem,
• Kādas ir darba tiesisko
attiecību un darba aizsardzības
likumdošanas
pamatprasības,
uzsākot uzņēmējdarbību,
Kā arī varēsi uzdot sev
interesējošus
jautājumus

pārstāvjiem no VID, PVD , Valsts
darba inspekcijas u.c.
Seminārs norisināsies 2013.
gada 25.septembrī ZIEMEĻLATGALES BIZNESA CENTRĀ (Vidzemes iela 2b, Balvi)
Pieteikšanās līdz 23.septembrim pa tālr.25431213 vai elektroniski muzejs@balvi.lv (norādot
vārdu, uzvārdu, telefona numuru).
Vietu skaits ierobežots!

Pēdējā iespēja pieteikties
konkursam „Eksporta un
inovācijas balva 2013”
vides kvalitātes uzlabošanā. Tās
mērķis ir piesaistīt bērnu, jauniešu
un viņu vecāku uzmanību
aktualitātēm atkritumu jomā, veidot izpratni par videi draudzīgu
atkritumu apsaimniekošanu, par
atkritumu šķirošanu un dabas
resursu saudzēšanu.
Papildus
informācija
par
ZAAO vides izglītības projekta

„Cilvēks vidē” konkursa nolikumiem un pieteikšanos atrodama
ZAAO mājas lapā www.zaao.lv,
sadaļā „Sabiedrības izglītošana”.
SIA „ZAAO” vides projekts
„Cilvēks vidē” darbojas jau vairāk
nekā desmit gadus. 2012./2013.
mācību gadā projektā iesaistījās
75 skolas un 41 pirmsskolas
izglītības iestāde.

Pieteikšanās termiņš konkursam „Eksporta un inovācijas balva
2013” pagarināts līdz 2013. gada
30. septembrim.
Konkursam „Eksporta un
inovācijas balva 2013” iespējams
pieteikties šādās kategorijās:
- Eksportspējīgākais komersants;
- Importa aizstājējprodukts;
- Inovatīvākais produkts;
- Rūpnieciskais dizains.
Laureātu apbalvošana no-

tiks 2013. gada 11. decembrī, kad
dalībniekus sveiks konkursa patrons Valsts prezidents Andris
Bērziņš.
Informācija par konkursa norisi un balvām pieejama LIAA mājas
lapā šeit.
Jūsu pieteikumus gaidīsim
līdz šī gada 30. septembrim uz epasta adresi zinas@liaa.gov.lv vai
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā
(Pērses iela 2, Rīga, LV-1442).
Pieteikuma anketas www.balvi.lv

Kapavietas kopšanas pakalpojums arī Balvu novadā

Ik
gadu
Nodarbinātības
valsts aģentūra bezdarbniekiem
piedāvā iesaistīties dažādos atbalsta pasākumos un viens no tiem
ir “Pasākumi komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai” atbalsta pakalpojumu saņemšanai.
Pasākuma
koordinatore
Balvu filiālē ir Anna Veisa. Šogad
pasākumā iesaistījās 129 bezdarbnieki visā Latvijā, no Balviem pieci.
Eksperti, kuri vērtēja iesniegtos
biznesa plānus Rīgā, atbalstīja
četrdesmit. No pieciem Balvu
filiālē iesniegtajiem plāniem, tika
atbalstīti divi, viens palicis rezervistos.
Viena no atbalsta saņēmējām
ir Inna Daukste, kura saņēma
atzinīgus vārdus no projektu
vērtētājiem Rīgā par sava biznesa
ideju “Kapavietas kopšanas pakalpojumi”. Augustā Inna reģistrēja
saimniecisko darbību un veica
investīcijas tās nodrošināšanai
NVA “Pasākuma komercdarbības
vai pašnodarbinātības uzsākšanai”
ietvaros. Inna ir priecīga par šo
iespēju strādāt sirdij tīkamu darbu,
iepriecinot citus un nodrošinot sev
ienākumus.
Latvijas kapsētu skaistums…
Piederīgo sēras par aizgājēju,
šķiet, saplūstam ar sirmajiem ozoliem, liepām, bērziem, kļavām,
tie kā uzticami sargi nostājušies
starp kapu kopām un raugās
lejup. Dabas doto daiļumu papildina palicēju iekšējā vēlme pēc
sakoptības, ziediem, vēlme uzlikt pieminekli, iekalt akmenī
vārdus un uzvārdus, gadskaitļus,
mirušajiem un dzīvajiem tuvu
domu…
Piederīgo kapu kopšana ir
katra cilvēka sirdsapziņas un
piemiņas jautājums. Diemžēl
urbanizācija un hronisks laika
trūkums neļauj pienācīgi sakopt
tuvinieku atdusas vietas. Tieši
tāpēc kapsētās arvien biežāk paveras aina, kad redzamas nekoptas un pat pamestas kapavietas.
Tagad radušos situāciju iespējams
atrisināt civilizētā veidā, uzticot
rūpes par kapavietas kopšanu
un uzturēšanu pakalpojumu

sniedzējam.
Arī Balvu novadā ir radīta
jauna, novadā nebijusi nodarbe
– kapavietas kopšanas pakalpojumu sniegšana, kas plānota
Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas, Alūksnes, Apes un Gulbenes
novados, ar laiku arī citās Latvijas
apdzīvotās vietās.
Ne vienmēr dzīvē izveidojas
tā, ka tuviniekiem ir iespējams
savu piederīgo kapa vietu apkopt
tik bieži, cik viņi paši to vēlētos.
Iemesli var būt visdažādākie –
laika trūkums, attālums, darba
specifika vai kas cits. Un ne jau
tas ir būtiskākais, daudz svarīgāk
ir atrast risinājumu šai problēmai.
Tāpēc tiek piedāvāts – pakalpojums „Kapavietas kopšanas pakalpojumi".
Par kapu kopšanas pakalpojumu interesenti tiek aicināti zvanīt
uz reklāmās, novadu pašvaldību
pārvaldēs un citos informācijas
avotos norādīto tālruņa numuru.
Kapu
kopšana
nav
tikai konkrētu darbu veikšana
konkrētos datumos. Labprāt tiks
uzklausītas pasūtītāju vajadzības
un tiks piedāvāti kapavietas
kopšanas risinājumi no savas
puses. Tiks piedāvāts gan novietot svaigus ziedus (tai skaitā
konkrētos klienta norādītos datumos,
piemēram,
aizgājēja
dzimšanas dienā, ja personīgi
netiek), apgrābt kapa vietas,
pavasarī sastādīt jaunus stādus
(iepriekš saskaņojot ziedu izvēli),
regulāri apcirpt dzīvžogus, sagatavot augus ziemai (ieziemot),
apsedzot tos ar skujām, izņemt
vecos stādus, sakopt kapus pirms
kapu svētkiem, nokrāsot soliņu un
daudz ko citu.
Kā pierādījumu, ka vienošanās
tiek pildīta, pēc katras kapu
kopšanas pasūtītājam tiks nosūtīta
elektroniska atskaite, fotoattēli,
kur piederīgo kapa vieta būs
redzama pirms kopšanas un,
protams, pēc tās. Tā klients būs
drošs par to, kas un kā ir izdarīts.
Tiek garantēts, ka fotoattēli tiks
uzņemti tā, lai klients varētu būt
pārliecināts, ka attēlos redzami

tieši viņa piederīgo kapi.
Kapu kopšanas pakalpojumus piedāvās ļoti plašā teritorijā,
tāpēc noteikti varēs vienoties par
sadarbību arī tad, ja pasūtītāja
piederīgo kapa vietas nav kādā no
apkalpojošās teritorijas.
Šobrīd plānots, ka pakalpojumi tiks sniegti visos gadalaikos,
izņemot ziemas mēnešus – no decembra līdz martam (4 mēneši)
Praksē tas izskatītos sekojoši:
1)
Klients pasūta kapa vietas sakopšanu, sazinoties telefoniski vai ar elektroniskā pasta
starpniecību;
2)
Sniedz
pakalpojuma
sniedzējam informāciju par kapavietu un sniedz atļauju veikt
sakopšanas darbus;
3)
Pakalpojuma sniedzējs
izbrauc uz klienta norādīto
piemiņas vietu;
4)
Tiek veikta kapavietas
apsekošana un fotografēšana;
5)
Klientam tiek izsūtītas
fotogrāfijas kopā ar darba veicēja
priekšlikumiem un konkrētu veicamo darbu sarakstu;
6)
Klients izvēlas tikai tos
pakalpojumus, kuri viņam šķiet
saistoši;
7)
Ar klientu tiek noslēgts
pakalpojumu līgums;
8)
Izpildot pasūtījumu, tiek
veikta fotografēšana reālajā laikā;
9)
Pēc darbu veikšanas
pasūtītājs saņem foto atskaites par
padarīto;
10) Izvērtējot foto atskaites,
pasūtītājs ir patīkami pārsteigts par
darba kvalitāti un draudzīgajām
cenām;
11) Abas puses sadarbojas
arī turpmāk un visi ir apmierināti.
Lai sāktu izmantot kapu
kopšanas pakalpojumu, pasūtītājam tikai jāsazinās ar Innu pa
tālr. Nr. 29255118 vai elektroniski seila00@inbox.lv, lai vienotos par kapu kopšanas biežumu,
konkrētiem veicamajiem darbiem
un samaksu, noslēdzot pakalpojumu līgumu, kas tiks izstrādāts
katram individuāli, ņemot vērā
klienta vēlmes.
Nākotnē plānots:

•
slēgt sadarbības līgumus
ar pašvaldībām par sadarbību
pamestu un ilgstoši nekoptu kapavietu kopšanu;
•
sadarboties ar apbedīšanas birojiem, piedaloties bēru
ceremonijas organizēšanā;
•
piedāvāt starpnieka pakalpojumi, palīdzot atrast amatnieku, pieminekļu un rāmīšu
gatavotāju kontaktus, palīdzēt
izstrādāt kapavietas dizainu un
plānošanu;
•
puķu un košumkrūmu
stādu audzēšana un tirgošana pie
kapiem, kā arī to izmantošana
sava pakalpojuma sniegšanā;

Kapusvētki ir tāda latviešu
īpatnība. No vienas puses,
nemoderni un nelaikmetīgi, bet
latviešiem un zemkopju tautām
vispār ir ļoti raksturīgi uzturēt ciešu
saikni ar mirušajiem senčiem.
Tagad, laikā, kad tradicionālā nodarbe, zemkopība, marginalizējas, mainās arī attieksme pret
kapusvētkiem un kapu kultūru,
jo senču pieredze mums vairs
nav tik nepieciešama. Pat dzīvo
vecāko radinieku pieredze mums
nav sevišķi nepieciešama, nemaz
nerunājot par aizgājējiem. Tomēr
joprojām cilvēki pagātnē smeļ
spēku, un latviešiem šī saite
ar mirušajiem ir ļoti dabiska.
Kapusvētki palīdz apzināties
ģimenes saknes, uztur piederības
izjūtu dzimtai un arī tautai. Un
tas dod stabilitāti šajā mainīgajā
laikmetā, kad tik ļoti vienkārši
ir nospļauties un aizbraukt, kur
vieglāk. Vai kapusvētku tradīcija
mūsdienās ir apdraudēta? Kopt
šādas tradīcijas mūsdienās kļūst
grūtāk gan tīri fiziski, gan arī
finansiāli. Jaunā paaudze noteikti attālinās, viņi skatās plašāk,
daudzi aizbrauc no Latvijas. Arī
baznīcas loma mazinās. Ar laiku,
visticamāk, šī tradīcija iznīks. Žēl.
Tomēr spītīgākie latvieši, kas vēl
turas pie zemes, iespējams, šo
tradīciju iznesīs un saglabās.
Kapsētas Latvijā ir viena
no kultūrvēstures mantojuma
redzamajām zīmēm. Laika gaitā

tās mainījušās, bet kapu regulāras
apmeklēšanas
un
kopšanas
tradīcija ir noturīga vairāku gadsimtu garumā.
- Vasarā, laikā no jūnija
beigām līdz septembra sākumam,
nedēļu nogalēs kapsētās notiek
kapusvētki, kuros pulcējas mirušo
radi, draugi un kaimiņi, kuru ikdienas dzīve rit dažādās Latvijas
vietās vai pat ārpus Latvijas.
- Kapu svētku tradīcijai nav
vairāk par simt gadiem, bet tā ir
spēcīgi iesakņojusies un uztur
spēkā cilvēku piederību vietējai
kopienai.
- Gatavojoties kapusvētkiem,
kapi tiek īpaši saposti - pie
kopiņām noliktas vāzes ar ziediem, sveces, uzbērta svaiga
smilts, pārstādītas puķes, apgriezti
košumkrūmi.
- Latvieši kapsētas kopj kā
dārzus, un ainavu arhitekti atzīst,
ka Latvijas kapsētas var uzskatīt
par savdabīgiem parkiem.
Saimnieciskās darbības un
projekta misija ir turēt godā savus
piederīgos arī tad, kad viņu vairs
nav starp mums.
Gluži tāpat kā mazliet tiek
pārspīlēts par kapu kultu Latvijā,
pārspīlēts ir arī uzskats, ka
latvieši vienīgie cītīgi kopj savus kapiņus un ir vienīgā tauta,
kas svin kapusvētkus. Kaimiņi
igauņi kapusvētkus svin gluži
tāpat kā mēs. Lietuviešiem gan
pietiek ar vienu pasākumu kapos, proti, mirušo piemiņas dienu 2.novembrī, kas ir oficiāla
valsts svētku diena un brīvdiena.
Latviešu kapusvētku tradīcija ir
iesakņojusies jau gadu gadiem un
tiek saglabāta arī mūsdienās. Kapi
un svētki - it kā jocīgi skan, divas
tik pretējas lietas kopā minētas,
bet vārdu "svētki” drīzāk var saistīt
ar vārdiem "svēts, svētums". Un ir
patīkami apzināties, ka mums ir
tādas vietas un tādi svētki, kur mēs
neskraidām, runājam pieklusināti
un nopietni, jo svētki jau nav tikai
balles un baloni.
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Jaunu pieslēgumu izbūve

2010.gadā tika realizēts projekts „Balvu ūdenssaimniecības
attīstība, II kārta”. Projekta
finansējuma avoti bija sekojošie:
ES
Kohēzijas
fonds,
valsts
piešķirtie līdzekļi, pašvaldības
un Balvu pilsētas p/a „SAN-TEX”
līdzfinansējums.
Projekta ietvaros tika nodoti
ekspluatācijā dzeramā ūdens
atdzelžošanas stacija ar jaudu
2000m3 diennaktī, trīs jauni
artēziskie urbumi dziļumā 260m,
tīrā ūdens pazemes rezervuārs ar
tilpumu 750m3, otrā pacēluma
sūkņu stacija. Dzeramā ūdens
atdzelžošanas stacija nodrošina
dzeramā ūdens ieguvi un attīrīšanu
jaunā kvalitātē. Vienlaicīgi tika
izskaloti esošie ūdensvada tīkli
10500m kopējā garumā.
Tāpat tika izbūvēti jauni
ūdensvadi 5.59 km garumā pa
Brīvības, Partizānu, Raiņa, Jaunatnes un Sporta ielām, kā arī
saimnieciski-fekālās kanalizācijas

tīkli 3.02 km garumā pa
Baznīcas, Brīvības, Jaunatnes un
Sporta ielām. Lai nodrošinātu
kanalizācijas tīklu darbību, tika
veikta kanalizācijas spiedvada
0.56 km garumā un kanalizācijas
sūkņu stacijas izbūve.
Pabeidzot projektu, notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības nodrošinājums sastādīja 91%, bet
ūdensapgādes
pakalpojumu
pieejamības nodrošinājums 93%.
Balvu novada pašvaldība
no savas puses ir veikusi visus
pasākumus, lai Balvu pilsētas
iedzīvotājs varētu uzlabot savas
dzīves līmeni t.i. izmantot dušu,
vannu, veļas automātu, trauku
mazgāšanas iekārtu, tualeti utt.
Taču prakse liecina, ka ne visi
individuālo māju iedzīvotāji izsaka
vēlmi izmantot šo piedāvājumu.
Iedzīvotāji it kā sadalās vairākās
grupās t.i. daļa jau izmanto šīs
iespējas, citi ir kategoriski pretī

un grib palikt pie dzeramā ūdens
akas un sausās tualetes, daļa vēl ir
neziņā.
2012.gadā p/a “SAN-TEX”
iegādājās
nelielu
manevrēt
spējīgu mini ekskavatoru JCB
8014 ar nolūku piedāvāt pakalpojumus
ūdensvada
un
kanalizācijas tīklu izbūvei pie
individuālām mājām. Lai veiktu
šo pieslēgumu, dzīvojamās mājas
īpašnieks griežas mūsu aģentūrā
ar iesniegumu par Tehnisko
noteikumu izsniegšanu. Tehniskie noteikumu sagatavošanas un
izsniegšanas maksa ir 5 Ls. Tālāk
īpašnieks pats izvēlās būvnieku
t.i. vai tas ir licencēts būvnieks,
sertificēts speciālists vai arī mūsu
aģentūra. Pirms darbu uzsākšanas
tiek sagatavota tāme un būvdarbu
veikšanas līgums. Pēc līguma
parakstīšanas tiek uzsākti darbi ar
izpildes garantijām. Šogad jau ir
izsniegti Tehniskie noteikumi 12
jauniem potenciāliem pakalpo-

jumu lietotājiem.
Individuālo māju īpašnieki par
izbūves jautājumiem var zvanīt pa
tālruni 64507199 vai arī griezties
p/a “SAN-TEX” katru darba dienu

pie atbildīgajiem speciālistiem.
Balvu novada p/a “SAN-TEX”
direktors U.Sprudzāns

Tuvojas apkures sezona- padomāsim par ugunsdrošību

Saruna ar VUGD Latgales
reģiona brigādes inspektoru
Alekseju Kovšovu

Valsts
ugunsdzēsības
un glābšanas dienests veic
ugunsdrošības uzraudzību pamatojoties uz Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likumu. Kādi ir galvenie uzdevumi?
- Ugunsdrošības uzraudzības
pamatā
ir
ugunsdrošības
pārbaužu veikšana, lai kontrolētu
normatīvajos
aktos
noteikto
ugunsdrošības
prasību
ievērošanu.
Ugunsdrošības
prasības
ir prasības, kas fiziskajām un
juridiskajām personām jāievēro,
lai novērstu un sekmīgi dzēstu
ugunsgrēkus, kā arī mazinātu
to sekas, neatkarīgi no objekta
īpašuma formas un atrašanās
vietas. Šīs prasības ir noteiktas
Ministru kabineta 2004.gada
17.februāra noteikumos Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi”.
Ugunsdrošības
uzraudzību
veic Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) valsts
ugunsdrošības uzraudzības inspektori
Valsts ugunsdrošības uzraudzības
inspektori,
veicot
ugunsdrošības uzraudzību, informē sabiedrību par preventīviem
pasākumiem ugunsdrošības jomā.
- Kādi tie būtu?
Iedzīvotāju
pienākumi
ugunsdrošības un ugunsdzēsības
jomā ir pildīt normatīvajos aktos
noteiktās ugunsdrošības prasības
un ugunsgrēka gadījumā ziņot
par to Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam.
Diemžēl
nereti
par
ugunsdrošību cilvēki sāk domāt
vien tad, kad uzzina par traģiskām
ugunsnelaimēm vai nelaime
piemeklējusi pašus. Tikai tad
arī saprotam, ka lielo traģēdiju
izraisījis pat sākumā šķietami
neliels ugunsdrošības normu
pārkāpums vai pašu neuzmanība.
Cilvēkiem vajadzētu pievērst
lielāku uzmanību ugunsdrošībai
savos īpašumos, jo kā liecina
statistika vairāk kā puse no
ugunsgrēkiem
valstī
izceļas
tieši dzīvojamajās mājās. Šeit
ugunsgrēka iemesls var būt saistīts

ar bojātām apkures ierīcēm vai
to nepareizas ekspluatācijas,
bojātas sadzīves elektrotehnikas
izmantošana, tāpat neuzmanīga
rīcība ar uguni, tajā skaitā
neuzmanīga smēķēšana vai bez
uzraudzības
atstātas
sveces.
Pievēršot pienācīgu uzmanību
ugunsdrošībai, pastāv mazāka
varbūtība izcelties ar uguni
saistītām nelaimēm.
Dzīvojamo ēku, to daļu un
dzīvokļu īpašnieku, valdītāju,
pārvaldnieku, kā arī īrnieku un
nomnieku pienākumi ir uzturēt
īpašumā (valdījumā, pārvaldīšanā)
esošās dzīvojamās ēkas, to
daļas un dzīvokļus, kā arī īrētās
un nomātās dzīvojamās ēkas,
to daļas un dzīvokļus atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām
ugunsdrošības prasībām, un
ugunsgrēka
gadījumā
pildīt
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu amatpersonu
norādījumus.
Projektējot un būvējot jaunas,
renovējamas,
rekonstruējamas
un restaurējamas būves un
to konstruktīvos elementus ir
jāievēro ugunsdrošības prasības,
kas noteiktas būvnormatīvos.
Piemēram, minimālās ugunsdrošības prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija
noteikumos Nr.498 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN
201-10 „Būvju ugunsdrošība””
- Vai un kādu efektu dod
ugunsdrošības noteikumu ievērošana?
Ugunsdrošības
prasību
ievērošana
palīdz
novērst
ugunsgrēkus, bet, ja tomēr ugunsgrēks ir izcēlies, ugunsdrošību
prasību
ievērošana
sekmē
ugunsgrēka dzēšanu, kā arī
samazina nodarīto kaitējumu.
Kaut gan ar likumu nav noteikts, ka katrā dzīvojamā mājā vai
dzīvoklī jābūt dūmu detektoram
vai ugunsdzēsības aparātam, taču
ugunsgrēka gadījumā tie var glābt
ne vien īpašumu, bet pat cilvēka
dzīvību! Piemēram, ja mājās būs
dūmu detektors, tas sadūmojuma
gadījumā
naktī
pamodinās
dzīvokļa iemītniekus, vēstot par
notikušo nelaimi.
Ugunsdrošība sniedz iespēju,
ietaupīt gan finansu līdzekļus

ugunsgrēku dzēšanai un to seku
likvidācijai, gan saudzēt mantisko
vērtību bojāeju un glābt pašu
svarīgāko - dzīvību!
- Jūs jau minējāt, ka svarīgs
ir preventīvais darbs. Kas nosaka
uzraudzības kārtību?
- Valsts ugunsdrošības uzraudzības
darba
organizēšanas
kārtību Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestā nosaka
Noteikumi „Valsts ugunsdrošības
uzraudzības darba organizēšana
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā”

- Ko jūs pārbaudāt?
Pārbaudāmo
objektu
sarakstā iekļaujami šādi objekti,
kas saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām atzīti par valsts nozīmes
paaugstinātās bīstamības objektiem, kā arī publiskās ēkas ar
paredzēto cilvēku skaitu lielāku
par 50, izglītības iestāžu ēkas,
ārstniecības, veselības aprūpes,
sociālās aprūpes un rehabilitācijas
iestāžu ēkas, viesnīcas un citas
īslaicīgas apmešanās ēkas un citas publiskās ēkas vai būves ar
paredzēto cilvēku skaitu lielāku
par 100. Regulāri kontrolējam tos
objektus, kas saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām atzīti par reģionālās
un vietējās nozīmes paaugstinātās
bīstamības objektiem, ēkas un
būves ar sprādzienbīstamu vidi
un kopējo platību lielāku par 500
m2 vai ar ugunsbīstamu vidi un
kopējo platību lielāku par 1000

m2 un to,kas saskaņā ar normatīvo
aktu atzīti par sevišķi svarīgiem
objektiem.

- Vai jūs veicat arī neplānotu
kontroli?
- Neplānotās ugunsdrošības
pārbaudes veic saskaņā ar
VUGD
priekšnieka,
VUGD
teritoriālās struktūrvienības vai
VUGD struktūrvienības vadītāja
rīkojumu šādos gadījumos - lai
pārbaudītu
informāciju
par
iespējamiem normatīvajos aktos
noteikto ugunsdrošības prasību
pārkāpumiem, ja saņemti iesniegumi, lai novērstu ugunsdrošības

pārkāpumus,
ņemot
vērā
ugunsgrēku un ugunsdrošības
pārkāpumu
statistiku,
ja
ugunsgrēks noticis objektā, kurš
iekļauts Pārbaudāmo objektu
sarakstā, lai izvērtētu ugunsgrēka
apstākļus un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu objektā.
- Kam no ugunsdrošības
viedokļa ir jāpievērš vislielākā
vērība daudzdzīvokļu mājās?
Veicot
daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku ugunsdrošības
pārbaudes, pārbauda koplietošanas telpu un ēkā esošo
ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu stāvokli.
Dzīvokļu ugunsdrošības pārbaudes veic saņemot iesniegumu,
dzīvokļa īpašnieka, pārvaldnieka,
valdītāja vai īrnieka klātbūtnē.
- Vai pie mums ir daudz uguns-

nelaimju?
- 2012. gadā Balvu daļas
administratīvajā teritorijā reģistrēti
101 ugunsgrēki (01-08. 2013.g.
50 ugunsgrēki) Ņemot vērā
ugunsgrēku skaitu iepriekšējos
gados (2007.-2011.g), kad bija 99
ugunsgrēki gadā, notikumu skaits
palika vidējā līmenī.
2012.gadā galvenie ugunsgrēku izcelšanās iemesli bija:
- ugunsdrošības noteikumu
pārkāpumi izmantojot atklātu
uguni - 50 ugunsgrēki (50%),
(2013.g.-23)
- elektrotehniskie iemesli
– 20 ugunsgrēki (20%); (2013.g.-

14(28%))
- ugunsdrošības noteikumu
pārkāpumi, ekspluatējot apkures
iekārtas – 22 ugunsgrēki (22%);
(2013.g.-7(14%))
- kūlas ugunsgrēki – 23
ugunsgrēki (23%); (2013.g.-9)
- tīša dedzināšana – 6
ugunsgrēki (6%);
- bērnu rotaļas ar uguni – 1
ugunsgrēks (1%);
- zibens - 1 ugunsgrēks(2%).
Dzīvojamā sektorā notika 52
ugunsgrēki (52% no kopēja skaita),
(2013.g.-23 (47%)) 2012.gadā Balvu
daļas administratīvajā teritorijā
ugunsgrēkos gāja bojā 2cilvēki.
Šogad par laimi upuru vēl nav.
Balvu novadā 2012.gadā notika 56 ugunsgrēki, šogad.-29.
- Paldies par informāciju!
Ilona Vītola
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Ministru kabinets nosaka pārmaiņas maksā par atkritumiem un
ūdeni. Tās visus neskars
Izmaiņas maksā par ūdeni
Ir izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013
“Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu.” Tie būtiski skar samaksas kārtību daudzdzīvokļu mājās –
par ūdeni un par atkritumiem.
Noteikumos paredzēts, ka,
ja veidojas starpība starp mājas
kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos
ar skaitītājiem noteikto ūdens
patēriņu, ieskaitot arī avārijās
un remontā nopludināto ūdens
daudzumu (turpmāk – ūdens
patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins.
Dzīvokļa
īpašnieks
ūdens
patēriņa starpību sedz atbilstoši
atsevišķo īpašumu skaitam. Kā
zināms, pat tad, ja visos dzīvokļos
ir ūdens skaitītāji, uzskaitītais
ūdens daudzums nesakrīt ar to,
kādu uzrāda mājas skaitītājs.
Parādās ūdens zudumi. Tie rodas
no noplūdes cauruļvadu sistēmā
mājā, neprecīzi uzskaitot patērēto
ūdeni ar skaitītāju vai ļaunprātīgi
bremzējot skaitītāju.
Ministru kabineta noteikumi
tagad sniegti šādā redakcijā:
"19.1 Šo noteikumu 19.punktā
minēto ūdens patēriņa starpības
sadales kārtību nepiemēro, bet
ūdens patēriņa starpību sadala
atbilstoši
atsevišķo
īpašumu
skaitam starp šādiem dzīvokļu
īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā
mājā):
19.1 1. kuri nav iesnieguši
informāciju par ūdens skaitītāja
rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc
kārtas;

19.1 2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav
uzstādīti;
19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši
pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa
īpašumā esošo ūdens patēriņa
skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks
par šādas pārbaudes veikšanu
rakstiski paziņojis vismaz nedēļu
iepriekš, nosūtot paziņojumu uz
dzīvokļa īpašumu, kurā plānota
skaitītāju pārbaude;
19.1 4. kuru dzīvokļa īpašumā
esošo ūdens patēriņa skaitītāju
pārbaudē konstatēts, ka ūdens
patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav
noplombēti, to plombējums ir
bojāts vai tie nav verificēti triju
mēnešu laikā pēc verificēšanas
termiņa beigām." Tas nozīmē,
ka,
ja
dzīvokļa
īpašnieks
ilgstoši neinformē par ūdens
patēriņu, neuzstāda skaitītāju vai
nenodrošina attiecīgā skaitītāja
pārbaudi, turpmāk tiks noteikts, ka ūdens patēriņa starpību,
ja tāda rodas mājā, sadala uz
dzīvokļiem. Jāatceras - ja saimnieks
pārvaldnieku
neielaiž
pārbaudīt skaitītāju, viņš maksās
par visas mājas zudumiem.
Tātad ūdens zudumus norakstīs
nedisciplinētajiem un blēdīgajiem
dzīvokļu īpašniekiem. Bet, ja visi
ir godīgi, bet zudumi tik un tā
uzrādās, tad šīs starpības apmaksa
tiks rēķināta tāpat kā līdz šim – uz
galviņām.
Turpmāk
paredzēts,
ka
gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki vai
pārvaldnieks pieņems lēmumu
par vienotu atsevišķajos dzīvokļos
uzstādīto
ūdens
skaitītāju
nomaiņu
dzīvojamajā
mājā,
ūdens skaitītāju iegāde turpmāk
nebūs katra atsevišķā dzīvokļa
īpašnieka pienākums un līdz ar

to šie skaitītāji arī nebūs katra
īpašnieka atsevišķais īpašums.
Ūdens
skaitītājus
iegādāsies
no maksājumiem dzīvojamās
mājas pārvaldīšanai, un tie būs
kopīpašums. Šāda kārtība tiks
piemērota, pakāpeniski nomainot
visus skaitītājus tad, kad tiem būs
pienācis verificēšanas termiņš.
Lēmumu par to, vai un kādi
skaitītāji turpmāk mājā uzstādāmi,
varēs pieņemt dzīvokļu īpašnieki,
taču, ja līdz 2014. gada 30. jūnijam
dzīvokļu īpašnieku kopība šādu
lēmumu nebūs pieņēmusi, par
to varēs lemt dzīvojamās mājas
pārvaldnieks.
Atkritumu savākšanas un apmaksas kārtība
Grozījumi Ministru kabineta noteikumu 17.4.
punktā
tagad noteikts, ka par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu un
asenizāciju
maksājumi jāveic
atbilstoši
atsevišķo
īpašumu
skaitam. Ja atsevišķais īpašums
ir neapdzīvojamā telpa, kurā
tiek veikta saimnieciskā darbība,
aprēķinu veic atbilstoši līguma
nosacījumiem. Ar izstrādātajiem
grozījumiem
tiek
mainīta
aprēķināšanas kārtība sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanā,
paredzot, ka maksu turpmāk
noteiks, ievērojot dzīvokļu skaitu,
nevis dzīvoklī dzīvojošo personu
skaitu, kā tas ir patlaban Vienlaikus grozījumi vairs neparedz
tiesības dzīvokļa iemītniekiem,
kas atrodas pagaidu prombūtnē
vismaz septiņas dienas pēc kārtas,
prasīt, lai tiem netiktu aprēķināta
maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu,
asenizāciju,
kanalizāciju un ūdens patēriņu,
ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts
ar skaitītājiem, ņemot vērā, ka,

PII „Sienāzītis” vecāki
rotaļlietas bērniem

Ar
sirsnīgu
pateicības
pasākumu 12.septembrī noslēdzās Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sienāzītis” audzēkņu
vecāku, nereģistrētas iedzīvotāju
grupas „Mēs saviem bērniem...”,
realizētais
KNHM
fonda
apstiprinātais projekts „Maziņš
esmu es, lielas izaugšu es!”.
12.jūnijā aktīvie vecāki pulcējās
uz pirmo radošo nodarbību, lai
kopā izgatavotu, šūtu, veidotu,
sadalītu pienākumus un kopā
bērniem radītu dažāda veida
attīstošās rotaļlietas. Darbošanās,
spēlēšanās ar rotaļlietām veicina
bērnu garīgo, fizisko un sociālo
spēju attīstību, veicina savstarpējo
komunikāciju, kā arī attīsta bērnu
radošumu, zinātkāri, fantāziju un
atmiņu, kā arī veicina domāšanas,
runāšanas un rakstīšanas prasmju
attīstību. Kopā projekta izpildē
iesaistījās 30 PII „Sienāzītis”
audzēkņu mammas, tēti, vecmammas, audzinātājas un personāls.
Bērnudārza audzēkņu vecāki
6 radošās nodarbībās radīja roku
lelles, filca ēdamlietas, attīstošu
rotaļlietu komplektus: „Sirsniņas”,
„Atmiņu spēle”, „Matemātika”,
šūtus auduma maisiņus, attīstošos
spilvenus, tika krāti krāsainie
korķīši, veidota un gleznota,
krāsota skatuve – kaste un leļļu
teātra aizslietnis. Nodarbību

laikā tika sadalīti veicamie darbi, parādīts, kā jāveido, jāšuj,
jāgatavo attīstošās rotaļlietas. Pēc
tam vecāki turpināja iesāktos darbus savās mājās vai darbavietās.
Pateicības pēcpusdienā tika
izveidota izstāde ar visiem, projekta laikā tapušajiem, darbiem.
To daudzveidība un lielais klāsts
pārsteidza pat pašus dalībniekus,
jo, kā atzīst projekta vadītāja
Elīna Ķerģe, kopīgiem spēkiem ir
izdevies daudz krāsaināk, daudz
interesantāk un daudz bagātāk,
nekā tika plānots izdarīt projekta
„Maziņš esmu es, liels izaugšu es!”
sākuma posmā.
PII „Sienāzītis” vadītāja Iveta
Barinska atzīst, ka ir gandarīta

radījuši

par vecāku paveikto: „Paldies par
uzdrīkstēšanos piedalīties šajā
projektā, domāju, ka ceļš līdz sasniegtajam mērķim nav bijis viegls.
Šāda mēroga pasākums no vecāku
puses mūsu iestādē tiek realizēts
pirmoreiz. Tas nozīmē, ka viņi
domā par bērnu nodarbošanos un
attīstību ne tikai mājās. Tas ir liels
atbalsts pirmsskolas skolotājiem
ikdienā un svētku brīžos.
Vēlam
mūsu
mīļajiem
vecākiem izturību, radošumu
turpmākajā sadarbībā. Un par
projektu
vadītāju,
vienmēr
atsaucīgo Haralda, Eduarda un Armanda māmiņu Elīnu gribas teikt:
„Mazs cinītis gāž lielu vezumu!””

aprēķinot maksu par pakalpojumiem, vairs netiks ņemts vērā
dzīvoklī dzīvojošo personu skaits
Jaunā kārtība neskars visas
daudzdzīvokļu mājas
Jāpiebilst, ka šie noteikumi ir
obligāti saistoši tikai gadījumos,
kad dzīvojamās mājas nav
nodotas
dzīvokļu
īpašnieku
pārvaldīšanā, un jaunās normas
attiecībā uz ūdens skaitītājiem
stāsies spēkā 2013. gada 1. oktobrī.
Tur, kur mājas pārvalda paši
īpašnieki, paši arī varēs lemt, vai
atstāt iepriekšējo kārtību, pieņemt
valdības piedāvāto vai vēl pavisam
citu.
Zvērināts advokāts Edgars
Atlācis sniedz šādu skaidrojumu.
Attiecībā uz š.g. 17.septembra
MK pieņemtajiem noteikumiem
„Grozījumi Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa
īpašuma
lietošanu"
jāņem vērā, ka šie noteikumi ir
piemērojami tikai specifiskos
gadījumos un nav attiecināmi uz
visām daudzdzīvokļu mājām.
Proti MK noteikumi „Kārtība,
kādā
dzīvokļa
īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” ir izdoti saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”, līdz
ar to nav vispār attiecināmi uz tām
daudzdzīvokļu mājām, kurām nav
veikts privatizācijas process.
Otrkārt, saskaņā ar norādītā
likuma 50.panta piekto daļu, MK
noteikumi ir piemērojami tikai
gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieki

savā starpā nav vienojušies par
kārtību, kādā tiek veikta apmaksa par komunālajiem pakalpojumiem, tajā skaitā atkritumu
apsaimniekošanu. Tas nozīmē, ka
gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieki
pārvaldīšanas līgumā ir vienojušies
par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmaksas
kārtību, piemēram, ir noteikuši,
ka tā aprēķināma, ņemot vērā
dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu,
MK noteikumi nav piemērojami.
Tādējādi
arī
secināms,
ka grozījumu izdarīšana MK
noteikumos neietekmē esošo
noslēgto līgumu darbību un māju
pārvaldniekiem pēc grozījumu
spēkā
stāšanās
norādītajos
MK noteikumos, t.i. pēc 2013.
gada 1.oktobra, nav jāveic
izmaiņas maksas par atkritumu
apsaimniekošanu aprēķināšanas
kārtībā, ja vien dzīvokļa īpašnieki
nepieņem lēmumu par grozījumu
izdarīšanu pārvaldīšanas līgumā.
Balvos daudzdzīvokļu mājās
jālemj par atkritumu izvešanas
maksu
No
minētā
secināms,
ka
attiecībā
uz
atkritumu
apsaimniekošanas maksu Balvos
lēmēji būs paši iedzīvotāji. Balvu
pašvaldības uzņēmuma SANTEX direktors Uldis Sprudzāns
paskaidroja,
ka
privatizēto
daudzdzīvokļu māju īpašniekiem
jāsasauc iedzīvotāju sanāksmes
un jālemj, vai paliks līdzšinējā
maksas sistēma, ka aprēķinu
veica pēc iedzīvotāju skaita, vai
jāpieņem jaunā kārtība. Viņš arī
informēja, ka tuvākajā laikā tiks sasaukta māju vecāko sanāksme, kur
šos jautājums apspriedīs.
Ilona Vītola

Šogad UNESCO nedēļa Latvijā
būs veltīta lokālajam mantojumam un tradīcijām

No 14. līdz 18. oktobrim Latvijā
jau trešo gadu būs UNESCO
nedēļa, kurā īpaša uzmanība tiks
veltīta lokālā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai,
jo Latvijā ir bagāts nemateriālais
kultūras mantojums, par ko
liecina arvien jaunu un unikālu
tradīciju
apzināšana.
Šogad
UNESCO nedēļa tiks aizvadīta,
atzīmējot UNESCO Konvencijas
par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 10. gadadienu.
Konvencijas 10. gadadiena
sakrīt ar vairākiem nozīmīgiem
notikumiem nemateriālā kultūras
mantojuma jomā Latvijā. Pirms
desmit gadiem Dziesmu un deju
svētku tradīcija un simbolisms
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika
atzīts par Cilvēces mutvārdu un
nemateriālā kultūras mantojuma
meistardarbu, un šī gada vasarā
aizvadīti XXV Vispārējie latviešu
dziesmu un XV deju svētki. Šogad
tiek gatavots pirmais Latvijas
ziņojums par suitu kultūrtelpas

saglabāšanas plāna īstenošanu
kopš 2009. gada, kad tā iekļauta
UNESCO Nemateriālā kultūras
mantojuma, kam nepieciešama
īpaša saglabāšana, sarakstā.
UNESCO nedēļā UNESCO
Latvijas
Nacionālā
komisija
(LNK) aicina izglītības iestādes
iesaistīties aktivitātē „Pastāsti par
savu mantojumu”. Tās mērķis
ir apzināt vietējos tradīciju
zinātājus un praktizētājus, kas
var būt no jebkuras ģimenes,
radu, draugu un paziņu loka. Ikviena Latvijas bibliotēka aicināta
aktualizēt novadpētniecību un
starppaaudžu dialogu, rīkojot,
piemēram, stāstu vakarus, sarunas ar tradīciju praktizētājiem un
uzturētājiem.
Plānojot
un
sagatavojot
tematiskās aktivitātes, var izmantot UNESCO LNK prezentāciju
par UNESCO Konvenciju par
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un citus informatīvos
materiālus, kas pieejami internetā:
http://www.unesco.lv/lv/unesco-nedela-2013-1/unesco-nedela-2013/
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Tiek piedāvāts kapavietas
kopšanas pakalpojums!
Ne vienmēr dzīvē izveidojas
tā, ka tuviniekiem ir iespējams
savu piederīgo kapa vietu apkopt
tik bieži, cik viņi paši to vēlētos.
Iemesli var būt visdažādākie – laika trūkums, attālums, darba specifika vai kas cits.

•

Tāpēc pastāv tāda iespēja, ka
Jums izlīdzēs ar pakalpojumiem,
par kuriem var iepriekš vienoties
ar pakalpojumu sniedzēju.
Piedāvājam sekojošo:
• Ģimenes kapu sakopšana
vienu reizi mēnesī;
• Ģimenes kapu sakopšana
divas reizes mēnesī;

•

•
•
•
•

Sakopšana vienu reizi
gadā;
Sakopšana ar ziedu un
sveču uzlikšanu;
Pirmreizējā sakopšana;
Dzīvžoga apgriešana;
Puķu, dekoratīvo krūmu
stādīšana;
Vienošanās par papildus
vai cita veida pakalpojumu.

Saskaņot attiecīgo pakalpojumu un līguma noslēgšanas iespēju
var piezvanot
Innai uz tālr. Nr.29255118, epasta adrese: seila00@inbox.lv
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Balvu pilsēta
25.septembrī plkst.10.00 Metālmākslinieka J. Keiseļa darbu izstāde - meistardarbnīca Ziemeļlatgales Biznesa centrā.
25.septembrī bezmaksas seminārs par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību Ziemeļatgales biznesa centrā.
Reģistrācija no plkst.9.30. Semināra sākums plkst. 10.00.
27.septembrī plkst. 15.00 Pateicības stunda novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem un novada kultūras
darba organizatoriem Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
29.septembrī plkst.16.00 Rēzeknes Zaļo pakalnu kora koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes Ls
4- un 3-. Iepriekšpārdošana Balvu Kultūras un atpūtas centrā no 16.septembra.
29.septembrī plkst.14.00 Balvu centrālās bibliotēkas zālē tikšanās ar Janīnu Kursīti un sarunas par tautas
dziedniecību un Zilākalna Martas atstāto garīgo mantojumu.
17.oktobrī plkst. 19.00 Stand-up komēdija pieaugušajiem ar Jāni Jarānu „Mana kaķa dienasgrāmata”. Biļešu
cenas Ls 3,16 un Ls 4,22 Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Izstādes
Balvu novada muzejā:
• Tikai no 10.septembra līdz 30.septembrim Balvu novada muzejā būs apskatāma Tukuma muzeja ceļojošā
izstāde „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”
• Izstāde ”Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Tevi ciemos gaida 88 dažāda izmēra, krāsas un vecuma lācīši. Iespējams,
ka TIEŠI TAVS LĀCĪTIS, būs 100tais lācītis vēsturei. Piedalies!
• Medību trofeju izstāde
• Nikolaja Gorkina fotoizstāde „ Mūsu spārnotie draugi”
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”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Fotoizstāde „Balvu Tautas teātra aktieri”
Balvu muižā:
• Izstāde „No Kamermūzikas festivāla vēstures”
Balvu Centrālajā bibliotēkā:
• No 2.septembra tautas tradīciju pētnieces un Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes veidotā
izstāde “Kaut kas par debesīm. Zilākalna Marta”
Balvu pagasts
28.septembrī plkst. 10.00 Miķeļdienas gadatirgus „Pārdevu Miķeli par vienu rubuli” Naudaskalna ezermalā.
Visi , kuri vēlas pirkt, pārdot, mainīt pašu audzēto, ražoto, darināto, laipni aicināti un gaidīti! Notiks dažādas
aktivitātes, kā arī neizpaliks tradicionālais ugunskurs un dārzeņu sautējums.

Tikšanās ar Janīnu Kursīti un sarunas par
tautas dziedniecību un Zilākalna Martas
atstāto garīgo mantojumu
Tā
notiks
29.septembrī
plkst.14.00
Balvu
centrālās
bibliotēkas zālē.
Janīna Kursīte ir latviešu
literatūrzinātniece, grāmatu autore un politiķe, kura pārstāv partiju "Vienotība". Bijusi un ir vairāku
Saeimu deputāte. Kā profesore
strādājusi Latvijas Universitātē
un Latvijas Kultūras akadēmijā,
kā arī bijusi Latvijas Universitātes
Filoloģijas fakultātes dekāne.
Viņa veikusi pētniecisku darbu
un sakārtojusi izstādi par slaveno
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dziednieci.
Kas īsti bija Zilākalna Marta?
Kā vienā reālā cilvēkā var iemiesoties tik daudz simbolu un ideju par
dziedinošās ticības iespējamību?
Tas ir tāpat kā karsts ledus - tā par
izstādi „Zilākalna Marta - mīti un
patiesība” saka tās autore Janīna
Kursīte.
.J.Kursītes pārliecība ir, ka mēs
neesam pietiekoši apzinājuši savas tautas pieredzi krīzes situāciju
pārvarēšanā. Ielūkojoties savas tautas mantojumā, mēs

varam atrast atbildes uz daudziem neskaidriem un sāpīgiem
šodienas jautājumiem, jo tautas dziedināšana aptvēra ne tikai dažādu zāļu tēju zināšanu,
dažādus laitīšanas (masēšanas)
veidus, bet arī prasmi apvārdot
(teikt spēka vārdus), uzlabot
noskaņojumu ar īsti, pareizi
izvēlētu dziesmu. Zilā Kalna Marta
ir ierakstīta pasaules 7 spēcīgāko
dziednieku sarakstā.
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