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Skolēni saņem bezmaksas
dārzeņus un dzer pienu
Arī šajā mācību gadā no
1.oktobra līdz
nākamā gada
24.janvārim skolēni visā Latvijā
trīs reizes nedēļā saņem bezmaksas augļus un dārzeņus: ābolus,
bumbierus, lielogu dzērvenes,
kāpostus, kolrābjus, burkānus,
kāļus vai asorti porcijas. Mūsu
novadā
programmā „Skolas
auglis” iesaistījušās visas skolas – kopumā augļus saņem 914
bērni. Tos piegādā zs Ievlejas, SIA
Kira, zs Upmalas, zs Straujupe
un zs Jaunarāji. Tie visi ir vietējie
audzētāji.
Kopumā Latvijā programmā
„Skolas auglis” šogad jau ir
iesaistījušās 728 skolas, augļus un
dārzeņus ir iespēja ēst 146708
bērniem, kas mācās 1.-9.klasē.
Programmā „Skolas piens”
pienu vai citus piena produktus (kefīru, jogurtu, pienu ar
šokolādes piedevām u.c.) arī
turpmāk var saņemt gan pirmsskolas, gan pamatskolas, gan 10.-12.
klašu skolēni vispārizglītojošajās
skolās. Mūsu novadā Balvu pamatskolas, Balvu Amatniecības
vidusskolas, Briežuciema pamatskolas, Stacijas pamatskolas un tās
Vīksnas filiāles, Tilžas vidusskolas
un tās Vectilžas filiāles, kā arī visi
pirmskolas izglītības iestāžu bērni,
kopumā 1275 audzēkņi. Piena
produktus izglītības iestādes saņem
no AS Preiļu siers un Rīgas piena
kombināta.

augļus

un

Gada skolotājs 2013
Piektdien svinīgā pasākumā
tika godināti balvas saņēmēji:
Balvu Valsts ģimnāzija - Alīna
Vestfāle, Balvu Amatniecības vidusskola - Daina Mediniece, Balvu pamatskola - Ingrīda Paršinova,
Bērzpils vidusskola - Adrija Dreimane, Tilžas vidusskola - Ilga
Medne, Briežuciema pamatskola - Alla Fjodorova, Stacijas
pamatskola - Aldis Laicāns,
Tilžas internātpamatskola - Jānis
Gabrāns, Krišjāņu filiāle - Iveta
Socka, Vectilžas filiāle - Silvija
Jermacāne, Balvu pirmsskolas
izglītības iestāde „Sienāzītis” -

gadadienai

Sandra Saviča, Balvu pirmsskolas
izglītības iestāde „Pīlādzītis” - Iveta
Larka, Bērzkalnes pirmsskolas
izglītības iestāde - Maija Tiltiņa,
Kubulu pirmsskolas izglītības
iestāde ”Ieviņa” - Ingrīda Pitkeviča,
Balvu Mūzikas skola - Ģirts Ripa,
Balvu Mākslas skola - Elita Eglīte,
Balvu Sporta skola - Imants
Kairišs, Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu attīstības centrs Guntis Circenis, PIKC „Rīgas Valsts
tehnikums” - Iluta Balule, Balvu
Bērnu un jauniešu Centrs - Ināra
Frolova.

25.gadadienai, Balvu Novada
muzejs ar Kultūras ministrijas atbalstu gatavo ceļojošo izstādi
"Balvenieši Latvijas Tautas frontes
kustībā". Valsts svētku pasākumu
ietvaros izstāde būs skatāma Balvu Kultūras un atpūts centrā, vēlāk
piedāvāsim to skolām, kultūras
maniem, muzejiem.
Izstādes sagatavošanas procesā bijušais Tautas frontes
aktīvists Vilis Bukšs nodeva Balvu
Novada muzeja rīcībā laikraksta “Vaduguns” žurnālista, LTF
Balvu rajona koordinācijas centra
locekļa, Tautas frontes Balvu rajona nodaļas līdzpriekšsēdētāja
Imanta Koliņa (1929 – 2005)
datorrakstā pārveidotus atmiņu
pierakstus. Ar Balvu novada
pašvaldības atbalstu šā gada

Silvija Jermacāne, Alla Fjodorova

veltīts

novembrī Imanta Koliņa fiksētās
vēstures norises, papildinātas
ar muzeja krājumā esošajiem
fotomateriāliem, ieraudzīs dienas
gaismu.
11.novembrī
pēc
svinīgā
pasākuma pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem uz kopā sanākšanu
aicināti visi, kas jūtas piederīgi
Latvijas tautas frontes kustībai
- gan organizatori, gan ierindas
biedri un atbalstītāji. Pirms 25 gadiem neviens nesūtīja personīgus
ielūgumus. Visātrāk ceļu pie
dzirdīgām sirdīm atrada klusi,
pat slepeni aicinājumi. Negaidiet
speciālu uzaicinājumu, nāciet!
Tautfrontieši
tiksimies
11.novembrī!

Jānis Gabrāns, Adrija Dreimane, Ingrīda Paršinova, Alīna Vestfāle un
Aldis Laicāns

Zemkopības ministre – 22.novembrī Balvos

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”
Valsts lauku tīkla aktivitāšu ietvaros organizēs reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi
informēts un ražo laukos”.
Konferences notiks: 31. oktobrī Saldū, 1.novembrī Jelgavā, 8.
novembrī Cēsīs, 22.novembrī Balvos un 29.novembrī Rojā konfe-

18. (89.) numurs

Skolēni Balvu pamatskolā saņem ābolus un pienu

Latvijas Tautas frontes
pasākums – 11. novembrī
20.gs. 80.gadu beigās Latvijā
sākās aktīva sabiedriski politiska
rosība par valstiskās neatkarības
atjaunošanu. Veidojās grupas un
politiskas organizācijas: “Helsinki-86” - 1986.gada jūnijā, “Vides
klubs” - 1987.gada 22.februārī,
Latvijas Nacionālā neatkarības
kustība - 1988.gada 20.jūnijā,
Latvijas Tautas fronte (LTF) - 1988.
gada 8.oktobrī.
Balvos pārmaiņas sākās 1988.
gada vasarā. Domubiedru grupa laikraksta “Vaduguns” 1988.
gada 30.jūlija numurā aicināja
iedzīvotājus apvienoties Tautas frontē. Tautas Frontes Balvu
nodaļas dibināšanas konference
notika 13.novembrī Balvu rajona
Kultūras namā.
Gatavojoties LTF dibināšanas

				

rence zivsaimniekiem.
Konferencē lauksaimniekiem
tiks sniegta informācija par tiešajiem maksājumiem 2014. un 2015.
gadā, Lauku attīstības programmas mērķiem un ES un valsts atbalstu lauksaimniecībai no 2014.
līdz 2020. gadam, kā arī vietējo
lauku teritoriju attīstības iespējām.
Lauku atbalsta dienests reģionālajās konferencēs informēs

to dalībniekus par aktualitātēm, kā arī sniegs atbildes uz
interesējošiem jautājumiem.
Visām
konferencēm
tiks
nodrošināta translācija tīmeklī
www.laukutikls.lv.
Konferences darba kārtībā
būs Zemkopības ministres Laimdotas Straujumas uzruna par
ZM pakļautībā esošo iestāžu
vadītāji aktualitātēm, pēc tam -

informācija par darba grupām:
- Lauku attīstības programma
2014.-2020.gadā;
- Tiešie maksājumi 2014.-2015.
gadā;
- Vietējā iniciatīva lauku teritorijā.
Konferences noslēgumā - darba
grupu kopsavilkumi, ministres atbildes uz jautājumiem un diskusija.
Interesenti jautājumus zemko-

pības ministrei Laimdotai Straujumai ir aicināti uzdot www.laukutikls.lv tiešraides laikā no plkst.
10.30 līdz 13.00, kā arī klātienē
izveidotajā
jautājumu
kastē
rakstiskā veidā vai mutiski konferences noslēguma daļā. Piedalīties aicināti visi interesenti.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Jaunais mācību gads mūsu novadā
Nesen valstī svētkos godinājām skolotājus, pievienojos apsveikumiem un sveicu visus mūsu novada pedagogus. Neraugoties uz
izglītības ministrijas radītajām peripētijam, mācību process ir sācies un
rit normāli. Varam būt gandarīti par to, ka visās mācību iestādēs par novada finansējumu ir veikti lielāki vai mazāki darbi, un tas ir devis pamatu
sekmīgi sagatavoties jaunajam mācību gadam.
Kopējais izglītojamo skaits iestādēs 2013./2014.mācību gada sākumā
ir 2124 (salīdzinājumam 2012./2013.mācību gadā - 2164), savukārt valstī
kopumā mācības ir uzsākuši 248113 bērni.
Mūsu novadā no kopējā skaita 1.-12.klasē mācības uzsācis 1545
skolēns, pirmsskolas obligātajā sagatavošanā no piecu gadu vecuma 235 bērni.
Finansēšanas sistēma “nauda seko skolēnam” pamatā sevi attaisno
lielajās pilsētās, kur ir liels skolēnu skaits, bet mazajās skolās tā rada
problēmas, neattaisnojot sākotnēji izvirzītos mērķus. Par nozīmīgu soli
mazo lauku skolu saglabāšanai uzskatāms valdībā pieņemtais lēmums
no šā gada 1.septembra atbalstīt pedagogus mazajās lauku skolās, kurās
skolēnu skaits ir mazāks nekā 100, paredzot atalgojuma palielinājumu.
Sākot ar jauno mācību gadu, tiek palielināts koeficents 1.-4. klases
skolēniem, tā atbalstot vismaz 228 mazās skolas. Mūsu novadā tā ir
Briežuciema pamatskola, bet uz Vīksnas, Vectilžas un Krišjāņu skolām šie
noteikumi neattiecas, jo tās ir filiāles. Taču, kā atzīst izglītības speciālisti,
Izglītības un zinātnes ministrija ir noteikusi jaunu normēto skolēnu un
bērnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi novados tie ir 8,12 pret 1 (iepriekš 8:1), bet republikas pilsētās - 10,5 pret
1. Arī šī koeficienta maiņa samazināja normēto skolēnu skaitu skolās, kā
rezultātā samazinājās arī iedalītās valsts mērķdotācijas summa.
Novadā par galveno uzskatām, lai bērniem ir visas iespējas apmeklēt
skolas arī laukos. Sadalot mērķdotāciju interešu izglītībā, rūpīgi tika
izvērtētas iesniegtās programmas un prioritāte bija lauku skolas, jo
pilsētas skolu skolēniem ir lielāka iespēja apmeklēt Balvu mākslas,
mūzikas, sporta skolas, kā arī Bērnu un jauniešu centra piedāvātās programmas. Visi bērni tiek nodrošināti ar transportu ceļam no skolas uz
mājām. Balvu novada pašvaldība ir piešķīrusi brīvpusdienas skolēniem
pamatizglītības posmā, tas ir no 3. līdz 9. klasei, 1 un 2. klases skolēnu
ēdināšanu finansē valsts, un 5-6 gadīgajiem bērniem pirmsskolas
iestādēs. Tas ir liels atbalsts katrai ģimenei. Es ceru, ka arī nākamgad to
varēsim turpināt.
Ar mācību līdzekļiem izglītības iestādes ir nodrošinātas, kaut gan
solītais papildu finansējums no valsts vēl nav saņemts. Var atzīmēt,
ka pašvaldība sniedz lielu atbalstu mācību līdzekļu iegādei izglītības
iestādēm. Protams, vienmēr var būt labāk, bet pilnvērtīgs mācību darbs
ir sācies visās novada izglītības iestādēs. Vēlreiz jāuzteic novada pedagogi, kuri ir rūpīgi pārdomājuši katra mācību līdzekļa nepieciešamību
un noteikuši prioritātes mācību darbā.
Pedagogu skaits būtiski nav mainījies, šogad mūsu novadā tie ir 349.
Notiek paaudžu maiņa. Šogad pelnītā atpūtā ir aizgājuši pieci mūsu
novada skolotāji, savukārt divi pedagogi pēc studijām ir uzsākuši savas
pirmās darba gaitas Stacijas pamatskolā un Tilžas internātpamatskolā.
Balvu Valsts ģimnāzijā darbu ir uzsākusi angļu valodas skolotāja no
Kanādas. Visas izglītības iestādes ir nodrošinātas ar profesionāliem
pedagogiem.
Esam aktualizējuši jautājumu par profesionālo izglītību, ir iecerēts
paplašināt tieši profesionālās izglītības iespējas. Lai visiem veiksmīgs šis
mācību gads!

Parakstītas vienošanās par
projektu īstenošanu

25.septembrī Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis parakstīja vienošanās
ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par divu projektu
īstenošanu:
• „Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā”,
N r. 3 D P / 3 . 4 . 1 . 1 . 0 / 1 3 / A P I A /
CFLA/083;
• „Balvu novada Bērzpils

ciema ūdenssaimniecības sakārtošana”,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/084.
Būvdarbus plānots uzsākt
nākamā gada pavasarī. Pa ziemu tiks izstrādāta tehniskā
dokumentācija un izsludināts
iepirkums par būvdarbu veicēja
izvēli.

3.oktobra
Domes sēde
Balvu novada Domes ārkārtas
sēdē, kas notika 3.oktobrī, bija
viens jautājums - par grozījumiem
Balvu novada Domes 2013.gada
8.augusta lēmumā „Par dalību
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju
samazināšanai”
un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Tilžas vidusskolā””
un tika nolemts projekta atbalsta gadījumā, piešķirt ar KPFI
līdzekļiem finansētā, Tilžas vidusskolas iesniegtā projekta
iesnieguma ”Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Tilžas vidusskolā”
īstenošanai līdzfinansējumu 92
678.75 lati, no kuriem 92 678.75
lati ir attiecināmās izmaksas,
projekta kopējās izmaksas 220
663.68 lati.

10.oktobra
Domes sēde
Balvu novada Domes sēdi
10.oktobrī sēdi vadīja Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par četru personu ievietošanu ilgstošas sociālās

aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
Lēmumi par izglītības darbu
Sēdē tika izskatīts jautājums
par Balvu novada pašvaldības
noteikumu Nr.3/2013 „Kārtība,
kādā sadala mērķdotāciju Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu, pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām” apstiprināšanu, kā
arī veiktas izmaiņas Balvu novada
pašvaldības
Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
nolikumā. Deputāti balsoja arī par
mērķdotācijas sadali pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2013.gadam.
Nekustamais īpašums
Tika lemts par zemes īpašumu
izveidošanu un nodošanu atsavināšanai, par zemes īpašuma
atzīšanu par piekrītošu Balvu
novada pašvaldībai, par nosaukuma piešķiršanu un nodošanu
atsavināšanai, par zemes nomu,
par nekustamo īpašumu sadali,
par adrešu piešķiršanu telpu
grupām un citus jautājumus.
Grozījumi budžetā
Lemjot par saistošo noteikumu Nr.24/2013 „Grozījumi Balvu

novada pašvaldības 17.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr.6/2013
„Par Balvu novada pašvaldības
2013.gada budžetu”” deputāti
piekrita palielināt ieņēmumus par
539 465 latiem un palielināt izdevumus par 679 15 latiem.
No latiem – uz eiro
Sakarā ar pāreju uz eiro valūtu
un sakarā ar valstī noteikto kārtību
ar Domes lēmumu izdarīja izmaiņas virknē saistošo noteikumu,
kuru tekstā ir minētas naudas
vienības.
Dalība projektu konkursos
Deputāti lēma par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III kārta un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Publisko teritoriju
apgaismojuma
infrastruktūras
uzlabošana Balvu novadā” un
par dalību programmas „Jaunatne darbībā” atklātā projektu
konkursā ar projektu „UNDERSTANDING ENERGY” („Alternatīvā
enerģija”).

Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.

Balvu Tālākizglītības centrs piedalās
starptautiskā projektā
Balvu
Tālākizglītības
un
cilvēkresursu attīstības centrs
iesaistījies Mūžizglītības programmas „Grundtvig” projektā „Jaunas
iespējas Tavā dzīvē: Iedzīvotāju
līdzdalības veicināšana pilsētu
dārzkopībā un veselības uzlabošana” Projekts ir balstīts uz
kopējām interesēm un vajadzību
dalīties pieredzē un zināšanās,
lai kopīgi radītu jaunas idejas,
kas vecinās iedzīvotāju aktivitāti
dārzkopībā un ilgtspējīgu pilsētu
praksi
iedzīvotāju
veselīgā
audzināšanā. Projektā piedalās
Latvija, Lietuva, Somija, Turcija un
Ungārija.
No 4. - 8.oktobrim Somijas galvaspilsētā Helsinkos notika projekta pirmā tikšanās,
kurā piedalījās Latvijas projekta
vadītāja Maruta Castrova, PA
„San-Tex” labiekārtošanas un
apzaļumošanas dienesta vadītāja,
pārstāvji no Balvu novada
pašvaldības un Nodarbinātības
valsts aģentūras.
Projekta galvenie mērķi ir,
daloties pieredzē, radīt un attīstīt
jaunas
mācīšanās
metodes,
mācību instrumentus un jaunus
dārzus savā pilsētā. Visi projekta
dalībnieki ir ieinteresēti veicināt
iedzīvotāju aktivitāti, sekmēt
veselīgāku dzīvesveidu un uzlabot
vidi sev apkārt. Sabiedrībai ir
jāuzņemas atbildība ne tikai par
savu veselību, bet arī par vidi sev
apkārt, par visu ekosistēmu, no
kuras mēs esam atkarīgi. Viens no
veidiem, kā to panākt ir iegūt jaunas zināšanas. Projekts ir lieliska
iespēja iegūt jaunu pieredzi par
pieaugušo formālo un neformālo
izglītību, jaunām pieejām un
piemēriem no dažādām kultūrām.
Pirmo tikšanos organizēja
un projekta dalībniekus Helsinkos laipni uzņēma Nevalstiskās

organizācijas „Dodo” pārstāvji,
kuriem jau ir liela pieredze vides
jautājumos un pilsētu dārzniecībā.
Ar organizācijas praksi un pieredzi
iepazinās arī projekta dalībnieki.
Tā kā Helsinkos nav plašu
un brīvu teritoriju, pilsētas
iedzīvotājiem ir problemātiski
ierīkot savus mazdārziņus, tomēr
„Dodo” ir atradusi iespēju kā
šo situāciju atrisināt. Īstenojot
dažādus projektus un iesaistot iedzīvotājus, vairākās pilsētas vietās ir ierīkoti dārzi pašu
izgatavotās kastēs un īpašās
plastmasas somās, kuras novietotas gan uz balkoniem, gan atsevišķās teritorijās, un par kuriem
rūpējas paši iedzīvotāji. Viens
no projektiem, kuru Helsinkos
ir realizējusi vides organizācija,
ir izveidotā siltumnīca un
atpūtas vieta bijušajās dzelzceļa
remontdarbnīcās.
Pirmajā tikšanās reizē tika
apspriesti arī projekta organizatoriskie jautājumi – sadarbības
un
komunikācijas
noteikumi, iespējamās aktivitātes un
apmācības metodes, gaidāmie
projekta rezultāti un ieguvumi.
Interesantas bija organizētās lekcijas par „Dzīvošanu saskaņā ar
dabu” un par to, kā uzsākt pilsētas
dārzniecības
projektus.
Tika
apmeklētas arī iestādes, kurās
jaunieši dalās idejās par to, kā
lietderīgi pavadīt savu laiku.

Lai arī Helsinki krietni atšķiras
no Balvu pilsētas, šajā tikšanās
reizē tika gūtas svarīgas atziņas,
jauna pieredze un idejas, ko
ir iespējams realizēt arī mūsu
pilsētā.
Lai
sasniegtu
noteiktos mērķus, tiks organizētas
pasniedzēju, apmācāmo un projekta organizatoru tikšanās, lai
dalītos pieredzē, gūtu labākos
piemērus no katras institūcijas,
līdztekus radot un attīstot idejas par pilsētas dārzniecību un
veselīgu dzīvesveidu.
Šajā projektā tiks iesaistīti
arī Balvu pilsētas iedzīvotāji,
pamatā tās būs jaunās ģimenes,
vientuļās māmiņas, jaunieši, kuriem nav savu mazdārziņu. Novembra vidū Balvu Tālākizglītības
attīstības centrā tiks uzsāktas
apmācības par dārzkopību un
veselīgu dzīvesveidu Kursa tēma
„No sēklas līdz grozam”, šajā laikā
tiks sniegta vērtīga informācija
par augiem, to sēšanu, stādīšanu,
kopšanu, konservēšanu un ēdienu
gatavošanu, kā arī no kopīgajām
idejām Balvos radīta jauna, sakopta vieta.
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Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā šogad līdzekļu pietiks

Presē izskanēja informācija,
ka augustā veselības nozarei
papildus piešķirtajiem 5,2 miljoniem latu 3,94 miljoni latu
tiks novirzīti apakšprogrammai
"Ārstniecība", no kā lielāko summu saņems Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca. Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība
saņems 50 754 latus. Jau ziņots,
ka maijā Veselības ministrija nozares vajadzību segšanai gada otrajam pusgadam prasīja papildus
34,3 miljonus latu, jūnija sākumā
tika piešķirti 7,89 miljoni latu,
bet 27.augustā valdība vienojās
novirzīt nozarei vēl 5,2 miljonus
latu.
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienībā vēl nebija skaidrības,
vai finansējuma pietiks visiem šogad plānotajiem ambulatorajiem
pakalpojumiem, patlaban, pēc
papildu valsts finansējuma mums
zināmās sadales, līdz gada beigām
līdzekļu ambulatorajā daļā pietiks, bet līguma grozījumus gan vēl
Nacionālais Veselības Dienests

nav atsūtījis (papildus paredzamā
ambulatorā kvota 50 tūkstoši latu)
- informēja slimnīcu apvienības
valdes locekle Alīda Vāne.

Līdz ar neseno papildu
līdzekļu piešķiršanu no valsts
bažas par ambulatoro piedāvāto
pakalpojumu finansēšanu atlikušajiem mēnešiem līdz gada
beigām vairs neesot aktuālas,
atzina Vāne, taču norādīja, ka satraukums par līdzekļu trūkumu
slimnīcām joprojām neesot zudis.
"Joprojām
esam
atstāti
pabērna lomā un joprojām - ne-

saprotamu iemeslu dēļ," viņa atzina, norādot, ka slimnīca ir vieta,
kur pacienti vēršas, kad veselības
problēmas ir patiešām nopietnas un citu medicīnas darbinieku
palīdzība nevar nest rezultātu,
tomēr joprojām slimnīcai par
sniegtajiem pakalpojumiem netiek atvēlēts finansējums pilnā
apmērā. Iedzīvotājiem Balvos
tāpat kā līdz šim būs pieejami
valsts apmaksātie ambulatorie
pakalpojumi (ārstu konsultācijas,
izmeklējumi, plānveida operācijas (veic Gulbenē), uz kuriem
Balvu
reģiona
iedzīvotājiem
nav lielu rindu. Tāpat akūtu,
pēkšņu saslimšanu gadījumos
uzņemšanas nodaļā 24h diennaktī
iespējama gan ārsta (pediatra,
terapeita, ķirurga, ginekologa)
konsultācija, gan nepieciešamie
izmeklējumi. Ambulatoro daļu
attīstīt, ieviest jaunus pakalpojumus, pilnveidot esošos mums
traucē tas, ka visi līdzekļi tiek
novirzīti slimnīcas pakalpojumu
izmaksu segšanai. Diemžēl gan

Mūsu uzņēmējiem liela interese par
sadarbību ar Poliju
4. oktobrī no rīta Latvijas Republikas vēstniecības konsulāta
Gdaņskā direktors Michal Duda
apmeklēja mēbeļu izstādi „Baltic
Furniture 2013” Rīgā, bet jau no
trijiem pēcpusdienā līdz pat vēlai
vakara stundai
Ziemeļlatgales
Biznesa centrā Balvos tikās
ar vietējiem
dažādu nozaru
uzņēmējiem.
Mūsu uzņēmējiem interese
iegūt informāciju par Polijas tirgu
un veidot sadarbību ir liela.
Šajā trešajā tikšanās reizē
ar konsulāta pārstāvi Michal
Duda tikās 12 uzņēmēji, kuri
pārstāvēja
šādas nozares kokapstrāde, mazumtirdzniecība,
autoserviss, biškopība, tūrisms,
dizains, lauksaimniecība, mēbeļu
ražošana u.c.
Astoņi uzņēmēji ar direktoru Michal Duda tikās atkārtoti,
no kuriem trīs - SIA „Balvu
Maiznieks”, SIA „Amisa” un SIA
„Hestija” ciemiņus uzņēma savos uzņēmumos. Četriem uzņēmējiem šī bija pirmā tikšanās.
Sarunas raisījās interesantas
priekš abām pusēm, grūti bija
iekļauties atvēlētajos laika limitos.
Notika pārrunas arī ar Balvu novada muzeja Tūrisma
informācijas centra tūrisma organizatori Inetu Krakupi, jo direktors
Michal Duda turpmāko sadarbību
redz arī šajā sfērā.
Iegriezāmies Balvu centrālajā
bibliotēkā pie direktores Rutas Cibules, lai nodotu atbildes
dāvanu no bibliotēkas Žukovā
Arī šajā tikšanās reizē konsulāta
pārstāvis Michal Duda uzsvēra, ka
nākotnē Balvus redz kā sadarbības
centru starp Polijas un Balvu novada uzņēmējiem un drīzumā atkal plāno būt pie mums.
Direktors Michal Duda atveda mūsu uzņēmējiem Polijas
uzņēmumu katalogus, uzņēmēju
vizītkartes, dažādus produkcijas
paraugus.
Mūsu uzņēmēju iepriekšējā
tikšanās reizes sūtītie produkcijas paraugi jau nodoti
Polijas
uzņēmējiem - potenciālajiem
produkcijas pārdevējiem. Arī šajā

tikšanās reizē uzņēmēji uz Poliju
aizsūtīja jaunus produkcijas paraugus ar mērķi atrast tiem noietu
Polijas tirgū.
Sadarbība turpinās. Trijās
tikšanās reizēs direktors Michal
Duda iepazinies un runājis ar 22
mūsu puses uzņēmumiem.
Darba tikšanās laikā, uzmundrinot mūsu uzņēmējus, direktors Michal Duda mēdz katram
pasacīt, „nav problēmu, pamazām
virzīsimies sadarbībā tālāk”.
Jau oktobrī mūsu puses uzņēmēji plāno doties uz Poliju un tikties ar sameklētajiem
uzņēmējiem - iespējamajiem sadarbības partneriem nākotnē.

Ziemeļlatgales Biznesa centrs
ar Balvu novada pašvaldības atbalstu organizē uzņēmēju tikšanās,
palīdz sarakstē un informācijas
apmaiņā starp ieinteresētajām
pusēm.
Ja arī Tu gribi iegūt informāciju
par iespēju darboties Polijas tirgū
- raksti, uzdod jautājumus uz epastu: gunta.bozoka@balvi.lv.
Uz nākamo tikšanos aicināsim
arī Tevi!
Gunta Božoka,
Projektu vadītāja
Balvu novada pašvaldības
Ziemeļlatgales biznesa centrā

komunālie pakalpojumi, gan
medikamenti ar katru dienu kļūst
arvien dārgāki, bet cena, kuru
maksā valsts par pakalpojumu
nemainās.
Uzņēmumam
patlaban
ir pilnībā paralizēta iespēja
uzlabot ambulatoro pakalpojumu klāstu un apstākļus, jo pat
vismazākā summa, kas nopelnīta
ambulatorajā daļā, ir jāiegulda
stacionārā, lai nosegtu slimnīcas
pakalpojumu izmaksas. "Situācija
ir tāda, jo valsts noteiktā cena
par viena pacienta ārstēšanu
stacionārā
absolūti
neatbilst
patiesībai, visas cenas ir augušas
un inflācija ietekmējusi praktiski
katru darbību slimnīcā.
Tāpēc cieš gan stacionāra
pacients, kuru apkalpo nevis
trīs, bet viena māsiņa, nodaļās
strādā mazāks sanitāru skaits
nekā pienāktos, līdz ar to arī
apkalpošana, par spīti nerimstoši
augošajām pacientu prasībām,
nav tik augsta kā vajadzētu, tāpat
cieš arī darbinieki, kuru atalgo-

jums ir zems, taču slodze ir ļoti
liela, kā arī ambulatorais sektors, kurā nav iespējams ieguldīt
līdzekļus
jauninājumos
un
attīstībā.
Alīda Vāne ir noskaņota
skeptiski - neizskatās, ka te kaut
kas ar laiku varētu laboties, jo
medicīnisko pakalpojumu klāsts
Latvijā ir pārāk liels attiecībā pret
piešķirtajiem līdzekļiem, tādēļ
"izdalot uz visu, īsti netiek nekam".
Taču Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienībā
rokas
nenolaiž. A.Vāne izteica cerību,
ka Balvos būs valsts apmaksāti
datortomogrāfijas izmeklējumi,
jo šobrīd tiek uzstādīts cits
datortomogrāfs.
Viņa
gan
atzīmēja, ka trūkst dažādu ārstu
speciālistu, bet tā šobrīd ir visas Latvijas problēma. Kopumā
situāciju Balvos veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamībā nevaru
vērtēt kā kritisku, bet, ja ārpus
Rīgas nenāks strādāt jauni ārsti
speciālisti, tad tuvāko gadu laikā
situācija var pasliktināties.

Tiekas Eiroreģiona „ Pleskava,
Livonija” kultūras darbinieki

3. - 4.oktobrī
Eiroreģiona „Pleskava-Livonija”
Igaunijas sekcija
rīkoja Eiroreģiona
pašvaldību kultūras darbinieku tikšanos, kuras
mērķis bija pierobežas reģionu
kultūras tīklu veidošana 2014.2016.gadam.
Balvu
novadu
pārstāvēja
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras jautājumos Iveta Tiltiņa.
Seminārā
piedalījās
kultūras
darbinieki no Igaunijas, Pleskavas, Ludzas, Ciblas, Kārsavas un
Alūksnes novadiem.
Pirmajā dienā kultūras darbinieki iepazinās ar vēsturiskām
vietām Igaunijā, apmeklēja Vastselinas pili, Valgas, Abja-Palu un

Mjulgi kultūras centrus, iepazinās
ar kultūras struktūru Igaunijā.
4.oktobrī
kultūras
darbinieki prezentēja katra novada
sadarbību ar citām valstīm, dalījās
pieredzē un stāstīja veiksmes
stāstus.
Semināra noslēgumā tika
izstrādāta turpmākā Eiroreģiona
stratēģija kultūras jomā, kuras
rezultātā kultūras darbinieku
sadarbība
kļūs
redzamāka,
regulārāka un radošāka. Tāpat
tika nolemts par kultūras sadaļas
uzlabošanu Eiroreģiona mājas
lapā.

Valsts ieņēmumu dienests
(VID) atgādina, ka no 2013.gada
1.oktobra, izsniedzot kases čeku
patērētājam - fiziskajai personai, darījuma kopsummai čekos
ir jābūt norādītai gan latos, gan
eiro.
Darījuma
kopsummai
vienlaikus gan latos, gan eiro no
2013.gada 1.oktobra līdz 2014.
gada 30.jūnijam jābūt norādītai,
arī noformējot VID reģistrētās
kvītis.
Kā izņēmumi, uz kuriem neattiecas prasība darījumu kopsummu kases čekos un kvītīs
norādīt gan latos, gan eiro, ir
noteikti tirdzniecības automāti
(piemēram, kafijas, sulu, saldumu automāti, kas izsniedz preci
bez pārdevēja klātbūtnes) un

virkne kases aparātu modeļu.
Gadījumos, ja tomēr pircējs
vēlēsies zināt darījuma kopsummu gan latos, gan eiro, minēto
kases aparātu modeļu lietotājiem
pēc pircēja pieprasījuma tā būs
jāieraksta kases čekā ar roku un
jāapstiprina ar savu parakstu.
Atgādinām,
ka,
norādot
darījuma kopsummu (kopējo
summu ar pievienotās vērtības
nodokli) kases čekā vai VID
reģistrētajā kvītī latos un eiro,
konvertācijai izmantojams Eiropas
Savienības
Padomes
noteiktais oficiālais maiņas kurss,
t.i. - 0,702804 lati par 1 eiro,
kā arī jāievēro Euro ieviešanas
kārtības likuma 6.pantā noteiktie
noapaļošanas principi.

Iveta Tiltiņa
Balvu novada izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja vietniece kultūras jautājumos
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Pakalpojumā „Aprūpe mājās” ievieš visā Latvijā jaunu metodi

-Iepazīstiniet, lūdzu, ar pakalpojumu „Aprūpe mājās”, lūdzu Anitu Petrovu, Sociālā dienesta vadītāju.
Viņa pastāstīja:
- Nodrošinot aprūpes pakalpojumu mājās jau vairāku
gadu garumā, saprotam, ka
vajadzība pēc atbalsta ar katru gadu nepieciešama arvien
lielākam skaitam iedzīvotāju. Tā
ir tendence, ar ko saskaras visas pašvaldības, jo cilvēki darba
spējīgā vecumā nereti dodas uz
lielajām pilsētām vai arī citām
valstīm, bet vecāki vēlas palikt
ierastajā vidē. Sabiedrību raksturo arī negatīvā tendence, rūpes
par veciem cilvēkiem pārlikt
uz pašvaldības pleciem. Lai kā
arī nebūtu, izvērtējot dažādus
viedokļus, esam nonākuši pie
atziņas, ka Balvu novada seniori un invalīdi pelnījuši labu
un kvalitatīvu aprūpi mājās,
tādēļ esam gatavi jauniem
izaicinājumiem, lai to uzlabotu.
Šobrīd no pašvaldības budžeta
līdzekļiem aprūpi mājās saņem 64
personas, no tām 46 dzīvo lauku
teritorijā, bet 18 Balvu pilsētā.
Aprūpi nodrošina 3 aprūpētāji
Balvos (algoti darbinieki) un
individuālie aprūpētāji lauku
teritorijā, ar dažiem izņēmumiem
pilsētā. Lai nodrošinātu aprūpes
pakalpojumu laukos, klientam
tiek piešķirts aprūpes pabalsts, ar
kura palīdzību viņš norēķinās par
saņemto pakalpojumu. Tas viss
kopā pašvaldībai gadā izmaksā 33
808 lati.
- Kādi ir esošā aprūpes
modeļa plusi?
- Labi ir tas, ka pakalpojums
tiek nodrošināts visā novada
teritorijā, pakalpojuma izmaksas ir
salīdzinoši lētas un tiek saglabātas
labas kaimiņu attiecības.
- Vai ir arī negatīvās puses?
- Pakalpojums nav reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrā, kā to paredz likumdošana.
Mums, sociālā dienesta darbiniekiem, ir grūti novērtēt klienta
apmierinātību ar pakalpojuma
kvalitāti, jo nereti viņi mutiski izsaka neapmierinātību, bet nevēlas
parakstīt nevienu sarunu protokolu, kurā būtu pieminēti aprūpētāja
trūkumi vai neizdarības, tādēļ
nākas secināt, ka visos gadījumos
nenodrošinām
nepieciešamo
kvalitāti.
- Vai plānojat reformas
minētajā jomā un kādas tās
varētu būt?
- Domāju, ka mums ir vismaz
trīs iespējas aprūpes mājās pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai.
Aprūpi visā novada teritorijā
varētu veikt algoti aprūpētāji,
to varētu nodrošināt mobilās
aprūpes brigādes un, protams, pakalpojumu iespējams
deleģēt nevalstiskajam sektoram. Sociālajā dienestā un Balvu
novada Domē ir izvērtēti visi trīs
minētie varianti, to izmaksas, riski
un pieņemts lēmums par labu
trešajam variantam.
- Balvu novada Dome
pieņēma lēmumu pakalpojumu
deleģēt Samariešu apvienībai.
Kā tapa šis lēmums?
- 2013.gada 5.septembrī Balvu
novada pašvaldībā tika saņemts
un reģistrēts biedrības „Latvijas
Samariešu apvienība”, iesniegums
„Par projektu „Samariešu atbalsts mājās””, kurā viņi informēja
pašvaldību , ka biedrība ir uzsākusi
realizēt projektu „Samariešu atbalsts mājās”. Projekta mērķis ir
izveidot visaptverošu aprūpes
mājās risinājumu personām, ar
ierobežotu piekļuvi sociālās un
veselības aprūpes infrastruktūrai.
Projekta potenciālie klienti ir pensijas vecuma personas ar aprūpes

vajadzībām, kas dzīvo viensētās,
nošķirti no apdzīvotiem centriem
un kuriem, galvenokārt personisko pašaprūpes spēju, transporta, dzīvesvietas labiekārtojuma
vai līdzīgu iemeslu dēļ ir
ierobežota tiem nepieciešamo
sociālās un veselības aprūpes
pakalpojumu saņemšana. Projekta ietveros paredzēts attīstīt
un ieviest aprūpes mājas pakalpojumu lauku teritorijās ar
inovatīvām metodēm, izmantojot
specializētu transportu personām
ar funkcionāliem traucējumiem,
drošības pogu pieslēgumus un
pārvietojamā aprūpes kompleksa
pakalpojumus, kas sniedz klientiem iespēju veikt nepieciešamās
darbības personīgās higiēnas
nodrošināšanai, pēdu aprūpi un
klienta veļas mazgāšanu turpat
klienta mājas pagalmā speciāli
aprīkotā aprūpes birojā.
- Tātad tika izskatīta šī projekta piedāvātā iespēja?
- Jā, protams. Pati vairākkārt
esmu
piedalījusies
projekta
prezentācijas
semināros,
tas
tika skaidrots arī visiem novada sociālajiem darbiniekiem,
Sociālās un veselības aprūpes
jautājumu komitejas locekļiem,
Balvu novada Domes deputātiem
kā arī Rugāju, Baltinavas un Viļakas
novadu sociālo dienestu un
pašvaldību vadītājiem. Pieņemtais
lēmums nav nejaušība, bet nopietni izvērtēts pasākums, ar
visiem plusiem un mīnusiem.
Man ir liela pārliecība, ka tuvāko
mēnešu laikā sasniegtais rezultāts
apmierinās visus, īpaši jau vecos
un vientuļos cilvēkus, kuri saņems
pakalpojumu.
- Vai likumdošana paredz
šādu iespēju?
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.panta pirmo daļu, pašvaldībai,
kuras teritorijā persona reģistrējusi
savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju
saņemt tās vajadzībām atbilstošus
sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību un 23.panta trešo daļu,
kas nosaka, ja persona dzīvo viena
vai ar šo personu kopā dzīvojošie
ģimenes locekļi vecuma, veselības
stāvokļa
vai
nodarbinātības
dēļ
nevar
nodrošināt
tai
nepieciešamo aprūpi, personai ir
tiesības saņemt sociālās aprūpes
pakalpojumu. Arī saskaņā ar
LR likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu,
noteikts, ka viena no pašvaldības
autonomajām
funkcijām
ir
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību
(sociālo
aprūpi)
(sociālā
palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli
mazaizsargātām personām, veco
ļaužu nodrošināšana ar vietām
pansionātos, bāreņu un bez
vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar
naktsmītni u.c.).
Vadoties no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta ceturtās
daļas, no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu,
pašvaldība
var
deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas
likums. Savukārt, saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu,
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās
un trešās daļas noteikumus.
Pamatojoties
uz
Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu, privātpersonai

jābūt tiesīgai veikt attiecīgo
pārvaldes uzdevumu. Lemjot par
pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās
pieredzi, reputāciju, resursus,
personāla kvalifikāciju, kā arī citus
kritērijus.
Pamatojoties
uz
Valsts
pārvaldes iekārtas
likuma
45.panta trešo daļu, lēmumā
par deleģēšanu konstatē deleģēšanas
pieļaujamību
un
reglamentē deleģēšanas noteikumus. Iedzīvotājiem vēl gribu
paskaidrot, ka lēmumus par
pakalpojuma
nepieciešamību,
arī turpmāk pieņems Sociālā
dienesta speciālisti, kā arī veiks
pārraudzības funkciju, vērtēs
klienta apmierinātību ar saņemto
pakalpojumu.
- Kas ir “Latviešu Samariešu
apvienība”?
-Biedrība „Latvijas Samariešu
apvienība”, ir politiski un reliģiski
neitrāla, neatkarīga un brīvprātīga
sabiedriskā labuma organizācija.
Biedrības darbības mērķi, saskaņā
ar statūtiem, ir veicināt sabiedrības
sociālo integrāciju, savstarpējo
palīdzību, atbildību un līdzdalību,
pilnveidot sociālās un veselības
aprūpes iespējas nodrošinājumu,
dažādību un pieejamību – veidojot, attīstot un sniedzot sociālās un
veselības aprūpes pakalpojumus.
Lai sasniegtu iepriekš minētos
mērķus, Samariešu apvienība
darbojas šādās jomās: organizē
un sniedz stacionāros un ambulatoros sociālās un veselības
aprūpes pakalpojumus, veido
un pārvalda veco ļaužu dienas,
īstermiņa un ilgstošas uzturēšanās
sociālās aprūpes un rehabilitācijas
centrus, veido un pārvalda bērnu
dienas, stacionārās uzturēšanās
un rehabilitācijas centrus, pārņem un īsteno citas valsts un
pašvaldību funkcijas un pakalpojumus sociālās un veselības
aprūpes jomās, finansiāli un
morāli atbalsta sociāli izslēgtas
vai sociālās izslēgtības riskam
pakļautas personas, tai skaitā vecos ļaudis, invalīdus un bāreņus,
dažādu labdarības akciju veidā
u.c.
- Vai tai ir pieredze aprūpes
jomā?
- Biedrībai „Latvijas Samariešu
apvienība” ar Latvijas republikas
Finanšu ministrijas 2005.gada
20.maija lēmumu ir piešķirts
sabiedriskā labuma statuss. Tā
ir viena no lielākajām sociālo
pakalpoju sniedzējām Latvijā.
Labklājības ministrijas Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā
reģistrēti 14 Biedrības „Latvijas
Samariešu apvienība” sniegtie
sociālie pakalpojumi, tajā skaitā:
2006.gada 16.jūnijā apvienība
ir reģistrēta kā sociālā pakalpojuma „Mājas neatliekamā
izsaukuma
dienests
„Aprūpes
mājās”” pakalpojuma sniedzējs,
savukārt 2007.gadā Samariešu
apvienība reģistrēta LM SPR kā
naktspatversmes
sociālā
pakalpojuma sniedzējs. Biedrība
„Latvijas Samariešu apvienība” ir
reģistrēta arī kā sociālā pakalpojuma - ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcija.
Sociālā pakalpojuma krīzes centrs
bērniem un sievietēm sniedzējs
„Māras centrs” ir apvienības
struktūrvienība, arī sociālā pakalpojuma
„Aprūpe
mājās”
Jelgavā un Daugavpilī sniedzējs ir
Samariešu apvienība.
Biedrība „Latvijas Samariešu
apvienība” ir viena no lielākajām
aprūpes mājās pakalpojuma
nodrošinātājām arī Rīgas pilsētas
pašvaldībai kopš 2004.gada, kā arī
vienīgā organizācija, kura aprūpes
mājās
pakalpojuma
ietvaros
klientus nodrošina ar „Drošības

pogas” pakalpojumu (vairāk nekā
400 klienti). Biedrībā kopumā ir
nodarbināti vairāk nekā 400 darbinieki. Šobrīd aprūpes mājās apkalpojuma sniegšanā nodarbināti
ap 300 aprūpētāju, nodrošinot
vairāk nekā 400 000 aprūpes
mājās pakalpojuma stundu gadā.
Tas liecina par to, ka apvienības
pieredze sociālo pakalpojumu
sniegšanā ir pietiekoši liela, lai
mēs viņus uztvertu kā nopietnus
sadarbības partnerus. Ir panākta
arī vienošanās, ka darbinieki, kuri
nodrošinās aprūpes pakalpojumu mājās, būs mūsu novada
speciālisti. Līdz ar to var cerēt, ka
radīsies jaunas darba vietas.
- Kādi būs ieguvumi?
- Uzticot aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu Biedrībai
„Latvijas Samariešu apvienība”
Balvu novadā, nepalielinot funkcijas nodrošināšanai paredzētos
budžeta līdzekļus, tiks uzlabota
aprūpes pakalpojuma kvalitāte,
kura tiks nodrošināta atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus,
pateicoties
projekta
„Samariešu atbalsts mājās” ietvaros izgatavotajām speciālajām
automašīnām, kuras būs aprīkotas,
lai nodrošinātu klientam iespēju
nomazgāties, izmazgāt veļu, kā arī
saņemt citus ar personīgo higiēnu
un aprūpi nepieciešamos pakalpojumus personas dzīvesvietā
un
profesionāli
apmācītiem
darbiniekiem, Balvu novadā
lauku teritorijās dzīvojošiem
iedzīvotājiem arī būs iespējams
saņemt kvalitatīvu aprūpes mājās
pakalpojumu, kas līdz šim nebija praktiski iespējams. Latvijas
Samariešu apvienības atbalsts
mājās projekta vadītājs ir Viesturs
Kleinbergs.
- Kā un kad mainīsies sociālā
aprūpe?
2013.gada 8.oktobrī Latvijas
Samariešu apvienības birojā notika Latvijas Pašvaldību savienības
Veselības un sociālo jautājumu
komitejas
izbraukuma
sēde,
kurā piedalījās arī Balvu novada
Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Anna
Laizāne. Biedrība informēja, ka
divu mēnešu laikā tiks izgatavotas
5 automašīnas un viena no tām
būs Balvu novada pašvaldībā, lai
nodrošinātu sociālo pakalpojumu
„Aprūpe mājās” Balvu reģionā.
Šajā laika periodā „Aprūpe mājās”
klientiem uzstādīs arī drošības
pogas, lai nodrošinātu personas
diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko
atbalstu, izmantojot īpašu saziņas
sistēmu – saziņas iekārtu un
signālpogu, kas atrodas aprocē
vai kulonā. Krīzes brīdī atlieks piespiest signālpogu un informēt par
to, kas atgadījies. Signāls centrālē
nonāks no jebkuras vietas dzīvoklī
vai mājā.
Gribas cerēt, ka projekta
potenciālie klienti, invalīdi un
pensijas vecuma personas ar
aprūpes
vajadzībām,
jauno
aprūpes modeli sāks izbaudīt jau
šī gada nogalē, bet īstais darbs
sāksies ar 2014.gada janvāri. Tām
personām, kurām ir likumīgie
apgādnieki, sociālos pakalpojumus būs iespējams saņemt par
maksu. Cenrādis būs pieejams
pakalpojumu punktā un Sociālajā
dienestā, kā arī publicēsim Balvu
novada mājas lapā un Balvu novada ziņās.
Rodoties jautājumiem, zvaniet speciālistiem pa tālruni –
64521998.
Uz veiksmīgu sadarbību!
Paldies par informāciju!
Ilona Vītola

Salīdzinām
mūsu
un Ilūkstes novadu

Balvu novada pagastu pārvalžu
un iestāžu vadītāji, izpilddirektore devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Ilūkstes novadu un
Jēkabpils novada Dunavas pagastu, lai redzētu, kā dzīvo un strādā
pašvaldības.
Pirmā tikšanās vieta bija
Ilūkstes novada dome, kur mūs
sagaidīja domes priekšsēdētājs
Stefans Rāzna, izpilddirektore
Līga Dudare un iestāžu un pagastu pārvalžu vadītāji. Pēc
prezentācijas noskatīšanās mūsu
pārstāvji varēja tikties ar saviem
kolēģiem un pārrunāt vairāk savu
nozari interesējošus jautājumus.
Interesants likās fakts, ka Ilūkstes
novads pēc savas iniciatīvas izveidojies jau 2003.gadā, apvienojoties Ilūkstes pilsētai un 3 pagastiem. Otrās reformas notika
2009.gadā, kā jau visā Latvijā, vēl
pievienojoties Subates pilsētai ar
lauku teritoriju un 2 pagastiem.
Šajās sarunās sapratām, ka mūsu
pašvaldību darba organizācijā un
struktūrā ir daudz līdzību, protams, ir arī atšķirīgas nianses. Arī
Ilūkstes pašvaldība aktīvi izmanto
dažādu projektu iespējas.
Apskatot Ilūkstes pilsētu,
kurā tāpat kā Balvos spraigi rit
ielu remontdarbi, devāmies uz
Bebrenes pagastu, kurš atrodas
kultūrvēsturiskajā Sēlijas novadā
un ir īpašs ar savu atšķirīgo
zemes reljefu. Bebrenes pagasta iepazīšanu sākām ar dabas
parka „Dvietes paliene” apskati.
Jau, braucot uz šo parku, bijām
pārsteigti ceļa malās redzot
apmēram 100 savvaļas zirgus un
nedaudz mazāku šķirnes liellopu ganāmpulku. Kā izrādās šie
zirgi un liellopi pirms apmēram
desmit gadiem saņemti dāvanā
no Nīderlandes ar mērķi palīdzēt,
lai dabīgās pļavas neaizaug, bet
tās nogana. Īpaši saistoša paliene esot pavasaros, kad senleja
20 km garumā ir pārplūdusi, var
braukt ar laivām un ar tālskati
vērot
tūkstošiem
ceļojošus
ūdensputnus. Dabas parkā atrodas informācijas centrs, kurā
darbojas bērnu Vides klase, kur
skolas var braukt iepazīt un pētīt
dabu. Pagasta vadītāja deva
mums iespēju paviesoties pagasta administrācijas ēkā, Bebrenes
profesionālajā vidusskolā, kurā
var apgūt dažādas profesijas un
grāfu Plāteru-Zībergu pils telpās
ierīkotajā Bebrenes vidusskolā.
Brauciena noslēgumā viesojāmies Jēkabpils novada Dunavas
pagastā, kur mūs laipni sagaidījapagasta
pārvaldnieks
Andris
Baltaruņķis. Pagastu sākām iepazīt
no Raiņa dzimtās vietas – Tadenavas muzeja, kuram nepieciešams
apjomīgs remonts. Izmantojām
iespēju
ieiet Dunavas Svētā
Jāzepa katoļu baznīcā, aplūkot
gaumīgi iekopto baznīcas dārzu.
Lielu interesi un pārdomas izraisīja
Dunavas daudzfunkcionālā centra
apskate, kurā vienkopus atrodas
neliela skola, pirmsskolas iestāde,
bibliotēka, nesen renovētā sporta
zāle. Visvairāk pārsteigti bijām par
pagasta pārvaldes vadītāja stāstīto
un rādīto pavasara plūdu laiku.
Apskatot pavasarī fotografētos
uzņēmumus un vēlāk šīs vietas
redzot dabā, secinājām, ka Dunavas pagastā Daugavas krastā
dzīvo ļoti drosmīgi, uzņēmīgi un
sīksti ļaudis, kuriem ik pavasari
jābaidās no Daugavas ūdeņiem
un jādomā kā pasargāt savu māju,
saimniecību, mājlopus un arī sevi
no briesmām. Ceļoties ar prāmi
pāri mierīgajai Daugavai nemaz
nevar iedomāties, ka šī upe
pavasaros var sasniegt liela ezera
apjomus un nodarīt tādu postu.
Bija interesanti salīdzināt
pašvaldību darbu.
G.Raibekaze

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 15.oktobris

5.

Balvos sācies lekciju cikls par Latgales kultūras jautājumiem
21.septembrī
Balvu
Novada muzejā sākās lektorijs
Ziemeļlatgales
kultūras
un
izglītības darbiniekiem „Latgales
latviešiem svarīgo kultūras lauku
skaidrojums Rēzeknes Augstskolas jaunākajos pētījumos”.

Projekta mērķis ir veidot
izpratni par latgalisku kultūrvidi
Latgalē kā latviskas Latgales galveno iezīmi, ilgtermiņā paredzot kvalitatīvu darbību Latgales kultūrvides daudzveidības
saglabāšanai un attīstībai.
Lektoriju rīko Balvu Centrālā
bibliotēka
sadarbojoties
ar
Rēzeknes Augstskolu, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldi, Viļakas novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldi, Rugāju
novada kultūras nodaļu, Baltinavas novada domes speciālistiem.
Lektorijs ilgs no šī gada septembra līdz decembrim. Nodarbības
notiks
sestdienās.
Kopumā
paredzētas lekcijas 5 ievirzēs,
pirmā no tām jau ir aizvadīta
21.septembrī,
kad
Rēzeknes
Augstskolas asociētā profesore
tās klausītājus iepazīstināja ar
latgaliešu folkloras tēliem un
vērtībām, kā arī ieražām, to dina-

miku mūsdienās. Balvu Centrālās
bibliotēkas direktore Ruta Cibule
sarunā ar klausītājiem uzsvēra,
ka daudzu cilvēku zināšanas
un izpratne par latgaliskumu ir
pavirša un nepietiekama. Lektorijs radījis lielu interesi – uz pir-

mo nodarbību bija ieradušies 69
cilvēki.
Otrajā tikšanās reizē, 12.
oktobrī, Rēzeknes Augstskolas asocociētā profesore Ilga
Šuplinska stāstīs par latgaliešu
literatūras spilgtākajiem pārstāvjiem un nozīmīgākajiem darbiem,
kā arī ar Latgales kultūras konceptiem. Trešajā lektorija dalībnieku
tikšanās reizē docente Sandra
Ežmale informēs par kultūras un

ekonomikas attiecībām, kā arī par
pilsētu pievilcības pētījumiem.
Ceturtā lekcija, ko vadīs asociētā
profesore Sanita Lazdiņa, būs
veltīta latgaliešu valodai un
Latgales lingvistiskās ainavas
pētījumiem. Lekciju ciklu noslēgs
filoloģijas doktors Ingars Gusāns
ar nodarbību, kuras ievirze būs
latgaliešu modernā mūzika.

Atvērto durvju diena
Ko zēniem un meitenēm darīt,
kad mācību stundas beigušās, bet
priekšā vēl viss vakara cēliens?
Viena no iespējām, kā piepildīt
brīvo laiku, ir piedalīšanās kādā no
interešu izglītības piedāvājumiem.
Jau pats nosaukums "interešu
izglītība" vedina domāt, ka ikvienam ir iespējams atrast nodarbi
pēc savām interesēm un spējām.
Lai jaunieši atrastu sev piemērotu
nodarbi, 9.oktobrī Balvu Bērnu
un jauniešu centrā notika atvērto
durvju diena, kuras laikā gan
bērni, gan viņu vecāki varēja
iepazīties ar dažādu pulciņu un
studiju darbību un to vadītājiem.
Par godu šai dienai centra pagalmā bija uzziedējušas

tulpes, zem kurām paslēpušies,
visu notiekošo uzmanīgi vēroja
gan lielāki, gan mazāki meža
iemītnieki. Pie durvīm bērnus un
vecākus sagaidīja Sarkangalvīte,
kura visus laipni sagaidīja un
cienāja ar saldumiem.
Prieks bija redzēt ikvienu, kas
atnāca uz Atvērto durvju dienu!
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
darbojas vēl aktīvāk, jo šogad centrs piedāvā vienpadsmit pulciņus
un aktivitātes:
• Di-dancers (Dita Nipere);
• Skaistumkopšana (Renāte Kaspare, Inta Ozola);
• Velosipēdistu apmācības (Žanis
Pērkons);
• Čaklie pirkstiņi (Inese Hmara);

Absolventu piešķīrumu
izlietotāju – salidojums

2013. gada 27. septembrī Balvu Teritoriālās Invalīdu biedrības
pārstāvji Staņislavs Cibulis valdes priekšsēdētājs un Reinis
Linde - projektu vadītājs devās
uz Rēzekni, lai piedalītos Latvijas
Kopienu Iniciatīvu fonda rīkotajā
pasākumā.
Salidojuma rīkotāji Nīderlandes Oranje fonds un Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds
rūpējoties par savu partneru
kopienu iniciatīvu dzīvotspēju,
vēlējās saprast un noteikt vienas kopienas iniciatīvas vidējo
mūža ilgumu, noteikt pievilcību
jeb iesaistītspēju izpētīt mūsu
vajadzības pēc atbalsta, nolūkā
turpmāk veidot kopienu biedrību
vai nodibinājumu aktīvistiem
draudzīgas un vajadzīgas piešķīrumu programmas. Kā arī
izzināt, kam veltīt jaunas programmas, izzināt kurām sociāli
mazaizsargātām cilvēku grupām
sniegt īpašu atbalstu, kā ar jēgu
un atdevi darbināt demokrātiju
un vietējo ekonomiku Latvijas
reģionos.
Salidojuma darba kārtībā
ietilpa gan Oranje fonda direktora Ronalda van der Gīsena,
Nīderlandes sadarbības fondu Centrālajai un Austrumeiropai (NSF) projektu koordinatores Latvijā Ievas Ernštreites
(lidz 2005.gadam), LKIF valdes
priekšsēdētājas Liesmas Oses
un Rēzeknes pilsētas Domes

saņēmēju

priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča uzrunas, gan radoša
darbnīca par ilgtspējīgu iniciatīvu
„receptēm”, aktīva moderēta
sesija par to, ko fondu partneru īstenotās iniciatīvas devušas
reģiona attīstībai, kuru vadīja
Jānis Baltačs (kota.nu) un Liesma
Ose (LKIF), politikas veidotāju
(piedalijās Juris Viļums no LR

• Angļu valoda (4 - 6 g.) (Dita Nipere);
• Elektronika (Edgars Dārznieks);
• Ģitārspēle (Edvīns Timošenko);
• Kokapstrāde (Viktors Šļuncevs);
• Improvizācijas teātris (Vija Birkova);
• NVO “Kalmārs” un
Brīvā
laika centrs;
Katra diena slēpj sevī iespējas
un pārsteigumus! Lai izdodas
atklāt un izmantot tos! Lai domu
spārni smalki kā zīds, nes vienmēr
uz Balvu Bērnu un jauniešu centru! Centrs ir atvērts no 9.00 līdz
19.00 un gaidīs savus aktīvos un
radošos apmeklētājus!

un

lietpratīgu Skolotāja, kas mīl dzīvi un savu

Saeimas (RP), Ilona Raugze no
VARAM, Maruta Pavasare no
LM, Valdis Kudiņš no Latvijas
Lauku Foruma, Oskars Zuģickis
no Latgales plānošanas reģiona)
novērtējums kopienu biedrību
vai nodibinājumu padarītajam
darbam un jaunajām iecerēm,
un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu
plānošanā.

Kopienu iniciatīvu piemēru prezentācijas par inovāciju ieviešanu un
jaunu ilgtspējīgu ieceru plānošanu uzvarētājs Balvu teritoriālās invalīdu
biedrības projektu vadītājs Reinis Linde, kas ieguva arī visaugstāko,
politikas veidotāju un Oranje fonda direktora Ronalda van der Gīsena
novērtējumu.

pilsētu...

Balvu
Valsts
ģimnāzijas
skolotāju Irēnu Šaicāni raksturo pašas grāmatā atspoguļotie
M.Bloka vārdi: „Ja es būtu
antikvārs, mani interesētu tikai vecas lietas. Taču es esmu
vēsturnieks un tādēļ mīlu dzīvi”.

Pirmdien, 7.oktobrī, Skolotāju
dienas svētku izskaņā Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājiem bija
iespēja iepazīties ar kolēģes Irēnas
Šaicānes jauniznākušo grāmatu
„Balvi un balvenieši 20.gadsimtā
„Staņislava” stāstos”. Skolotāja
Irēna savu darbu 2012.gada
rudenī iesniedza izdevniecības
Jumava izsludinātajam konkursam
par kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, un ar Balvu novada
pašvaldības un Latvijas Pašvaldību
savienības atbalstu grāmata šī
gada 1.oktobrī uzsāka ceļu pie
lasītājiem.

Grāmata vēstī par 20.gadsimta
vēstures
notikumiem
Balvos, bet galvenā vērtība
ir izpētītajos vēstures avotos, kurus daudzveidīgi papildina balveniešu atmiņu stāsti.
Skolotāja Irēna, prezentējot savu
grāmatu, bija sagatavojusi radošus
uzdevumus katrai metodiskajai
komisijai. Skolotājiem bija iespēja
fotostāstā iepazīt 20.gadsimta Balvus, salīdzināt ar mūsdienām.
Arī skolēni ir izrādījuši interesi par Irēnu Šaicāni ne tikai kā skolotāju, bet arī kā par
rakstnieci, tāpēc ar aizrautību
iepazinās ar jauno grāmatu.
Pārsteigumu skolotājai sagādāja
12b.klases skolnieks Māris Zaharovs, kurš, šķirstot grāmatas
lappuses, pamanīja „Brūnacītes”
tekstu un notis un skaisti izpildīja
Aiņa Šaicāna dziesmu ģitāras
pavadījumā.
Gandarījumu par paveikto
apliecina izdevēju teiktais, ka Balvi
ir viena no skaistākajām pilsētām
Latvijā ar interesantu vēsturi,
daudzveidīgu kultūras dzīvi un
cilvēkiem, kuri ir savas pilsētas un
valsts patrioti.
Skolas saime priecājas, ka
iepriekš uzrakstītās grāmatas un
ticība Dievam ir tas, kas Irēnai lika
saņemties, deva spēku un izturību
sekot līdzi balveniešu dzīves
un darba stāstiem, jo grāmata ir
apliecinājums balveniešiem, ka
viss turpinās...
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Oktobra nogalē sāksies platību
maksājumu avansu izmaksa
Lauku atbalsta dienests (LAD)
no šā gada oktobra otrās puses
uzsāks platību maksājumu avansu
izmaksu lauksaimniekiem.
Oktobra pēdējā nedēļā tiks
uzsākti avansa maksājumi lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo
apvidu atbalstam (MLA), bet
novembrī tiks uzsākta vienotā
platību maksājuma un bioloģiskās
lauksaimniecības atbalsta (BLA)
avansu izmaksa.
LAD ir sagatavojis platību
maksājumu grafiku līdz 2013.
gada beigām, to var apskatīt LAD
mājaslapā.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas
kārtību avansa maksājumus veic
par pieteikumiem, kuriem ir
pabeigtas visas administratīvās
un fiziskās kontroles. Līdz ar to
pieteikumu
administrēšanas
laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot
apsaimniekotās
platības,
un
gadījumos, kad tiek konstatētas
neprecizitātes, to atrisināšana.
Lēmumu
par
2013.gada
platību maksājumu piešķiršanu
un to izmaksu LAD veiks līdz 2014.
gada 30.jūnijam.

Veiksmīgi noticis ZAAO integrētās
vadības sistēmas uzraudzības audits

Piektdien, 27.septembrī SIA
ZAAO notika kārtējais integrētās
vadības sistēmas uzraudzības
audits, ko veica „Bureau Veritas” auditori. Auditēti tika darbinieki ZAAO birojā Valmierā,
EKO laukumā, transporta nodaļā
un atkritumu apsaimniekošanas
centrā „Daibe”, izzinot procesus
arī šķirošanas līnijā un atkritumu
priekšapstrādes centrā.
Ikgadējais
audits
notiek,
lai gūtu apliecinājumu, ka
ZAAO izveidotā un uzturētā
integrētās vadības sistēma atbilst
starptautiskā kvalitātes vadības

standarta ISO 9001:2009 un
vides pārvaldības standarta ISO
14001:2004 prasībām.
Auditori atzina, ka kvalitātes
un vides vadības sistēmas
tiek uzturētās ļoti labā līmenī.
Pozitīvs novērtējums darbinieku
apmācības sistēmai, līdz ar ko
darbinieki ir zinoši, labi orientējas
darbam nepieciešamajos dokumentos un procesos. Uzteikts vides izglītības plānošanas,
realizēšanas un izvērtēšanas process. Audits noslēdzies bez auditoru konstatētām neatbilstībām.
Uzziņai: SIA ZAAO bija pirmā

atkritumu
apsaimniekošanas
komercsabiedrība Latvijā, kuras
darbībā 2002.gadā izveidota,
ieviesta un tiek uzturēta vadības
sistēma, kas atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001
un LVS EN ISO 14001.

Oktobrī SIA ZAAO (ZAAO)
speciālisti Balvos aktīvi informē
uzņēmumus un iestādes par atkritumu šķirošanas iespējām. Šobrīd
jau noslēgti vairāki līgumi, kuri
paredz juridiskajām personām
piegādāt atkritumu šķirošanas
konteinerus, maisus vai EKO
kastes, nodrošinot otrreiz izmantojama materiāla bezmaksas
savākšanu.
Atkritumu
šķirošana
un
nodošana iestādēm ļauj izvairīties
no sadzīves atkritumu konteineru
pārslogošanas, tādejādi arī ietaupot līdzekļus, jo sadzīves atkritumu
konteineri, atšķirojot pārstrādei
izmantojamu materiālu, ir jāizved
retāk. Ir būtiski slēgt līgumus par

atkritumu apsaimniekošanu, jo ir
aizliegts atkritumus pašiem vest uz
daudzdzīvokļu māju kvartāliem,
atstāt
sabiedriskā
transporta
pieturvietās, izgāzt tos mežā vai
dedzināt.
Balvu uzņēmumu un iestāžu
vadītāji ar interesi uzklausa ZAAO
pārstāvju informāciju un izvēlas
dažādus atkritumu šķirošanas veidus. Īpaši pieprasītas ir EKO kastes
makulatūrai, kuras iespējams izvietot darba kabinetos un kāpņu
telpās.
Juridiskas personas, negaidot
īpašu uzaicinājumu, katru darba
dienu var vērsties pie ZAAO,
speciālisti
piedāvās
katram
klientam izdevīgākos atkritu-

mu šķirošanas veidus. Aicinām
informāciju vaicāt un līgumus
slēgt arī Balvu EKO laukumābirojā Ezera ielā 3 pirmdienās,
ceturtdienās no plkst.9.00 līdz
13.00, otrdienās, piektdienās
no plkst.14.00 līdz 18.00 un
sestdienās no plkst.10.00 līdz
14.00, kā arī zvanot pa tālruņiem
64281250, 26132288 vai rakstot uz
e-pastu zaao@zaao.lv.

Uzsāk uzņēmējdarbību - inovatīvas masāžas Balvos

Iespēja piedalīties fotokonkursā "Mana zeme
- Latvija"

Varēs iesniegt projektus
meža ekonomiskās vērtības ZAAO uzņēmumus Balvos informē
par atkritumu šķirošanu
uzlabošanai

Lauku atbalsta dienests (LAD)
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku
attīstības programmas pasākumā
"Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana".
Pasākuma mērķis ir palielināt
meža
ekonomisko
vērtību,
nodrošinot
ilgtspējīgu
meža
apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu
kopšana, mazvērtīgu mežaudžu
nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde, kas
paredzēta jaunaudžu kopšanai un
mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.
Šī ir minētā pasākuma 4. kārtas

Kurš gan nevēlas būt skaists un vesels? Jo tādi cilvēki ir
labsirdīgi un laimīgi, ar augstu
pašvērtējumu, kā arī spēj iedvesmot citus.
Balvos Tautas ielā 1, otrajā
stāvā no jūnija ir atvērts figūras korekcijas salons „Sievietes sapnis”.
Ar salona īpašnieci Inesi Zelču
tikās Balvu novada lauku attīstības
konsultantes Arita Boka un Tamāra
Lielbārde.
Inese līdz šim strādājusi algotu darbu un, novērojot cilvēku
ikdienas problēmas, – veselības
pasliktināšanos un korpulenci,
nolēmusi uzsākt uzņēmējdarbību,
uzlabojot sabiedrības dzīves
kvalitāti.
Tā kā pati Inese veselības
problēmu dēļ nevar nodarboties
ar aktīviem sporta veidiem, ilgāku
laiku meklējot informāciju un
veicot novērojumus, uzņēmēja
nolēma
ieviest
arī
Balvos
inovatīvās procedūras – vakuuma
trenažiera un rullīšu masāžas pakalpojumus.
Inese ir pabeigusi apmācību
kursus, lai varētu sniegt šos pakalpojumus, to apliecina izsniegts
sertifikāts.
Šāda veida pakalpojumi ir
novitāte, jo līdz šim šāda veida
procedūras ir pieejamas tikai
nedaudzās vietās Latvijā.
Lai varētu īstenot savu ideju,
uzņēmējai finansiāli palīdzēja
vīrs, kurš sākotnēji neatbalstīja
šo avantūru, taču redzot sievas
nopietno attieksmi pret to, tomēr
nolēma palīdzēt. Pavisam nejauši
un pēdējā mirklī Inese uzzināja
arī par Eiropas Savienības atbal-

projektu iesniegumu pieņemšana,
kas notiks no 2013.gada 28.oktobra līdz 2013.gada 26.novembrim.
Kopējais publiskais finansējums
šajā kārtā ir 400 000 latu.
Programmā
pasākumam
kopumā 2007. - 2013.gadam ir
pieejami vairāk nekā 9 miljoni
latu. Līdz šim jau ir īstenoti 4443
projekti.
Iesniegto projektu īstenošanas
laiks ir 18 mēneši no LAD lēmuma
pieņemšanas
par
projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi
tās aizpildīšanai ir atrodami LAD
mājaslapā sadaļā "ES atbalsts".

stu – LEADER pasākumā „Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai
(ietverot
ar
lauksaimniecību
nesaistītu darbību dažādošanu)”,
kā rezultātā uzņēmēja ieradās
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrā” un tur viņai
ar projekta rakstīšanu palīdzēja
uzņēmējdarbības
konsultante
Liene Ivanova. Šobrīd tiek gaidīta
atbilde no Lauku atbalsta dienesta
par to vai projekts tiks apstiprināts
vai nē. Gadījumā, ja projektu
apstiprinās, Inesei atmaksās 60 %
no attiecināmām izmaksām.
Masāžas aparāts „Roll Evolution” īpaši piemērots cilvēkiem,
kuri svara aizspriedumu dēļ
nevēlas doties uz trenažieru zāli
vai aerobikas nodarbībām. Tas
veic visa ķermeņa masāžu no
kājām līdz pat pleciem. Masāža
aktivizē
limfas
stimulāciju,
palīdz izvadīt no organisma
toksīnus, samazina tūsku, palīdz
samazināt svaru un ķermeņa
aprises, vienlaicīgi veicot profilaktisko aprūpi tādām kaitēm kā
lielais svars, celulīts, galvassāpes,
bezmiegs. Masāža notiek ērtā
apģērbā – vislabāk kokvilnas.
Priekšrocības salīdzinot ar roku
masāžu – tā ir daudz intensīvāka,
jo 1 stundu ilga masāža uz aparāta
ir pielīdzināma 3 stundu roku
masāžai. Trenažierī ir arī iebūvēta
infrasarkanā lampa, kas silda
ķermeni un daudz ātrāk mīkstina
audus, turklāt nodarbības laikā var
izbaudīt krāsu terapiju.
Ķermeni skulpturējošā aparāta
„Vacu Evolution” darbības princips ir šāds: tiek izveidots vakuums
speciālā kapsulā, kurā ir iebūvēts

skrejceliņš, lai muskuļiem būtu
lielāka slodze. Šāds trenažieris
ir aptuveni 10 reizes efektīvāks
par parasto trenažieri. Tas ir
piemērots ķermeņa lejasdaļai, jo
apstrādā problemātiskās zonas –
vidukli, vēderu, sēžas muskuļus
un gurnus. Uz ādas nodarbības
laikā nokļūst infrasarkanie un
halogēnie stari, tādēļ, tievējot,
uzlabojas arī ādas stāvoklis. Pašā
kapsulā ir karsts, tādēļ jāvelk īsi
šorti, lai izbaudītu termiskā efekta sniegtās priekšrocības. Līdzi
jāņem ērti sporta apavi un krekliņš.
Nodarbība ilgst 30 minūtes.
Klientiem ir iespēja izmantot
dušu, kā arī īpašniece piedāvā
dažādus tonizējošus ķermeņa
krēmus, kas kopā ar masāžu iedarbojas daudz efektīvāk.

Procedūras pārsvarā izmanto
sievietes, ļoti reti vīrieši. Pēc Ineses stāstītā var spriest, ka klientes,
kuras izmēģinājušas kādu no
procedūrām ir apmierinātas un arī
ar rezultātiem – kas mērāmi centimetros, kā arī jūtama pašsajūtas
uzlabošanās.
Uzņēmēja nav apstājusies pie
šiem un gaida trešo procedūru
aparātu, ar ko palīdzēt uzlabot
klientu izskatu un veselību, tā vairojot cilvēku dzīvesprieku un labu
pašvērtējumu par sevi.
Procedūru cenas: vienas stundas masāža ar aparātu „Roll Evolution” - 4,50 Ls; 30 minūtes uz
trenažiera „Vacu Evolution” – 5,00
Ls. Uzņēmēja strādā pēc pieraksta; tālruņa numurs pa kuru var
pieteikties – 28368019.

Sagaidot mūsu valsts 95. gadadienu biedrība, Balvu novada
attīstības veicināšanai „SAVI”
aicina piedalīties fotokonkursā
„Mana zeme – Latvija”.
Konkurss ir lieliska iespēja
sagādāt mūsu valstij dāvanu
95 gadu jubilejā, demonstrēt
savu fotogrāfa meistarību un
fotogrāfiju apstrādes programmu
apguves līmeni. Noslēgumā visi
priecāsimies piedaloties kopīgā
pašu darbiem veidotā izstādē.
Konkursā
var
piedalīties
jebkurš interesents, neatkarīgi
no vecuma, nodarbošanās un
profesionālajām fotografēšanas
iemaņām.
Konkursa nolikums pieejams
www.balvi.lv
Kontaktinformācija: Tālrunis
uzziņām: Elita Teilāne 29157234,
Iveta Supe 28352770

Par ceļazīmes uzstādīšanu Balvos Sporta
ielā
Balvu novada Domes sēdē
nolēma atļaut uzstādīt ceļazīmi
Nr.532 (Stāvvieta) ar papildzīmi
Nr.828 (transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā) ielas
labajā pusē pie tirdzniecības
centra Sporta ielā 2A, Balvos un
atļaut uzstādīt ceļazīmi Nr.323
(maksimālā ātruma ierobežojums
30 km/h) Sporta ielas sākumā,
krustojumā ar Bērzpils ielu. Līdz ar
to uzlabosies kustības Sporta ielā
Balvos.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 8.augusta
lēmumu (prot. Nr.12, 27.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 8.augustā

Balvos

Nr.21/2013

GROZĪJUMI 2012.GADA 9.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5/2012 “PAR
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
„ZIEMEĻLATGALES BIZNESA CENTRS”
SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2012.gada 9.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5/2012 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi”
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
Noteikumu pielikumu „Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādis”
sadaļā „Telpu noma” pēc vārdiem:
Telpu noma ar biroja mēbelēm un ar iespēju
pieslēgties internetam

2.46

papildināt ar vārdiem:
Telpu noma bez biroja mēbelēm un apkures
Domes priekšsēdētājs			

0.60

Latgales uzņēmējdarbības centra konsultante
Balvos – Gunta Božaka

Lai
uzņēmējiem
dotu
iespēju ātri un kvalitatīvi saņemt
konsultācijas pēc iespējas plašākā
reģiona
teritorijā,
Latgales
uzņēmējdarbības centrs (turpmāk
- LUC) ir izveidojis vienotu
komercdarbības konsultantu tīklu.
Pavasarī
atklātais
LUC
aktīvi sadarbojas ar reģiona
uzņēmējiem un tāpēc ir radusies nepieciešamība pēc plaša
konsultantu tīkla. Pilnvērtīgai
un efektīvai LUC darbības
nodrošināšanai kopš 1. augusta
visā Latgales reģionā esošos un
topošos uzņēmējus konsultē 7
komercdarbības konsultanti.
Daugavpils un Ilūkstes novadu
iedzīvotājus
konsultē
Ilmārs Lociks, Krāslavas un Dagdas novadu komercdarbības
konsultante ir Agita Kruglova,
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un
Viļānu novadu iedzīvotājus apkalpo Skaidrīte Baltace, Līvānu
un Vārkavas novadu teritorija ir
Guntas Ozoliņas pārziņā, Balvu,

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 8.augusta
lēmumam (prot. Nr.12, 27.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 8.augusta saistošo noteikumu Nr.21/2013
„Grozījumi 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2012 “Par Balvu novada
pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi””
projektu
Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumos tiek noteikti pakalpojumu cenrāža grozījumi.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Šādu noteikumu nepieciešamību nosaka LR Publisko aģentūru likums.

strādājošajiem uzņēmējiem, kā
arī motivēt uzņēmējdarbības
uzsācējus. Arī vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs LUC redz
kā vienas pieturas aģentūru
uzņēmēju atbalstam, lai palīdzētu
uzņēmīgiem latgaliešiem īstenot
savas ieceres un tādējādi veicināt
arī visa reģiona ekonomisko
attīstību. Viņš piebilst, ka tādējādi
ir īstenota Latgales rīcības plānā
iekļautā ideja par pārnozaru
uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas izveidi Latgalē.
LUC komercdarbības konsultantu kontakti un aktuālā
informācija uzņēmējiem ir atrodama www.latgale.lv sadaļā „Latgales uzņēmējdarbības centrs
(LUC)". LUC pamatprincipi ir
mobilitāte un sadarbība, tāpēc
LUC speciālisti ir gatavi doties arī
izbraukuma konsultācijās.
Informāciju sagatavoja
Vladislavs Stankevičs

Balvu, Rugāju un Viļakas novadu iedzīvotāji apgūst jaunas
zināšanas un prasmes Tematisko ciemu izveidei arī mūsu
pusē. 9.oktobrī Balvos notika
apmācību „Projekta komandas
darbs. Projekta vadība” cikla pirmais seminārs. Tā laikā dalībnieki
tika apmācīti par projekta

komandas darbu, nodrošinot
praktiskus piemērus un sasaisti
ar finansējuma piesaistīšanas
iespējām. Dalībnieki darbojās arī
individuāli veicot dažādus uzdevumus, strādājot grupās kā arī apmainoties ar pieredzi un idejām.
Pavisam kopā šajā ciklā plānoti trīs
semināri Balvos.
Latgales dienvidu daļā šādi
tematiskie ciemi jau ir izveidoti un
veiksmīgi attīstās, piesaistot tūristus
un citus interesentus. Piemēram,
Preiļu novadā darbojas Kotleru vīna ciems, Krāslavas novadā izveidots Skaistās Izabellas
ciems, Līvānu novadā tiek stādīts
Nākotnes ozolu ciems, kā arī citi
interesanti ciemi, kuru iedzīvotāji
aktīvi darbojās, attīstot vietējo
uzņēmējdarbību un pārstāvot

savu novadu (http://www.latgalestematiskieciemi.lv).
Tas, kas mēs esam un kas mēs
būsm nākotnē ir atkarīgs no mums
pašiem. Mēs paši varam veidot
savu un sava pagasta, novada tēlu.
Vajag tikai uzdrīkstēties!
Apmācības palīdzēs lauku
teritoriju iedzīvotājiem rast jaunus
risinājumus kā uzlabot un padarīt
labāku un interesantāku dzīvi laukos, kā dzīvot laukos un nopelnīt
ar savām prasmēm un kā savu hobiju pārvērst par mazo biznesu.
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekts LLIV-306
„Tematiskā biznesa attīstīšana
un Tematisko ciemu komandu
iespēju paplašināšana Latgales un
Radvilišķu reģionos”.

Par rūpnieciskas (pašpatēriņa) zvejas Pērkonu ezerā izsoli

Projekta ietekme uz Ietekme nav nozīmīga.
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Uzņēmējdarbību veicinoša. Uzņēmumiem būs iespēja par zemāku maksu
iznomāt telpas.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs

Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados konsultācijas sniedz Gunta
Božoka, ar Ludzas, Kārsavas,
Ciblas un Zilupes novadu
iedzīvotājiem strādā Inga Ostrovska, un Preiļu, Riebiņu un Aglonas
novados konsultācijas sniedz Ineta Liepniece. LUC galvenais birojs atrodas Daugavpilī, kuru vada
Vladislavs Stankevičs.
LUC konsultanti palīdzēs
uzņēmējiem sakārtot birokrātiskās
procedūras, sniegs konsultācijas
par Eiropas Savienības fondu
un
uzņēmējdarbības
atbalsta
programmu
pieejamību,
stāstīs
par
e-pakalpojumu
izmantošanu, organizēs apmācības uzņēmējdarbības prasmju
attīstībai un motivācijas celšanai,
piedalīsies tirdzniecības misiju un uzņēmēju grupu vizīšu
organizēšanā, kā arī veiks aktīvu
darbu
investoru
piesaistei
reģionā.
LUC mērķis ir sniegt atbalstu Latgales reģionā jau

Jaunas idejas un plāni krāsainākam novadam

Andris Kazinovskis

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv
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A.Kazinovskis

Balvu novada pašvaldība
informē, ka tiks rīkota rūpnieciskās
(pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas
Pērkonu ezerā izsole. Izsole notiks 2013.gada 21.novembrī plkst.
13.00 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā
sēžu zālē.
Izsolē var piedalīties fiziskās
personas,
kuru
deklarētā
dzīvesvieta vai kurām piederošais
nekustamais
īpašums
atrodas Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija
notiek Balvu novada pašvaldībā
pie
juriskonsultes
Sarmītes
Gržibovskas, Bērzpils ielā 1A, Balvos, no sludinājuma publicēšanas
mājas lapā www.balvi.lv, Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā
„Balvu
Novada
Ziņas” un beidzas 2013.gada
20.novembrī plkst.16.00.
Visiem
pretendentiem
līdz 2013.gada 20.novembra
plkst.16.00 jāiesniedz iesniegums
par piedalīšanos izsolē un

jāsamaksā dalības maksa Ls 2.00
(divi lati). Dalības maksa jāieskaita
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS,
Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501,
Reģ.Nr. 90009115622, SEB bankas norēķinu kontā LV93UNLA0050014291739.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no pulksten 8.30 līdz
17.00.

Labiekārtots bērnu rotaļu laukums „RŪĶI”
Nereģistrēta
iedzīvotāju
grupa „Rūķi” īstenojusi projektu
KNHM – 1 – 41 „Prieks Spēlēties”
jeb labiekārtojusi bērnu rotaļu
laukumu Balvos, Dārza ielas 8,
Dārza ielas 10 un Brīvības ielas 89
māju iekšpagalmā. Atjaunotais
bērnu laukums šo māju mazos
iedzīvotājus tagad priecē ar svaigi
krāsotiem soliem, pārkrāsotām
šūpolēm, kāpnēm un karuseli,
kā arī ar jaunām konstrukcijām
– šūpolēm ar slidkalniņu un
kāpnēm, un jaunu smilšu kasti
ar vāku. Lai bērniem būtu vēl
draudzīgāka vide, izveidoja arī trīs
animāciju filmu varoņu figūras un
sētu pie mašīnu autostāvietas –
bērnu aizsardzībai.
Projekta koordinatore Ieva
Liepiņa uzskata, ka šāds laukums

bērniem sagādās saulainu un
krāsainu bērnību, uzlabos dzīves
kvalitāti, radīs vidi emocionālai un
fiziskai attīstībai, kas ļaus mazajiem
ķipariem vieglāk sadraudzēties ar
saviem vienaudžiem.
Finansējumu
projektam
ieguva biedrības „Balvu rajona partnerība” organizētā un
Nīderlandes „Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij”
(KNHM) fonda finansētā projektu konkursā „Sabiedrība ar
dvēseli 2013”. Projekta kopējās
izmaksas ir 491,96 LVL, no tiem
90 % jeb 442,76 LVL piešķirti
no KNHM fonda, bet 10 % jeb
49,20 LVL ir māju līdzfinansējums
(katras mājas apsaimniekošanas
maksa bija 16,40 LVL). Projekta
īstenošanas laikā nepieciešamos

papildus līdzekļus sedza projekta
koordinatore.
Ieva Liepiņa izsaka ļoti lielu
pateicību Viktorijai Lavrentjevai,
Gintam Zelčam un Sergejam Kudinam par atbalstu un palīdzības
sniegšanu
projekta
„Prieks
Spēlēties” realizācijas laikā. Lielu
paldies projekta koordinatore
saka arī Dārza ielas 8, Dārza ielas 10 un Brīvības ielas 89 māju
pārvaldniekiem un iedzīvotājiem
par sapratni un atbalstu.
Ieva Liepiņa

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

11.oktobrī
īsti
rudenīgā
pēcpusdienā
Balvu
novada
muzejā norisinājās tikšanās ar
diviem jauniem māksliniekiem
Annu
Grinčuku
un
Valdi
Baškirovu un viņu gleznu pirmās
personālizstādes
atklāšana.
Abi mākslinieki ir beiguši Latvijas Mākslas akadēmiju. Valdis
Baškirovs ir mūsu pašu balvēnietis,
un ir viens no pirmajiem Balvu
mākslas skolas absolventiem. Abu
mākslinieku darbi ir piedalījušies

dažādās izstādes un starptautiskos
konkursos. Anna tika izvēlēta par
vienu no divām māksliniecēm,
kas pārstāvēja Latviju Rotko centra rīkotajā rezidencē par godu
Marka Rotko 110 jubilejai, kurā
piedalījās pārstāvji no 9 pasaules
valstīm.Līdz pat 2013.gada nogalei ikvienam ir iespēja iepazīties
un apskatīt mākslinieku krāsainos
un radošos darbus Balvu novada
muzejā. Esiet mīļi gaidīti!

Mums ir ar ko lepoties un ir ko
rādīt citiem!

Balvu pilsēta
17.oktobrī plkst. 19.00 Stand-up komēdija pieaugušajiem ar Jāni Jarānu „Mana kaķa dienasgrāmata” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes iepriekšpārdošanā.
18.oktobrī plkst.11.00 Grāmatu svētku atklāšana Zvaigznes grāmatnīcās. Plašāka svētku programma www.
balvi.lv.
19.oktobrī plkst. 17.00 Balvu pilsētas senioru balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
23.un 24.oktobrī „Ziemeļlatgales lasījumi” Balvu Novada muzejā un Viļakas novada kultūrvēstures muzejā
“Vēršukalns”. Sagaidot Latvijas 95.dzimšanas dienu un Latvijas Tautas frontes 25.gadadienu, R.Akmentiņa ir
apkopojusi muzeja krājuma materiālus par Balvu rajona iedzīvotāju darbību tautas frontes kustībā, savukārt
Irēnai Šaicānei izdevniecībā “Jumava” nākusi klajā grāmata “Balvi un balvenieši 20.gs.”Staņislava stāstos””.
Otrā Lasījumu diena veltīta nemateriālajam kultūras mantojumam - būs iespēja ielūkoties maizes cepšanas
noslēpumos, vērtēt audēju meistardarbnīcas dalībnieču veikumu, kā arī iepazīt Viļakas un Rugāju jauniešu
pierakstītos atmiņu stāstus. Īpaši gaidīti viesi - Balvu muižas pēdējo īpašnieku pēcteči no Ukrainas, kuri
iepazīstinās gan ar muižas īpašnieku likteņiem, gan runās par garīgām kultūrizglītojošām tēmām. Lūgums
pieteikties iepriekš pa tel. 28352770, vai elektroniski - muzejs@balvi.lv .Lasījumu programma Balvu novada
mājaslapā www.balvi.lv .
26.oktobrī plkst. 19.00 Brāļi Auzāni-jauna programma-koncerts „Vakariņas uz sešiem,, Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Biļetes iepriekšpārdošanā.
3.novembrī plkst. 15.00 Optimistiski muzikāls uzvedums „Džimlai rūdi rallallā” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Biļetes iepriekšpārdošanā.
29.novembrī plkst.19.00 Komēdija „Balkona ragneši” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Lomās Nacionālā un
Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā.
Izstādes
Balvu novada muzejā:
• V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā
izstādē un dod iespēju apskatīt, gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu, un vēl daudz ko
citu, tikpat aizraujošu. ...
• No 15.septembra skatāma fotoizstāde par motokrosu „Mazo rokās lielie darbi”.
• Izstāde ”Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Mums jau vairāk kā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! Piedalies!
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”
Bērzpils pagasts
No 9.-31.oktobrim Marijas Račkovskas foto izstāde Bērzpils saieta nama II stāvā.
Krišjāņu pagasts
15.oktobrī Pensionāru pēcpusdiena Krišjāņu Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
27.oktobrī plkst. 18.00 Pensionāru pasākums.
Tilžas pagasts
18.oktobrī plkst. 19.00 Tilžas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas pasākums ,,Man bij dziesmu trīs
pūriņi,, Tilžas Kultūras namā.
26.oktobrī plkst.22.00 Deju vakars ar Zinti Krakopu Tilžas Kultūras namā.
Vīksnas pagasts
24.oktobrī plkst. 13.00 Senioru vakars Vīksnas Tautas namā.

„Eiroreģiona „Ezeru zeme”” padomes sēde Braslavā

Šī gada oktobra sākumā Lauku
atbalsta dienests ir apstiprinājis
projektu „Tūrisma infrastruktūras
attīstība Balvu novadā”. Projekta
ietvaros 2014.gada pirmajā pusē
visā Balvu novada teritorijā tiks
uzstādītas 25 norādes zīmes uz
tūrisma objektiem kā arī uzstādīti
5 tūrisma informācijas stendi.
Jaunā infrastruktūra būs ar vienotu koncepciju un dizainu.
Balvu novada tūrisma produktam
paaugstināsies pievilcība un tas
kļūs pieejamāks tūristiem.

Projekta rezultātā palielināsies
tūristu skaits, kas apmeklē Balvu
novadu un tajā esošos tūrisma
objektus un naktsmītnes, visi
tūrisma objekti būs veiksmīgi atrodami. Norādes zīmes un stendi
piesaistīs arī citu garāmbraucēju
uzmanību. Tūrisma infrastruktūras
pilnveidošana veicinās lauku
vides attīstību, labvēlīgi ietekmēs
ekonomisko vidi un attīstību
pilsētā, lauku teritorijās un pagastu centros.

Biedrība Ritineitis informē

Labdarības programma "Maizes rieciens", kuru atbalsta Borisa un Ināras Teterovu fonds, sācis
projektu "Zupas virtuve trūcīgām
personām". Projekts jau oktobrī
ar biedrības "RITINEITIS atbalstu uzsākts arī Balvos. Sagatavotos
ēdienus izsniedz gan līdznešanai,
gan ir iespēja ēst uz vietas

Brīvības ielā 47, i.u Valdogs telpās
laikā 14.00-15.00. Savu atbalstu
kartupeļu un dārzeņu piegādei
arī šogan neliedz Inta un Māris
Korlaši z/s Užgava.
Labdarības
programmas
ieinteresētās personas lūdzam
griesties Sociālajā dienestā, lai
saņemtu talonus.

Rādīs sižetu par Balvu novadu
Ceturtdien, 17.oktobrī, plkst.8.15 kanālā LTV7 raidījumā „TV Mozaīka”
tiks rādīts sižets par Balvu novadu.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Ar sirsnīgiem apsveikuma
vārdiem, atskatu uz 15 gadu
sadarbību un veiksmīgas prakses
piemēriem,
11.oktobrī
Baltkrievijas pilsētā Braslavā notika
„Eiroreģiona „Ezeru zeme”” 30.
padomes sēde, kura reizē bija arī
Eiroreģiona 15.gadu pastāvēšanas
jubilejas sēde.
No 2012.gada augusta arī Balvu novada pašvaldība ir viena no
30 Latvijas pašvaldībām, kura ir
„Eiroreģiona „Ezeru zeme”” biedrs,
tādēļ sanāksmē piedalījās arī Balvu novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Normunds Dimitrijevs,
pašvaldības projektu vadītājs un
sabiedrisko attiecību speciālists.
Padomes sēdi atklāja Braslavas izpildkomitejas priekšsēdētājs
Sergejs Šmatovs, kurš atzina, ka ir
pagodināts Eiroreģiona biedrus
uzņemt tieši Braslavā, jo pirms
15 gadiem tieši šajā vietā notika
1.sēde. Tā kā daļa no sanāksmes
dalībniekiem Braslavā bija pirmo reizi, S.Šmatovs pastāstīja par
pilsētas un apgabala vēsturi, ekonomisko situāciju un tradīcijām.
Klātesošos
uzrunāja
un
sveica arī Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsuls Daugavpilī
Viktors Geisiks, kurš atzina, ka
pārrobežu sadarbības nozīme ir
nenovērtējama. „Šo gadu laikā
redzam, kā izaudzis reģions,
cik projektu īstenots. Šajā
biedrībā darbojas tie, kuriem
nav vienaldzīgs savs reģions, savi
iedzīvotāji. Turpināsim strādāt
iedzīvotāju labā, sadarboties
un attīstīties arī turpmāk,” vēlēja

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

V.Geisiks.
„Eiroreģiona „Ezeru zeme””
Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece pastāstīja par dažādiem
starptautiskiem projektiem, kuri
īstenoti pēdējo gadu laikā. Sadarbojoties ar Igaunijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Krievijas
partneriem
realizēti
projekti
ceļu infrastruktūras sakārtošanā,
rīkotas
akcijas
par
drošu
braukšanu, realizēti projekti par
ūdens kvalitātes uzlabošanu,
iedzīvotāju aktīva dzīvesveida
popularizēšanu, par dabiskām
ārstniecības metodēm un daudzi
citi projekti. Savā pieredzē par
realizētajiem projektiem dalījās
arī Lietuvas un Baltkrievijas
pārstāvji.

Eiroreģiona svinīgā padomes
sēde noslēdzās ar ekskursiju pa Braslavu, kuras laikā tika
apskatīts pilsētas skvērs, Braslavas
ģimnāzija, Tradicionālās kultūras
muzejs un citi apskates objekti.
Par godu „Eiroreģiona „Ezeru
zeme”” 15 gadu jubilejai pilsētas
skvērā
„Eiroreģiona
„Ezeru
zeme”” Latvijas biroja valdes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
un pārstāvji no Lietuvas un Baltkrievijas atklāja jaunos atpūtas
soliņus, kuri vēl ilgi atgādinās par
šo tikšanos.
Pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas bija patīkami
pārsteigti par svinīgo, krāšņo un
laipno sagaidīšanu Braslavā.

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