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Ičā bojā gājušas zivis. Kāpēc?

Trauksmaina ziņa – Ičas upē
pie tilta ir beigtas zivis
Pamatojoties uz saņemtajiem
iedzīvotāju
ziņojumiem
par
bojāgājušu zivju esamību Ičas
upē, 20. un 21.oktobrī Valsts vides
dienesta Rēzeknes reģionālās
vides pārbaudes speciālisti veica
pārbaudes un 23.oktobrī tika
konstatēts, ka zivju masveida
bojāeja liecina par iespējamu toksisku ķīmisku piesārņojumu Ičas
upē.
Zivju masveida bojāeja tika
konstatēta Ičas upē posmā no
autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene
tilta pāri upei līdz Vērdes upes
ietekai. Šajā posmā uzskaitītas
374 upē redzamas bojāgājušas
līdakas, 88 asari un citas zivis,
kopumā 60 kg apmērā.
Pārbaudēs
tika
vizuāli
novērots, ka lielākais bojāgājušo
zivju skaits ir Ičas upes posmā
apmēram 1 km uz augšu pret
straumi un apmēram 1 km lejup
pa straumi no vietas, kur Ičas upē
ietek gar Bērzpils purva A, DA
un D malu esošais meliorācijas
grāvis. Šāda zivju koncentrācija,
iespējams, saistīta ar Ičas upes
grunts reljefu un straumi. Tālāk
pa straumi no minētās vietas
redzamo bojāgājušo zivju skaits
pakāpeniski samazinājies, līdz izzudis pavisam līdz Vērdes upes
ietekai. Citos Ičas posmos zivju
bojāeja netika konstatēta.
Pašvaldība brīdina iedzīvotājus
Mūsu novada pašvaldība
nekavējoties
veica
drošības
pasākumus- Bērzpils pagastā
par piesārņojumu tika brīdināti
iedzīvotāji un tika noliegts lietot
upes ūdeni. Personīgi uz katru
māju tika nogādāta informācija
par piesardzības pasākumiem.
Upes tuvumā, uz piebraucamiem ceļiem un piekļuves vietās
tika uzliktas brīdinājuma zīmes,
kā arī tika izplatīti brīdinājumi
presē un novada mājas lapā par
to, ka upē ir nenoskaidrotas vielas piesārņojums, tāpēc kategoriski aizliegts atrasties tiešā upes
tuvumā, lietot ūdeni sadzīvē un
mājdzīvniekiem no atklātām
ūdens ņemšanas vietām un
akām 300 m zonā ap upi, zvejot,
makšķerēt un lietot uzturā zivis.
Piektdien - ārkārtas Civilās
aizsardzības starpnovadu sēde
Rēzeknē piektdien notika
Valsts Vides dienesta Rēzeknes
reģionālās
vides
pārvaldes
sanāksme, kurā
piedalījās
arī pašvaldību vadītāji. VVD
Rēzeknes
reģionālās
vides
pārvaldes direktore Ērika Ruskule
ziņoja par situāciju Bērzpils pagasta Ičas upes posmā lejpus
tiltam pie ciema Sola , kur 20.
oktobrī tika konstatētas bojā
gājušas zivis. Viņa ziņoja par katrā
dienā veiktajiem pasākumiem, par
pasākumiem pieguļošo teritoriju
iedzīvotāju un visu ieinteresēto

institūciju
informēšanā
par
radušos situāciju, par veiktajām
paraugu noņemšanām potenciāli
piesārņotajā areālā un par mutisku laboratorijas BIOR darbinieka
sniegto
informāciju,
ka iespējama toksisko
vielu
klātbūtne. Ērika Ruskule bija
ierosinājusi
sasaukt
Ārkārtas
civilās aizsardzības starpnovadu
sēdi.
Kā
informēja
sēdes
vadītājs Balvu novada domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, apspriežot situāciju, tika
aicināts iesaistīties republikas
līmeņa speciālistiem un dienestiem. Bija svarīgi noskaidrot, kas
izraisījis zivju bojāeju. Andris Kazinovskis, kurā vadīja sanāksmi,
paziņoja tās darba kārtību, kas
ietvēra divus būtiskus jautājumus
- informācija par radušos situāciju
un tās risinājums.
Sanāksmē
nolēma
veikt
teritorijas
norobežošanu
un
iedzīvotāju informēšanu, uzskaitīt
beigtās zivis un veikt analīzes
konkrētā vietā atkārtoti. Tika
pieņemts lēmums informēt Krīzes
vadības padomi par radušos
situāciju.
Iesaistās NBS pārstāvji
Madonas reģionālās vides
pārvaldes darbinieki sestdien
kopā ar Nacionālo bruņoto spēku
pārstāvjiem apsekoja piesārņotos
Ičas un Aiviekstes upju posmus
un pētīja, vai ir iespējams noteikt
kādu piesārņojošo jeb toksisko
vielu klātbūtni ūdenī.
Tiek pieļauts, ka piesārņojuma
koncentrācija vairs nav pietiekama, lai noteiktu šo vielu klātbūtni,
bet apsekošana ir viens no
piesardzības pasākumiem.
Tāpat Rēzeknes reģionālās
vides
pārvaldes
darbinieki
kopā ar Valsts policiju joprojām
turpina meklēt piesārņojuma
avotu, pārbaužu teritorija tika
paplašināta, lai pārbaudītu visas
iespējas, kā piesārņojums varēja
nonākt upē.
Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR”vadītājs Aivars
Bērziņš sacīja, ka saistībā ar
analīzēm pagaidām vēl nekas
nav konstatēts un apstiprinājies,
taču ir saraksts ar vielām, kuras
laboratorija testē, lai izslēgtu
kādu piesārņojumu klātesamību.
Viņš minēja, ka piektdien veiktas pārbaudes uz pesticīdu
koncentrāciju ūdenī, bet sestdien
tika testēta toksisko elementu,
smago metālu, dzīvsudraba un
citu vielu klātbūtnes koncentrācija
ir samazinājusies.
Stāvoklis vēl neskaidrs
Otrdien Valsts vides dienesta
Rēzeknes reģionālās pārvaldes
sektora vadītājs Ivars Rudžāns
atklāja, ka ķīmiskais piesārņojums
un zivju masveida bojāeja
konstatēta arī Aiviekstes upē, kurā
ietek Iča.

Diemžēl joprojām nav atklāts,
kāda toksiska viela ir nokļuvusi
Ičas un Aiviekstes upēs, tiek
gaidīti analīžu rezultāti no Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta „BIOR”.
Nav versiju arī par to, kā viela
varējusi nokļūt upes ūdeņos, jo
Ičas apkārtnē nav ne rūpnīcu,
ne lauksaimniecības zemju, ne
fermu. Piesārņojuma avots tiek
meklēts.
Ja zinātniskā institūta «BIOR»
laboratorijā nebūs iespējams
atklāt toksisko vielu, kas Ičas un
Aiviekstes upē pagājušajā nedēļā
izraisīja vairāk nekā 126 kilogramu zivju bojāeju, iespējams,
bojā gājušo zivju paraugi tiks
sūtīti papildu analīžu veikšanai un
Vāciju.
«BIOR» laboratorijā var veikt
ap 500 parametru analīžu, un
var gadīties, ka toksiskā viela nav
starp tām vai arī tā neuzkrājas bojā
gājušo zivju organismā.
Zivju bojāeja neturpinās
Jau ziņots, ka jauni zivju
bojāejas gadījumi Ičā un Aiviekstē
nav konstatēti. Iespējams, ka
bojāejas cēloni tā arī neatklās,
atzina Valsts vides dienesta
ģenerāldirektora
pienākumu
izpildītāja Aina Stašāne. Viņa
pieļauj, ka šāda situācija ir
iespējama, ja zivju bojāeja ir notikusi kādu kairinošu vielu dēļ, kas
zivju organismā neuzkrājas. «Tad
ķīmiskās analīzes ir bezspēcīgas,»
viņa sacīja. Patlaban kā zivju
bojāejas iemesli ir izslēgti smagie
toksiskie metāli un dzīvsudrabu
saturošie pesticīdi. Taču ir
konstatētas divas netipiskas vielas, kas varētu būt pesticīdu
sastāvā, taču to neesot tik lielā
koncentrācijā, lai varētu izraisīt
tādu zivju masveida bojāeju.
Patlaban
eksperti
ir
sašaurinājuši loku vietām, kur
varēja sākties zivju bojāja. Tas
noskaidrots, aptaujājot vietējos
iedzīvotājus. Aina Stašāne skaidroja, ka Ičas upei neesot nemaz
tik viegli piekļūt un ir viena vieta, kur to var izdarīt, tāpēc arī
tā tiek uzskatīta par iespējamo
piesārņojuma vietu. No turienes
plānots ņemt arī grunts paraugus.
Savukārt tas, ka netiek
konstatēti jauni zivju bojāejas
gadījumi, ļaujot cerīgi raudzīties
nākotnē.
Viņa
pieļauj,
ka
piesārņojums
varētu
būt
atšķaidījies un draudi vairs nav
paredzami. Tomēr iedzīvotājiem
joprojām
būtu
jāievēro
piesardzība, nelietojot uzturā
zivis, kas iegūtas no Ičas, kā arī
nelietojot uzturā ūdeni un nedzirdinot ar to lopus. Dienests vēl
plāno ņemt ūdens paraugus no
upes, lai konstatētu, kāds ir ūdens
stāvoklis.
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Ziemeļlatgales lasījumi –
logs uz novada garīgajām
bagātībām
No 23. līdz 25.oktobrī notika Balvu Novada muzeja
organizētie otrie Ziemeļlatgales
lasījumi.
Trešdien interesenti pulcējās
Balvu
Novada
muzejā
uz
pasākumu „Balvi un balvenieši”.
Balvu novada muzeja vēsturniece
Ruta Akmentiņa sniedza pārskatu
„Latvijas Tautas frontes kustības
atspoguļojums
Balvu novada muzeja materiālos”. Viņa
uzsvēra, ka muzeja materiālos
rodams apliecinājums tam, ka
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…
Par
koordinācijas
centra
veidošanos un citām aktuālajām
norisēm Balvu rajonā 20.gs.80.
gadu beigās savās atmiņās
raksta
laikraksta
“Vaduguns”
žurnālists, LTF Balvu rajona
koordinācijas centra loceklis, Tautas frontes Balvu rajona nodaļas
līdzpriekšsēdētājs, Imants Koliņš
(1929 – 2005).
Ruta Akmentiņa pastāstīja, ka
par to stāstīs viņa grāmata „Mans
Tautas frontes laiks”. Sagaidot Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubileju, lasītāju vērtējumam tiek nodoti fragmenti no Imanta Koliņa
grāmata par Atmodas laiku Balvu
rajonā un pielikumā - materiāli
par LTF Balvu nodaļu no Balvu
Novada muzeja fotomateriālu un
iespieddarbu kolekcijām.
Balvu
Valsts ģimnāzijas
skolotāja Mg.hist. Irēna Šaicāne
prezentēja savu jauno grāmatu
„Balvi un balvenieši 20.gs.
”Staņislava stāstos””.
Viņa ir
pazīstama vēsturisko grāmatu
autore – pirmā no tām – par
dziedātāju Tāli Matīsi – tapusi
pirms 20 gadiem. Visapjomīgākā ir grāmata ‘’Balvi – pilsēta
ezera krastos”, ko izdeva 2009.

gadā. Šī grāmata tapusi sakarā ar
izdevniecības “Jumava” konkursu
un to finansiāli atbalstījusi Balvu
novada Dome. Viņa pastāstīja par
grāmatas tapšanu, iepazīstināja ar
tās saturu. Irēna Šaicāne atzina, ka
grāmatas lasītāji varbūt nodomās—
nu ko gan jaunu un interesantu vēl
es pateikšu.
Taču - varbūt tieši tu tagad
dzīvo un skolojies vai strādā
Balvos, bet varbūt tavu vecāku
vai vecvecāku dzimtas gaitas
saistītas ar šo pusi, bet varbūt tev
te dzīvo draugi vai labi paziņas,
bet varbūt tu zini, ka Latvijas
ziemeļaustrumos ir tāda pilsēta
Balvi, par kuras iedzīvotājiem
vēlies uzzināt... Viņa grāmatā
atgādina, ka Balvu pilsēta izvietojusies Balvu un Pērkonu ezera
krastos, kurus savieno Bolupe
(Balupe).
Līdz
galvaspilsētai
Rīgai ir 219 km. 2009. gada 1.
janvārī pilsētā savu dzīvesvietu
bija deklarējuši 7973 iedzīvotāji,
bet 2012. gada 1. jūlijā — 7488
iedzīvotāji.
Viņa uzdod jautājumu - kāpēc
vispār vajag izzināt savu apkārtni?
Kas ir tas, kas mani atkal mudinājis
rakstīt, lai gan tiek uzsvērts, ka
būs elektroniskās grāmatas, ka
iespiesto vairs nevajag, ka visu
var atrast internetā. Bet, lai lasītu
internetā, kādam vajag izpētīt un
ievietot. Šis materiāls derīgs arī
kādai internetvietnei, piemēram,
Balvu Novada muzeja mājaslapai
vai Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja
mājaslapai (www.bvg.lv/muzejs).
Pasākuma
apmeklētājiem
bija interesanti uzzināt, ka
daudz viedokļu ir arī par Balvu
iedzīvotāju nosaukumu. Irēna
aicāne atzina, ka viņa lieto formu balvenieši, nevis balvieši
vai balvēnieši. Varētu vēl lietot
— balvinieši, taču, runājoties ar
vietējiem iedzīvotājiem latgaliski,
vairākkārt dzirdēju — baļvenīši
(bolvenīši), nevis baļvinīši.
Balvu vārds izskan ne tikai bukletos un grāmatās par Balviem, bet
arī dziesmās, dzejoļos un stāstos.
Pūtēju orķestrim, pastmarkai,
padomju gados tankkuģim dots
Balvu vārds, kā arī laikraksta “Vaduguns” kalendāriem izmantotas
fotogrāfijas un apraksti par Balviem un Balvu rajona skaistākajām
vietām.
Autore atklāja, ka par Balviem

I.Vītola
Turpinājums 5.lpp
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Esam lepni par mūsu lauku saimniekiem
Lauki bieži vien tiek dēvēti par vienu no nacionālo interešu telpām
ar izcilu vērtību un nozīmi valsts ilgtspējīgai attīstībai un identitātes
saglabāšanai. Ne velti, jo lauki ietver valsts attīstībai nozīmīgus
stratēģiskos resursus – pirmkārt cilvēkus un zemi.
Par spīti dažu ekspertu apgalvojumiem, ka lauku iztukšošanās ir
normāla parādība un lauciniekiem laukos nav nākotnes, gribētu ieteikt
apzināties, ka katra lauku sēta, katrs cilvēks, kurš laukos dzīvo un strādā,
rada vērtības, kas ļauj viņam izdzīvot un ļauj pastāvēt arī valstij.
Balvu novadā ir daudz saimniecību, par kurām varētu stāstīt veiksmes stāstus. Ne jau tāpēc, ka viņiem ir paveicies, bet tāpēc, ka šie
cilvēki ir savas zemes patrioti, mīl zemi, darbu un domā par pēcnācēju
nākotni. Tie ir cilvēki, kuri uztur apdzīvotu vidi , nepamet savas mājas,
kopj ne tikai savu zemi, bet arī tautas tradīcijas. Šis labums nav naudā
novērtējams.
Mūsu novadā piena lopkopībā jāmin z.s.Vecrubeņi īpašniece
Vija Jermacāne, z.s.Ozolzīles īpašnieki Inta un Oļģerts Zaharāni,
z.s.Līči īpašnieks Jānis Auziņš, z.s.Ošsalas īpašniece Silvija Salmane,
z.s.Iesalnieki īpašnieks Pēteris Ločmelis, z.s.Priedītes īpašniece Iveta
Priedīte, z.s.Sidrabiņi īpašnieks Andris Krivišs, z.s.Liepas īpašnieks
Gunārs Prolis, Oskars Raciborskis, Imants un Brigita Langovski,
z.s.Jaunmāliņi īpašnieks Jānis Pauliņš, Gunta Zelča, Ņina Smirnova un
citi.
Graudkopībā ražošanu ievērojami attīstījuši z.s.Doburūči īpašnieks
Vilnis Čirka, z.s.Ābelītes 2002 īpašnieks Vilnis Dzenis, z.s.Īves īpašnieks
Pēteris Kalniņš, z.s.Dižarāji īpašniece Ilons Bondare, z.s.Zemenes
īpašnieks Pēteris Ozoliņš, Ēvalds Garjānis, SIA GRAVIN īpašnieks Sandis Odumiņš, z.s.Upeslīči Jānis Ļubka, Andris Luksts, SIA „Lazdulīcis”
vadītājs Artūrs Luksts, z.s. Mežmalas īpašnieks Antons Odumiņš un citi..
Sevi darbā jau pierādījuši jaunie lauku uzņēmēji z.s.Austrumi
īpašniece Gunta Kalniņa, Konstantins Timofejevs, Uldis Arnicāns, SIA
MRM Pakalni īpašnieks Mairis Eņģis, SIA Vaboļkalns īpašniece Irina
Paterova, SIA Jaundālderi īpašniece Ieva Leišavniece, z.s.Margaritas
īpašnieks Aivis Rakstiņš, z.s.Nordeki īpašnieks Guntis Ķikuts, z.s.Kļavas
īpašnieks Gatis Bernis un citi.
Gaļas lopkopībā ražošanu izvērsuši SIA „Ķiči RC” vadītājs Raimonds
Celmiņš, SIA Ciemiņi 2012 vadītājs Jānis Lielbārdis, SIA „Nagi un ragi”
vadītājs Viesturs Luksts, SIA „Žogmales” vadītājs Ivars Miška, SIA „Meža
Mednis” vadītājs Kārlis Boldāns un citi.
Ir daudzi lauku uzņēmēji, kuri ir novada lepnums, bet nav šeit
uzskaitīti. Jāatzīst, ka liela daļa no to īpašniekiem ir cilvēki gados. Bet
daļa ir tādu, kas, saņemot labu padomu un kaut nelielu atbalstu, būtu
spējīgas augt. Tāpēc ir jārūpējas un jāatbalsta ikviens uzņēmējs, kurš
savu biznesu ir saistījis ar laukiem.
Lauku uzņēmējdarbībā svarīga ir arī izglītība. Nepieciešama masīva
lauku iedzīvotāju resursu attīstības programma. Nekas nenotiks, ja
cilvēki nebūs gatavi dzīvei laukos. Ir vajadzīgi gan uzņēmīgi un prasmīgi
darba devēji, kas rada darbavietas, gan tikpat prasmīgi un zinoši darbinieki. Lielu ieguldījumu izglītošanā, projektu rakstīšanā, informēšanā
un cita veida palīdzību sniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra” Balvu nodaļas speciālisti Ivara Logina vadībā - īpaši,
nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Liene Ivanova un citi lauku
attīstības konsultanti.
Veidojot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, attīstot komunikāciju
tīklu un ieguldot cilvēku zināšanās, pastāv iespēja noturēt laukos tos
cilvēkus, kas tur vēl dzīvo, un, kas zina, varbūt arī atvilināt vienu otru no
tiem, kas aizklīduši pasaules ceļos.
Balvu novadā ir daudz saimniecību, kurās darbojas uzņēmīgi
un gudri lauksaimnieki. Tās ir arī nelauksaimnieciskās nozares. Par to
attīstību varam tikai priecāties, jo tas liecina, ka šie cilvēki paliks mūsu
novadā.
Nav viegli būt par zemnieku un saimnieku. Tas prasa augstu
atbildības sajūtu, precizitāti, plānošanu un specifiskās zināšanas, īpaši –
strādājot ar moderno tehniku un jaunajām tehnoloģijām.
Ir rudens. Lielākais darba cēliens laukos jau aiz muguras. Varam
arī ievilkt elpu, atpūsties. Balvu novada pašvaldība aicina uz kopēju
pasākumu. Balvu Kultūras un atpūtas centrā 9. novembrī pulksten 19.00
notiks Balvu novada zemnieku un uzņēmēju balle, kurā dalīsimies
priekā par paveikto, atvērsim sirdis labiem vārdiem un labām domām.
Par labsajūtu gādās virtuozs akardeonists Sergejs Ivanovs, slavenais Jersikas orķestris un dziedošā Igauņu ģimene. Zemnieku un uzņēmēju ballei var pieteikties savā pagastā vai Ziemeļlatgales biznesa centrā.

Pilsoniskās sabiedrības forums
“Pilsoniskā līdzdalība Latvijai un
Eiropai”

Eiropas pilsoņu gada ietvaros 31.oktobrī Rīgā norisināsies
pilsoniskās
sabiedrības
forums Pilsoniskā līdzdalība Latvijai un Eiropai, tā mērķis ir
veicināt Eiropas pilsoņu tiesību
aktīvu
izmantošanu,
stiprinot Eiropas Savienību. Foruma
tiešā mērķauditorija ir Latvijas biedrību un nodibinājumu
pārstāvji, taču forumā pieteikties
un līdzdarboties aicināts ikviens
ieinteresētais. Kā norāda viena no
pasākuma organizatorēm, Latvijas
Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe, “Ieguvēji būsim mēs
visi, kas piedalīsies šajā forumā, jo
tā ir iespēja vēlreiz visiem parādīt,
ka tieši pilsoniskā sabiedrība ir
demokrātijas pamats. “
Foruma darbs plānots vairākos
etapos: iesildoties dalībnieki tiks
aicināti uz diskusiju par to, ko
nozīmē aktīvs pilsonis kopienas
attīstībā, kā arī uz ideju un kontaktu “andeli” sadarbības partneru atrašanai aktivitātēm interešu
aizstāvībā, pasākumu veidošanā,
pakalpojumu ieviešanā un –
vienkārši ikdienas darbam. Diskusijas veicinās žurnālists Guntars
Rēders. Pēc tam ideju apmaiņa

turpināsies darba grupās:
I grupa: Cilvēkdrošības pieeja - iespēja kopienu attīstībai.
Veselības piemērs. Mērķis - sniegt
iespēju aplūkot attīstību no savas
personīgās, apkaimes, valsts, Eiropas un globālās perspektīvas
(vada - Inese Vaivare, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai);
II grupa: Izglītības un kultūras
nozīme personīgās un kopienas
izaugsmē. Mērķis - diskutēt par
personīgo izaugsmi izglītībā un
kultūrā, analizējot, kādu pienesumu tas nodrošina kopienas
attīstībā, identificēt instrumentus tā veicināšanai (vada Gunta
Liepa, Latvijas Pašvaldību mācību
centrs);
III grupa: Eiropas Savienības
patērētājiem aktuālie jautājumi.
Mērķis
radīt
neatkarīgu,
profesionālu sarunu platformu
par patērētājiem aktuālajiem
dienas kārtības jautājumiem,
kuri līdz šim apspriesti šaurākā
lēmumu pieņēmēju lokā. Vai
pastāv alternatīvas patērētāju
strīdu risināšanas un sūdzību
izskatīšanas iespējas? (vada Baiba Miltoviča, Latvijas Patērētāju
interešu aizstāvības asociācija);
IV grupa: Eiropas pilsoniskums

21. gadsimtā. Mērķis - diskutēt
par birokrātijas šķēršļiem un to
novēršanu aktīvas pilsoniskās
sabiedrības darbībai Latvijā un
Eiropas Savienībā. Sabiedriskā
aktivitāte kopienās ir augusi un
vēlēšanu tiesību izmantošana
vairs nav vienīgais instruments, kā
iedzīvotāji var piedalīties lēmumu
pieņemšanas procesā un kopienas pārvaldē (vada - Rasma Pīpiķe,
Latvijas Pilsoniskā alianse ).
Forums tiek rīkots sadarbībā
ar Latvijas Patērētāju interešu
aizstāvības
asociāciju,
Latvijas Pašvaldību mācību centru
un Latvijas Platformu attīstības
sadarbībai un ar finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas,
un pasākumu finansē no Eiropas
Komisijas un Latvijas valdības
noslēgtās Vadības partnerības
līdzekļiem.
Tās
mērķis
ir
sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.
Pasākums notiks Arhitektūras
un mediju centrā H2O, Ūdens ielā
6, Rīgā, tas norisināsies 31. oktobrī
no plkst. 9.00-16.30.

Atjaunoto Rīgas Brāļu kapu sienas
pilsētu ģerboņu galerijā – arī Balvu
ģērbonis
Atklāta atjaunotajā Rīgas Brāļu
kapu Noslēdzošās sienas pilsētu
ģerboņu galerija. Tajā vienuviet
apvienoti visu pašvaldību ģerboņi,
lai simbolizētu Latvijas vienotību
un nedalāmību.
"Šī ir vieta, kas parāda, no kurienes mēs nākam. Šī ir vieta, ko
pazīst arī pasaulē." "Pirms gada
esot 11.septembra piemiņas vietā,
arī tur zināja, ka Latvija ir bagāta
ar to, ka viņa atceras savu vēsturi.
Arī tur, Ņujorkā, mūsu pieredze
ņemta vērā," atklāšanas runā
sacīja Bērziņš.
"Mēs atrodamies vietā, kas
ir ticības simbols. Vieta, kas
iezīmēta kā Latvijas mūžīgā
piemiņa, kā Latvijas mūžīgā

dzīvība, jo katra tauta ilgojas pēc
nemirstības. Arī latviešu tauta. Lai
varētu to realizēt, ir jāatceras sava
vēsture un jāpiemin savi varoņi,
un jādomā par nākotni," uzrunā
sacīja eksprezidents Ulmanis.
Galerijas restaurācijas darbi
ilga divus gadus, un tos veica restauratori Ivo Grauduma vadībā.
Kopējās projekta izmaksas ir 57 127
lati. No tiem lielākā daļa ir tautas
ziedojumi, otra daļa - piešķirtais
pašvaldību līdzfinansējums. Balvu
novada Dome arī piedalījās šajā
projektā ar ziedojumu 1000Ls
apmērā.
"Restaurācijas process bija
ļoti smags. Gandrīz visi ģerboņi,
izņemot Rīgas, bija smagi bojāti

- tie bija atdalījušies piecus milimetrus no sienas, daži bija
sadalījušies uz pusēm, bet citi
bija pilnībā no jauna jālej," procesa norisi atklāja Rīgas Brāļu
kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda valdes priekšsēdētāja
Mirdza Stirna.
Darbs pie Rīgas Brāļu kapu
atjaunošanas
turpināsies.
Nākamgad plānots restaurēt
Noslēdzošo sienu ar Vidzemes
un Latgales heraldiskiem tēliem
un strēlnieku bareljefu, kā arī
pārbūvēt priekšlaukumu, nomainot saplīsušās plāksnes pret
dolomīta plāksnēm.

Latgales RSIC informatīvā diena mūsu pusē
Latgales plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas
centrs sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību un Viļakas novada
domi š.g. 5.novembrī Balvu un
Viļakas novados rīko informatīvo
dienu par ES struktūrfondu
apguves aktualitātēm.
Infodienas norises vietas:
• 11:30 – 13:30 – Balvu novada pašvaldība (3.st. zālē),
Bērzpils iela 1a, Balvi;
• 14:00 – 16:00 – Viļakas
novada dome (1.st. zālē),
Abrenes iela 26, Viļaka.
Infodienas laikā interesentiem –NVO sektora, jauniešu,
pašvaldību
pārstāvjiem
tiks
sniegta aktuālā informācija par
sekojošām tēmām:

• ES
fondu
aktualitātes,
esošās un plānotās atbalsta programmas, NVO sektora attīstības tendences un
perspektīvas Latgalē;
• SIF administrētā „NVO fonda” apakšprogramma"NVO
projektu programma";
• VIAA administrētā „Mūžizglītības programma”;
• JSPA administrētā programma „Jaunatne darbībā”;
• Par nākošo plānošanas periodu, iespējām, izmaiņām.

iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
vai rakstot e-pasta vēstuli:
Oskars Zuģickis, Latgales
RSIC, t.: 65423801, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv
Sanda Kaša, Balvu novada
pašvaldība, t.: 64521029, e-pasts:
sanda.kasa@balvi.lv
Vineta Zeltkalne, Viļakas novada dome, t.: 64507216, e-pasts:
vineta.zeltkalne@vilaka.lv

Pēc
aktualizētās
info
saņemšanas interesentiem būs
iespējams saņemt individuālās
konsultācijas.
Dalība infodienā ir bezmaksas.
Papildus
informācija
un
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Mūsu uzņēmēji
Lauku uzņēmēji - skolēniem par uzņēmējdarbību laukos
Šī gada 7. un 10. oktobrī
Balvu pamatskolas 2.c un 6.b
klases skolēni, sadarbībā ar
SIA LLKC Balvu nodaļu devās
mācību ekskursijā uz Balvu un
Viļakas novada uzņēmumiem.
Pasākums
„Uzņēmējdarbības
laukos popularizēšana vispārizglītojošajās
skolās”
tika
organizēts Valsts Lauku tīkla
pasākumu
ietvaros
un
tā
mērķis – skolēnu informētības
līmeņa
paaugstināšana
par
uzņēmējdarbības iespējām lauku
teritorijā.
Pasākumā piedalījās 38 Balvu
pamatskolas skolēni un četras
skolotājas. Diena tika sadalīta
divās daļās: informatīvā tikšanās
un izbraukuma seminārs. Darbs
notika pēc iepriekš sagatavotas
un saskaņotas programmas. Gatavojoties pasākumam, skolēni bija
uzzīmējuši zīmējumus par tēmu
„Kādus es redzu Latvijas laukus?”
Bērni bija ļoti centušies, attēlojot
Latvijas dabu, viensētas, gotiņas,
dārzeņu laukus un traktorus.
Pasākuma vadītāja SIA LLKC
Balvu nodaļas uzņēmējdarbības
konsultante
Liene
Ivanova
piedāvāja šo dienu bērniem
un skolotājām pavadīt īstā
lauku gaisotnē un piedzīvot
neaizmirstamus
mirkļus,
pašiem līdzdarbojoties lauku
uzņēmējdarbībā.
Pēc informatīvās tikšanās
Balvu Pamatskolā, kur skolēni
noklausījās
prezentāciju
un piedalījās diskusijā par
uzņēmējdarbību laukos, ar autobusu visi devās iepazīt lauku

uzņēmējdarbību.
Ekskursijas laikā tika apmeklēti
dažādu nozaru uzņēmumi Balvu
un Viļakas novados.
Pirmais pieturas punkts bija
bišu darbnīcas apmeklējums
Balvu novada Kubulu pagastā
„Mārās” pie uzņēmēja Aivara Zaikovska. Pēc uzņēmēja
aizraujošā
stāstījuma
par
bišu blakusproduktu efektīvu
izmantošanu ārstniecībā, sveču
liešanas no vaska un biškopja
tērpu pielaikošanas, uzņēmējs
katram skolēnam dāvināja mazu
vaska svecīti. Visi bija sajūsmā
par redzēto un dzirdēto. Ar šīm
pozitīvajām emocijām pārpildīti,
devāmies garākā ceļā uz Viļakas
novadu.
Viļakas
novadā
Šķilbēnu
pagastā zemnieku saimniecībā
„Jākupāni” bērniem bija iespēja
iepazīt aitkopības nozari un viņi
uzdeva
saimniekam
Andrim
Slišānam daudz jautājumu. Arī Andris pārbaudīja viņu zināšanas par
dzirdēto un balvā tika pasniegta
paša saimnieka uzrakstītā, un
z.s. „Jākupāni” izdotā izglītojošā
grāmata latgaliešu valodā.
Graudkopības
nozare
tika pētīta pie lielsaimnieka
Alda Ločmeļa z.s. „Kotiņi”, kur
skolēni ne vien daudz uzzināja
par graudu un tehniskajām
kultūrām, bet varēja iekāpt lielajā
lauksaimniecības tehnikā.
Pēc interesantā stāstījuma un
tehnikas apskates bērni tika cienāti
ar saldumiem un ceļš turpinājās
uz gaļas lopu audzēšanas
saimniecību pie gados jaunas

uzņēmējas Gunas Loginas. Viņa
ir pozitīvs piemērs jauniešiem,
kuri savu nākotni uzņēmējdarbībā
plāno laukos. Gunas sirdslieta
ir gotiņas. Bērnus un skolotājas
priecēja raibas, lielas un mazas
govis un teliņi brīvā dabā. Šeit
bērni pārliecinājās par to, ka arī
par lauksaimnieku ir jāmācās, lai
būtu zinošs un turīgs uzņēmējs.
Ekskursija
noslēdzās
pie
mājražotājas
Ineses
Supes
Rekovā, kur tika apgūta maizes
izstrādājumu cepšanas māksla.
Katrs izcepa savu picu, uzzinot
tās sastāvdaļas un pagatavošanas
procesu. Kamēr maizīte cepās,
bērniem tika piedāvātas siltas
pusdienas. Labs darbs, kas labi
padarīts. Kad picas bija izņemtas
no krāsns, katrs mazais cepējs
bez ilgas domāšanas atpazina
savu meistardarbu. Nevarēja
nepamanīt prieku katra bērna acīs

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 konference 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 zemkopības 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.

par paša izcepto maizīti.
Mājupceļā skolēni pārrunāja
dienas notikumus un atzina, ka
katrā no viņiem jau tagad ir mazs
lauku uzņēmējs. Skolotājas atzina,
ka šī diena bijusi ļoti izzinoša un
pamācoša, ka katrs darbs, ko mēs
darām, ir svarīgs un jāveic ar lielu
precizitāti.

Uzņēmējdarbības
konsultante Liene Ivanova ir ļoti pateicīga
uzņēmējiem par atsaucību un
veltīto laiku. Šīs bija divas ļoti
vērtīgas dienas.
SIA LLKC Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante ir
pateicīga Balvu pamatskolas direktorei Mārai Pimanovai, klašu
audzinātājām Ingrīdai Pilātei un
Ingai Reinfeldei par sadarbību,
labajām atsauksmēm, un prasmi
novērtēt šo pasākumu.
Vislielākais PALDIES uzņēmējiem Aivaram Zaikovskim, Aldim Ločmelim, Andrim Slišānam,
Gunai Loginai un Inesei Supei ar
komandu par atsaucību un laipno
uzņemšanu savos uzņēmumos.
Ir prieks, ka mūsu pusē darbojas
lauku uzņēmēji, kuri ir savas Valsts
patrioti un šo mīlestību pret darbu
un zemi ar lielu pārliecību spēj
nodot jaunajai paaudzei.
SIA LLKC Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības
konsultante
LIENE IVANOVA

Lauku atbalsta dienests uzsācis
ES platību maksājumu avansu
izmaksu

Lauku atbalsta dienests (LAD)
no šā gada 22. oktobra uzsācis
platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem.
Uzsākta pakāpeniska vienotā
platību maksājuma (VPM) avansa izmaksa lauksaimniekiem
līdz 50% apmērā, bet avansa
maksājums lauksaimniekiem par
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem
teritorijās, kas nav kalnu teritorijas
(MLA) - līdz 70% apmērā.
MLA likmes 2013.gadā būs
nemainīgas – tādas kā līdz šim,
attiecīgi par 1.kategoriju - 17,44
LVL/ha (25 eiro/ha), par 2.kategoriju - 27,91 LVL/ha (40 eiro/ha) un
par 3.kategoriju - 40,47 LVL/ha

(58 eiro/ha).
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.
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Marģers Zeitmanis: Mazās slimnīcas nav mirušas
Marģers Zeitmanis, Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības
valdes priekšsēdētājs
Neskatoties uz katastrofālo
valsts finansējuma nepietiekamību
visai Latvijas medicīnai pakalpojumu nodrošināšanai un attīstībai,
reģionālās un mazās slimnīcas nav
mirušas – mērķtiecīgi strādājot un
strukturēti sakārtojot reģionālo
slimnīcu darbību un infrastruktūru,
ir iespējams "pārkārtoties" un
pilnveidot veselības aprūpes
sistēmu un nodrošināt savlaicīgu
un kvalitatīvu veselības aprūpes
pieejamību gan vietējo reģionu
iedzīvotājiem, gan piesaistīt pacientus kā klientus no citām
valstīm, tādējādi konkurējot ar
kaimiņvalstīm – Igauniju un Lietuvu vai pat Skandināvijas valstīm
medicīnas eksporta jomā.
Reģionos ir iespējas! Mazās
slimnīcas ir jāattīsta, lai veselības
aprūpe kļūtu pieejamāka - uz vietas būtu pieejami profesionāli
mediķi un kvalitatīvi pakalpojumi. Ja mazās slimnīcas spēs

nodrošināt stabilitāti pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī darbu jaunajiem speciālistiem, tas
varētu atrisināt šobrīd vērojamo
tendenci, kad no Latvijas uz
ārzemēm aizplūst liela daļa jauno
speciālistu. Problēma ir tā, ka jaunie speciālisti pamatā uzskata,
ka darbs ir vai nu tikai Rīgā, vai
ārzemēs. Taču tā nebūt nav! Arī
reģionu slimnīcās tiek piedāvātas
darba iespējas gan jaunajiem
ārstiem, gan iespēja strādāt tiem,
kas noguruši no Rīgas burzmas.
Rīgā
atsevišķās
specialitātēs
ārstiem ir sīva konkurence, bet
pacienti ir spiesti gaidīt garās
rindās.
Kamēr
reģionālajās
slimnīcās, piemēram, Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienībā,
tiek piedāvātas prakses iespējas
gan pieredzējušiem, gan jauniem ārstiem, nodrošinot gan
darbavietu, gan dzīvesvietu un
konkurētspējīgu atalgojumu.
Reģionos notiek rosība!
Augustā
pēc
vērienīgas
renovācijas tika atklātas Balvu un

Gulbenes slimnīcu apvienība,
īstenojot abu reģionālo slimnīcu
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošanu un slimnīcas ēku rekonstrukcijas darbus. Līdz ar to
reģionā ir nodrošināta veselības
aprūpes pieejamība ne tikai
vietējiem iedzīvotājiem, bet arī
radīta iespēja tuvējo pierobežu
iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus
medicīnas pakalpojumus tuvāk
savai dzīves vietai.
Jau
šobrīd
pierobežas
iedzīvotāji no Krievijas, Baltkrievijas u.c. valstīm izvēlas saņemt
veselības
aprūpi
pierobežu
reģionālajās slimnīcās Latvijā vai
Igaunijā, jo tas ir tuvāk nekā Maskavas vai citu valstu lielo pilsētu
slimnīcas. Igaunijas veiksmīgais
medicīnas eksporta izaugsmes
piemērs, ir lielisks signāls tam,
ka arī Latvijas veselības aprūpes
sistēmā to iespējams paveikt.
Protams,
nepieciešams
ilgs,
mērķtiecīgas darbs, lai sasniegtu tik lielu pacientu plūsmu no
Krievijas un Baltkrievijas, kādu jau

šobrīd apkalpo mūsu kaimiņi.
Arī Balvu un Gulbenes
slimnīcās gatavojas uzņemt pacientus no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī citām valstīm. Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība,
izmantojot ģeogrāfiskās priekšrocības un nesen realizēto
attīstības plānu, plāno attīstīt
medicīnas eksportu un jau tuvāko
5 gadu laikā viens no Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības
attīstības stratēģijas stūrakmeņiem
– 70% Latvijas pacientu, 30%
ārvalstu pacientu.
Pērn Balvu un Gulbenes
slimnīcā tika stacionēti vairāk
nekā 5000 pacientu, kas ir labs
rādītājs, ja ņem vērā to, ka vēl
pirms diviem gadiem gan Gulbenes, gan Balvu slimnīca bija uz
bankrota sliekšņa. Pēdējie divi
gadi ir bijuši ļoti būtiski Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības
darbības pilnveidošanai, pateicoties veiksmīgai pašvaldību
sadarbībai
un
profesionālai
krīzes novēršanas komandai, ir

novērsts abu slimnīcu bankrots un
saglabāta darbspējīga slimnīca,
nodrošinot ārstu un pakalpojumu pieejamību reģionā, attīstīta
abu slimnīcu infrastruktūra un
realizēta vērienīga investīciju programma 2,5 miljonu latu apmērā.
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības piemērs liecina par to,
ka reģionālās un mazās slimnīcas
nav mirušas – te dzīve rit pilnā
sparā! Reģioni ir jāattīsta, lai
mazās slimnīcas spētu nodrošināt
stabilas darbavietas un izaugsmes
perspektīvas
jauniem
speciālistiem, savukārt reģionu
iedzīvotājiem tiktu nodrošināta
operatīva
un
kvalitatīva
veselības aprūpes pieejamība
tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai.
Turklāt reģionālās slimnīcas ir
medicīnas eksporta neizmantotā
perspektīva,
kur
mērķtiecīgi
attīstot un pilnveidojot medicīnas
eksporta piedāvājumu, jau tuvāko
gadu laikā būtu iespējams sasniegt Igaunijas vai pat citu tuvējo
Skandināvijas valstu līmeni.

Izstāde par mūsu jauno Koncertuzvedums „Ar skatu uz debesīm”
Sadarbībā ar organizāciju
motosportistu panākumiem
„Luterāņu Stunda” 2.novembrī
15.oktobrī
Balvu
novada
muzejā atklāja balveniešu Agneses un Antras Eizānu fotoizstādi
"Mazo rokās lielie darbi". Izstāde
ir stāsts par mūsu puses jauno

plkst.19.00 Balvu evaņģēliski
luteriskajā baznīcā sveču gaismā
notiks koncertuzvedums „Ar
skatu uz debesīm”, kurā uzstāsies
dziesminieks Goran Gora (Jānis
Holšteins-Upmanis) ar dziesmām
no sava repertuāra, un to visu
papildinās Imanta Ziedoņa dzeja
Janas Babres-Laimes lasījumos.
Koncertuzvedums par cilvēka
ceļu pie Dieva, par mīlestību, par
mums. Visi laipni aicināti! Ieeja
bez maksas.
2. un 3.novembrī Balvu
evaņģēliski luteriskajā draudzē
viesosies organizācijas „Luterāņu
Stunda” pārstāvji. Viņu vidū būs
arī starptautiskās organizācijas
"Luterāņu Stunda" Eiropas vadītājs,
misionārs Peter Kirby no ASV,
kurš svētdienas dievkalpojumā
3.novembrī plkst. 10:00 teiks arī
sprediķi. Pēc dievkalpojuma visi
aicināti uz kopīgu sadraudzību
jaunajā draudzes namā.

motosportistu gaitām dažādās
moto trasēs un Balvu motosporta
biedrības "Motokruīzs" paveiktajiem vērienīgajiem darbiem trasē
"Baltais briedis".

Aizritējuši 13. Grāmatu svētki Balvos

Iesniedz savu fotogrāfiju
un laimē balvu

No 2013.gada 14.marta līdz
2.decembrim
Balvu
novada
pašvaldība izsludinājusi konkursu
„Balvu novads caur fotoobjektīvu”,
kurā var piedalīties jebkura fiziska
persona.
Viens autors konkursam var
iesniegt ne vairāk kā 10 kvalitatīvas
fotogrāfijas, kurās ietverta kāda no
tēmām:
• Balvu pilsētas un novada
kultūrvēsturiskie un dabas objekti
• Balvu pilsētvide un novada

pagasti (ielas, ēkas, laukumi,
cilvēki, ainavas, parki u.c.);
• Tūrisma objekti, aktīvā
atpūta, sporta, kultūras un izklaides pasākumi;
• Pilsēta un novads četros
gadalaikos.
Trīs labāko fotoattēlu autori
saņems naudas balvas, bet 40
labākās fotogrāfijas tiks atlasītas
fotoizstādei.
Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu skatīt www.balvi.lv.

Piektdien,
18.oktobrī,
ar
jautru, bet pamācošu Tilžas
amatierteātra izrādi tika atklāti
13. Grāmatu svētki Balvos. Jau
trešo gadu Grāmatu svētkus Balvu
Centrālā bibliotēka rīko sadarbībā
ar apgādu „Zvaigzne ABC”.
Balvu
novada
skolās,
bibliotēkās, kultūras namos un
muzejos iedzīvotāji varēja tikties
ar 12 dažādiem grāmatu autoriem
– Māru Svīri, Aivaru Kļavi, Valdi
Rūmnieku, Andreju Miglu, Daci
Judinu, Ingu Jērumu un Regīnu
Devīti, Ilzi Freimani, Bruno Šulcu,
Māru Jakubovsku, Lindu Nemieru, Annu Rancāni. Savukārt Balvu
pamatskolā mācību līdzekļu autori vadīja seminārus skolu pedagogiem.
Atklājot svētkus, Ruta Cibule,
Balvu
Centrālās
bibliotēkas
vadītāja,
visiem
novēlēja
savstarpēji bagātinošu un skaistu

dienu, kas noteikti visiem svētku
dalībniekiem tāda arī bija!
Savukārt apgāda „Zvaigzne
ABC” reklāmas un mārketinga
daļas vadītājs Gints Balodis atzina,
ka ir gandarīts par to, ka bibliotēka
kopā ar grāmatnīcas komandu

sagādā prieku savai pilsētai, aicinot plašu autoru loku tikties ar
iedzīvotājiem. Šādos pasākumos
autori var vairāk uzzināt par saviem lasītājiem, bet lasītāji vairāk
uzzina par autoru darbu.
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Turpinājums no 1.lpp
rakstījusi arī iepriekšējos gados
(apjomīgākā grāmata par Balviem
ar nosaukumu “Balvi — pilsēta
ezeru krastos — vēstures lappusēs
(1459–2009)” iznāca 2009. gadā),
un kādu laiku šķitis, ka neķersies
vairs rakstīšanai klāt, tomēr pēkšņi
atcerētos sarunu ar tuvu cilvēku,
kurš teicis, ka vajag turpināt
rakstīt, jo vēl ir ko papildināt un
izzināt, viņa atkal pievērsusies
rakstniecībai.
Tāpēc grāmata ir kā velte
jeb “bolva” (balva) visiem
balveniešiem kuru gan dzīves, gan
darba gaitas 20. gadsimtā saistītas
ar šo Latvijas apdzīvoto vietu, tā
ir piemiņas saglabāšana pāragri
mūžībā aizgājušajam vīram Ainim. Grāmatas iznākšana sakrita
ar faktu, ka 2013. gada 11. februārī
apritēja 85 gadi, kopš Balviem
piešķirts pilsētas nosaukums.
Lai tekstu varētu uztvert
plašāks lasītāju loks, grāmatā ietvertais materiāls saistīts gan ar
atmiņām, gan 20.gadsimta un
mūsdienu fotogrāfijām, lai vizuāli
redzētu, kā vieni un tie paši objekti ir mainījušies nedaudz vairāk
kā viena gadsimta ietvaros.
Grāmatā autore galvenokārt
pievērsusies 20.gadsimta vēstures notikumu atspoguļojumam
Balvos un balveniešu atmiņu
stāstos, kas kopā ar izrakstiem no
arhīvu materiāliem palīdz veidot
objektīvāku vēstures kopainu.
Kā liecina līdz šim laikam atrastie vēstures avoti, mūsu novads
vēstures dokumentos minēts
1224. gada Tālavas dalīšanas aktā,
bet Balvu vārds līdz šim atrastajos
dokumentos pirmo reizi minēts
1549. un 1551. gadā, kad zeme pie

Balvu ezera, kura bijusi izlēņota
soģim Gotartam Neilam, pārgāja
vācu bruņinieka Hansa Meihsnera valdījumā. Bet tad vēsturiski
sekoja laiks, kad Latvijas (arī Latgale un mūsu pilsēta Balvi) teritorija atradās gan poļu–lietuviešu
varā, gan cariskās Krievijas
impērijas sastāvā. Gadsimtu gaitā
balvenieši ir pārdzīvojuši dažādu
administratīvi teritoriālo dalījumu.
Grāmatas ievadā ir stāstījums
par mūsu pilsētu 20. gadsimta
sākumā cariskās Krievijas varā,
tad seko nodaļas: brīvvalsts 20
gadi balveniešu dzīvē, padomju
laikā (1940–1941 un 1944–1990) 5
un gadsimta pēdējā desmitgade
(1991–2000).Atsevišķi
iztirzātas
tēmas: pilsētas uzņēmumi un
iestādes, pilsētas simbolika, Balvu komercskola, Balvu pilsētas
vadītāji (1928–2009), Balvu pagasta kolhozs “Uzvara” (1949–
1964), ebreji Balvos 20. gadsimta
pirmajā pusē. Ar tūrismu saistītas
tēmas: ekskursiju maršruti, ko
stāsta pilsētas pieminekļi un
piemiņas zīmes, ko stāsta Balvu
ielu nosaukumi, ko stāsta Balvu
ozoli, un ne tikai...
Ģimnāzijas audzēkņi sniedza
interesantu prezentāciju, atverot grāmatas lappuses un
ielūkojoties ģimnāzijas muzeja
krājumos. Pasākuma apmeklētāji
tika iesaistīti viktorīnā par Balvu
vēsturi.
Otrajā
dienā
pasākums
turpinājās
Viļakas novada
kultūrvēstures muzejā „Vēršukalns”. Tā dalībniekiem bija iespēja
iepazīties
ar
„Ziemeļlatgales
nemateriālais kultūras mantojumu”. ”Vēršukalnā” bija iespēja
gan vērot, gan pašiem darboties
Annas Strupkas Maizes cepšanas

Ukraiņu viesi sarunās ar muzeja darbiniekiem
darbnīcā, kas noritēja ar projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu”
atbalstu, gan arī iepazīt Viļakas
ģimnāzijas
jauno
vēstures
pētnieku veikumu skolotājas
Aijas Leitenas vadībā. Jau no
pagājušā gada Biedrība Balvu novada attīstībai „SAVI” ar Kultūras
ministrijas atbalstu īsteno projektu „Jaunieši pieraksta atmiņu
stāstus” un
„Ziemeļlatgales
lasījumi” bija brīnišķīga iespēja
parādīt savu veikumu plašākai
publikai.
Īpaši
interesanti
klausītājiem šķita tas, ka Viļakas
puses jaunieši bija aptaujājuši
ne tikai vecākā gadagājuma
cilvēkus, bet atraduši vērtīgo un
nozīmīgo arī savu vienaudžu vidū.
„Ziemeļlatgales lasījumi” kļuva par
noslēdzošo posmu vēl vienai projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu”
aktivitātei – padarīto darbu rādīja
Ivetas Gabrānes audēju darbnīcas
rokdarbnieces. Viņām atliek vien
vēlēt – darboties un pašu austos brunčos doties uz pasākumu
„Pelēkā akmens stāsti” nākamā
gada augustā!

Protams, „Vēršukalns” nav
iedomājams bez enerģiskā un
zinošā Saimnieka Alda Pušpura.
Kamēr maizīte krāsnī cepās – Aldis Pušpurs lasījumu dalībniekus
iepazīstināja ar dziļo un bagāto
Susāju pagasta dvēseli, kā viņš
pats sauc tautas gara un roku
darinātās bagātības, kas glabājas
šai lauku sētā. Baltinavietes Annas
Laganovskas un Viļakas ģimnāzista
Normunda Orlova dziedājums,
Alda vārītā zupa un Annas maize
dienas noslēgumā bija taustāms
un
baudāms
apliecinājums
nemateriālā kultūras mantojuma
pārmantošanas nozīmībai.
Trešā lasījumu diena tika
saistīta
ar
Muižas
mantojumu. Spītējot šķēršļiem –
grūtībām ārzemju pasu un vīzu
sagatavošanā, atceltiem autobusu reisiem un pilnīgam sakaru
trūkumam, kamēr viesi bija ceļā

5.

– ciemos gaidījām Balvu muižas
pēdējo īpašnieku Ščerbatovu
(Barjatinsku) pēctečus – žurnālisti
un kinorežisori Neliu Pasičniku
un Kijevas Garīgās akadēmijas
profesoru Viktoru Černišovu no
Ukrainas. Diemžēl viesi ieradās ar
nokavēšanos, un tikšanās un sarunas notika šaurākā lokā nekā bija
iecerēts.
Kā atzina Balvu Novada
muzeja vadītāja Iveta Supe,tomēr
rezultāts sasniegts – gūtas jaunas
ziņas par mūsu muižas vēsturi,
nodibināti sakari, uzsāktas sarunas
par tālākas sadarbības iespējām.
Muzejs saņēmis dāvinājumu
– V.Černišova un Ukrainas
pareizticīgo baznīcas arhibīskapa
Augustīna (Markeviča) (kurš arī
cieši saistīts ar Ščerbatovu Barjatinsku dzimtu) grāmatas, uzsākta
Balvu muižnieku dzimtas koka
veidošana, pārrunāta iecere izveidot muižas īpašniekiem veltītu
ekspozīciju muižas pilī uz Balvu
muižas 255 jubileju, kura tiks
svinēta 2015.gadā. Viesi iepazinās
ar muižu, tās teritoriju, Balvu
pilsētu un muzeju, apmeklēja
dievkalpojumus Balvu pareizticīgo draudzes baznīcā, tikās ar
biedrības „Razdoļje” pārstāvjiem.
Ukrainas delegācijas iesūtītās
referātu tēzes var iepazīt internetā
– Balvu Novada muzeja mājas
lapā.
Ilona Vītola

Starpnovadu izglītības iestāžu vadītāju sanāksme
23.oktobrī Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldē notika Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme, kurā tika pārrunātas
izglītības nozares aktualitātes.
Balvu
pamatskolas
skolotāja
Gunita
Pugeja
klātesošos
informēja par Samsung digitālo
prasmju apmācību programmu
skolotājiem. Šīs programmas
mērķis ir veidot skolās motivējošu
un radošu mācību vidi. Balvu ATU direktors Valdis Ančs,
runājot par skolēnu braukšanas
kartēm, atgādināja, ka līdz katra
mēneša 5. datumam jāiesniedz

ziņas par skolēniem, kuri nav
bijuši skolā vai citu iemeslu
dēļ iepriekšējā mēnesī nav
izmantojuši braukšanas kartes.
Pārvaldes vadītāja Nora Apīne
informēja, ka 2013. gada 30.
novembrī beidzas finansējums
BIIAC projektam, taču centra pakalpojumu lielais pieprasījums
liecina, ka arī turpmāk novadā
būs nepieciešams nodrošināt
logopēda – speciālais pedagoga, psihologa pieejamību.
Izglītības darba speciāliste Terēza
Čudarkina runāja par mācību
olimpiāžu norises laikiem un
vietām, kā arī informēja par

tarifikāciju pārbaudes rezultātiem,
arī Inese Kikuča aicināja novērst
nepilnības
izglītības
iestāžu
tarifikācijās.
Ilona
Naļivaiko
aktualizēja svarīgākos interešu
izglītības pasākumus un konkursus, aicinot gan mācību stundās,
gan audzināšanas darbā, gan
ārpusstundu aktivitātēs pievērst
uzmanību skolēnu patriotisma un
valstiskās identitātes stiprināšanai.
Inga Kaļva aicināja pirmskolas
izglītības iestādes aktīvi iesaistīties
bērnu zīmējumu konkursā “Latvija
bērna acīm”. Runājot par pedagogu tālākizglītību, I.Kaļva atzinīgi
novērtēja tos pedagogus, kas

jau ir izstrādājuši profesionālās
pilnveides A kursu programmas
un rosināja to darīt arī citiem.
Noslēgumā direktori vienojās, ka

8.novembrī tiksies Briežuciema
pamatskolā, kur katram būs
iespēja
paidalīties
radošajās
darbnīcās.

Balvu pamatskolas skolotāji apmeklē Eiropas Sociālā fonda kursus
25. un 26.oktobrī 23 Balvu
pamatskolas
skolotāji
apguva ESF projektā „Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība”
(vienošanās
Nr.
2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/
IPIA/VIAA/003)
pedagogu
profesionālās pilnveides programmu, kas īstenota tiek jaunā
tālākizglītības formā – praktiskās
darbnīcas
veidā
„Izglītības
iestāžu vadītāju profesionālo
kompetenču pilnveide”.
Ir sācies 21.gadsimts, un viss
mums apkārt mainās ļoti strauji. Mainās iedzīvotāju sastāvs,
neparastā ātrumā attīstās jaunās
tehnoloģijas, kas ir kļuvušas
par mūsu un mūsu skolēnu
neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.
Tāpēc kursu laikā notika
pedagoģisko kompetenču pilnveides praktiskā darbnīca „Izaicinājumi izglītībā 21.gadsimtā- kā
veidot rītdienas skolu šodien?”, ko

vadīja Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas direktors Andris Priekulis un Valkas
ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga.
Balvu pamatskolas skolotāji,
praktiski
darbojoties,
kopā
domāja, vai esam izglītības
sistēmas izmaiņu veicinātāji un
kā esam gatavi attīstīt skolēnos
nepieciešamās dzīves kompetences, kā veidot pozitīvu vidi
savā skolā. Tāpat notika interesantas sarunas par radošumu,
inovācijām, paradigmu maiņu
skolā, kvalitātes vadību, skolas
pašnovērtēšanas procesu un
stratēģisko plānošanu. Skolotāji
iepazinās ar tādiem problēmu
analīzes instrumentiem kā zivs
asaku jeb Išikavas cēloņu un seku
diagrammu, Koka diagrammu u.c.
Atšķirībā no ierastās kursu
sistēmas šajā programmā tika izmantotas mūsdienīgas pieaugušo
izglītības formas, jo izglītības

mērķus- gan stratēģiskos, gan taktiskos- būtībā īsteno skolotāji.
Kaut gan kursi ir paredzēti
izglītības iestāžu vadītājiem, tos
apmeklēja skolotāji, jo Balvu
pamatskolā uzskata, ka, veidojot
rītdienas skolu šodien, aktuāls ir
darbs komandā.
Par lielu pozitīvo ieguvumu
skolas saime uzskata arī to, ka
kursi notika ārpus skolas sienāmarī vakarā pie kamīna bija iespēja
turpināt diskusijas par mūsdienīgu
pieeju izglītības jautājumiem un
risināt aktuālus skolas darbības
jautājumus, iezīmēja jau konkrētas
ieceres tālākm darbam.
Lektori
A.Priekulis
un
L.Kreicberga kopā ar Balvu pamatskolas vadību apmeklēja Litenes
muižu un Latvijas virsnieku armijas vasaras nometni Litenē.
Lektori no Rīgas un Valkas
atzina, ka viņus pārsteidza un
ļoti uzrunāja Balvu pamatsko-

las skolotāju kolektīva gaišums,
tāpēc pēc kursiem viņi labprāt
apmeklēja
Balvu
pamatskolu, kurā pozitīvi novērtēja sakopto vidi, bagātīgi iekārtoto
skolas
bibliotēku,
priecājās

par pašvaldības ieinteresētību
pedagoģiskajos procesos, kā arī
par skaisto un sakopto pilsētu.
Skolotāji pēc kursiem ir gatavi
daudzām jaunām radošām idejām
ne tikai šodienai, bet arī nākotnei!
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Biedrībai „Radošās Idejas” atbalstīts starptautisks projekts
„The Living Heritage” (Dzīvais mantojums)
Biedrība
„Radošās
Idejas” sadarbībā ar 8 partneriem
no Lielbritānijas, Nīderlandes,
Bulgārijas,
Grieķijas,
Itālijas,
Maltas, Turcijas un Polijas 2013.
gada sākumā izstrādāja un š.g.
21.februārī
iesniedza
Valsts
izglītības
attīstības
aģentūrai
(turpmāk
–
VIAA)
Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas
Grundtvig
apakšprogrammas vienā no septiņām
decentralizētajām
aktivitātēm
„Mācību partnerības” projekta
pieteikumu „The Living Heritage”
(latviskais tulkojums – „Dzīvais
mantojums”, turpmāk-Projekts)
2013.gada izsludinātajā konkursā.
2013.gada 12.jūlijā Biedrība
„Radošās Idejas” saņēma VIAA
lēmumu Nr. 8.3.-1/6164 par
Projekta identifikācijas numurs
un līguma numurs: 2013-1-LV1GRU06-05452 1 apstiprināšanu,
īstenošanai no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam ar
8 partneriem. Turcijas partneris
netika atbalstīts. Apstiprinātais
maksimālais finansējums Biedrībai
„Radošās Idejas” ir EUR 21 000,00
(divdesmit viens tūkstotis eiro un
00 centi) vismaz 24 mobilitātes
īstenošanai.

Projekta mērķis ir, apvienojot
vairāku valstu pieredzi, veicināt
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un tālāknodošanu,
kā arī sekmēt pieaugošo izglītības
iespējas katrā no partnervalstīm.
Biedrība ir projekta vadošais
partneris un nodrošina projekta
koordinēšanu.
Pieaugušie
tiks
iesaistīti
izglītības aktivitātēs, lai uzlabotu
savas komunikācijas prasmes un
spēju sevi izteikt svešvalodā, kā
arī, lai lietotu digitālās tehnoloģijas
mantojuma ierakstīšanā. Viņi tiks
iesaistīti aktivitātēs, lai izceltu
praktiskos piemērus saistītus ar
kādu no 6 nemateriālā kultūras
mantojuma jomām: amatnieki
un vizuālā māksla; gastronomija;
sabiedrības paradumi, rituāli un
sarīkojumi; mūzika un skatuves
māksla; mutiskā tradīcija un izpausme; un zināšanas un paradumi attiecībā uz dabu un visumu.
Projekts „The Living Heritage” īstenojas un š.g. 9.-13.
oktobrī norisinājās pirmā partneru tikšanās Maltas pilsētā Sliema.
Tikšanās laikā visi astoņi partneri iepazinās, prezentēja savas
organizācijas un tika detalizēti

izrunāta
Projekta
īstenošana
un partneru loma un uzdevumi. Tika diskutēti jautājumi par
katras valsts vietējo iniciatīvu un
organizāciju darbību nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas,
tās atpazīstamības veicināšanas
jomā un pieaugušo izglītības
jomā. Visa projekta norises laiku
tiks īstenotas iniciatīvas vietējo
iedzīvotāju izglītošanai un dažādu
prasmju apguvei.
Lai iepazītos tuvāk ar Maltas
nemateriālo kultūras mantojumu, Maltas partneris organizēja
vairākas ekskursijas. Kaļķakmens ir
viens no Maltas plašāk pieejamajiem izrakteņiem, apmeklējot
muzeju „The Limestone Heritage”
(tulk. „Kaļķakmens mantojums”)
visiem projekta dalībniekiem bija
iespēja iepazīties ar kaļķakmens
iegūšanas un apstrādes vēsturi,
izvērtējot šī kultūras mantojuma
ietekmi uz mūsdienu Maltas
kultūras tendencēm.
Tika iepazīstināts arī sociālais
muzejs Birmula Heritage Bormla pilsētā un tika apmeklēts
ikgadējais Birgu festivāls, Vittoriosa pilsētā. Birgu festivāla galvenais mērķis ir iepazīstināt vietējos
iedzīvotājus, pilsētas un valsts vie-

sus ar Maltas kultūru, arhitektūru,
folkloru un tradīcijām. Lai
akcentētu Maltas arhitektūras
skaistumu, festivāla norises naktī
tiek izslēgtas visas gaismas un
iededzinātas tūkstošiem sveču.
Projekta ietvaros paredzētas 6
partneru tikšanās dažādās partneru valstīs, lai sniegtu iespēju visiem
projekta dalībniekiem iepazīt citu
tautu kultūrvēsturisko mantojumu
un mūsdienu kultūru. 2014.gada
augustā 8 valstu pārstāvji viesosies
arī Balvos.
Biedrības „Radošās Idejas”
iesaiste starptautiskā projektā
sniegs būtisku ieguldījumu Balvu
novada atpazīstamībā un veicinās
vietējo
iedzīvotāju
aktivitāti.
Vairāk par projektu lasiet: www.
creativeideas.lv
Par biedrību - biedrība
„Radošās Idejas" ir dibināta 2011.
gada 12.oktobrī un apvieno biedrus ar plašu pieredzi nevalstiskā
sektora un publiskās pārvaldes

darbā kultūras, izglītības un
reģionālās attīstības jomās.
Par programmu - Grundtvig
programma, kas ir nosaukta dāņu
filozofa, teologa, mūžizglītības
idejas autora Nikoloja Frederika
Severīna Grundtviga vārdā, ir viena
no ES Mūžizglītības programmas
apakšprogrammām
pieaugušo
formālās un neformālās izglītības
veicināšanai. Vairāk informācijas:
www.viaa.gov.lv
2013.gada konkursa ietvaros no
171 iesniegta projekta pieteikuma
VIAA, 26 projekti ir apstiprināti,
no kuriem tikai 4 projekta pieteikumiem projekta koordinators ir
Latvijas organizācija, tajā skaitā arī
Biedrība „Radošās Idejas.”
Projektu
Nr.
2013-1-LV1GRU06-05452 1 „The Living Heritage” finansiāli atbalsta Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas
„Mācību partnerības” aktivitāte.

Balvu novada iedzīvotājiem paplašinās aktīvās atpūtas iespējas brīvā dabā
Informējam,
ka
2013.
gada 4.oktobrī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvalde nolēma apstiprināt
biedrības „Radošās Idejas”, reģ.
Nr. 50008184511 iesniegto projekta pieteikumu Nr.13-07-LL04L413201-000008 „Brīvā laika
pavadīšanas un aktīvās atpūtas
iespēju pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem" (lēmums
Nr. 07.6-11/13/1919) ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākuma
"Lauku ekonomikas dažādošana
un kvalitātes veicināšana vietējo

attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā" ietvaros.
Projekta mērķis ir paplašināt
aktīvās atpūtas iespējas brīvā dabā
Balvu novadā, uzstādot brīvdabas
trenažierus un skrituļošanas rampas Lāča dārzā, Balvos, Brīvības
ielā 52.
Projekta ieviešana paredz
piecu brīvdabas trenažieru un
skrituļošanas rampas uzstādīšanu.
Projekta ietvaros veiktās aktivitātes
uzlabos Balvu novada iedzīvotāju
aktīvās
atpūtas
kvalitāti,
paplašinās
iespējas
fizisko
aktivitāšu veikšanai brīvā dabā ne
tikai vasaras laikā, bet arī ziemas
periodā, motivēs arvien vairāk

novada iedzīvotājus pievērsties
aktīvai atpūtai un veselīgam
dzīvesveidam, kas kopumā sekmē
veselīgu un pozitīvu domāšanu un
dzīves uztveri.
Trenažierus un skrituļošanas
rampas
paredzēts
uzstādīt
Balvos, Brīvības ielā 52 parkā
„Lāča dārzs”, kādreizējā Balvu
muižas augļu dārzā, kas šodien
kļuvis par atpūtas vietu pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem. Šobrīd
parkā ir 23 milzīgas laukakmeņu
kompozīcijas, kas veidotas 20.gs.
90. gados. Seno muižas augļu
dārzu puslokā ietver zemes valnis
un lazdu aleja, centrā atrodas dīķis
ar saliņu vidū. Lazdu alejas galā

atrodas liels ozols (apkārtmērs
5,05 m), kas saglabājies no
pirmatnējā meža.
Projekta ieviešanas rezultātā
„Lāča dārzs” tiks papildināts ar vietu, kas paredzēta aktīvai atpūtai,
kur iedzīvotāji varēs uzlabot savu
veselību, izmantojot brīvdabas
trenažierus. Jaunieši varēs pavadīt
savu brīvo laiku un attīstīt savas
prasmes, sportojot skeitrampā.
Projekta īstenošanas periods ir
no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.

gada 1.jūnijam (8 mēneši).
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 4244,52 LVL, no
kurām maksimālais ELFLA LAP
līdzfinansējuma apjoms ir 3820,07
LVL, kas ir 90% no kopējām
attiecināmajām izmaksām un
biedrības finansējums ir 424,45
LVL, kas ir 10% no kopējām
attiecināmām izmaksām.
Vairāk par projektu lasiet:
www.creativeideas.lv

Biedrības „Ritineitis” projekts „RITI, RITI RITINEITI”

2013.gada
20.
jūnijā
Sabiedrības integrācijas fonda padome ir apstiprinājusi
biedrības „Ritineitis”, reģ. Nr.
40008149232 iesniegto projekta
iesniegumu „Riti, riti ritineiti”
(Nr.
2012.EEZ/DAP/MIC/139)
un 2013. gada 31.jūlijā tika
parakstīts Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta 20092014.gada perioda programmas
„NVO fonds” apakšprogrammas
„NVO darbības atbalsta programma” Finansēšanas līgums ar
identifikācijas numuru 2012.EEZ/
DAP/MIC/139/1/ L/031/2013 un
Projekta līgums ar identifikācijas
numuru
2012.EEZ/DAP/
MIC/139/1/L/013.
Vispārējais projekta mērķis ir
veicināt Latgales ziemeļaustrumu
pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo
sadarbību un kvalitatīvu NVO
līdzdalības demokrātiju.
Darbības programmas plānotie rezultāti: apmācot biedrības „Ritineitis” biedrus un
brīvprātīgos stiprināta biedrības
„Ritineitis” un Balvu novadu NVO

kapacitāte; veicināta biedrības
„Ritineitis” sadarbība ar novada
pašvaldību un tās iestādēm;
īstenoti iedzīvotāju līdzdalības
sekmēšanas pasākumi (forums,
infodienas, akcija „Es, Tu, Mēs”);
veicināta biedru un brīvprātīgo
iesaiste NVO; apvienojot novada
NVO izveidota NVO platforma.
Projekta īstenošanas periods
no 2013.gada 18.jūlija no 2015.
gada 31.decembrim (30 mēnešus)
un 2013.gada Darba plāna
īstenošanas periods ir no 2013.
gada 18.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 31000,00 LVL
(44109,03 EUR), no kurām
maksimālais
programmas
līdzfinansējuma
apjoms
ir
27900,00 LVL (39698,12 EUR),
kas ir 90% no kopējām attiecināmajām
izmaksām
un
biedrības finansējums - 3100,00
LVL (4410,91 EUR), kas ir 10% no
kopējām attiecināmām izmaksām.
2013.gada
Darba
plāna
kopējās attiecināmās izmaksas
ir 6994,60 LVL (9952,42 EUR),

no kurām maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir
6295,14 LVL (8957,18 EUR) kas ir
90% no kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Līdz gada beigām plānotas
lekcijas,
zināšanas
apguvei argumentācijas mākslā un
informāciju tehnoloģiju jomā.
Nodarbībās piedalīsies biedrības
biedri, pašvaldību darbinieki,
citu nevalstisko organizāciju
pārstāvi. Viena no būtiskajām
aktivitātēm ir NVO platformas
izveide Ziemeļlatgalē. Plāna
sagatavošanu nodrošinās darba
grupa, kurā ietilps vismaz 5 NVO
pārstāvji, kā arī eksperts. 2013.
gadā plānota biedrības līdzdalības
darbības plāna sagatavošana,
lai nodrošinātu konsultācijas
ar pašvaldības un tās iestāžu
pārstāvjiem,
dalību
dažādās
darba grupās un komiteju darbā,
pasākumu plānošanā un projektu
izstrādē.
Gada darba plāns sniegs
būtisku ieguldījumu darbības
programmas kopējo mērķu un
rezultātu sasniegšanā, jo: tiks

stiprināta pilsoniskā sabiedrība
Latgales ziemeļaustrumos, jo notiks jaunu biedru un brīvprātīgo
piesaiste biedrībā „Ritineitis”,
kā arī citās Balvu, Viļas, Rugāju
un Baltinavas novada NVO; tiks
atbalstīta regulāra biedrības „Ritineitis” darbība un tiks stiprināta tās
un citu vietējo NVO kapacitāte;
tiks nodrošināta NVO platformas
izveidošana.
2013.gada darba plāna ietvaros
tiks sagatavots biedrības darbības
plāns, lai sekmīgi piesaistītu jaunus biedrus un brīvprātīgos, kā
arī iesaistītos kvalitatīvā dialogā
ar Balvu novada pašvaldību.
Gada darba plāna aktivitātes
nepārklāsies ar līdzšinējām vai
plānotajām biedrības aktivitātēm,
kā
arī
sniegs
ieguldījumu
„Balvu novada attīstības programmas
2011.-2017.g.”
nosprausto mērķu sasniegšanā, jo
programmā atzīmēts, ka būtu
vēlama lielāka aktivitāte un vēlme

pašiem līdzdarboties novada
attīstības sekmēšanā. Kā galvenā
problēma norādīta nepietiekama
pašvaldības komunikācija ar NVO
un iedzīvotājiem, savukārt kā
risinājums noteikts attīstīt NVO un
pašvaldības sadarbību.
7.novembrī
Balvu
Tālākizglītības centrā (Balvu Muižā),
Brīvības ielā 47, aicinām interesentus uz semināru „No vajadzībām
līdz
rezultātam”.
Semināra
mērķis ir informēt sabiedrību,
pašvaldības par
iedzīvotāju
līdzdalību un sadarbību savas
vietas
attīstības
veicināšanu,
biedrības „Ritineitis” darba plānu,
kā arī plānoto darbības programmu 2013.- 2015.gadam.
Projektu
finansiāli
atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija. 95% no programmas
līdzfinansējuma tiek piešķirti no
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un 5% no Latvijas
valsts budžeta.

“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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Kadastrālo vērtību izmaiņas Balvu novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD)
ik gadu veic masveida nekustamo
īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot
NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina
pēc
normatīvajos
aktos
noteiktajām formulām, ņemot
vērā konkrētā īpašuma atrašanās
vietā noteiktās zemes un būvju
bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma
izmantošanas
veidam)
un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos
vērtējamo objektu (zemes vienību
un būvju) raksturojošos datus.
Vērtēšanā iegūtās kadastrālās
vērtības tiek izmantotas NĪ
nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās
ir svarīgas ikvienam zemes, būves
vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu
par kadastrālo vērtību izmaiņām
novadā
2014.
gadā,
ko
ietekmējušas nekustamā īpašuma
tirgus tendences un citi vērtību
noteicošie faktori. VZD rīcībā ir
plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā
ir uzkrāta informācija par vairāk
nekā 550 tūkstošiem darījumu.
Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012.
gadā valstī notikušie (vairāk nekā
87 tūkstoši) darījumi.
Minētajā
periodā
Balvu
novadā reģistrēti 440 darījumi
ar zemi (tai skaitā ar lauku zemi

– 332), gandrīz 180 darījumi ar
zemi un ēkām un vairāk nekā 110
darījumi ar dzīvokļiem. Novadā
visaktīvāk pirka lauku zemi un tās
darījumu cenas turpina uzrādīt
vērtību pieaugumu. Apbūves
zemēm darījumu cenas novadā
kopumā ir stabilizējušās.
2014. gadā visā novada
lauku teritorijā mainīsies bāzes
vērtības lauksaimniecības zemei, dzīvojamās apbūves zemei
Balvu pagasta piepilsētas zonā
un
komercdarbības objektu
apbūves zemei atsevišķos pagastos. Bāzes vērtības mainīsies
arī komercdarbības ēkām visā
Balvu pilsētas teritorijā un
komercdarbības telpām Balvu
pagastā.
Kadastrālo vērtību kopsummas Balvu novadā kopumā zemei
pieaugušas par 10%, ēkām par 1%.
Kadastrālās vērtības lauku
zemēm novadā sastāda tikai 55%
no tirgus darījumu cenām. Pamatojoties uz notikušajiem tirgus
darījumiem ar lauksaimniecības
zemi, Balvu un Briežuciema pagastos bāzes vērtības lauksaimniecībā
izmantojamai zemei vidēji pieaugs
par 30%, pārējos novada pagastos par 10-15%. Vidējas kvalitātes
lauksaimniecībā
izmantojamai
zemei bāzes vērtība novadā 2014.
gadā aplūkojama šajā tabulā:

Zemes bāzes vērtība
2013. gadā Ls/ha

Zemes bāzes vērtība
2014. gadā Ls/ha

Balvu pagasts

230

320

Bērzkalnes pagasts

230

270

Bērzpils pagasts

230

270

Briežuciema pagasts
Krišjāņu pagasts
Kubulu pagasts
Lazdulejas pagasts
Tilžas pagasts
Vectilžas pagasts
Vīksnas pagasts

230
230
230
230
230
230
230

320
270
270
270
270
270
270

Nelielas izmaiņas sagaidāmas
dzīvojamās
apbūves
zemei.
Balvu
pagasta
piepilsētas
teritorijā uzlabotā infrastruktūra
(noasfaltētais ceļš uz Verpuļevu)
ir ietekmējusi darījumu cenas.
Balstoties uz notikušajiem tirgus
darījumiem, dzīvojamās apbūves
zemei bāzes vērtība šajā zonā
palielināsies no 0.35 Ls/m2 uz
0.40 Ls/m2.

Komercdarbības nekustamo
īpašumu grupai izstrādāts jauns
vērtību zonējums, jo spēkā esošais
bija apstiprināts 2009. gadā
ekonomiskās krīzes sākumposmā.
Atbilstoši tā laika situācijai, vērtību
zonas bija veidotas plašas – viena
pagasta ietvaros.
Jaunajā vērtību zonējumā
izdalītas 4 jaunas zonas – Balvu
pagasta piepilsētas teritorija,
Bērzpils, Kubulu un Tilžas pagastu centri, kuros saglabāsies
spēkā esošā komercdarbības
zemes bāzes vērtība 0.35 Ls/
m2 vai 0.30 Ls/m2 par vērtēšanai

teritorijā ap centru no 36 Ls/m2
uz 38 Ls/m2 un pārējā pilsētas
teritorijā no 32 Ls/m2 uz 34 Ls/
m2. Visā Balvu pagasta teritorijā
komercdarbības telpām bāzes
vērtības samazināsies no 25 Ls/m2
uz 20 Ls/m2.
Pārskatā norādītās bāzes
vērtības ir atspoguļotas latos,
bet no 2014. gada 1. janvāra tās
atbilstoši Latvijas Bankas valūtas
kursam būs pieejamas eiro, tāpat
kā īpašumu kadastrālās vērtības.
Kaut arī kādā teritorijā
vai
īpašumu
grupā
bāzes
vērtības nav mainījušās, tomēr

tra likuma 13. pants.
Informāciju
par
Kadastra
informācijas
sistēmā
reģistrētajiem objekta datiem un
prognozēto kadastrālo vērtību var
uzzināt datu publicēšanas portālā
www.kadastrs.lv.
Plašāku
informāciju
par
kadastrālo vērtēšanu var lasīt
specializētajā mājas lapā www.
kadastralavertiba.lv,
kā
arī
informatīvajā bukletā „Īpašuma
kadastrālā vērtība”, kas pieejams
VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Balvu novada pašvaldības Būvvalde aicina
pieteikties uz Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes būvinspektora/-es amatu

28. - 29.oktobra vētra savas
pēdas atstājusi arī Balvos. Dažām
ēkām papostīti jumti, muižas
parkā kārtējo reizi izgāzušies koki.
Tas liek izdarīt secinājumus gan
ēku uzturētājiem, gan arī tiem
skeptiķiem, kuri apšauba veco
koku izzāģēšanas lietderību. Arī
tagad, kad vējš jau pierimis, koki
parkā bīstami brakšķ, daudziem ir
praktiski nopuvušas saknes.

Balvu novada zemniek, uzņēmēj!
Balvu novada zemnieki un
uzņēmēji: Gunta Kalniņa, Z/S
„Austrumi” (Tilžas pagasts), Jānis
Auziņš, Z/S „Līči” (Kubulu pagasts), Vera Prokofjeva, Z/S
„Pakalni” (Bērzkalnes pagasts),
Iveta un Oskars Raciborski, Z/S
„Ceļvidi” (Bērzpils pagasts), Jānis
Zelčs, Z/S „Pakalniņi” (Krišjāņu
pagasts), Staņislavs Jermacāns,
Z/S „Upmala” (Vectilžas pagasts), Guntis Ķikuts, Z/S „Nordeki” (Balvu pagasts), Vija un
Jāzeps Jermacāni, Z/S „Kronīši”

kadastrālās vērtības var mainīties,
ja notikušas izmaiņas objektu
datos (piemēram, pašvaldība
mainījusi zemes lietošanas mērķi,
reģistrēti jauni apgrūtinājumi).
Ja Kadastra informācijas sistēmā
reģistrētie dati neatbilst īpašuma
patiesajam stāvoklim dabā, tad
īpašnieku pienākums ir ierosināt
datu aktualizāciju, ko paredz
Nekustamā īpašuma valsts kadas-

Balvu pilsētas un piepilsētu teritoriju dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas 2014. gadam, individuālās apbūves
zemes bāzes vērtības Ls/m2, iesvītrots vērtību pieaugums salīdzinājumā ar 2013 .gadu.

Vētra atstāj pēdas

Balvu novada pašvaldība
ikvienu aicina piedalīties Balvu
novada „Zemnieku, uzņēmēju
ballē” šī gada 9.novembrī plkst.
19.00 Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
Pieteikšanās
pasākumam
savā pagasta pārvaldē vai
Ziemeļlatgales Biznesa centrā.
Jautājumu
vai
neskaidrību
gadījumā zvanīt pa tālruni
26461435 vai 27819643.
Pasākumā dažādās nominācijās tiks apbalvoti sekojoši

noteikto standarta apbūves gabalu. Savukārt šo pagastu pārējās
teritorijās, kas ir mazāk pievilcīgas
komercdarbībai, bāzes vērtības
samazināsies no 0.35 Ls/m2 vai
0.30 Ls/m2 uz 0.20 Ls/m2.
Ņemot
vērā
dzīvojamo
īpašumu vispārējo vērtību līmeni,
visā Balvu pilsētā komercdarbības
ēkām pieaugs bāzes vērtības:
centrā no 40 Ls/m2 uz 42 Ls/m2,

(Briežuciema pagasts), Normunds
Lapsa, SIA „Dolo” (Lazdulejas pagasts), Ivars Miška, IK „Trīs Ozoli”,
SIA „Žogmales” (Vīksnas pagasts), Ilmārs Mežals, SIA "Cerera
1” (Balvi), Ņina Barsukova, AS „
Balvu Maiznieks” (Balvi), Andrejs
Andrejevs, SIA „Amati” (Balvi),
Guntars Šults, SIA „Eco Fabrika ”
(Balvi), Edgars Gabranovs, SIA „Vaduguns” (Balvi), SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
Laipni lūgti piedalīties!

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
* Kontrolēt būvniecības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
* vadīt objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju darbu;
* sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM/ -ĒM:
* jābūt reģistrētam LR Ekonomikas ministrijas būvinspektoru reģistrā
(saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1009);
* pārzināt reglamentējošos normatīvos aktus būvniecības
jautājumos;
* pamatzināšanas administratīvo tiesību jomā;
* valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
* augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
* labas datorprasmes (MS Office)
PIEDĀVĀJAM:
* profesionālās pilnveidošanās iespējas;
* stabilu atalgojumu.
Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi
„būvinspektora/-es vakance” sūtīt līdz 01.11.2013. Būvvaldei, Bērzpils
iela 1a (31.kab.) Balvi, LV4501. Uzziņas pa tālruni: 64507118, 29444035;
26161103, e-pasts: anita.avotina@balvi.lv

Paziņojums D.S.Verpuļeva
elektrības lietotājiem
Lai veiktu jauno elektrības pieslēgumu organizēšanu, ir nepieciešama
projekta dokumentācija, kuru apmaksā Verpuļevas elektrības lietotāji.
Lūdzam aizpildīt pieteikumu elektrotīkla pieslēgumam (veidlapas
var dabūt elektrotīklos vai D.S. Verpuļeva valdē) un ar 20.00 Ls nodot
piereģistrēšanai D.S.Verpuļeva valdē līdz 2013. gada 15.decembrim.

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

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 31.oktobris

A F I Š A

Balvu pilsēta
2.novembrī plkst.14:00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra instalācijas “Par dzīvību” atklāšana.
2.novembrī plkst.19:00 Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncertuzvedums “Ar skatu uz debesīm”. Ieeja
bezmaksas.
3.novembrī plkst. 15.00 “Džimlai Rūdi rallallā!”. Muzikāls koncertuzvedums ar Jāņa Paukštello, Gunāra
Placēna, Veltas Skurstenes, Irinas Tomsones, Jura Puškas, Mārtiņa Egliena vai Ivara Auziņa, Lailas Ilzes Purmalietes piedalīšanos. Pie taustiņiem - Valdis Zilveris. Biļešu cena - Ls 3, Ls 4, Ls 5 (EUR - 4,27; 5,69; 7,11).
6.novembrī plkst. 14.30 kinofilma “Mammu, es tevi mīlu” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa Ls
0,50 (0,71EUR).
7.novembrī pulkst.19.00 Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts „Čaikovskis un Ivanovs”. Solists: Ēriks
Kiršfelds(čells). Diriģents: Atvars Lakstīgala .Ieeja bez maksas.
7.novembrī plkst.13.00 Tikšanās ar Daci Rukšāni – Ščipčinsku Balvu Centrālajā bibliotēkā.
9.novembrī plkst. 19.00 Balvu novada „Zemnieku, uzņēmēju balle” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
9.novembrī plkst.8.00 Balvu novada spiningošanas un velcēšanas sacensības „Ne asakas 2014” Dzirnavu
ielas pludmalē.
9.novembrī plkst.9.00 Lauku labumu tirdziņš TC „Supernetto” telpās.
11.novembrī plkst. 17.00 Lāčplēša svētku vakara junda ,,Par gudru un stipru tēvzemi” Pie pieminekļa Latgales
partizānu pulka kritušajiem karavīriem.
11.novembrī plkst. 18.00 pasākums ,,Mans tautas frontes laiks” Balvu Kultūras un atpūtas centrā: Imanta
Koliņa atmiņu grāmatas par Tautas fronti atvēršana; Balvu Novada muzeja izstādes ,,Balvenieši Latvijas Tautas frontes kustībā” atklāšana; Atmiņas par Tautas frontes laiku; Iespēja noskatīties A.Saulīša filmu ,, Atmodas
antoloģija”.
12.novembrī plkst. 15.00 Nikolaja Gorkina pasteļgleznu izstādes „Atgriešanās” atklāšana un tikšanās ar
mākslinieku Balvu Novada muzejā.
17.novembrī plkst. 18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts pasākums ,, Dvēseles
slieksnis ir jāpatur balts” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
29.novembrī plkst.19.00 Komēdija „Balkona ragneši” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Lomās Nacionālā un
Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā LS 3.00, 4,00 5.00/EUR 4.27, 5.69,
7.11.
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. ...
• Līdz 8.novembrim Antras un Agneses Eizānu fotoizstāde par bērnu un jauniešu 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:
• Balvu Mākslas skolas 2013.gada absolventu diplomdarbu izstāde
Balvu Centrālajā bibliotēkā:
• Izstāde „Vīrieša Skats. Vīrietis senajās fotogrāfijās”.

Vēlies būt aktīvs?!?!
Tev ir iespēja apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru un radošo
darbnīcu Balvu novada nevalstiskajām organizācijām
Seminārā tev būs iespēja uzzināt par:
•
NVO tīklošanās iespējām un vajadzībām Balvu novadā;
•
NVO un iedzīvotāju iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanā;
•
NVO aktualitātēm un projektu iespējām 2014.-2020.gadā;
•
biedrību „Radošās Idejas” un projektu „Biedrības „Radošās
Idejas” institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība”;
•
piedalīties radošajā NEdarbnīcā „Lai ko tu domā, domā
CITĀDI!”
Seminārs norisināsies 2013.gada 16. novembrī BALVU MUIŽĀ - Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā (Brīvības iela 47, Balvi
(56. Auditorija)
Lūdzam reģistrēties semināram līdz š.g. 13.novembrim, aizpildot
elektronisko reģistrēšanās formu http://ej.uz/radosasidejas
Papildu informācija par semināra norisi, laiku un vietu pieejama
Biedrības „Radošās Idejas” mājas lapā www.creativeideas.lv.
Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Biedrības „Radošās Idejas” valdes priekšsēdētāju, projekta vadītāju Sanitu Putniņu (sanita@
creativeideas.lv; 28316943).
Vietu skaits ierobežots!

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Balvu pagasts
16.novembrī plkst.16.00 Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts Balvu mūzikas skolas audzēkņu
koncerts Balvu pagasta Tautas namā.
16.novembrī plkst. 22.00 Balle kopā ar TV šova „”Dziedošās ģimenes” dalībniekiem Krūmiņu ģimeni no
Alūksnes Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzpils pagasts
No 9.-31.oktobrim Marijas Račkovskas foto izstāde Bērzpils saieta nama II stāvā.
1.novembrī plkst. 22.00 balle Bērzpils Saieta namā. Spēlē Ainārs Lipskis. Ieeja līdz 23.00- LVL 1.50
(2.13EUR),vēlāk -2.00 LVL (2.85 EUR).
16.novembrī plkst.20.00 Vokālo ansambļu sadziedāšanās veltīta Bērzpils sieviešu vokālā ansambļa 16.
dzimšanas dienai Bērzpils Saieta namā.
23.novembrī plkat.13.00 Atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem Bērzpils Saieta namā.
Bērzkalnes pagasts
15.novembrī plkat.15.00 Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīta pēcpusdiena Bērzkalnes pagasta
bērnudārza zālē.
15.novembrī plkst. 19.00 Pasākums veltīts Latvijas 95.dzimšanas dienai Rubeņu ciema saieta namā.
Briežuciema pagasts
3.novembrī plkst. 10.00 Psalmu dziedājumi Briežuciema Tautas namā.
8.novembrī plkst.20.00 Desmitā Vīriešu diena Briežuciemā un deju vakars kopā ar Zinti Krakopu
Briežuciema Tautas namā.
Kubulu pagasts
8.novembrī plkst. 21.00 Dzīvās mūzikas grupu festivāls “Savējie 2013” Kubulu Kultūras namā. Piedalās grupas -Ceļā, Canzone, Napruots, Mani Mākoņi, Elektrolīts, Karburators, Sikspārnis, Green Novice, Medņevas
Juniori, Double Blast Heroes.
30.novembrī Ansambļa „Vakarblāzma” 5 gadu jubilejas pasākums Kubulu Kultūras namā.
Lazdulejas pagasts
2.novembrī plkst. 12.00 Psalmu dziedāšana Lazdulejas Saieta namā.
16.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts pasākums Lazdulejas Saieta namā.
Tilžas pagasts
8.novembrī plkst. 22.00 Deju vakars kopā ar grupu „Galaktika” Tilžas Kultūras namā.
22.novembrī plkst.20.00 Pagasta pašdarbnieku balle Tilžas Kultūras namā.
Vīksnas pagasts
15.novembrī plkst. 18.00 Sveču liešanas darbnīca Vīksnas Tautas namā.
16.novembrī plkst.18.00 Litenes dramatiskā kolektīva izrāde “Līnis murdā” Vīksnas Tautas namā. Plkst. 22.00
Disko balle ar dj. Ingaru (Bērzkalne).

Informācija invalīdiem!

Sarkanā Krusta Balvu komiteja informē, ka Balvu novada invalīdi var saņemt vienreizēju atbalstu EK
pārtikas pakas uzrādot invaliditātes dokumentu.
Saņemšanas vietas- pagastu pārvaldes un Balvos, Daugavpils ielā 73A (sociālajā mājā).

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

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