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Balvos sveic olimpieti Arvi Vilkasti
Neviltota prieka, gandarījuma
un lepnuma sajūta 12.martā virmoja Balvu novada Domē, kur ar
novadnieku, 2014.gada Ziemas
Olimpisko spēļu vicečempionu
bobslejā - Arvi Vilkasti tikās Balvu
novada Domes vadība un Balvu
Sporta skolas pārstāvji.
Šī gada Ziemas Olimpiskās
spēles Sočos ir veiksmīgākās
un godalgām bagātākās Latvijas
vēsturē. Arī Balvu novadam tas ir
īpašs notikums, jo 1.reizi tā vēsturē
mūsu novadnieks ir stājies uz
Olimpiskā pjedestāla.
Sveicot ar augstajiem sasniegumiem, Balvu novada dome
Arvim ir piešķīrusi prēmiju 1316,euro apmērā. Savukārt Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis Arvim pasniedza Pateicības rakstu par
izciliem sasniegumiem savas
profesionālās meistarības celšanā,
nozīmīgo ieguldījumu Latvijas
bobsleja attīstībā un Balvu novada
atpazīstamības veicināšanā, kā arī
Balvu novada simbolu – Vilka lelli,
kurš nākamajās spēlēs lai kalpo kā
veiksmes simbols!
„Arvja Vilkastes sasniegums
ir ne tikai Balvu novada, bet

No kreisās: S.Keisele, J.Boldāns, L.Beļikova, A.Vilkaste, A.Kazinovskis, I.Vilkaste, N. Apīne, A.Kindzuls
arī visas Latgales panākums, jo
Arvis ir vienīgais, kurš Ziemas
Olimpiskajās spēlēs piedalījies
no Latgales. Tas pierāda tikai to,
ka šeit ir jaunieši, kam spēks kaulos, ” teica Domes priekšsēdētājs
un par olimpieša sasniegumiem
pateicās arī Balvu Sporta skolas
treneriem un Arvja mammai Intai Vilkastei: „Arvis ir ieguldījis
izcilu, lielu darbu trenējoties,
sportojot un mācoties, bet tas ir
arī Balvu Sporta skolas treneru
nopelns, jo, zinu, ka savulaik Arvis
ir bijis centīgs vieglatlēts, saņēmis
vairākas godalgas. Paldies treneriem un Arvja mammai, kurai

noteikti ir dubults prieks par dēlu.
Paldies vēlreiz Arvim, ka Balvu un
Baltinavas vārdu nes pasaulē! ”
Ar lielu saviļņojumu par
Arvja aizvadītajiem gadiem Balvu
Sporta skolā pastāstīja skolas direktore Ludmila Beļikova: „Tāda
otra sportista kā Arvis mums
skolā nekad nav bijis. Nerunājot
par ātrumu, talantu un to, ka
viņš bija ātrākais Latvijā, Baltijā,
Arvis vienmēr bijis saimniecisks. Viņš prata visu, vienmēr
palīdzējis treneriem, turklāt bez
īpašas uzrunāšanas. Visas viņa
labās īpašības ir saglabājušās
un pilnveidojušās, ko atzina

arī Bobsleja federācijas prezidents”. Sporta skolas direktore
pateicās Arvja trenerei Sarmītei
Keiselei, kura prata saskatīt Arvi
un ieveda vieglatlētikas sportā,
kā arī sportista mammai Intai,
kura izaudzinājusi dēlu par krietnu cilvēku un atbalstījusi sporta gaitās. „Es neesmu par velti
nodzīvojusi savu dzīvi, jo, runājot
par jaunatnes sportu, viens
darbiņš ir padarīts”, nobeigumā
teica L. Beļikova.
Olimpieša sveicēju vidū bija
arī Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Nora Apīne,

kura atzina, ka ir sena bobsleja
fane. „Ir ļoti, ļoti liels prieks par
Arvi, par visu Arvja komandu. Bet
vislielākais Paldies Arvja mammai
Intai par uzņēmību, vadājot dēlu
uz Balviem, uz Sporta skolu, un
sniegto atbalstu”, teica N. Apīne.
Arvi Vilkasti ar sasniegumiem
sveica arī Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieki - Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns,
un Tautsaimniecības un vides
komitejas priekšsēdētājs Aivars
Kindzuls.
Tikšanās laikā Balvu Sporta
skolas trenere Sarmīte Keisele,
kura vieglatlētikā trenējusi arī
Arvi, sveica savu audzēkni un
fotogrāfijās atskatījās uz viņa
būtiskākajiem sasniegumiem un
sacensībām. Tika pārrunāta Olimpisko spēļu norise, Arvim uzdoti
daudzi un dažādi jautājumi.
Savukārt novadnieks, Ziemas
olimpisko spēļu sudraba medaļas
ieguvējs bobsleja četriniekos
Arvis Vilkaste pateicās visiem par
atbalstu, īpaši savai mammai un
ģimenei, kuri atbalstījuši viņu gan
priekos, gan arī grūtākos brīžos.

Balvu novadā drīzumā tiks nodrošināts pakalpojums „Samariešu
atbalsts mājās”
7.martā laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra tika
prezentēta
biedrības
„Latvijas Samariešu apvienība” īpaša
aprūpes automašīna, kura jau
drīzumā uzsāks darbu arī Balvu
novadā.
Balvu novada pašvaldība ar
Latvijas Samariešu
apvienību
vienojusies par pakalpojuma
„Aprūpe
mājās”
deleģēšanu
šai biedrībai. Lai kvalitatīvi, ātri
aprūpētu un sniegtu palīdzībai
vientuļiem, veciem cilvēkiem, kā
arī cilvēkiem ar invaliditāti, Latvijas Samariešu apvienība šogad
uzsākusi projektu „Samariešu
atbalsts mājās”. Projekta ietvaros izgatavotas 6 īpaši aprīkotas
automašīnas, kurās izveidots
pārvietojams aprūpes birojs ar
autonomās strāvas ģeneratoru,
dušu ar silto un auksto ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu, ledusskapi, veļas
mazgājamo mašīnu, specializēto
aprīkojumu pēdu kopšanai un
matu
griešanai.
Automašīnā
iespēja pārvadāt arī gulošu
cilvēku. Šāda veida projekts tiek
īstenots, lai veciem, vientuļiem un
nomaļus dzīvojošiem cilvēkiem,
kā arī cilvēkiem ar invaliditāti
nodrošinātu aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.
Uzsākot
darbu,
Latvijas
Samariešu apvienība pirmkārt
nodrošinās „Drošības pogas” pakalpojumu, kas nozīmē, ka klients
24 h diennaktī varēs sazināties ar

apvienības centrāli, lai informētu
par savām vajadzībām vai trauksmes situāciju. Savukārt centrāle
automātiski redzēs, no kuras
vietas tiek zvanīts un nodos šo
informāciju tālāk izbraukuma
brigādēm. Ikdienas aprūpe tiks
nodrošināta, izmantojot aprīkoto
automašīnu, kura Balvu novadā
darbosies no pirmdienas līdz
sestdienai no plkst.8.00 - 20.00.
Tiek plānots ik dienu apkalpot 5-7
klientus.
Andris Bērziņš, biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” direktors, atklāja, ka projekta ideja tapusi pateicoties viņa vecmāmiņai,
kura līdz sirmam vecumam
spītīgi dzīvoja savā lauku mājā
un nekādi nebija pierunājama
doties uz pilsētu, lai saņemtu
pienācīgu aprūpi. Šādu situāciju
ir ne mazums. Tieši tādēļ radās
ideja nodrošināt aprūpi cilvēka
dzīvesvietā. Šāda otra projekta
pasaulē nav, un aprūpei izveidotā
automašīna ir pirmā ne tikai
Latvijā, bet arī pasaulē.
„Uzskatu, ka mēs visi būsim
tikai ieguvēji, realizējot šo Latvijas
Samariešu apvienības pakalpojumu. Balvu novads ir vienīgais projekta īstenotājs Latgalē, un tas būs
kā lielisks piemērs arī pārējiem
novadiem Latvijā. Domāju, ka jau
dažu gadu laikā Latvijas Samariešu
apvienību zinās visi. Lai veicas!” teica Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.

A.Bērziņš informēja, ka „Latvijas Samariešu apvienība” radusies pirms vairāk nekā 20 gadiem un šobrīd ir viena
no lielākajām Latvijas organizācijām ar 17 struktūrvienībām un vairāk nekā 500 darbiniekiem.
„Latvijas Samariešu apvienības” projekta prezentācijā piedalījās Balvu novada vadība, Sociālie
darbinieki, deputāti, kaimiņu novadu pārstāvji, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona
Jurševska un Saeimas deputāti
- Iveta Grigule un Andris Bērziņš.
Balvu novads ir viens no pieciem Latvijas novadiem, kur darbu sāks šīs unikālās automašīnas.
Kopumā projekta ietvaros tika
uzrunātas 49 pašvaldības, un
sākotnēji automašīnas būs pieejamas Balvu, Skrundas, Smiltenes,
Jelgavas un Ventspils novadā, kā
arī šo novadu tuvākajā apkārtnē.

Jau drīzumā aprīkotā automašīna dosies pie iedzīvotājiem sniegt aprūpes
pakalpojumus.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Iepriekšējā nedēļa saistās ar vairākiem notikumiem sakarā ar jaunās
valdības darbu.
Zināms, ka premjerministres Laimdotas Straujumas valdības rīcības
plāna projekta izstrādē ir iesaistījušās Liepājas un Ventspils pilsētu
pašvaldības. To priekšlikumi ir vērsti uz to, lai valdība savā darbībā
paredzētu vairākus pasākumus, kas sekmētu lielo pilsētu, arī Liepājas
un Ventspils, attīstību, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļus. Esošā valdības rīcības plāna redakcija paredz sagatavot
ziņojumu par plānošanas reģiona darbības pilnveidošanu, tai skaitā
izvērtējot plānošanas reģionu lomu reģionu ekonomiskajā attīstībā,
pārņemot Latgales reģionu pieredzi, konkrēti pārnozaru uzņēmēju atbalsta institūcijas pilotprojekta rezultātus.
Šim priekšlikumam par Latgales pieredzes pārņemšanu citiem
reģioniem kategoriski nepiekrīt Ventspils pilsētas pašvaldība. Tā vietā
liek savu priekšlikumu par to, ka Eiropas Savienības fondu atbalsts
pašvaldībām būtu piemērojams pēc diferencēta atbalsta iedalījuma –
Eiropas līmeņa metropole (Rīga), Baltijas jūras reģiona līmeņa attīstības
centri (Ventspils, Liepāja), Nacionālās nozīmes attīstības centri un
Reģionālās nozīmes attīstības centri, neparedzot reģionu attīstību.
Mēs Latgalē, arī Balvos, nevaram piekrist šādam priekšlikumam, jo,
attīstot vienīgi centrus, turpinātos nevienāda un nelīdzsvarota attīstība
valstī kopumā, kur lielākie zaudētāji būtu iedzīvotāji reģionos un laukos.
Tiekoties ar premjerministri L.Straujumu 14.martā Rēzeknē, izteicu
priekšlikumu, ko atbalstīja arī pārējie Latgales pašvaldību vadītāji, par
to, ka Eiropas Struktūrfondu apgūšanā būtu jāievēro šo resursu kvotas
reģioniem, ievērojot kritērijus – iedzīvotāju skaitu, teritorijas platību
un iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju (IKP). Šāda kvota ir
paredzēta jau pašreiz realizējot Latgales programmu, kuras ietvaros
turpmāk paredzēts apgūt 58 milj. EUR nākamajā programmēšanas
periodā līdz 2020.gadam. Premjerministre piekrita, ka Latgales
pašvaldībām, kā arī Alūksnes novada pašvaldībai, pašām savstarpēji
jāvienojas par līdzekļu apgūšanu Latgales reģionā. Atbalsts reģioniem
nozīmēs, ka ieguvējas būs visas reģionu pašvaldības un iedzīvotāji.
Tiekoties ar Laimdotu Straujumu, Latgales pašvaldību vadītāji aktīvi
diskutēja par dažādiem jautājumiem. Kā svarīgākos var minēt – bezdarbnieku problēmas, to apmācība un turpmāka nodarbināšana, jaunu
profesiju apguve un iegūšana, jauniešu iesaistīšana uzņēmējdarbībā,
jaunu darbavietu radīšana, atskurbtuvju atjaunošana. Tika pārrunāti
arī jautājumi, kas saistās ar valsts drošību austrumu pierobežā un citas
būtiskas aktualitātes.
Var secināt, ka jaunās valdības sadarbība ar Latgales pašvaldībām
veidojas uz savstarpējo sapratni un uzticību, kas tuvākajā nākotnē,
iespējams, nesīs pozitīvas pārmaiņas vairāku jautājumu risināšanā.
Balvu novada Dome 2014.gada 13.marta sēdē ir apstiprinājusi
plānošanas dokumenta „Balvu novada attīstības programma 2011.2017.gadam” Investīciju programmu 2014.-2017.gadam. Dokumentu
skatīt Balvu novada pašvaldības mājaslapas www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti.

Balvu Tautas teātris atzinīgi
novērtēts

Visā Latvijā sākušās Latvijas
amatierteātru iestudējumu skates
„Gada izrāde 2013”. Arī Balvu
Tautas teātris piedalījās skatē ar
mācību izrādi pēc H.Vuolijoki lugas „Niskavuori jaunā saimniece”
motīviem ,,Jaunā saimniece”.
Režisore Vaira Resne, scenogrāfe
- Astra Ločmele - Ambarova,
komponists un dziesmu teksta autors - Andris Tjunītis, muzikālais
aranžētājs - Ģirts Ripa.
Šogad aizvadītās sezonas
izrādes Latvijas amatierteātros

vērtē teātra zinātniece, mākslas
zinātņu doktore Līga Ulberte,
režisors Arnis Ozols un aktieris,
dramaturgs un režisors Ēriks Vilsons. Skati "Gada izrāde 2013"
rīko Latvijas Nacionālais kultūras
centrs sadarbībā ar Latvijas
pašvaldībām un Dailes teātri.
Žūrija atzinīgi novērtēja Balvu
Tautas teātra sniegumu. 30.martā
noslēgsies
skates
reģionos.
Veiksmīgākos iestudējumus varēs
skatīt Rīgā 11., 12. un 13.aprīlī.
Gaidīsim rezultātus!

13.marta
Domes sēde
2014.gada 13.martā notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā kopumā tika izskatīti
64 jautājumi.
Sēdē piedalījās 12 deputāti
– Andris Kazinovskis, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Aigars
Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis
Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra
Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Svetlana Pavlovska, Jānis Trupovnieks,
Valdis Zeltkalns.
Par sociālajiem jautājumiem
Deputāti lēma par 3 personu
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu. Tika noteikts
sociālās dzīvojamās mājas statuss
Sociālā dienesta dzīvojamām
mājām Daugavpils ielā 73a, Balvos, Raiņa ielā 52, Pansija, Balvos,
Liepu ielā 2 ”Atvasara”, Balvos un
apstiprināta sociālo telpu īres
maksas un komunālo pakalpojumu noteikšanas kārtība.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē tika nolemts
iznomāt vairākas zemes platības
Vectilžas, Vīksnas, Briežuciema,
Tilžas,
Balvu,
Kubulu
un
Bērzkalnes pagastos, precizētas
platības
zemes
vienībām
Briežuciema un Vīksnas pagastos,
kā arī sadalīti nekustamie īpašumi
Bērzkalnes, Briežuciema, Bērzpils
un Kubulu pagastos. Zemes
vienībām Lazdulejas un Vīksnas
pagastos tika piešķirti nosaukumi,
attiecīgi „Ruņģes” un „Dzelzceļa
Gulbene
–Vecumi
139.-148.
km”. Zemes īpašumu “Grīvas”
Lazdulejas pagastā nolēma nodot atsavināšanai un reģistrēt
zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības
vārda.
Deputāti
nolēma atļaut apvienot zemes gabalus Vīksnas pagastā vienā zemes
vienībā ar kopējo platību 37,645
ha un noteikt zemes lietošanas
mērķi: 1101- Zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā. Sēdes laikā tika nolemts
pārdot nekustamo īpašumu “Ezermala – 1 Nr.92 ar kopējo platību
0.0596 ha par EUR 470.00.
Par lēmumu atcelšanu
Sakarā ar to, ka nekustamo
īpašumu Tilžas un Briežuciema pagastos tirgus vērtības noteikšanas
lietai ir beidzies derīguma termiņš
un sākotnējie īpašumu pircēji nav
izrādījuši tālāku interesi par zemes
gabalu iegādi, deputāti atcēla divus lēmumus par zemesgabala
nodošanu atsavināšanai un par
nekustamā īpašuma pārdošanu.
Lai šādas situācijas neatkārtotos,
turpmāk, potenciālajam nekus-

tamā īpašuma pircējam, būs
jāaizpilda vienošanās. Tika atcelts arī 2012.gada 13.septembra
lēmums par zemesgabala Bērzpils
pagastā nodošanu atsavināšanai.
Par parādu piedziņu
Deputāti
skatīja
lēmumprojektus par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu no
vairākām personām.
Par pakalpojumu cenrādi
Tika apstiprināts sagatavotais
lēmumprojekts par grozījumiem
Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumu cenrādī. Tas paredz
no laulību reģistrēšanas maksas
atbrīvot pārus, kuriem ir kopīgi
bērni un kas laulību reģistrē
1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu
aizsardzības dienā. Domes sēdē
tika apstiprināts arī Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes un
pagastu pārvalžu feldšeru punktu
sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis. Sociālā dienesta maksas
pakalpojumu cenrādī tika veikti
grozījumi par psihologa pakalpojumu maksu Balvu un citu novadu
iedzīvotājiem.
Par ciema nosaukuma maiņu
Šī gada 21.februārī tika
saņemts iesniegums no Balvu pagasta Lācupes un blakusciema
iedzīvotājiem, kuru parakstījušas
29 personas. Izskatot šo iesniegumu, deputāti nolēma mainīt Balvu
novada Balvu pagasta Lācupes
ciema nosaukumu, piešķirot nosaukumu „Lāčupe”.
Par finansējumu
Deputāti piešķīra finansējumu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātā projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā” realizācijai 76 032
EUR apmērā no Balvu novada
pašvaldības 2014.gada budžeta
nesadalītajiem
līdzekļiem.
Sākotnējā projektā paredzētā
summa bija lielāka, bet pēc iepirkuma tā ir samazinājusies.
Pašvaldību
aizņēmuma
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei tiks lūgta
atļauja 2014.gadā Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 38 478.00 uz 6
gadiem no Valsts kases Balvu novada pašvaldības aizņēmumam
automašīnas iegādei autonomo
funkciju nodrošināšanai.
Tilžas vidusskolai remontdarbu veikšanai tika piešķirts
papildus finansējums EUR 18
293 apmērā no Balvu novada
pašvaldības 2014.gada budžeta
nesadalītajiem līdzekļiem. Šāda
summa nepieciešama papildus remontdarbiem, lai varētu kvalitatīvi
pabeigt iesākto projektu.
Par dalību projektu konkursā
Ar vienprātīgu balsojumu,

tika nolemts piedalīties LR
Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajā projektu konkursā
ar projektu „Sporta inventāra
iegāde Balvu novada pirmsskolas
izglītības iestādēs”. Projekta atbalsta gadījumā, tiks nodrošināts
līdzfinansējums EUR 5 826.00
apmērā. Projekta kopējās izmaksas - EUR 11 326.00.
Par investīciju programmu
Deputāti apstiprināja „Balvu
novada attīstības programmas
2011. – 2017.gadam” Investīciju
programmu 2014. - 2017.gadam.
Par amatu savienošanu
Tika sniegta atļauja Egonam
Salmanim savienot Balvu Mūzikas
skolas direktora amatu ar Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu
asociācijas
domes
locekļa,
Profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu
direktoru
padomes
locekļa un Latvijas Nacionālā
kultūras centra Pūtēju orķestra
nozares konsultatīvās padomes
locekļa amatu.
Par cirsmas izsoli
Deputāti nolēma atsavināt
atklātā izsolē kustamo mantu cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms
1082.69 m3, un apstiprināja cirsmu
nosacīto cenu EUR 32136.38. Tika
apstiprināti cirsmu nekustamajā
īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu
pagastā izsoles noteikumi un Balvu novada pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas
komisijai tika uzdots organizēt
izsoli.
Par atbrīvošanu un iecelšanu
amatā
Pamatojoties
uz
Marijas
Voikas 2014.gada 28.februāra
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot
viņu no Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis”
vadītājas amata, deputāti nolēma
PII „Pīlādzītis” vadītāju M.Voiku
atbrīvot no amata ar 2014.gada
31.martu. Ar šī gada 1.aprīli PII
„Pīlādzītis” vadītājas amatā iecelta
Antra Eizāne.
Par
izmaiņām
komisiju
sastāvā
No Balvu novada pašvaldības
Īpašumu
privatizācijas
un
atsavināšanas
komisijas,
Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas un Pirmpirkuma tiesību
izvērtēšanas komisijas locekļa
pienākumiem tika atcelta Sarmīte
Gržibovska un ievēlēta Iveta
Kokoreviča.
Ar pilnu Domes sēdes lēmumu
tekstu var iepazīties www.balvi.lv,
sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.

Vectilžā tiekas pagastu pārvaldnieki
Šī gada 14.martā Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
Inta Kaļva organizēja kārtējo pagastu pārvaldnieku sanāksmi, kura
šoreiz notika Vectilžas pagastā.
Ar patiesu sirsnību pagastu pārvaldniekus un nozaru
speciālistus sagaidīja Vectilžas
mazie dejotāji, kuriem dejas soli
māca Kristīne Jermacāne. Savukārt
ar lielu aizkustinājumu klātesošie
klausījās garmoškas skaņās, ko
spēlēja Vitālijs Plešs.
Sanāksmi iesāka Vectilžas pa-

gasta pārvaldes vadītāja Genovefa
Jermacāne ar stāstījumu par pagasta dzīvi, projektiem un kultūras
pasākumiem. Turpinājumā pagastu pārvaldnieki tika informēti par
aktualitātēm izglītības jomā un
sociālajos jautājumos. Garas diskusijas izvērtās par biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” projekta „Samariešu atbalsts mājās”
īstenošanu Balvu novadā. Šīs
apvienības Balvu nodaļas vadītāja
Karīna Vecā ar kolēģi iepazīstināja
ar darba jautājumiem un pa-

kalpojumu „Drošības poga”, kā arī
atbildēja uz daudzajiem pagastu
pārvaldnieku jautājumiem.
Sanāksmē pašvaldības izpilddirektore informēja par dažādām
aktualitātēm– ceļu problēmām,
budžeta jautājumiem, darba
drošību un projektiem. Īpaši tika
uzsvērti juridiskie jautājumi. Diena bija piesātināta.
Paldies Vectilžas pagasta
darbīgajam kolektīvam un pagasta pārvaldes vadītājai Genovefai
Jermacānei.
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Ražotnes būvniecība Lutinānu purvā virzās Žetonu un absolventu vakars
uz priekšu
īpaši arī ar to, ka Rīgas Valsts tehniKas šodien beidzies,
Ceturtdien, 13.martā notika
„Kūdras ieguve atradnē „Lutināni””
Balvu novada Lazdulejas un
Briežuciema pagastos ietekmes
uz vidi novērtējuma sākotnējā
sabiedriskā apspriešana, kura
tiek rīkota pamatojoties uz Vides
pārraudzības valsts biroja šī gada
29.janvāra lēmumu.
Sabiedriskajā
apspriešanā
piedalījās
minēto
pagastu
pārvalžu vadītāji, pārstāvji no Latvijas Valsts mežiem, kā arī Balvu
novada pašvaldības pārstāvji.
Privātpersonas,
kuru
zemes
īpašumi robežojas ar Lutinānu
purvu, uz apspriešanu nebija
ieradušies. Bet Valdis Polmanis, SIA „Compaqpeat” projektu vadītājs, informēja, ka ar
piegulošo zemju īpašniekiem par
Lutinānu purva turpmāko darbību
viss ir pārrunāts.
SIA „Compaqpeat” tiesības
nomāt kūdras atradnes 112 ha
apmērā ieguva Balvu novada
pašvaldības rīkotajā konkursā.
Kopumā tiek plānots zemes nomas platību paplašināt valsts
mežos līdz 279,92 ha, veidojot vērienīgu kūdras pārstrādes
ražotni. Šobrīd Lutinānu purvā
tiek uzstādītas pēdējās iekārtas un

jau maijā plānots ražot iepakotu
produkciju.
Līdz ar darbu uzsākšanu kūdras
ieguves vietā būs nepieciešami
darbinieki. V.Polmanis informēja,
ka, izņemot roku darbu kūdras
ieguves laukā, pieprasīti ir arī mehanizatori pārstrādes cehā, kuri
ir atbildīgi un kuriem ir pieredze
darbā ar iekārtām. Tāpat brīva
vakance būs traktoristiem ar
frontālā iekrāvēja tiesībām un ekskavatoristiem. Lai arī valstī valda
bezdarbs, ir problēmas atrast
darbaspēku, atzina V.Polmanis.
Bet šī problēma tiks risināta,
iespējams, organizējot reisus no
Balviem uz Lutinānu puvu un
atpakaļ, ko ieteica Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva.
Otra problēma, kas neveicina
ražotnes attīstību, ir infrastruktūra,
jo ceļa segums kūdras ražotnes
apkārtnē nav īsti piemērots
regulāriem kravu pārvadājumiem.
Lai risinātu šo situāciju, tiks
meklētas kravu pārkraušanas vietas Baltinavā vai Kārsavā. Savukārt
Balvu novada pašvaldība cīnīsies,
lai tiktu uzlabots ceļa segums
posmā Baltinava-Tilža, kas būtu
ieguvums ne tikai ražotnei, bet arī

visiem šīs puses iedzīvotajiem.
Briežuciema pagasta pārvaldes vadītāja Anastasija Gabrāne
V.Polmanim adresēja iedzīvotāju
interesējošos jautājumus. Piemēram, vai kūdras ražotnes tuvumā
neradīsies putekļi, kas varētu
traucēt vietējiem iedzīvotājiem?
Uz to SIA „Compaqpeat” pārstāvis
atbildēja, ka kūdras pārstrāde
un pakošana notiks zem jumta,
turklāt rūpnīca ir aprīkota arī ar
nosūcējiem, līdz ar to putekļiem
apkārtējā
vidē
nevajadzētu
izplatīties. Uzņēmums nav arī
ieinteresēts pakošanas darbus
veikt vējainā laikā.
V.Polmanis noliedz iedzīvotāju
bažas par to, vai Lutinānu purvam
tuvumā esošo Ploskīnes ezeru
neietekmēs ražotnes darbība.
Ezers no Lutinānu purva atrodas
pietiekami tālu un nekādā veidā
nevar ietekmēt tā darbību. Lai
neradītu nevēlamu ietekmi uz
zināmo un potenciālo medņu
riesta teritoriju, kūdras atradne
ir samazināta dienvidu virzienā
līdz medņu riesta teritorijas ārējai
robežai. Ietekme uz vidi tiek
novērtēta, kam seko arī atbilstoša
rīcība.

Tas rītu sāksies
Tos sapņus par dzīvi
Pārvērst nāksies.
/J.Rainis/

Žetonu vakars ir svinīgs
un skaists brīdis, kas kalpo kā
apliecinājums tam, ka abiturienti
ir gatavi beigu noslēguma sprintam. Tas ir atelpas brīdis, kurā var
pakavēties atmiņās un pasapņot
par nākotni. Tie ir svētki gan
vecākiem, gan skolotājiem, gan
skolēniem.
PIKC Rīgas Valsts Tehnikuma
Balvu teritoriālā struktūrvienība
šogad pirmo reizi svinēja Žetonu
un absolventu vakaru. Šie svētki

kumam šis ir 95. jubilejas gads.
Bet Balvos tehnikums pastāv jau
septiņus gadus, kuru laikā bijuši
gan panākumi, gan neveiksmes.
Tomēr ir gandarījums par augstajiem sasniegumiem Draudzīgā
aicinājuma skolu reitingā. Tas
ir
apliecinājums
audzēkņu
mērķtiecīgumam, vēlmei mācīties
un iegūt labas zināšanas.
Tieši tādi ir ceturtā kursa abiturienti - prasīgi, pirmkārt pret sevi,
precīzi un atbildīgi. Skolas žetonu
saņēma arī 2011. un 2012. gada
absolventi. Jaunieši novērtēja
to, ka žetons ir piederības simbols skolai, kurā esi mācījies, un
vispusīgi attīstījies.

Grozīt Bērnu tiesību aizsardzības likumu – viss ir
Satiec savu meistaru Bērzpilī,
Latvijas pilsoņu rokās
Aizvadītā gada 21.novembrī bērnu izglītības un aprūpes ņemot pasi un EUR 2,84-parak- Tilžā un Briežuciemā

biedrība "Sargāsim mūsu bērnus!"
Centrālajā vēlēšanu komisijā
(CVK) iesniedza precizēto likumprojekta "Grozījumi Bērnu
tiesību aizsardzības likumā" tekstu un lūgumu reģistrēt to parakstu vākšanai. CVK lēmumu šajā
jautājumā pieņēma 27.novembrī,
reģistrējot parakstu vākšanai
biedrības izstrādāto likumprojektu. Parakstu vākšana sākās
9.decembrī. Divpadsmit mēnešu
laikā likumprojekta atbalstam
jāsavāc ne mazāk kā 30 000
vēlētāju notariāli apliecinātu parakstu. Ja nepieciešamais parakstu
skaits tiks savākts, CVK izsludinās
nākamo parakstu vākšanas kārtu.
Biedrības „Sargāsim mūsu
bērnus!” sagatavotais likumprojekts paredz papildināt Bērnu
tiesību
aizsardzības
likuma
47. un 50.1 pantu, nosakot, ka

iestādēs
dzimumaudzināšanai
jābūt balstītai uz Satversmes 110.
pantu („Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti
un sievieti, ģimeni, vecāku un
bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz
bērniem invalīdiem, bērniem,
kas palikuši bez vecāku gādības
vai cietuši no varmācības.”),
bērnu izglītības un aprūpes
iestādēs ir jāaizliedz viendzimuma personu seksuālo un laulības
attiecību
popularizēšana
un
reklāma, kā arī jāaizliedz iesaistīt
bērnu kā dalībnieku vai skatītāju
pasākumos, kuru mērķis ir viendzimuma personu seksuālo un
laulības attiecību popularizēšana
un reklāma.
Lai parakstītos par grozījumiem
bērnu
tiesību
aizsardzības
likumā, jums ir jādodas pie
jebkura Latvijas notāra, līdzi

sta apliecināšanas cena. Jums
jāzina, par ko Jūs parakstāties un
tas jāpaziņo notāram. Lapu ar
notāra apliecināto Jūsu parakstu ir jāatstāj pie notāra. Parakstu vākšanas organizatori visas šīs
lapas savāc centralizētā veidā. Ja
kāda iemesla dēļ šo lapu tomēr
esat paņēmis līdzi, tādā gadījumā
Jums tā jānosūta uz adresi:
„Sargāsim mūsu bērnus!”
a.k. 70
Rīga, LV-1010
Referendumā drīkst piedalīties
tikai pilngadību sasnieguši Latvijas
pilsoņi.
Ar likumprojekta „Grozījumi
Bērnu tiesību aizsardzības likumā”
tekstu iespējams iepazīties CVK
interneta
vietnē
www.cvk.lv
sadaļā „Vēlētāju likumdošanas
iniciatīvas”.

Latvijas Nacionālais kultūras
centrs (LNKC) aicināja tautas lietišķās mākslas meistarus,
stāstniekus, teicējus, muzikantus
un ikvienu, kam rūp tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšana un
tālāknodošana, pieteikt savu
iniciatīvu līdzdalībai projektā
„Satiec savu meistaru!”, kas
norisināsies jau sesto reizi.
Plašākai
sabiedrībai
par
vērtīgāko, kas mums ir – cilvēku,
viņa zināšanām un prasmēm,
kas saglabātas un pārmantotas
no paaudzes paaudzē Balvu
novadā stāstīs, rādīs, mācīs, rīkos
meistardarbnīcas,
individuālas
nodarbības un atvērtās darbnīcas:
•
Bērzpils pagastā 5.aprīlī
plkst.15.00
Irēna
Kindzule
un Bērzpils audējas -piedāvās
iemācīties
aušanas
pamatus, ieaust rakstu grīdas celiņā,

kopīgi veidos tamborētu segu
no maziem gabaliņiem, ko katra
apmeklētāja iztamborēs;
•
Briežuciema
pagastā
4.aprīlī
plkst.14.00
Laima Ločmele no dažādiem
materiāliem - auduma, papīra,
filca un pērlītēm mācīs izgatavot
piespraudes, puķes;
•
Briežuciema
pagastā
4.aprīlī plkst.10.00 Jānis Kašs
rādīs alus darīšanas procesa un
degustēšanas meistardarbnīcu;
•
Tilžā, Raiņa ielā 15
5.aprīlī plkst.10.00 Astrīda Krainā
un biedrība „ Tilžas Rūķīši” vadīs
adīšanas, aušanas un knipelēšanas
meistardarbnīcas.
Aicinām interesentus apmeklēt pasākumus projekta „ Satiec
savu meistaru” ietvaros. Mīļi
gaidīti Bērzpilī, Briežuciemā un
Tilžā!

Jauno politologu un žurnālistu skolas pirmā nodarbība
Balvu Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs un Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde uzsāka
sadarbību ar Vidzemes augstskolu un 28.februārī notika pirmās
nodarbības 10. -12.kl. skolēniem
politoloģijā un žurnālistikā. Jauno politologu skolas nodarbības
vadīja Pārvaldības studiju virziena direktore Dace Jansone. Uz
šīm nodarbībām bija ieradušies
Balvu Valsts ģimnāzijas un Rugāju
novada vidusskolas skolēni, kuriem interesē politoloģija. Pēc
Balvu Valsts ģimnāzijas 11c.kl.
skolnieka Sergeja Petrova domām
nodarbība bija ļoti izzinoša
un aizraujoša, kas deva lielāku
ieskatu politoloģijā. Puisis saka,
ka tika runāts par demokrātijas
pozitīvajām
un
negatīvajām
norisēm mūsdienu sabiedrībā.

Notika arī diskusija par dažādiem
jautājumiem, kas ir aktuāli
sabiedrībā, kā arī bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus.
„Nodarbība bija ne tikai izzinoša,
bet arī iedvesmojoša, jo augstskolas lektore mums pastāstīja par
mūsdienu sabiedrības indivīda
iespējām, kuras mēs kūtri izmantojam, un aicināja mūs kļūt
par aktīvākiem pilsoņiem. Tādas
nodarbības noteikti jāturpina
vēl!" saka Sergejs. Toties 12a.klases skolnieks Artēmijs Semjonovs
saka, ka šīs nodarbības ir unikāla
iespēja paplašināt redzesloku
visiem tiem, kam ir interese par
politiku un politoloģiju, it sevišķi
tad, ja jaunietis vēlas saistīt savu
nākotni ar politikas jomu. Skolēni
cer, ka šī sadarbība veidosies
arī tālāk. Politoloģijas skolotājai
Irēnai Šaicānei likās interesants

gan lektores stāstījums, gan video
par to, kāpēc demokrātijas teorija
nedarbojas praksē. Paldies viņa
saka par atstātajām adresēm un
interaktīvajiem materiāliem, ko
viņa varēs izmantot savās mācību
stundās izglītojot jauniešus.
Jauno
žurnālistu
skolas
nodarbības vadīja Komunikācijas
un mediju studiju virziena direktore Agnese Karaseva par tēmu
"Kas ir žurnālistika mūsdienu
mediju vidē?". Šīs nodarbības
apmeklēja 26 vidusskolēni no
Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu Amatniecības vidusskolas,
Rugāju novada, Bērzpils un Tilžas
vidusskolām–kopā tie bija 26
jaunieši, kuri tika iepazīstināti ar
žurnālistu darba specifiku. Prāvais
dalībnieku skaits liecināja, ka
mūsu puses jauniešiem ir inte-

rese par komunikāciju jomu un
žurnālista profesiju.
Lektore rosināja jauniešus izteikt savas domas par to, kāpēc
būtu jāizvēlas žurnālista profesija
un kādas personības īpašības būtu
noderīgas žurnālistam. A.Karaseva
akcentēja komunikāciju speciālista
daudzveidīgās
iespējas
mūsdienu darba tirgū, izmantojot multimedijus un atrodot
darbības jomu atbilstoši savām
interesēm. Tas nemaz vairs neatbilst agrākajiem stereotipiem
par žurnālista profesiju. Lektore
mudināja jauniešus veidot savus
blogus, izmantot informācijas
tehnoloģiju iespējas.
Nodarbības gaitā, diemžēl,
radās iespaids, ka pat tie mūsu
skolēni, kuri interesējas par

žurnālistiku, patiesībā visai maz
seko līdzi Latvijas sabiedrisko
mēdiju darbībai un aktualitātēm.
Nodarbības noslēgumā vadītāja
piedāvāja jaunajiem žurnālistiem
intervēt citam citu, lai noskaidrotu ko jaunu un interesantu
par kolēģiem. Izrādījās, ka starp
jauniešiem ir ļoti daudzpusīgas un
interesantas personības – dejotāji,
sportisti,
topošie
rakstnieki
utt. Jautāti par iespaidiem pēc
nodarbības, vidusskolēni stāstīja,
ka daļu no dzirdētā jau zinājuši,
bet ir ieinteresēti apmeklēt
nākamās nodarbības, kurās cer
vairāk darboties praktiski un
vēl vairāk uzzināt par iespējām
iestāties
attiecīgajās
studiju
programmās. Jauno žurnālistu un
Politoloģijas skolai šajā mācību
gadā būs vēl 2 tikšanās reizes.
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Balvos notiks starpnovadu projekta „Latvieša pēdas Sibīrijā un
Tālajos Austrumos” noslēguma konference
1949.gada 25.marts - diena, kad latviešus piespiedu kārtā izveda uz Sibīriju bez tiesībām atgriezties. Izsūtīšana skāra gandrīz
43 000 nevainīgu iedzīvotāju.
Lai saglabātu tautas atmiņā un nodotu nākamajām paaudzēm
tautas likteņgaitu liecības, 2009. gadā pēc Rīgas Tehniskās
universitātes profesora Jāņa Vanaga iniciatīvas tika uzsākts Balvu, Madonas, Gulbenes un Alūksnes rajonu kopīgs projekts
„Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
2009.gadā, saistībā ar 1949.gada deportācijas 60.gadadienu
tika organizēta starprajonu zinātniski pētniecisko darbu konference Balvos, 2010.gadā - Cesvainē, 2011.gadā - Gulbenē, 2012.
gadā - Alūksnē, 2013.gadā - Madonā.
Sakarā ar to, ka 2014.gadā aprit 65.gadadiena, kopš Latvijas
PSR valdības īstenotajām politiskajām represijām 1949.gada
25.martā, nelikumīgi izsūtot daļu Alūksnes, Balvu, Gulbenes,
Madonas un citu rajonu iedzīvotājus uz Sibīriju un Tālajiem Austrumiem, Balvos norisināsies projekta „Latvieša pēdas Sibīrijā un
Tālajos Austrumos” noslēguma konference.
Pasākums sāksies ar ekumēnisko svētbrīdi Balvu luterāņu
baznīcā un ar ziedu nolikšanu pie pieminekļa, Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
Plkst. 11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā konferenci atklās
Balvu novada Domes vadība un pārstāvji no citiem novadiem.
Konferences turpinājumā būs skatāmas radošo darbu
prezentācijas, klātesošie tiks iepazīstināti ar socioloģisko
pētījumu, jaunāko atmiņu stāstījumu. Noslēgumā apbalvošana
un koncerts.

Starpnovadu konferences „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos austrumos”
DIENAS KĀRTĪBA
Balvos, 2014.gada 21.martā
Laiks

Pasākums

09.00 - 09.50

Ierašanās, reģistrācija Balvu Kultūras un atpūtas centrā

09.55 - 10.00

Pulcēšanās pie Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas

10.00 - 10.30

Ekumēniskais svētbrīdis Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

10.30 - 11.00

Došanās pie pieminekļa, ziedu nolikšana

11.00 - 11.10

Ierašanās Balvu Kultūras un atpūtas centrā

11.20 - 11.30

Atklāšana
Balvu novada vadības uzruna

11.30 - 12.15

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Nikolaja Stepanova un Gulbenes novada politiski
represēto apvienības vadītājas Airas Ančas, Viļakas novada domes priekšsēdētāja Sergeja
Maksimova, Alūksnes un Apes novadu politiski represēto kluba “Sarma” vadītājas Dzidras Mazikas, Lubānas novada skolotājas un represētās Karinas Evaldas, Cesvaines novada
represētā Alda Krūmiņa, Madonas novada politiski represēto biedrības priekšsēdētājas
Elzas Serdānes, Balvu novada represēto nodaļas pārstāvja, Strenču politiski represēto
biedrības pārstāves Dzintras Lezdiņas uzrunas.

12.15 - 12.30

BVĢ vēstures skolotājas I.Šaicānes prezentācija

12.30 - 13.30

Cesvaines, Apes, Alūksnes, Lubānas, Gulbenes, Viļakas, Madonas un Balvu novadu
radošo darbu prezentācijas

13.30 - 14.10

Pusdienas

14.10 - 14.30

Socioloģiskā pētījuma apkopojums un atmiņu pieraksti

14.30 - 15.00

Koncerts

15.00

Rezolūcijas pieņemšana, konferences noslēgums

Sāpju un cerību vēstules Vitai Gaigalai linu auduma aploksnē

Dun un dun vilciena sliedes,
klaudz un klaudz lopu vagoni,
kuros tik daudzi tūkstoši cilvēku
20.gadsimta 40.gados no Latvijas tika pārvietoti uz citām PSRS
republikām... Taču caur izmisumu
un sāpēm kā vārgs dzīvības asns
plauka cerība, ticība un mīlestība.
„Es pārnākšu pār visiem asiem
žogiem,
Es pārnākšu, vienalga, kad tas
būs ” arī šīs, dziesmā (2006.gadā
uzrakstīta dziesma “Es pārnākšu”,
kuras autors – Ainis Šaicāns (1950
– 2011)) pārvērstās dzejoļa rindas, kuras sarakstījusi Margarita
Stradiņa (dz. Siliņa), (1941.gadā
deportēta no Rugāju pagasta),
liecina par šo cilvēku ticību, ka
kādreiz noteikti atgriezīsies mājās.
1949.gada
25.martā
no
Balviem tika deportēta Artura
un Olgas Gaigalu ģimene ar
trim nepilngadīgiem bērniem:
Hertu, Noru un Uldi, jo par
nacionālistiskiem uzskatiem ar
brīvības atņemšanu uz daudziem
gadiem tika notiesātas trīs Gaigalu
meitas: Ina, Nellija un Vita. Omskas novads - Poltavka, Komi APSR
- Inta, Tālie Austrumi – Susumana... tās ir tikai dažas vietas, kurās
šī ģimene un bērni bija spiesti
mitināties. Lai viens par otru kaut
mazliet uzzinātu, uzmundrinātu
un vārdos spēcinātu, kā saziņas
līdzeklis noderēja vēstules.
Kad skolas muzejam Nora
Pastare, viena no šīs ģimenes
meitām, kura izvešanas brīdī
mācījās 5.klasē, nodeva māsai
Vitai citu ģimenes tuvinieku
rakstītās vēstules, kuras viņa bija
noglabājusi linu auduma aploksnē
ar vārda monogrammu, es tajā
brīdī nodomāju, ka man būs
vajadzīgs ilgs laiks, lai es šo aploksni atvērtu. Patiešām ir pagājuši
vismaz pieci gadi, kā arī saņemta
Noras Pastares personiska atļauja.
Es šoziem beidzot atvēru linu auduma aploksni, lai ielūkotos kādās

no 37 vēstulēm...
Šīm visām vēstulēm tur tālumā,
Sibīrijā un Tālajos Austrumos,
esmu devusi vienojošu nosaukumu „Sāpju un cerību vēstules Vitai
Glivičai (dz.Gaigala) (1927- 1991)”:
1953.gada 24.februārī, Poltavka (vēstule rakstīta krievu valodā,
arī pārējās vēstulēs ir labots stils
un pareizrakstības kļūdas –I.Š.):
„Šodien mums priecīga diena,
jo esam saņēmuši vēstuli gan
no Tevis, gan no Hertas. Herta
pie mums no Omskas bija atbraukusi brīvdienās no 22.janvāra
līdz 12.februārim. Nodarbības
viņa nokavēja, kuras jau sākās
9.februārī. Raksta, ka saņēmusi
rājienu un viņu grasās atskaitīt no
studentu skaita. (..) Bet no Inas mēs
saņēmām to, ko nemaz nebijām
cerējuši – naudu, 200 rubļus.
Mamma mums nopirka cukuru,
sev - svārkiem drēbi. Par pārējo
naudu – pirksim maizi. Mums
palīdz arī tēvocis un tante, kuri
dzīvo Voļnojē. Rudenī viņi mums
iedeva trīs maisus kartupeļu. Mūsu
tētim pasliktinājusies redze, māte
nestrādā. Mēs ar Vovku (tā brāli
Uldi te sauc vietējie krievu puikas) ejam skolā. Beigšu rakstīt, jo
drīz nebūs elektrības. Rīt noteikti
vēstuli paturpinās mamma, jo
pašlaik guļ.
Nora.
1953.gada 26.decembrī, Poltavka:
„Sveiciens no tālās Sibīrijas!
Tumst...Ciema ielās jau iedegas elektrība. Diena beidzas, bet šī ir tomēr īpaša diena. Ziemassvētki. Vai atceries,
māsiņ, kā mēs šo dienu svinējām
Dzimtenē, kad bijām lielā draugu
un radu pulkā.
Pašā decembra sākumā mēs
tev nosūtījām nelielu paciņu,
vēlāk no Tevis saņēmām 50 rbļ.
un vēstuli. Mīļā un dārgā, Tu,
mūsu māsiņa! Kāpēc Tu mums
sūti naudu? Kāpēc Tu atrauj sev?
Mēs taču varam iztikt, mums Tev

jāpalīdz. Šī lai būtu pēdējā reize!
Vai dzirdi? (..)
Nora.
1954.gada 30.augusts, Poltavka:
„Mīļo māšuk!
Ir rīta stundiņa. Mamma gatavo brokastis. Uldis vēl guļ. Vakar
nolija liels lietus. Mūsu pīlēniem
ir liels prieks, ka var peldēties
ūdenī. Viņu mums ir pieci. Viens
pavisam balts, trīs – raibi, viens –
brūni – pelēks.
Rudens... Cik tas tomēr ātri
pienāca. ”Aiziet samta zābakos
vasara gar logu,
Iemet matos zeltaini sidraboto sprogu”, - atceros, kā tu, Vitiņ,
dziedāji šo dziesmu, mazgājot
grīdas.
Mīļo Vitiņ, no mūsu ģimenes
Uldiņš jau skaitās brīvs cilvēks.
Var braukt uz Dzimteni. Jau
aizrakstījām tantei, bet pagaidām
nav atbildes. Dzirdams, ka mēs
ar Hertiņu arī būsim brīvas. Bet
par šo uzrakstīšu, ja uzzināšu visu
sīkāk. Mūsu tētis arī raksta, lai
gaidot viņu pārnākam. Iniņa jau
arī brīva, gaidām arī Tevi un ticam,
ka visi tiksimies... (..) Pagaidām
atā, ar buču, Nora.
Šodien eju pēdējo dienu uz
darbu. Rīt uz skolu.
Ar buču, Nora.
1954.gada 30.novembrī, Poltavka:
„Nakts jau manu ceļu sedz,
Tumsā pazūd tēva mājas,
Acs vairs gaismas nesaredz,
Izmisumā maldās kājas,
Viņš tad mana gaišība,
Tā ir mana cerība.
Mīļo meitiņ!
Ir pienākusi atkal bargā ziema, tuvojas Ziemassvētki, miera
svētki, bet, tas, ko par mieru mēs
saucam, mūsu sirdīs nav atrodams. Vienīgās ilgas pēc savējiem
un visvairāk pēc tiem, kurus sedz
svešās zemes smiltājs. Rīt būs
pieci gadi, kopš mūsu mīļotā
māsiņa Nellija šķīrās no šīs ļaunās

pasaules uz visiem laikiem. Tāpēc
novēlēsim viņai visi no sirds- vieglas smiltis svešā zemē.
Augšā aiz zvaigznēm, kur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies
bij.
Dvēsele skatīsies dvēselē dziļiŠīs zemes ienaidu nāve reiz izbeidz. (..)
Par mums Tu nebēdā, esi tik
pati stipra, neraudi. Es gan, meitiņ,
nevaru pat vienu vārdiņu uzrakstīt,
jo nevaru asaras novaldīt. Man ir
sāpīgi, ka no mājām jau 4 mēnešus
nav nevienas vēstulītes, neko nezinu par savu mīļo māmiņu, kura
cieš par mums visiem.(..)
Tava mamma, ar buču.
1955.gada 4.janvārī, Poltavka:
„Mīļš sveiciens no tālienes!(..)
Pirmajā vēstulē Tu mani pat
palielīji, bet es Tev pat atbildi netiku devusi. Re, kāds ir tas „Runcis”palaidnis. Izlaboties gan tagad
centīsies. Tu man raksti, vai es
pazīstot to autoru, kura dzejolīti es
Tev uzrakstīju apsveikumā. Nē, es
viņu nezinu. Zini, Vituk, man ir tik
žēl, ka es nezinu gandrīz nevienu
latviešu dramaturgu, dzejnieku,
rakstnieku. Zinu, ja tā var teikt,
Brigaderīti, viņas Anneles stāstus,
kurus lasīju vēl tad, kad mācījos
Dzimtenē. Vai tā skaitās savu
rakstnieku zināšana?Kur burvīgais
Blaumanis ar savām lugām, Rainis
ar savām dzejām, pilnām izmisuma kliedziena par savu Dzimteni,
un citi, kuru brīnišķīgumu vēl
nepaspēju izzināt.
Vitiņ, Tu prasi par Uldiņu. Uldis skolā iet. Vienu laiku tik nebija, ko kājās aut, kamēr mamma
nopirka siltās botas.
Pašreiz
mums
skolā
ir
brīvdienas. Skolā ceturksni beidzu
tā nekas – ar četriem piecniekiem,
pārejie – četrinieki. Pie eglītes
31.decembra vakarā saņēmu
dāvanu – kleitu, nezinu, kas tas par
materiālu –labā puse gluda, otra
mīksta... (..)

Nora.
Vēstules daudz ko stāsta...
gan par ikdienu, gan skarbajiem
sadzīves apstākļiem, gan skolas
gaitām, gan par cerībām un arī
mīlestību. Tur, tālumā, arī Vita
Gaigala satika Georgu Gliviču,
kurš bija izsūtīts no Ķišiņevas, abi
iemīlējās un nodibināja ģimeni.
Vēl izsūtījumā esot, piedzima
dēls Miķelis, bet vēlāk Gliviču
ģimene devās uz Georga dzimteni
Moldāviju, lai gan Latviju Vita
Gliviča nekad neaizmirsa. Arī 1991.
gada sākumā bija atbraukusi uz
Rīgu, jau bija noskatīts dzīvoklis,
lai varētu veikt maiņu pie kādas
radinieces atvesti daži foto albumi un šīs vēstules, kas saglabātas
gadu desmitiem.
Devās vēlreiz uz Kišiņevu...
taču dzīves liktenis bija lēmis
citādi. Vēlreiz skatīt Latviju vairs
nebija lemts, jo Vita Gliviča gāja
bojā
satiksmes
negadījumā.
Apbedīta Kišiņevas kapos blakus
pāragri mirušajam vīram.
Taču Vitas vārdu nes viņas dēla
Miķeļa mazmeita, kurai dots abu
vecvecmammu vārds Vita Paulina.
Ceru, ka Vitas Glivičas (dz.
Gaigala) mazmazmeita, lasot
sāpju un cerību vēstules, linu auduma aploksnē ieliks gan izpratni
par vēstures notikumiem, gan
Dzimtenes mīlestību, gan cerību,
ka vilciena sliedes nekad nevienu cilvēku bez tiesas sprieduma nevedīs svešumā.
Irēna Šaicāne,
Balvu Valsts ģimnāzija

25.martā plkst.11.00
Atceres pasākums
25. marta komunistisko
represiju upuru piemiņai
pie Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda
upuru pieminekļa Balvos
un pie piemiņas akmens
represētajiem Balvu Stacijā.

“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”, 2014.gada 20.marts

Lēca uz nebēdu!

1.martā ar plašu trīs stundu koncertu tika svinēta Balvu
Kultūras un atpūtas centra deju
kopas „Nebēda” vārda-dzimšanas
diena. Kopā ar “nebēdniekiem”
bija draugi no Kokneses, Līgatnes,
Alūksnes, Gulbenes, Ropažiem
un Valkas. Ar skaistām latgaliešu
dziesmām skatītājus priecēja
Šķilbēnu folkloras kopa „Rekavas
Dzintars”. Koncertu emocionāli
vadīja deju kopas „Nebēda”
dejotāji: Arnita Gaiduka un Dzintars Čerbakovs.
Deju kopas vadītājs Agris
Veismanis saņēma Nacionālā
Kultūras centra Atzinības rakstu
„Par ilggadēju radošu ieguldījumu
dejas mākslā, Dziesmu un Deju
svētku tradīcijas saglabāšanā un
novada kultūrvides veidošanā,

5.

sveicot kolektīva 20 darba gadu
jubilejā”. Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktore Anita Strapcāne
godināja arī Valentīnu Grahoļsku,
kura deju kopu „Nebēda” vadīja
pirmos 10 gadus, tāpat skaistus
suvenīrus saņēma katrs dejotājs,
kā arī deju kopas koncertmeistare
Daiga Elksnīte.
Izjustus apsveikuma vārdus
deju kopai „Nebēda” veltīja Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālajos
un ārējo sakaru jautājumos Juris
Boldāns, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja vietniece kultūras jautājumos Iveta
Tiltiņa, Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore Ruta Cibule.

Noskaidroti Balvu novada gada balvas kultūrā ,,Mūsu lepnums” nominanti

Noslēgusies Balvu novada
gada balvas kultūrā "Mūsu lepnums” pieteikumu vērtēšana, un
žūrija izvirzījusi balvas pretendentus 16 nominācijās.
Balva radīta ar mērķi veicināt
sabiedrībā izpratni par kultūras
pozitīvo ietekmi uz kopējiem
novada un valsts attīstības procesiem, aktivizēt sabiedrības
līdzdalību kultūras jomā. Šogad tā
tiks pasniegta jau trešo gadu.
Nominācijām varēja pieteikt jebkuras kultūras iestādes
(tautas/ saieta/ kultūras namu,
bibliotēku, muzeju), mūzikas un
mākslas skolu aktivitātes, radošus
kultūras cilvēkus, privātpersonu
un
sabiedrisko
organizāciju
kultūras aktivitātes, kas aizvadītā
gada laikā kultūras nozarē veikuši
kvalitatīvu, radošu, mērķtiecīgu
novada sabiedrībai nozīmīgu
darbu un iepriekšējā gadā nav
saņēmis Gada balvu konkrētajā
nominācijā.
Pieteiktās personas vai personu grupas (gan fiziskās, gan
juridiskās) varēja pretendēt uz
11 nominācijām „Sabiedrībā un
kultūrā” un piecām „Kultūras
norises” nominācijām.
Paldies visiem par atsaucību,
jo šogad tika saņemtas 1240 anketas elektroniski un 193 papīra
formātā.
Balvu novada gada balvas
kultūrā “Mūsu lepnums” balvu pasniegšanas ceremonija
norisināsies 26. martā plkst.19 00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Sabiedrība un kultūra

Nominācijā „Gada cilvēks
kultūrā” tika pieteikti 28 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Egons
Salmanis
–Pūtēju
prķestra „ Balvi” diriģents, pūtēju
orķestru virsdiriģents XXV Dziesmu un XV deju svētkos.
Ilga Oplucāne – pasākumu
režisore, Balvu KAC māklinieciskā
vadītāja
Maruta Castrova – pasākumu
režisore
Nominācijā „Mūža ieguldījums kultūrā” tika pieteikti 22 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Vaira Resne – Balvu tautas
teātra režisore
Nora Kalniņa – kapelas
vadītāja
Veneranda
Mežale
–
Briežuciema
etnogrāfiskā
ansambļa dalībniece
Nominācijā „Novada kultūras
sponsors” tika pieteikti 11 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
SIA Diogens-Audio
SENDA-DZ
Aivars Kindzuls
Nominācijā „Gada kultūras
darbinieks” tika pieteikti 27 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Maruta Arule – Vectilžas pagasta kultūras darba organizatore
Maija Laicāne – Kubulu
kultūras nama direktore
Ligita Kacēna - Vīksnas pagasta
kultūras darba organizatore

Nominācijā „Gada mūzikas
pedagogs” tika pieteikti 18 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Liene
AkmeņkalneBalvu Kultūras un atpūtas centra
senioru kora,,Pīlādzis,, vokālā
ansambļa,,Par to” Kubulu pagasta sieviešu garīgo dziesmu
ansambļa,,Vakarblāzma” vadītāja
Egons Salmanis -Balvu mūzikas
skolas direktors, pedagogs
Linda Vītola- Balvu mūzikas
skolas un Tilžas vidusskolas
mūzikas pedagogs
Nominācijā „Gada mākslas
pedagogs/mākslinieks” tika pieteikti 17 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Biruta Vizule – Balvu Valsts
ģimnāzijas mākslas pedagogs
Elita Teilāne – Balvu mākslas
skolas direktore, pedagogs
Olga Reče - Balvu mākslas skolas pedagogs, glrznošanas studijas
„ Olīves” vadītāja
Nominācijā „Gada bibliotekārs” tika pieteikti 23 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Sandra
LukstiņaBalvu
centrālās bibliotēkas vecākā
bibliotekāre
Rudīte Bukša – Balvu pamatskolas bibliotekāre
Inese Supe – Balvu centrālās
bibliotēkas vecākā bibliotekāre
Nominācijā „Gada amatiermākslas kolektīvs” tika pieteikti
24 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Pūtēju orķestris „ Balvi”
Balvu novada koris „ Mirklis”

Balvu KAC koris „ Pīlādzis”
Nominācijā „Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs” tika
pie-teikts 21 pretendents
Uz nomināciju pretendē:
Liene Akmeņkalne –kora „
Pīlādzis” vadītāja
Egons Salmanis - Pūtēju
orķestra „ Balvi” diriģents
Linda Vītola – Tilžas vidusskolas vokālā ansambļa „ Varbūt”
vadītāja
Nominācijā „Gada jaunais
amatiermākslas kolektīvs/vadītājs” tika pieteikti 13 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Kubulu vidējās paaudzes deju
kolektīvs, vadītāja Zita Kravale
Bērzpils pagasta sieviešu deju
kopa „ASJATE”, vadītāja Iveta
Tiltiņa
Balvu KAC pirmsskolas deju
grupa „ Balvu vilciņš”, vadītāja
Zane Meiere
Nominācijā „Gada muzejnieks” tika pieteikti 9 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Irēna Šaicāne -Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja,
vēstures skolotāja, muzejpedagogs, grāmatu autore
Dace Teilāne –Balvu novada
muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore, fotogrāfe
Iveta Supe – Balvu novada
muzeja direktore

Kultūras norises

Nominācijā „Novada labākais
kultūras pasākums” tika pieteikti
22 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:

„Mis un Misters Balvi”
Līgo svētki Balvu parkā
Bērnu un jauniešu radošais
festivāls „ Ar mugursomu plecos”
Nominācijā „Gada pasākums
kultūras/tautas namā” tika pieteikti 33 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Pašdarbnieku koncerts Balvu
KAC
Ansambļa „ Vakarblāzma” jubilejas pasākums Kubulos
Briežuciema
etnogrāfiskā
ansambļa 35 gadu jubileja
Nominācijā „Gada mūzikas
koncerts/konkurss” tika pieteikti
14 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Balvu pūtēju orķestra koncerts
,,Iededz prieku!”
XVI Kamermūzikas festivāls
Kora
„Mirklis”
koncerts
adventē
Nominācijā „Gada vizuālās
mākslas izpausmes” tika pieteikti
15 pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Nikolaja Gorkina gleznu un
fotogrāfiju izstādes
Edītes Madernieces izstāde
Gleznošanas sudijas „ Olīves”
izstādes
Nominācijā „Gada ieguldījums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā” tika pieteikti 18
pretendenti
Uz nomināciju pretendē:
Bērzpils pagasta audējas
Ruta Cibule – Balvu Centrālās
bibliotēkas direktore
Latgales kultūras vākuma
konkurss „ Apleicīne”.

Novadu vizuālās mākslas skolotāji pilnveido zināšanas
Lai iepazītos ar mācību procesa organizēšanas pieredzi vizuālajā
mākslā un papildinātu zināšanas
par modernisma mākslinieka
P.Mondriāna un viņa domubiedru grupas De Stilj atklājumiemstilizāciju, abstrakciju, harmoniju.
14.martā Balvu Mākslas skolā uz
radošu semināru „Mondriāns abstrakcijas principi plaknē un
mūsdienu dzīvē ” pulcējās Balvu,
Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadu vizuālās mākslas skolotāji.
Semināru organizēja Vizuālās
mākslas metodiskās apvienības
vadītāja Larisa Berne sadarbībā ar
Balvu Mākslas skolu.
Lekcijas
un
radošās
nodarbības vadīja Dace Paeglīte,
Mag.Art. Pārdaugavas Mūzikas

un mākslas skolas direktores
vietniece mācību darbā mākslas
izglītības programmā, un Inese
Margēvica, Mag.Art.Pārdaugavas
Mūzikas un mākslas skolas
skolotāja.
Dienas laikā vizuālās mākslas
pasniedzēji iepazinās ar vismaz 28
un vairāk Pārdaugavas Mūzikas un
mākslas skolas pedagogu uzdevumiem, ieteikumiem un metodiskajiem piemēriem par tēmu
„Plakne. Laukums. Līnija. Krāsa.
Abstrakcija. Telpa.”, skatījās un
klausījās īsu teorētisko un vizuālo
materiālu par Mondriānu un abstrakcionismu un tā ietekmi uz
mūsu ikdienas dzīves telpu un
diskutēja par Mondriāna izteiksmes līdzekļu ietekmi Bauhauza

skolas attīstībā, to klātbūtni
mūsdienu ikdienas dzīves dizainā
un arhitektūrā.
Semināra laikā skolotāji arī
apmeklēja, dokumentēja un pētīja
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas
skolas Mākslas nodaļas audzēkņu
darbu izstādi ( 6- 17 gadi), kas
veltīta P.Mondriāna daiļradei, kā
arī piedalījās radošajā darbnīcā,
kur praktiski varēja izmēģināt
jaunu tehniku darbam ar līnijām,
krāsu laukumiem un to ritmiem
plaknē un telpiskajām ilūzijām.
Jāpiebilst, ka martā un aprīlī
Balvu Mākslas skolā skatāma
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde.
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Biedrība „Ritineitis” īstenos projektu
Borisa un Ināras Teterevu fonds
labdarības programmas "Maizes rieciens" ietvaros atbalstījis
biedrības „Ritineitis”
projektu
"Prasmju darbnīcas priekam un
darbam Balvos".
Balvu
novadā
2013.gadā
reģistrētas 1847 trūcīgas ģimenes
jeb 12.5% no visiem iedzīvotājiem.
Bezdarbs sastāda 16.4 % no visiem
aktīvajiem iedzīvotājiem, to vidū ir
arī liela daļa daudzbērnu ģimeņu.
Sociālie darbinieki izpētījuši, ka
trešā daļa no visām 167 novada
daudzbērnu ģimenēm ir trūcīgo
ģimeņu sarakstā.
Biedrības „Ritineitis” projekts paredz izveidot četras grupas, katrā pa 10 dalībniekiem,
kuras mācīsies un apgūs to, kā ar
minimāliem līdzekļiem panākt
savās mājās svētku sajūtu un
pīrāgu smaržu, kā daudzveidīgi
izmantot „kartupeli” pārtikā un
daudzas citas interesantas un
noderīgas lietas.
Līdzdalība aktivitātēs uzlabos mērķa grupas veiksmīgu
iekļaušanos sabiedrībā, izpratni, ka varam paši sev palīdzēt
uzlabot savas dzīves kvalitāti
caur savas personības attīstību.

Vairosies emocionālā labsajūtu,
pašnoteikšanās un materiālā
labklājība, uzlabosies daudzbērnu
ģimeņu skatījums uz dzīvi.
Plānotās aktivitātes:
Apmācība
konditorejas
izstrādājumu
pagatavošanā
un “kartupelis 100 veidos”. Šo
apmācību laikā tiks apgūtas
daudzveidīgas kartupeļu ēdienu
receptes un iegūtas prasmes,
kā daudzveidīgi izmantot kartupeli, lai tas sagādātu sāta sajūtu.
Līdzdalības pasākumā plānots
iesaistīt daudzbērnu ģimenes
kopā ar bērniem, lai apmācītu, kā
pagatavot garšīgus pīrāgus, cepumus, kā arī iemācīties cept tortes,
lai ģimenes prastu kopīgi veidot
svētkus mājās.
Galda
klāšanas
un
noformēšanas apmācībās varēs
apgūt to, kā veiksmīgi un skaisti
servēt svētku un ikdienas galdu ar
minimāliem līdzekļiem.
Floristika. Apmācība, kā,
izmantojot
dabas
resursus,
veiksmīgi sapost māju svētkiem
un pagatavot dāvanas bez liekiem
izdevumiem.
Spēles un rotaļas. Apmācība,
kā svētkos rast prieku, iesaistoties

kopīgās spēlēs un rotaļās, kopā
darbojoties visai ģimenei.
Pārsteigumi. Dalībnieki tiks
apmācīti, kā pagatavot jaukas un
interesantas apsveikumu kartītes,
ielūgumus, izliet sveces un izgatavot citus radošus priekšmetus no
audumiem, papīra un no mājās
nevajadzīgām lietām - ļaut tām
otrreiz atdzimt.
Prezentāciju dienās katra grupa apmācību procesa ieguvumus
prezentēs radiem, draugiem un
paziņām.
Nodarbības notiks trīs reizes
nedēļā pa 4 mācību stundām
- katrai grupai 120 apmācību
stundas. Pasākums paredzēts
daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem
bez patstāvīgiem ienākumiem,
vientuļajām māmiņām.
Darbnīcās aicinām pieteikties interesentus, sazinoties pa
tālruni -26585964. Uz pirmo
tikšanos gaidīsim 26.03.2014 Balvu Tālākizglītības centra telpās.
20. Auditorijā.

Publicēta Balvu novada nevalstisko organizāciju
datu bāze
Biedrība „Radošās Idejas” ir
publicējusi Balvu novada nevalstisko organizāciju datu bāzi,
kas ļauj iepazīties ar citu novadā
reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības mērķiem
un kontaktinformāciju, tādējādi
radot iespēju atrast domubiedrus un sadarbības partnerus.
Ar datu bāzi iespējams iepazīties
biedrības mājas lapā www.creativeideas.lv.
Aicinām biedrības mājas
lapā sadaļā NVO iepazīties
arī ar biedrības sagatavoto
informatīvo
materiālu
par
sociālās uzņēmējdarbības principiem un piemēriem Latvijā un
ārvalstīs. Sociālā uzņēmējdarbība
ļauj risināt sociālās problēmas
ar
biznesa
instrumentiem,
uzņēmumam ražojot preces vai
sniedzot pakalpojumus ar mērķi
risināt sociālo problēmu, nevis
gūt finansiālu labumu uzņēmuma
īpašniekiem. Biedrība savā mājas
lapā regulāri ievieto informāciju
arī par citām nevalstiskā sektora organizācijām saistošām
aktualitātēm, tai skaitā aktuālajiem
projektu konkursiem.
Vienlaikus informējam, ka
šī gada 28. februārī biedrība
„Radošās idejas” pievienojās
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam, kas izstrādāts ar mērķi
sekmēt pilsoniskās sabiedrības
iesaisti lēmumu pieņemšanas
procesos.
Parakstot
memorandu, NVO pārstāvjiem bija
iespēja tikties ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, kura
informēja par valdības rīcības
plāna prioritātēm un Zolitūdes
traģēdijas lietas izmeklēšanu, kā
arī citām aktualitātēm.
Jau informējām, ka 2013.
gadā biedrība „Radošās idejas”
uzsāka NVO anketēšanu, lai iegūtu
informāciju par pieejamajiem un
iztrūkstošajiem NVO pakalpojumiem, pasākumiem un aktivitātēm,
kā arī apzinātu novada NVO
vajadzības. 2014.gadā veiksim

Biedrības „Radošās idejas” valdes priekšsēdētāja Sanita Putniņa un ministru prezidente Laimdota Straujuma
apkopotās informācijas analīzi un
sniegsim priekšlikums sekmīgai
NVO sektora attīstībai Balvu
novadā. Šajā gadā turpināsim
līdzdarboties politikas plānošanas
procesā, sniedzot nevalstiskā
sektora ekspertīzi par sabiedrībā
aktuāliem jautājumiem, īstenosim
informatīvās kampaņas par Eiroparlamenta vēlēšanām un Rīgu kā
2014.gada kultūras galvaspilsētu,
kā arī sagatavosim neformālās
izglītības programmu jauniešiem
un citiem interesentiem par
inovatīvu reģionālo attīstību, kas
tiks īstenota 2015.gadā.
Minētās aktivitātes norisinās
Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu instrumenta 2009.-2014.
gada perioda programmas „NVO
fonds” apakšprogrammas „NVO
darbības atbalsta programma”
projekta „Biedrības „Radošās Idejas” institucionālās kapacitātes
stiprināšana
un
ilgtspējīga
attīstība” (projekta līguma Nr.2012.

EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031)
ietvaros.
Projekta
programmas līdzfinansējuma apjoms ir
ne vairāk kā 90% no kopējām
attiecināmajām izmaksām un
biedrības finansējums ir ne mazāk
kā 10% no kopējām attiecināmām
izmaksām. 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. Programmu „NVO
darbības atbalsta programma”
finansē Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instruments un Latvijas
valsts.
Par informācijas saturu atbild
biedrība "Radošās Idejas".
Vairāk informācijas www.sif.lv
un www.eeagrants.lv.
Sanita Putniņa,
Projekta vadītāja

Amatnieku un mājražotāju tirdziņi
–uzņēmējdarbības neatņemama
sastāvdaļa
Dalība
amatnieku
un
mājražotāju tirdziņos rada iespēju
attīstīt uzņēmējdarbību. Sevišķi
gadījumos, ja pie tā tiek regulāri
un mērķtiecīgi strādāts un dalību
ņem amatnieki un mājražotāji no
vairākiem blakus esošiem novadiem.
No atsevišķiem tirdziņiem jau
sāk veidoties sistēma, kas aptver
pietiekami plašas teritorijas.
„Lauku
Labumu
tirdziņš”
Balvos darbojas katra mēneša
otrajā sestdienā. Kontakttālruņi:
28384328, 29272948, e-pasts:
biznesacentrs@balvi.lv .
„Zaļais Tirdziņš” Gulbenē
darbojas katra mēneša trešajā
sestdienā.
Kontakttālruņi:
64497729, 26557582, e-pasts: tu-

rists@gulbene.lv.
„Andele” Smiltenē darbojas
katra mēneša ceturtajā sestdienā.
Kontakttālruņi: 26372957, e-pasts:
andele@smiltenei.lv
Alūksnē 18. aprīlī un sākot
ar maija mēnesi tirdziņi regulāri
notiks katra mēneša ceturtajā
sestdienā.
Kontakttālruņi:
25425222, e-pasts: lienite.spiridonova@aluksne.lv .
Amatniekiem un mājražotājiem tā ir lieliska iespēja realizēt
savus darinājumus, bet sabiedrībai
– iegādāties garšīgu, veselīgu, ar
mīlestību gatavotu produkciju
un dažādas sadzīvei un mājokļa
izdaiļošanai nepieciešamās lietas.
Uz tikšanos Lauku Labumu
tirdziņā Balvos 12.aprīlī!

Par ūdens patēriņa starpības
aprēķinu
Ūdens patēriņa starpības
aprēķins tiek veikts atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem
Nr.1013
"Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu
dzīvojamajā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu". 2013.gada
1.oktobrī minētajos Ministru kabineta noteikumos Nr.1013 stājās
spēkā grozījumi. Noteikumu
19.punktā noteikts: „Ja veidojas
starpība starp mājas kopējā ūdens
skaitītāja rādījumu un dzīvokļu
īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī
avārijās un remontā nopludināto
ūdens daudzumu (turpmāk –
ūdens patēriņa starpība), tiek
veikts ūdens patēriņa pārrēķins.
Dzīvokļa
īpašnieks
ūdens
patēriņa starpību sedz atbilstošo
īpašumu skaitam.” Tas nozīmē, ka
konstatētā ūdens patēriņa starpība
tiek sadalīta proporcionāli starp
visiem dzīvojamā mājā esošajiem
dzīvokļu īpašumiem. Pirms tam
ūdens patēriņa starpība tika
sadalīta proporcionāli
ūdens
patēriņam dzīvokļu īpašumos.
Minētie
noteikumi
tika
papildināti ar 191 punktu, kas

paredz gadījumus, kad ūdens
patēriņa starpības sadales kārtība
netiek veikta pēc 19.punkta
noteikumiem, bet tā tiek sadalīta
starp dzīvokļa īpašniekiem: 1)
kuri vismaz trīs mēnešus pēc
kārtas nav iesnieguši informāciju
par ūdens skaitītāja rādījumu 2)
kuru atsevišķajos īpašumos nav
uzstādi ūdens patēriņa skaitītāji;
3) kuri atkārtoti nav ļāvuši
pārvaldniekam savā dzīvokļa
īpašumā
pārbaudīt
ūdens
patēriņa skaitītāju, ja pārvaldnieks
par šādas pārbaudes veikšanu
paziņojis rakstiski vismaz nedēļu
iepriekš, nosūtot paziņojumu uz
to dzīvokļa īpašumu, kur plānots
veikt pārbaudi; 4) kuru dzīvokļu
īpašumā,
pārbaudot
ūdens
patēriņa skaitītāju, konstatēts,
ka ūdens patēriņa skaitītāji ir
bojāti, tie nav plombēti, vai to
plombējums bojāts, vai tie nav
verificēti 3 mēnešu laikā pēc
verificēšanas termiņa beigām. Ja
dzīvojamā mājā nav šādu dzīvokļa
īpašnieku, tad ūdens patēriņa
starpības sadalei tiek piemērots
19.pants.
Inga Stepanova,
P/A “SAN-TEX“ juriste

Balvu Mūzikas skolas audzēkņi
gūst panākumus
Šī gada 13.martā Rēzeknes
mūzikas vidusskolā notika III Latgales reģiona Pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu izpildītāju
konkurss.
Ar
ļoti
labiem
rezultātiem konkursā startēja Balvu Mūzikas skolas audzēkņi:
- Alise Romāne (saksofons)
jaunākajā grupā ieguva Diplomu
(skolotājs Arnis Graps, koncertmeistare Jeļena Agafonova);
- Alita Šļunceva (klarnete)
jaunākajā grupā ieguva Diplomu
(skolotājs Arnis Graps, koncertmeistare Jeļena Agafonova);
- Ivita Salmane (flauta)
vecākajā grupā ieguva Diplomu
(skolotājs Edvīns Timošenko, koncertmeistare Jeļena Agafonova);
- Kristīne Lipska (klarnete)
jaunākajā grupā ieguva III vietu
(skolotājs Arnis Graps, koncertmeistare Jeļena Agafonova);
- Harijs Ločmelis (trompete) vecākajā grupā ieguva III
vietu(skolotājs Jānis Budevičs,

koncertmeistare Egita Salmane);
- Salvis Mass (sitaminstrumenti) vecākajā grupā ieguva III vietu
(skolotājs Egons Salmanis, koncertmeistare Egita Salmane);
- Līva Supe (saksofons)
vecākajā grupā ieguva III vietu
(skolotājs Arnis Graps, koncertmeistare Jeļena Agafonova);
- Aleksandrs Jezupenoks (althorns) vecākajā grupā ieguva III
vietu (skolotājs Edvīns Timošenko,
koncertmeistare Jeļena Agafonova);
- Igors Višņakovs (tuba)
vecākajā grupā ieguva II vietu
(skolotājs Egons Salmanis, koncertmeistare Egita Salmane);
- Gatis Irbītis (trompete)
vecākajā grupā ieguva II vietu
(skolotājs Ojārs Tūmiņš, koncertmeistare Egita Salmane);
- Gvido Dokāns (eifonijs) vecākajā grupā ieguva I
vietu(skolotājs Jānis Budevičs,
koncertmeistare Egita Salmane).
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Lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu
plēvju bezmaksas savākšanas akcija
Tuvojoties pavasarim lauksaimniekiem
aktuāls
kļūst
jautājums – kur likt skābbarības
sagatavošanā
izlietotās
ruļļu
un bedru plēves. Tās noteikti
nedrīkst dedzināt, lai neradītu
iespējamību bīstamu ķīmisku
savienojumu nonākšanai gaisā vai
ūdenī, plēves nedrīkst arī aprakt,
jo tā praktiski nesadalās. Plēves
likt sadzīves atkritumu konteinerā
izmaksā dārgi, turklāt tām tur nav
jānonāk, jo konkrētais atkritumu
veids ir izmantojams kā otrreizēja
izejviela.
SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā
risināt jautājumu, savācot minēto
materiālu no saimniecībām, lai to
sagatavotu otrreizējai pārstrādei.
Pakalpojums bez maksas tiek

sniegts Ziemeļvidzemē, kā arī
Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju
novados.
Lai
novērstu
vides
piesārņošanu,
ZAAO
aicina
uzkrātās
skābbarības
ruļļu
plēves vai pārklājamās plēves
skābbarības bedrēm, izlietoto
polipropilēna minerālmēslu BigBag maisus un plastmasas kannas vai mucas (PEHD, HDPE)
savākt vienuviet. No plēvēm
noteikti jāizņem šņores vai sieti
(pretējā gadījumā šie atkritumi
tiks uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un tiks savākti par
maksu, kas ir 21.34 EUR/m3+pnv
jeb 15 Ls/m3+pvn). Plastmasas
kannas vai mucas ir jāizskalo un
tām jānoskrūvē korķi. Izlietotās,

atšķirotās un notīrītās plēves
jāsaliek kaudzēs tā, lai ZAAO atkritumu savākšanas mašīna varētu
piebraukt pie kaudzes no sāniem
un netraucēti ar kausu iekraut kravas kastē.
Lūgums
lauksaimniekiem
plēvju savākšanu pieteikt līdz
31.maijam pie ZAAO speciālistiem
pa tālruni 26132288 vai 64281250,
nosaucot
aptuveno
apjomu
kubikmetros vai ruļļu skaitu.
ZAAO pēc pieprasījuma izsniedz
arī pakalpojuma saņemšanas
apliecinājumu – izziņu par savākto
atkritumu veidu un apjomu.
2013.gadā pakalpojumu izmantoja 77 klienti, sagatavošanai
pārstrādei nododot 712 m3 plēves.

Varēs iesniegt projektus pasākumā "Lauksaimniecības
produktu pievienotās vērtības radīšana"
Projektu
iesniegumu
iesniegšanas kārta pasākumā
"Lauksaimniecības
produktu
pievienotās vērtības radīšana" tiks
atvērta no 2014.gada 24.marta līdz
2014.gada 22.aprīlim.
Pasākuma
mērķis
ir
paaugstināt
lauksaimniecības
produktu pārstrādes efektivitāti,
veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību
ražošanu, palielināt bioloģiskās
lauksaimniecības,
integrētās
lauksaimniecības un Latvijas
agroklimatiskajiem
apstākļiem
un tradicionālajām ražošanas
metodēm raksturīgo pārstrādes
produktu klāstu.
Atbalsta pretendents var būt:
1) esošs pārstrādes uzņēmums;
2) ražotājs mājas apstākļos ar
mērķi pēc projekta realizācijas
kļūt par pārstrādes uzņēmumu;
3) bioloģisks pārstrādes uzņēmums (gan esošs, gan jauns) - t.i.
juridiska persona, kas piena,
augļu un dārzeņu, gaļas, graudu
vai
pērējo
lauksaimniecības
produktu sektora pārstrādes
uzņēmumā
nodarbojas
vai
pēc projekta īstenošanas sāks
nodarboties
ar
bioloģisko
lauksaimniecības
produktu
pārstrādi, vai juridiska persona,
kas pēc projekta īstenošanas,

izveidojot
jaunu
pārstrādes
uzņēmumu, sāks nodarboties
ar bioloģisko lauksaimniecības
produktu pārstrādi piena, augļu
un dārzeņu, gaļas, graudu vai
pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektorā (turpmāk
– bioloģiskās lauksaimniecības
pārstrādes uzņēmums)
Pieejamais publiskais finansējums:
- lauksaimniecības produktu
pārstrādes veicināšanai esošiem
pārstrādes uzņēmumiem un
ražotājiem mājas apstākļos ar
mērķi pēc projekta realizācijas izveidot pārstrādes uzņēmumu - 8
491 615 EUR apmērā;
- bioloģiskiem pārstrādes
uzņēmumiem (gan esošiem, gan
jauniem) - 3 639 264 EUR apmērā.
Pasākuma
ietvaros
tiek
atbalstītas šādas aktivitātes:
1) investīcijas lauksaimniecības
produktu pārstrādei (kā arī
iepakošanai un pirmapstrādei),
jaunu
iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma,
informācijas
tehnoloģiju
un
programmu
nodrošinājuma
iegādei
un
uzstādīšanai;
2) lauksaimniecības produktu
pārstrādei (arī iepakošanai un
pirmapstrādei) paredzētu jaunu
būvju būvniecība un esošo būvju

rekonstrukcija;
3)
investīcijas
vides
aizsardzības jomā pārstrādes
uzņēmuma vispārējās darbības
uzlabošanai (nepārsniedz 30 %
no projekta kopējās attiecināmo
izmaksu summas).
Atbalsta intensitāte:
• mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem
(uzņēmuma
lielums
noteikts
atbilstoši
Regulai
(EK) Nr.800/2008) - 50 % no
attiecināmajām
izmaksām.
Īstenojot
projektu
piena
pārstrādes sektorā, ja projekts
paredz arī palielināt ienākumus
no lauksaimniecības produktu
pārstrādes vai samazināt izdevumus, atbalsta intensitāti MVU palielina par 10 %;
• pārējiem uzņēmumiem - 25
% no attiecināmajām izmaksām.
Īstenojot
projektu
piena
pārstrādes sektorā un ja projekts
paredz palielināt ienākumus
no lauksaimniecības produktu
pārstrādes vai samazināt izdevumus, atbalsta intensitāti palielina
par 5 %;
• uzņēmumiem, kuros strādā
750 darbinieku un vairāk un kuru
neto apgrozījums ir 200 000 000
euro un vairāk, atbalstu nepiešķir.

ZAAO izsludina fotokonkursu
Līdz 30.martam SIA ZAAO
(ZAAO)
ar
interesi
gaida
foto
attēlus
fotokonkursam
„Mana ģimene EKO-laukuma
apmeklētāja”. Saņemti pirmie
pieteikumi no ģimenēm, kuras
apmeklējušas EKO laukumus
Strenčos un Valmierā, nogādājot
uz tiem plastmasas, stikla pudeles, dzērienu bundžas un nolietotu elektrotehniku. Iesniegtās
fotogrāfijas apskatāmas www.
zaao.lv/fotokonkurss
Piesakieties arī jūs un iegūstiet
dažādas balvas savai ģimenei!
Atgādinām, ka konkursa komisija
izraudzīsies 17 labākās fotogrāfijas,
pa vienai no katrā ZAAO EKO laukumiem uzņemtajām. Labāko
fotogrāfiju autori tiks apbalvoti
ar piemiņas balvām no ZAAO
un viens izcilākās fotogrāfijas
autors saņems galveno balvu –
skārienjūtīgo telefonu Samsung
S6312 Galaxy Young DuoS. Turklāt
ZAAO lapas sekotājiem portālā
Draugiem.lv būs iespēja balsot par sev tīkamāko fotogrāfiju.

Dalībnieku, kurš portālā Draugiem.lv būs saņēmis visvairāk
balsu, uzņēmums apbalvos ar
pārsteiguma balvu. Konkursa
uzvarētājus paziņos aprīļa vidū un
apbalvošana notiks EKO laukumā,
kurā uzņemta komisijas atzītākā
fotogrāfija.
Fotokonkursa
mērķis
ir
popularizēt EKO laukumus un
šķiroto atkritumu nodošanas
iespējas. Ikviens interesents ir
aicināts līdz 30.martam doties uz
jebkuru no ZAAO apsaimniekotajiem EKO laukumiem, nodot
šķirotos atkritumus un uzņemt
fotogrāfiju EKO laukumā kopā
ar ģimenes locekļiem. Uzņemtā
fotogrāfija jānosūta uz e-pastu fotokonkurss@zaao.lv.
ZAAO apsaimniekotajā teritorijā darbojas 17 EKO laukumi
- divi EKO laukumi atrodas Cēsīs
un divi - Valmierā, bet pārējie
ir izveidoti Rūjienā, Mazsalacā,
Valkā, Smiltenē, Jaunpiebalgā,
Augšlīgatnē, Alojā, Limbažos,
Salacgrīvā, Saulkrastos, Balvos

un poligonā „Daibe”. Tajos bez
maksas tiek pieņemti tie atkritumu veidi, ko iespējams nodot
otrreizējai pārstrādei - papīrs un
kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas),
polietilēna plēve, PET dzērienu
pudeles, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas plastmasas iepakojums, pudeļu un burku stikls,
logu stikls, sadzīves metāla
priekšmeti, sadzīves elektriskās
un elektroniskās iekārtas, kā arī
sadzīves bīstamie atkritumi. Par
samaksu privātpersonas laukumā
var nodot dažāda veida nestandarta atkritumus - lielgabarīta
atkritumus, tīrus un jauktus
celtniecības atkritumus, zaļos,
kompostējamos atkritumus.
Ar papildus informāciju par
konkursa nolikumu un fotogrāfiju
iesniegšanas kārtību interesenti
aicināti iepazīties ZAAO mājas
lapā www.zaao.lv/fotokonkurss,
www.draugiem.lv/zaao un pie
EKO laukumu pārziņiem.

7.

Lasītājs jautā
Vai ir pieejama informācija par
platību maksājumiem šogad?
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi informāciju par tiešo
maksājumu veidiem, saņemšanas
nosacījumiem un provizoriskajām
likmēm 2014.gadā.
Izmaiņas 2014.gadā:
atcelta
prasība,
kas
noteica, ka vienoto platības
maksājumu (VPM) var saņemt tikai par lauksaimniecības zemi,
kas 2003.gada 30.jūnijā bija labā
lauksaimniecības stāvoklī. VPM
šogad varēs saņemt par ikvienu
lauksaimniecības zemes hektāru,
kas būs labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī;
- lai lauksaimniecības zemi,
kas 2003.gada 30.jūnijā nebija
labā lauksaimniecības stāvoklī,
iekļautu lauku blokos, līdz šī gada
1.maijam LAD RLP iesniedzams
lauku
bloku
precizēšanas
iesniegums;
- atcelts atsevišķais maksājums

par cukuru;
- ieviests jauns atbalsta veids –
īpašais atbalsts par liellopiem;
atcelta
prasība
par
samazinājumu
piemērošanu
pārejas posma valsts atbalstam
saņēmējiem, kuri kopumā tiešajos
maksājumos saņem vairāk par
5000 eiro gadā;
- grozīta laba lauksaimniecības
un vides stāvokļa prasība par
minimālo
lauksaimniecības
dzīvnieku blīvumu, platības slieksni samazinot no 50 ha uz 30 ha.
Šogad atbalsta pretendentiem,
kuru VPM platība būs 30 ha vai
lielāka un ja zālāju īpatsvars būs
lielāks par 50%, būs jānodrošina
minimālais
lauksaimniecības
dzīvnieku blīvums vismaz 0,2
liellopu vienības uz zālāju ha.
Izņēmumu noteikumi netiek
grozīti.

Lauku
atbalsta
paziņojums
Lauku atbalsta dienests (LAD)
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības
programmas
(LAP)
pasākumam "Lauksaimniecības
produktu pievienotās vērtības
radīšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku un zivsaimniecības
attīstībai" un Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku
attīstības programmas pasākuma
"Lauksaimniecības
produktu
pievienotās vērtības radīšana" ietvaros" lauksaimniecības produktu
pārstrādes veicināšanai esošiem
pārstrādes
uzņēmumiem,
ražotājiem mājas apstākļos ar
mērķi pēc projekta realizācijas
izveidot pārstrādes uzņēmumu
un
bioloģiskiem
pārstrādes
uzņēmumiem (gan esošiem, gan
jauniem).
Desmitās kārtas projektu
iesniegumu pieņemšana notiks
no 2014.gada 24.marta līdz 2014.
gada 22.aprīlim.
Desmitās kārtas pieejamais
publiskais finansējums:
- lauksaimniecības produktu
pārstrādes veicināšanai esošiem
pārstrādes uzņēmumiem un
ražotājiem mājas apstākļos ar
mērķi pēc projekta realizācijas izveidot pārstrādes uzņēmumu - 8
491 615 EUR (astoņi miljoni četri
simti deviņdesmit viens tūkstotis
seši simti piecpadsmit eiro)
apmērā;
- bioloģiskiem pārstrādes
uzņēmumiem (gan esošiem, gan
jauniem) - 3 639 264 EUR (trīs
miljoni seši simti trīsdesmit deviņi

dienesta

tūkstoši divi simti sešdesmit četri
eiro) apmērā.
Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu virs 213
431 EUR (divi simti trīspadsmit
tūkstoši četri simti trīsdesmit viens
eiro) apmērā kopā ar projekta
iesniegumu jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu
pieejamību projekta īstenošanai.
Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz 213
431 EUR (divi simti trīspadsmit
tūkstoši četri simti trīsdesmit viens
eiro) apmērā 1 (viena) mēneša
laikā pēc Lauku atbalsta dienesta
lēmuma par projekta iesnieguma
apstiprināšanu spēkā stāšanās
jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību
projekta īstenošanai.
Būvniecības
gadījumā
1
(viena) mēneša laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas
jāiesniedz būvprojekts tehniskā
projekta stadijā, būvniecības iepirkumu procedūru apliecinoši
dokumenti un būvatļauja.
Desmitās kārtas projektu
iesniegumu īstenošanas beigu datums ir 8 (astoņi) mēneši no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu
pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz
2015.gada 1.maijam.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Zemkopības ministrijas
Klientu apkalpošanas centrā
(Zemkopības ministrijas ēkas
2.stāva foajē, Republikas laukumā
2, Rīgā) vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi
tās aizpildīšanai ir atrodami
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā
"ES atbalsts".
Reģionālo lauksaimniecības
pārvalžu adreses ir uzrādītas
mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Suņu īpašnieku ievērībai
Sakarā ar to, ka paredzēta klejojošo suņu izķeršana, lūdzam to
īpašniekus pieskatīt savus mīluļus!
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“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 20.marts

AFIŠA

Balvu novada Sociālajā dienestā tiek piedāvāta iespēja saņemt
bērnu masiera pakalpojumu zīdaiņiem un bērniem līdz 18 gadu
vecumam. Tālrunis informācijai: 20203895
Masāža ir viens no zīdaiņu un bērnu attīstības veicināšanas
veidiem, kas labvēlīgi ietekmē visu orgānu sistēmas un stimulē to
pareizu attīstību. Masāža uzlabo ādas un muskulatūras apgādi ar
asinīm, regulē muskuļu tonusu, labvēlīgi ietekmē vielmaiņu, pastiprina organisma aizsargspējas, uzlabo elpošanu, gastrointestinālā
trakta darbību un miegu.
Balvu novada pašvaldība piedāvā darbu ārsta palīgam lauku
teritorijā Krišjāņu feldšerpunktā. Prasības pretendentam: ārsta
palīga (feldšera) izglītība, ārstniecības personas reģistrs un
sertifikāts.
Speciālistam tiek piedāvāta iespēja izīrēt pašvaldības dzīvokli.
Tālrunis informācijai: 64546622; krisjani@balvi.lv

Balvu pilsēta
21.martā plkst.11.00 6.starpnovadu konference “Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
22.martā plkst.19.00 „No smieklu kules” - VI Starpnovadu spēļu programmu vadītāju saspēle - konkurss.
Muzicē grupa “BRUĢIS” (Madona). Viesmākslinieks Kristaps Rasims - Jezups no seriāla “Ugunsgrēks”. Ir
iespēja rezervēt galdiņu pa tel. 26367693. Ieejas maksa līdz plkst.22.00 - EUR 3,-, vēlāk - 4,-.
25.martā plkst.11.00 Atceres pasākums 25. marta komunistisko represiju upuru piemiņai pie Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru pieminekļa Balvos un pie piemiņas akmens represētajiem Balvu Stacijā.
26.martā plkst.19.00 Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums,, apbalvošanas pasākums Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
28.martā plkst.18.00 Mūsdienu deju koncerts „Vilks ar garu asti, sit pa krāsu kasti!”- Mairitas Leišavnieces
diplomdarbs Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
29.martā plkst.18.00 Agra Daņiļeviča 50 gadu jubilejas koncerts – dejas izrāde ,,Barčiks,, Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Piedalās deju grupa ,,Dzirnas,,. Biļešu cenas 5 un 7 EUR.
Kā atzīst pats horeogrāfs: „Izrāde ir jautra, asprātīga. Esmu pārsteigts par saviem dejotājiem un to humora
dzirksti, ko viņos atklāju šo izrādi veidojot. Man ir liels prieks, ka strādājot pie šīs izrādes, izdevās savienot
pilnīgi dullas un šķietami neapvienojamas lietas. „Barčikā” apvienotas dažādas deju tehnikas un žanri – rokenrols, nopietni un ne tik nopietni tango, tautas deju un baleta elementi, kā arī baroka laika vēsmas. Jāsaka,
ka „Barčika” kokteili veido ārkārtīgi dažādas komponentes, kas kopā veido aizraujošu un asprātīgu dejas
izrādi. Tieši pateicoties šiem kontrastiem, izrāde ir ieguvusi savu gaisotni un vienreizību.”
30.martā plkst.15.00 Cirka šovs 3D Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ar jaunu programmu „Planet of neon”
krāšņais Eiropas cirka šovs ar mūsdienīgu lāzeru, neona, PRK gaismu un citu specefektu šovu. Biļešu
iepriekšpārdošana.
1.aprīlī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra,,Palādas,, izrādes Ontans i Anne 3. daļa ,,Ontons izaklaidej,,
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas biļete EUR 2.85, iepriekšpārdošana no 24.03.
4.aprīlī plkst. 15.00 starpnovadu skolu tautu deju kolektīvu skate-koncerts balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Ieeja bezmaksas.
11.aprīlī plkst.19.00 Daiņa Skuteļa koncertprogramma kopā ar BEL CANTO orķestri Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Ieejas biļetes EUR 5,-, 6,-, 7,-.
Koncertā skanēs latviešu populārās mūzikas pērles no senākiem laikiem, kā arī aktuālā mūzika jaunos
aranžējumos, R.Paula skaistākās dziesmas un līdz šim nedzirdēti Maestro skaņdarbi. Speciāli Daiņa Skuteļa
pirmajiem solo koncertiem tika radīta jauna J.Strazda dziesma, kas būs dzirdama arī Latvijas radiostacijās.
Vēl koncertā būs dzirdamas populāras dziesmas itāļu, spāņu un portugāļu valodās. Koncertos piedalīsies
brīnišķīgais BELCANTO ORĶESTRIS.
Bērzpils pagasts
No 6.-31.martam skatāma mākslinieka Zinta Purena gleznu izstāde Bērzpils Saieta namā.
Kubulu pagasts
29.martā Dramatisko kolektīvu saspēle Kubulu Kultūras namā. Pieteikšanās līdz 21.martam.
Līdz 1.aprīlīm Kubulu Kultūras nama mazajā zālē skatāma fotoizstāde „Mana zeme - Latvija”.
Balvu Novada muzejā:
• Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde.
• Veltījums novadniekam - sauszemes spēku brigādes ģenerālim, atjaunotās Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas rektoram, Latvijas militārajam atašejam ASV, Kanādā un Krievijā - Valdim Matīsam. Izstādē
skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi, apbalvojumi.
• Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”;
• Izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”;
• Gleznotāja Jāņa Ūdra gleznu – jaunieguvumu izstāde;
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”;
Balvu Mākslas skolā:
• No 7.-31.martam Daces Paeglītes izstāde „Mondrians- abstrakcijas principi plaknē un mūsdienu dzīvē”.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Gleznošanas studijas „Olīves” gleznu izstāde.
Balvu Centrālajā bibliotēkā:
• Līdz 28.martam skatāma ceļojošā izstāde „Muminu ģimene no Somijas”.
Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā:
Dženijas Berķes austo dvieļu izstāde.
Plānotās donoru dienas 2014.gadā:
28. maijā
6. augustā
5. novembrī

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Sestdien, 22.martā plkst.10.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
notiks Dārzkopības biedrības „Verpuļeva” biedru kopsapulce.
Ar cieņu, Biedrības valde

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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