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Atzīmēti Tilžas pagasta svētki
Ar krāšņu, neparastu un jautru
braucamrīku parādi „Mans auto –
vakar, šodien, rīt”, amatnieku darbu tirdziņu visas dienas garumā,
sportiskām aktivitātēm, svētku
gājienu un koncertu „Zied mūsu
vasara skaņās un krāsās” 12.jūlijā
tilžēnieši un pagasta viesi jau 4.reizi atzīmēja Tilžas pagasta svētkus.
Liela dalībnieku aktivitāte
bija braucamrīku parādē, kurā
tika demonstrēti uzfrišināti un
sapucēti spēkrati – gan motocikli,
gan mopēdi, gan automobiļi,
gan arī viens traktors. Retro
moto kluba „Rūsa vējā” biedri
visiem skatītājiem demonstrēja
retro motociklus, bet uzņēmējs
V.Jermacāns ar savu komandu
skatītājus priecēja ar skaistām
retro automašīnām –Volgu, UAZ
un citām. Jāpiebilst, ka UAZ
automašīna un tās vadītāju komanda tika atzīta par „Muzikālāko
ekipāžu”. Lielas ovācijas izpelnījās
arī izrotātais traktors „Šalc zaļais
mežs”, kurš saņēma vienu no
specbalvām. Apbalvota tika arī
Tilžas dramatiskā kolektīva rotātā
ekipāža „Vāveres dobumā”, kā arī
V. Jermacāna auto „Bizmārīte”.
Svētku diena bija labvēlīga,
lai Tilžas stadionā notiktu interesantas, netradicionālas un spor-
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Vēl ir iespēja pieteikties
konkursam „Skaistākā lauku
saimniecība 2014”
Vēl tikai līdz mēneša beigām
skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku
saimniecību
īpašnieki
aicināti pieteikties konkursam
“Skaistākā lauku saimniecība
2014”, kuru kopīgi organizē Latvijas vadošais piena pārstrādes
uzņēmums Food Union un žurnāls
IEVAS Māja.
Pieteikties konkursam var līdz
šī gada 30.jūlijam, rakstot uz epastu: saimnieciba@santa.lv.

Par rūpniecisko (pašpatēriņa)
zveju Pērkonu ezerā 2015.
gadā
Pēc dalībnieku apbalvošanas

tiskas aktivitātes, kā arī sacensības
riteņbraukšanā.
Pagasta svētki noslēdzās ar
gājienu, kurā piedalījās aktīvākie
Tilžas pagasta iedzīvotāji, iestāžu
un uzņēmumu kolektīvi, un
koncertu, kuru sniedza pagasta
pašdarbības kolektīvi un viesi no
kaimiņu novadiem. Aizkustinošs
bija svētku noslēgums, kurā
koncertēja Inga un Normunds.
Pirmo reizi atskaņojot savu jauno
dziesmu, gaisā aizlidoja baloni,
sūtot sveicienus tiem tilžēniešiem,
kuri domās bija kopā ar svētku
dalībniekiem.

Svētku gājiens

Nebijis notikums Balvos –
Baltijas čempionāts ūdens
motocikliem

Sacenšas riteņbraucēji

Tilžas dramatiskā kolektīva rotātā ekipāža „Vāveres dobumā”

V.Jermacāna retro automobiļi

26.jūlijā Balvu ezerā pirmo
reizi Latgales reģionā un Balvu
novadā norisināsies Baltijas un
Latvijas čempionāts ūdens motocikliem, kuru rīko Balvu Sporta
centrs sadarbībā Latvijas ūdens
motociklu sporta asociāciju.
Šogad Baltijas un Latvijas

čempionātā ūdens motocikliem
pieteikušās vairāk kā 30 ekipāžas
no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas un Polijas. Pirmo reizi
arī Balvu ezera ūdeņus kuls un
skatītājus priecēs Jet-Ski frīstaila
meistars Aldis Ķirts (Rīga).

Balvu novada pašvaldība
informē, ka līdz 2014.gada 20.augustam iespējams pieteikties
rūpnieciskajai (pašpatēriņa) zvejai
Pērkonu ezerā 2015.gadā.
Ja
rūpnieciskās
zvejas
iesniegumu
skaits
pārsniegs
neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību
iespējas, tiks rīkota rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas izsole.
Pieteikties var Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, 34. kabinetā katru darba
dienu no plkst.8.30 līdz 17.00.
Informācija pa tālruni 64520932.

Balvu novada pašvaldība
atkārtoti izsludina konkursu
uz „Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas
direktora amatu”
Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā pedagoģiskā izglītība un maģistra grāds izglītības
zinātnēs vai pedagoģijā;
• darba pieredze vispārējās
pamatizglītības,
vidējās
vai
profesionālās izglītības iestādes
darba vadībā (direktors vai direktora vietnieks) ne mazāk kā 3
gadi un pedagoģiskajā darbā - ne
mazāk kā 5 gadi;
• labas vismaz vienas svešvalodas zināšanas un datorprasmes.
Pretendentiem(-ēm)
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu
pārstāsts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālus);
• valsts valodas prasmes
apliecība (ja nepieciešams);
• izglītības iestādes attīstības
vīzija (apjoms – 10 minūtes PowerPoint prezentācija, iesniedzama
prezentācijas izdruka).
Ar
konkursa
nolikumu
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv. Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2014.gada
17.jūlijam plkst.15.00. Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajā istabā
(2.stāvā, 28.kabinetā).
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Ir aizritējis III Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”, kurā
piedalījās vairāki Balvu un kaimiņu novadu deju kolektīvi, kolektīvi no
attālākām Latvijas vietām, kā arī dejotāji un ansamblis no ārvalstīm.
Svētki bija izdevušies, par tiem ir dzirdamas pozitīvas atsauksmes.
Liels paldies visiem festivāla dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem, organizatoriem un pasākuma apmeklētājiem.
Šogad pasākumu apmeklēja vairāki ārzemju deju kolektīvi, tai skaitā
kolektīvs „Rapsodia” no Žukowas Polijā. Šajās dienās Balvos bija ieradusies arī oficiālā Žukowas pašvaldības delegācija ar mēru J. Žurawiczu
priekšgalā. Patīkami, ka ārvalstu delegācija pozitīvi novērtēja Balvus, atzīstot to par skaistu un sakoptu mazpilsētu un apgalvojot, ka ir
jūtams, ka pilsētā darbojas saimnieki. Vēlos uzteikt novada iedzīvotājus,
uzņēmējus, iestāžu vadītāju un darbiniekus, kuri ir parūpējušies par
saviem īpašumiem un tos sakopuši. Tomēr vasara vēl ir pilnbriedā,
priekšā vēl vairāki svarīgi pasākumi, tādēļ aicinu arī turpmāk savus
īpašumus uzturēt kārtībā, un tos, kuri vēl nav sakopuši savus piemājas
dārzus, mazdārziņus un citus īpašumus, mudinu drīzumā to izdarīt.
Tāpat vēlos pateikties arī masu medijiem – Latgales reģionālajai
televīzijai, Latgales radio un citiem, kuri gan reklamēja, gan norises laikā
atspoguļoja festivāla gaitu. Mums ir jāparāda arī viesiem tas, kas mums
ir, ko mēs varam un ar ko lepojamies.
Beidzot ir iestājusies vasara, daudziem zemniekiem sācies aktīvs
siena laiks, daudziem atvaļinājumu laiks, tomēr ikvienam atgādinu, ka
vēl paredzēti daudzi pasākumi – no 18.-19.jūlijam Balvu pilsētas svētki,
Balvu novada svētki 16.augustā, no 23.-24.augustam Kamermūzikas
festivāls. Aicinu apmeklēt gan šos minētos, gan citus pasākumus, lai
būtu abpusējs gandarījums gan skatītājiem, gan māksliniekiem.
Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis ir
saņēmis ielūgumu no Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra
ar aicinājumu piedalīties Virsgana hirotonijas 25.gadadienas svinībās
23.jūlijā.
Pēc svētku dievkalpojuma Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē
un svinīgās pieņemšanas Domes priekšsēdētājam ar Rīgas un visas
Latvijas Metropolītu Aleksandru paredzēta personīga saruna par
Balvu pareizticīgās baznīcas celtniecības darbiem.

Vietējās pierobežas satiksmes
atļaujas
Jau gadu Balvu novada
iedzīvotājiem ir iespēja atvieglotā
kārtībā saņemt vietējo pierobežas
satiksmes atļauju (vīzu) braucieniem uz Krievijas Federāciju. Lai
saņemtu šo atļauju, iedzīvotājam
ir jābūt iekļautam sarakstā, ko sagatavo Balvu novada pašvaldība
un iesniedz to LR pilnvarotajam
robežas pārstāvim uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas
valsts robežas.
Pašvaldība
informē,
ka
tām personām, kuras jau ir
saņēmušās minēto vīzu un kurām
šai vīzai jau beidzas termiņš, ir
nepieciešams atkārtoti iesniegt
novada pašvaldībā iesniegumu
ar lūgumu iekļaut sarakstā, lai
saņemtu vietējo pierobežas satiksmes atļauju. Šāds iesniegums
jāraksta arī tām personām,
kuras ir iekļautas sarakstā vīzas
saņemšanai, bet visa gada laikā
vīzu nav saņēmušas.
Atgādinām noteikumus, kas
nosaka personu loku, kurām
ir tiesības lūgt šādas vīzas
saņemšanu.
Pamats
vietējās
pierobežas satiksmes atļaujas
saņemšanai ir:

• nekustamais īpašums pierobežas teritorijā (Krievijā);
radinieku apmeklējums;
• radinieku apbedījumu vietu
apmeklējums;
• medicīniskās
palīdzības
saņemšana;
• piedalīšanās kultūras, izglītības vai sporta pasākumos, ko
regulāri rīko Latvijas un Krievijas Federācijas valsts pārvaldes
iestādes un institūcijas, vai to
organizēšana;
• piedalīšanās reliģiskos rituālos;
• regulāra kontaktu īstenošana
saimnieciskās darbības jomā,
pamatojoties uz attiecīgiem
līgumiem bez tiesībām strādāt.
Jāpiebilst,
ka
iesniedzot
iesniegumu pašvaldībā, visi šie
minētie apstākļi ir jāapliecina
ar attiecīgiem dokumentiem
(izziņas, līgumi, u.tml.).
Laika posmā no 2013.gada
1.jūlija līdz 2014.gada jūlijam Balvu novada pašvaldība sarakstos
vīzu saņemšanai ir iekļāvusi 472
personas.

10.jūlija
Domes sēde
10.jūlijā notika kārtējā Domes
sēde, kurā kopumā tika izskatīti
26 jautājumi. Sēdē piedalījās 12
deputāti – Andris Kazinovskis,
Normunds Dimitrijevs, Aivars
Kindzuls, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Egons Salmanis, Ināra
Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Sarmīte Cunska, Valdis
Zeltkalns, Jānis Trupovnieks.
Par nekustamo īpašumu
Tika nolemts slēgt nomas līgumus par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā un Balvu
pilsētā iznomāšanu. Viens zemes
nomas līgums tika arī pagarināts.
Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļai
tika uzdots veikt darbības,
lai
reģistrētu
zemesgrāmatā
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Dārza ielā 18, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads un tajā esošos
dzīvokļus. Zemes īpašumam
Bērzpils pagastā tika piešķirts nosaukums „Bēržu mājas”. Deputāti
lēma atļaut atdalīt no Vectilžas
pagasta nekustamā īpašuma
„Kadiķīši” zemes vienību 10,3 ha
platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu „Kadiķīši
1”, zemes vienībām noteikts
zemes lietošanas mērķis - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība. Sēdes
laikā tika apstiprināti zemes
ierīcības projekti nekustamajiem
īpašumiem Krišjāņu, Tilžas un
Kubulu pagastos. Deputāti atcēla
Balvu novada Domes 2014.gada
15.maija lēmumus par nekustamo
īpašumu pārdošanu Lazdulejas un
Vectilžas pagastos. Atsavināšanai
tika nodots nekustamais īpašums
- divistabu dzīvoklis Daugavpils

ielā 41, Balvos, Balvu novadā, un
uzdots veikt visas darbības, lai
ierakstītu dzīvokli zemesgrāmatā
un pasūtītu tirgus vērtības
noteikšanas lietu. Depuāti ļāva
izslēgt no bilances pamatlīdzekli
– ēku Dzirnavu ielā 1, Balvos, Balvu novadā, kam atlikusī bilances
vērtība ir EUR 7605.81. No zemes
vienības Jāņa Logina ielā, Balvos
nolēma atdalīt vairākus zemes
gabalus. Depuāti apstiprināja
nekustamā
īpašuma
Vīksnas
pagastā izsoles rezultātus.
Par parādu piedziņu
Depuāti
nolēma
piedzīt
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 36,30 apmērā no
personas Kubulu pagastā un
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 1203,05 apmērā no
juridiskas personas Balvu pilsētā.
Par debitoru parādu dzēšanu
Tika lemts dzēst sociālā
dzīvokļa Krišjāņu pagastā miruša
īrnieka parādu par komunālajiem
maksājumiem Krišjāņu pagasta
pārvaldei EUR 51.17 apmērā, kurš
izveidojies no 2014.gada 2.janvāra
līdz 2014.gada 13.martam.
Par grozījumiem lēmumā
Tika pieņemts lēmums veikt
grozījumus Balvu novada Domes
2013.gada 17.janvāra lēmumā „Par
personas ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālā pakalpojuma apmaksu”.
Par grozījumiem nolikumā
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
nolikumā tika veikti grozījumi,
papildinot
10.punktu
ar
10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.6. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klases) matemātikas,
dabaszinātņu un tehnikas virziena
izglītības programma (programmas kods 23013111)”.
Par atļauju savienot amatus
Pamatojoties uz saņemto
iesniegumu, deputāti ļāva Balvu
Centrālās
bibliotēkas
direk-

torei savienot amatu ar ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda tradicionālās
kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājas amatu un
Kultūrkapitāla fonda Padomes
pārstāvja amatu.
Par mācību un konkursa
dalības maksas apstiprināšanu
Tika apstiprināta Balvu novada
pašvaldības Balvu Mūzikas skolas
mācību maksa EUR 7,00 mēnesī
un Latgales jauno pianistu konkursa dalības maksa EUR 8,00.
Par aizņēmumu
Depuāti
nolēma
lūgt
Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei
atļauju
2014.gadā
Balvu novada pašvaldībai ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 360
441,71 uz 14 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi
KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Balvu valsts
ģimnāzijas internātā" realizēšanai.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Sēdes laikā tika apstiprināts
saistošo noteikumu Nr.8/2014
“Par nekustamā īpašuma nodokli
par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju un tām piekritīgo zemi Balvu
novadā” projekts, kurā noteikta kārtība, kādā tiek maksāts
nekustamā īpašuma nodoklis
par Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju,
kas ierakstīta zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi,
uz kuras šī māja atrodas. Saistie
noteikumi stāsies spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
Domes sēdes noslēgumā
Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva sniedza
pārskatu par administrācijas un
pašvaldības iestāžu darbu 2014.
gada 1.pusgadā.

Balvu novada pašvaldības darbs 2014.gada
1.pusgadā
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva divas
reizes gadā Balvu novada Domes
deputātiem sniedz atskaiti par
pašvaldības darbu.
Par šī gada pirmo pusi atskaite
tika sniegta 10.jūlijā, kurā īsumā
atspoguļots paveiktais:
•
Pirms Līgo svētkiem
Balvu pilsētā tika uzstādīts videomonitors;
•
Gada sākumā tika veikta
videonovērošanas kameru iegāde
un uzstādīšana;
•
Sakārtota
elektrības
līnija Balvu pansionātā;
•
Lai arī šobrīd ir pagarināts
termiņš,
kad
pašvaldībām
jānodrošina Domes sēžu audio
ieraksti, Balvu novada pašvaldība
to veiksmīgi jau ir izdarījusi;
•
Balvu pilsētā Tehnikas
ielā ir sakārtota ūdens novades
sistēma;
•
Pilnībā
ir
atrisināts
jautājums par apsardzi pašvaldības iestādēs;
•
Regulāri risināms jautājums ir par ceļu uzturēšanu.
Pašvaldības ceļi iespēju robežās
tiek atjaunoti, veikta to profilēšana
un uzturēšana kārtībā, ko nevarētu
teikt par valsts ceļiem. Šajā sakarā
ir gatavotas vēstules Satiksmes
ministrijai ar lūgumu risināt šīs
problēmas;

•
Joprojām ir neskaidrs,
ko iesākt ar Dzirnavu ielu un tās
teritoriju pie ezera. Idejas ir, atliek tikai debatēt, kura no tām ir
izdevīgākā;
•
Diemžēl, ļoti bieži nākas
uzklausīt un risināt iedzīvotāju
sūdzības par dažādiem jautājumiem, kā arī regulāri strādāt ar
nodokļu parādniekiem;
•
Šogad
liels
darbs
ieguldīts, lai saprastu pašvaldībai
piederošās
un
reāli
dabā
eksistējošās
zemes
platības,
novadā ir veikta inventarizācija
par nekustamiem īpašumiem,
tāpat ir sakārtoti un apstiprināti
Saistošie noteikumi par zemes
nomu;
•
Šajā pusgadā aktuāli
bijuši jautājumi par Bēržu kapu
kapličas turpmāko renovācijas
gaitu. Pašlaik darbi ir apstājušies,
jo iesniegtais projekts netika
apstiprināts, šobrīd tiek meklētas
iespējas startēt jaunā projektā, lai
iegūtu līdzekļus, jo šis unikālais
Kultūras piemineklis novadā
noteikti ir jāsaglabā. Bērzpilī
drīzumā tiks uzstādīta arī piemiņas
plāksne „Brīvības cīņu (1918-1920)
karavīriem un Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem”;
•
Šobrīd tiek diskutēts
par kvalitatīvāko un ekonomiski
izdevīgāko interneta pieslēgumu

pašvaldībā, kas ļaus būtiski
ieekonomēt finanšu līdzekļus,
uzlabot pakalpojumu;
•
Pusgada laikā, neskaitot regulāras sanāksmes ar
nodaļu,
iestāžu
vadītājiem
un darbiniekiem, bijušas arī
vairākas svarīgas valstiska līmeņa sanāksmes – tai skaitā ar
Nodarbinātības valsts aģentūras
direktori un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministru, kā arī sanāksmes ar vietējo
valsts iestāžu vadītājiem un
speciālistiem, piemēram, Lauku
konsultāciju biroja darbiniekiem.
Šobrīd aktualizējies arī darbs ar
biedrībām.
•
Nesen ir uzstādīti trenažieri un skeitrampas pie Balvu
Valsts ģimnāzijas, pašvaldības
izpilddirektore atzīst, ka ir jādomā
par aktīva brīvā laika pavadīšanas
iespējām pilsētā. Joprojām ir
aktuāls jautājums par BMX trases
izveidi, kur iesākti darbi, skatīta
citu pašvaldību pieredze.
Pašvaldības
izpilddirektore
informēja, ka ikdienas darbā nākas
risināt ļoti dažādus jautājumus un
paveikts ir daudz.
Minētie
padarītie
un
ieplānotie darbi ir tikai neliela
daļa no pusgada laikā izdarītā,
turpinājums sekos nākošajos Balvu Novada Ziņu izdevumos.
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Gatavojoties piemiņas zīmes uzstādīšanai Bērzpilī
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris – Kazimirs Olekšs

Iepriekšējā Balvu Novada Ziņu
numurā jau aizsākām rakstu sēriju
par piemiņas zīmes „Brīvības
cīņu (1918-1920) karavīriem un
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” uzstādīšanu Bērzpils
pagastā. Viņu visu dzīve ir saistīta
ar Bērzpili, toreizējo Domopoles
pagastu. Idejas autors ir atvaļināts
Pulkvedis Pēteris Ziemelis, kurš
uzsver, ka šādas piemiņas vietas
ir nepieciešamas, lai atzīmētu
cilvēku nopelnus valsts labā, un
ka mums ir tiesības ar viņiem lepoties!

Šoreiz par ģenerāli Kazimiru
Olekšu. Kazimirs Olekšs dzimis
1886. gada 27.jūlijā toreizējā Balvu
rajona Bērzpils pagastā Mastarīgā
zemnieku ģimenē. Vecāki, redzot
dēla apdāvinātību, sūtīja viņu uz
Pēterpili pie krusttēva, lai mācītos
turienes skolās. Viņa prāts tiecās
uz militārām zinībām. 1907. gadā
Olekšs brīvprātīgi iestājies Krievu
armijā, dienē 174. kājnieku pulkā.
1910. gadā viņš iestājies Čugujevas
karaskolā, kuru beidzis 1913. gadā
ar podporučika pakāpi. Pirmā pasaules kara laikā dienējis Krievijas
armijas 25. kājnieku pulkā, vēlāk
Latviešu strēlnieku pulkā. No 1916.
gada bijis rotas komandieris, no
1917. - bataljona komandieris. 1918.
gada martā Voroņežā atvaļinājies
no dienesta un atgriezies vecāku
mājās Bērzpils pagastā. Pēc
Latvijas valsts nodibināšanas
1918. gada 18. novembrī Kazimirs Olekšs piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās, ieņemot
svarīgus amatus armijas militāri
administratīvajā aparātā. Latvijas
armijā iestājies brīvprātīgi 1918.
gada 10. decembrī, formējis
Virsnieku rotu.
Latvijas armijai atkāpjoties,
slimības dēļ palicis Rīgā. 1919.
gada janvārī iesaukts Sarkanajā

armijā, līdz maijam 2. Padomju
Latvijas strēlnieku pulkā, rakstvedis. Maijā pārbēdzis no Valmieras
uz Rīgu. Nosūtīts uz Liepāju. 1919.
gada 1. jūlijā iecelts par Latvijas
armijas Lejaskurzemes kara apgabala štāba priekšnieku. Piedalījies
kaujās pret bermontiešiem.
1919. gada 14. novembrī
Liepājas aplenkšanas laikā, kad
sākās
izšķirošais
uzbrukums
pilsētai un Latvijas armija atkāpās
no fortiem, Kazimirs Olekšs
novērtēja stāvokli un ar precīzām
un pareizām pavēlēm pārgrupēja
Latvijas armijas karaspēku, virzīja
to pret vāciešiem un satrieca to
labo spārnu, tā sekmēdams galīgu
uzvaru un bermontiešu padzīšanu
no visas Lejaskurzemes.
Par
kauju
nopelniem
paaugstināts par pulkvedi-leimantu (no 1919. gada 14. novembra).
1920. gadā iecelts par 4.Zemgales divīzijas štāba priekšnieku,
1921.gada janvārī - par 1.Latvijas
strēlnieku pulka komandieri, 1921.
gada augustā - par 3. Latgales
divīzijas štāba priekšnieku. 1924.
gadā paaugstināts par pulkvedi un
tajā pašā gadā iestājies Virsnieku
akadēmiskajos kursos, kurus beidzis 1926. gadā. No 1929. gada
bijis 8. Daugavpils kājnieku

Tuvojas Balvu pilsētas svētki
18.-19. jūlijs
Balvu pilsētas svētki
,,Es mīlu savu pilsētu, lai
dzirksteļo prieks!,,
Kas ir prieks?
Tas ir putns, kuru visi vēlamies
notvert.
Tas ir putns, kuru visi labprāt
redzam lidojam!
BALVENIET! Tuvojas pilsētas
svētki! Ieraugi LABO! Piedomā un
iesaki konkrētu cilvēku-balvenieti
kādai no šīm nominācijām, nosaucot cilvēka vārdu, uzvārdu.
NOMINĀCIJAS
Labs dakteris
Labs frizieris
Labs kosmetologs
Labs grāmatvedis
Labs bankas darbinieks
Labs pārdevējs
Labs farmaceits
Labs masieris
Labs rokdarbnieks
Labs pirtnieks
Labs celtniecības iekšdarbu
meistars
Labs elektriķis
Labs arhitekts
Labs akmeņkalis
Raksti uz e-pastu kac@balvi.lv,
zvani, sūti īsziņu pa tel. 25608580
Vitai.
Lai dzīve kļūtu jauka, nemaz
nevajag daudz: sirsnīga uzslava
tam, kurš to gaida vismazāk.
Gaidīsim līdz 17. jūlijam!
PALDIES!
PRIECĀSIMIES PAR VIŅIEM
UN BŪSIM KOPĀ AR VIŅIEM 19.
JŪLIJĀ!
Svētku gaidīšanas prieksGATAVOŠANĀS!
Tu esi balvenietis, Tu proti
strādāt un proti atpūsties! Rodi
iespēju apliecināt savu piederību

pilsētai kādā no aktivitātēm, kuras
jau ir kļuvušas par tradīcijām
svētkos!
IZROTĀTU
TRANSPORTA
LĪDZEKĻU PARĀDE „Balvi rullē!”
Pilsētas,
valsts
iestāžu,
uzņēmumu vadītāji, iedzīvotāji,
viesi-reklamējiet savu iestādi,
sevi, ka jūs esat Balvos, kopējā
izbraucienā izrotātā, uzmanību
piesaistošā, transporta līdzeklī.
Vairosim prieku, izbrīnu sev un
citiem! Jā, piedomā, izdari un
gūsti gandarījumu! (naudas balvas)
Pieteikšanās pa telefonu 26497574, Ināra Frolova
ŪDENS KARNEVĀLS - pašdarināto peldlīdzekļu izbrauciens
Balvu ezerā. Tu vari izgudrot un
pagatavot kaut ko īpašu ar ko var
pārvietoties ūdenī, jo Tu viens
vai komandā to demonstrēsi
braucienā pa Balvu ezeru. Tu vari
pārvērst savu laivu, katamarānu...
īpašā noformējumā, galvenais
pievērst skatītāju uzmanību (naudas balvas).
Pieteikšanās pa telefonu29336428, Edgars Kaļva
AKCIJA „Veiksmīgais balvenietis” - no 14. jūlija Balvu Kultūras un
atpūtas centrā varēs iegādāties
iezīmētu ar ciparu bumbiņu par
1 EUR. Pasākuma dienā tās visas
tiks ielaistas Lāča dārza dīķī un no
visām izmakšķerēs 10 veiksmīgos
ciparus, kuri savā īpašumā iegūs
10 x vairāk. Ir tā vērts mēģinātsvētki taču!
Svētki izdosies, un Tu būsi
gandarīts par tiem tikai tad, ja tajos būsi ne tikai skatītājs, bet gan
kā kādas aktivitātes dalībnieks un
vēl būsi iesaistījis savu ģimeni,
draugus, kolēģus, kaimiņus...
Ja vēlies, lai svētki Tev uzsmai-

da, vispirms uzdāvini tiem savu
labo garastāvokli!
Balvu pilsētas svētki Lāča
dārzā
18. jūlijs Lāča dārzā
21.00 KONCERTS dzied māsas LEGZDIŅAS
22.30 Ugunssalu ielaišana Lāča dārza dīķī
23.00 UGUNSŠOVS
19. jūlijs Lāča dārzā
10.00 Tirgus lustes
Bērnu laukums - piepūšamā
atrakcija, Sumo cīņas...
12.00 Izrotātu transporta līdzekļu parāde ,,Balvi rullē!”
(KAC stāvlaukums - Brīvības
iela - Bērzpils iela - Daugavpils
iela - Partizāņu iela - Brīvības iela
gar parku, iebraucot Lāča dārzā)
12.30 Bērnu braucamrīku parāde Lāča dārzā
13.00 KONCERTS postfolkloras grupa ,,RIKŠI”
14.00 ,,Veiksmīgā balvenieša
noteikšana” (,,bumbiņu zveja”)
14.30 KONCERTS Dailes teātra aktieru ansamblis ,,ILGA”
16.00 KONCERTS Balvu jauniešu grupa “ELEKTROLĪTS”
17.30 ,,Ūdens karnevāls” pašdarinātu peldlīdzekļu izbrauciens Balvu ezerā
19.00 Svētku uzrunas, apbalvošana, ,,Laimīgā balvenieša
noteikšana”
19.30 IZRĀDE Baltinavas
amatierteātris ,,PALĀDAS”
22.00 Pilsētas estrādē
ZAĻUMBALLE, spēlē grupa
,,CEĻAVĒJŠ,,
Ieeja EUR 3
Lai mums izdodas ieraudzīt,
notvert un paturēt prieka putnu!

pulka komandieris. 1935. gadā
iecelts par 2. Vidzemes divīzijas
komandiera palīgu. 1935. gadā
paaugstināts par ģenerāli. 1936.
gadā atvaļināts it kā slimības
dēļ. Dzīvojis Rīgā un strādājis
a/s "Ogle" valdē, Centrālajā
savienībā "Turība". Vācu laikā bijis Rēzeknes patērētāju biedrības
tehniskais vadītājs, pēc tam saimniekojis savās ūdensdzirnavās
Maltas pagastā. Pēc 2. pasaules
kara dzīvojis Rīgā un strādājis
ielu komitejā. Miris 1970. gada 2.
februārī un apbedīts Rīgā, Sarkandaugavas kapos.
Ģimene: Ģenerālis Kazimirs Olekšs 1926.gada 24.jūlijā ir
precējies ar Kristīni Bērziņu (dzimusi 1896.gada 1.martā). 1926.
gada 31.augustā ir piedzimusi
meita Nelija Valida un 1934.gada
15.maijā - meita Karīna Andra.
Apbalvojumi: Lāčplēša kara
ordenis Nr.2070 (par Liepājas
aizstāvēšanu pret Bermontu),
Trīszvaigžņu ordeņa IV šķira
(1926), Trīszvaigžņu ordeņa III šķira
(1928), Aizsargu Nopelnu Krusts
(1932), Sv. Annas IV šķiras ordenis
ar uzrakstu "Par drošsirdību" (1915),
Sv. Staņislava III šķiras ordenis ar

šķēpiem un lenti (1915), Sv. Annas
III šķiras ordenis ar šķēpiem un
lenti (1915), Sv. Staņislava II šķiras
ordenis ar šķēpiem un lenti (1915),
Sv. Annas II. šķiras ordenis (1915),
Sv. Jura zobens (1916) - augstākais
virsnieka apbalvojums cariskās
Krievijas armijā, Sv. Vladimira IV
šķiras ordenis ar šķēpiem un lenti
(1917) kā arī daudzām medaļām.
Turpmākajās Balvu Novada
Ziņās rakstīsim par Lāčplēša kara
ordeņa kavalieriem Ludvigu Topecu, Semjonu Arhipovu, Aleksandru Lāci un Jāni Pugaču. Ja
kādam ir kāda informācija par
šiem cilvēkiem, būsim pateicīgi
uzzināt ko vairāk. Rakstiet uz epastu zinas@balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībai, Bērzpils
iela 1a, Balvi, LV-4501, vai zvaniet
64522830.
Tāpat ikvienam ir iespēja
ziedot šīs piemiņas plāksnes izveidei Bērzpilī uz konta numuru
LV64PARX0012592970006,
AS Citadele banka, saņēmējs
Balvu novada pašvaldība, Reģ.
nr.90009115622,
ar
norādi
Bērzpils piemiņas plāksnes izveidei. Ziedotāji tiks īpaši pieminēti
un godināti.

,,Dziesmas dvēseli
plenērs Tilžā
No 16.-20. jūnijam notika
Balvu novada jaunatnes iniciatīvu
atbalstītais projekts- plenērs,
radošās darbnīcas ,,Dziesmas
dvēseli meklējot”. Tā dalībnieki
bija Tilžas vidusskolas 3.-9. klašu
kora dalībnieki un kora diriģente
Linda Vītola.
Projekta realizācijā palīdzēja
arī skolotājas Aiva Aleksandrova
un Inese Pujate.
Kora
dalībnieki
nedēļas
garumā lietderīgi un kvalitatīvi
pavadīja savu brīvo laiku, pilnveidoja muzicēšanas un vokālās
prasmes.
Katrs plenēra rīta cēliens
sākās ar Rīta balsi, kurā dalībnieki
vingroja, apvienojot kustības
brīvā dabā ar dziedāšanu,
darbojās ar elpošanas un skaņu
artikulēšanas vingrojumiem. Katrs
dalībnieks dalījās savās izjūtās par
iepriekšējās dienas notikumiem
un izjūtām un ko gaida no šīs dienas. Ik rītu tika kopīgi dziedāta arī
plenēra himna ,,Dziedot dzimu,
dziedot augu”.
Tālāk katru dienu sekoja
Kopības balss. Šajā laikā dalībnieki
turpināja apgūt 11. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
repertuāru, strādāt pie dziesmu izpildījumiem, pilnveidoja
vokālās prasmes, kopā ar kora
koncertmeistaru Ģirtu Ripu notika
koncertprogrammas apgūšana un
veidošana.
Pēc Sāta balss, kad tika
baudītas
skolas
pavārīšu
sarūpētās pusdienas, katru dienu sekoja Meklējumu un Atradumu balss, kurā kora dalībnieki
apmeklēja mūzikas instrumentu
muzeju
Gaigalavā,
klausījās
kolorīti latgaliskajā Gunāra Igauņa
stāstījumā un mūzikas instrumentu spēlē, mēģināja paši izvilināt skaņas no mūzikas instrumentiem un tradicionālajiem
skaņu rīkiem. Saipetnieku muzejā
izzināja vēsturiskus priekšmetus,
uz brīvdabas skatuves dēļiem

meklējot”

viens otram sniedza koncertu,
atklājot ne tikai muzikālus talantus, spēlēja muzikālas rotaļas.
Otrdienas pēcpusdienā brauca
pārgājienā
ar
velosipēdiem,
spītējot dabas stihijām, kurināja
ugunskuru, spēlēja tautasdziesmu
maratonu. Trešdien pēcpusdienā
gāja pārgājienā uz Svātūnes ezeru, ezera krastā, skolotājas Ivetas Kuģenieces vadībā, mācījās
veidot skaistus pušķus no kļavu
lapām, spēlēja mēmo šovu
un, spītējot aukstumam un lietum, kurināja ugunskuru un
cepa desiņas. Savukārt ceturtdienas pēcpusdienā devās uz
Tilžas kultūrvēstures muzeju, kur
muzeja vadītāja Rutta Silauniece
stāstīja par sava novada muzikāli
kultūrvēsturiskajiem procesiem,
iepazīstināja ar sava pagasta
izcilākajām mūzikas personībām
un pašdarbības kolektīviem.
Skolotājas Aivas Aleksandrovas
vadībā piedalījās sportiskajās
stafetēs un dziedāja karaoke.
Piektdienas rīta cēliens pagāja
jau patīkamā satraukumā, jo bija
jāpabeidz sagatavošanas darbi
koncertam.
Koncerts
un
plenēra
noslēgums ,,Dziesmas dvēseli
meklējot” notika Tilžas evanģēliski
luteriskajā baznīcā. Prieks, ka
uz koncertu bija ieradies kupls
klausītāju pulciņš - draudzes locekļi, Tilžas pagasta iedzīvotāji,
bērnu vecāki, kuri noslēgumā, ar
asarām acīs, izteica savu sajūsmu
un pateicības vārdus.
Kā atzina plenēra dalībnieki, ir
prieks un gandarījums par krietni
padarītu darbu- izdevušos koncertu. Šajā nedēļā saturīgi pavadīts
laiks, pilnveidojot muzicēšanas
prasmes. Gūta jauna pieredze
darbojoties brīvā dabā, stiprināta
kolektīvisma- kora, kā viena veseluma ideja un gūta koncertēšanas
pieredze.
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Skaisti izdejots festivāls „Eima, eima!”
No 4. līdz 6.jūlijam Balvos jau
trešo reizi notika Starptautiskais
tautu deju festivāls „Eima, eima!”,
kurā piedalījās deju kolektīvi no
Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju
novadiem, viesi no Nīderlandes,
starptautiskā deju grupa „Hai La
Joc” un orķestris „Ferdivedunsje”, horeogrāfe, flamenko deju
meistarklases
vadītāja
Tonje
Lieberg no Oslo, Norvēģijas,
Polijas deju grupa „Raspodija”,
Pleskavas apgabala deju ansamblis “Russkije Uzori“ (Krievija), Rīgas
VEF Kultūras pils vidējās paaudzes deju kolketīvs „Dardedze” un
senioru deju kopa „Krustpilietis”
no Jēkabpils.
Ikvienam dejas cienītājam
bija iespēja baudīt festivāla
meistarklasi
pie
flamenko
pasniedzējas Tonjes Lieberg no
Oslo un koncertus Rugāju novada estrādē, Vīksnas pagastā,
Balvu pansionātā, Viļakas pilsētas
estrādē un lielkoncertu „Es nedēļu
izdejoju!” Balvu pilsētas estrādē.
Festivāla
režisore
Ilga
Oplucāne atzīst, ka ir prieks par
paveikto, prieks par satiktajiem un
iegūtajiem jaunajiem draugiem no
Nīderlandes, Polijas, Norvēģijas,
Krievijas un Rīgas, par jauko
atkaltikšanos ar krustpiliešiem,
kaimiņu novadu dejotājiem un
svētku organizētājiem Rugājos un
Viļakā, un pateicas visiem, kuri
iesaistījās svētku organizēšanā un
norisē: „Tik ļoti daudz „paldies!”
gribas pateikt visiem, kuri sapņoja,
veidoja, zīmēja, šuva, pavadīja,
stāstīja, vizināja, sagaidīja, pina,

baroja, guldināja un veica vēl 100
citus lielākus un mazākus darbus.
Tikai pēc kopīgas vienošanās
darbos varam teikt, ka festivāls
izdevās - to apliecināja holandieši,
to apliecināja horeogrāfe Tonje
no Oslo, kuriem pašiem ir liela
festivālu organizēšanas pieredze,
un citi svētku dalībnieki. Par labajiem vārdiem ir patiess prieks un
gandarījums.”
Uz tikšanos jau pēc 2 gadiem
4.festivālā “Eima, eima!“.

Festivāla gājienu uzsāk Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopas “Nebēda” dejotāji

Festivāla dalībniekus un apmeklētājus uzrunā Balvu novada Domes
priekšsēdētājs A.Kazinovskis, paužot gandarījumu par lielo dalībnieku
skaitu, vieskolektīviem un daudzveidīgajām dejām

Lielkoncertā „Es nedēļu izdejoju!” Balvos tika izdzīvotas septiņas dienas
un koncerta noslēgumā meitenes, kuras vadīja šo sarīkojumu, nāca ar ziediem un vainagiem, kuros varēja saskatīt, kā veidojas nedēļa no pirmdienas
līdz svētdienai – no nelieliem ziedu pušķīšiem nedēļas pirmajās dienās līdz
noslēgtajam lielā vainaga aplim svētdien. Un tad atkal viss sākas no gala

Vectilžas pagasta jauniešu deju kopa

Festivāla lielkoncerts “Es nedēļu izdejoju” estrādē pulcēja daudz skatītāju. Noslēguma koncertu apmeklēja arī
Balvu novada Domes un pašvaldības vadība un Polijas pilsētas Žukowas pašvaldības oficiālā delgācija

Internacionālā deju grupa “Hai la Joc” skatītājus pārsteidza gan ar jautrām dejām koka tupelēs, gan arī ar
teatrāliem uzvedumiem

Šķiet, ka pieredzējušās Polijas deju grupas “Rapsodia” uzstāšanās
neatstāja vienaldzīgos ne Balvos, ne Rugājos, ne arī Vīksnā
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Noteiktas futbola turnīra spēcīgākās komandas
9.jūlijā ar spraigām fināla
spēlēm noslēdzās Balvu Sporta
centra rīkotais divu dienu futbola
turnīrs „Balvi OPEN CUP”, kurā
par godalgotām vietām cīnījās
16 komandas no visas Latvijas –
kopumā 198 dalībnieki.
Balvu pilsētas stadionā par
uzvarām cīnījās 2001.-2002.gadā

dzimušie sportisti, kopumā 6
komandas. Labākie šajā turnīrā
bija Balvu Sporta centra futbolisti, labākais spēlētājs – Daniels
Saliņš, otrajā vietā ierindojās TFK
Rēzekne, labākais spēlētājs –
Artūrs Meikulāns, aiz sevis atstājot
FK Auda, labākais spēlētājs –
Niklāvs Varakājs. Savukārt 4., 5.

Balvu SC 2005.-2006.gadā dzimušo futbolistu komanda turnīrā ieguva godalgoto 3.vietu. Treneris Andris Bačuks.

Par uzvaru priecājas Balvu SC futbola komandas 2001.-2002.gadā
dzimušie sportisti. Treneris Jānis Zakarītis

un 6. vietas izcīnīja attiecīgi FK
Mārupe, Ludzas komanda un
futbolisti no Madonas. Turnīra
laikā tika noteikts arī labākais
uzbrucējs – Daniels Bogdanovs
(TFK Rēzekne), labākais aizsargs –
Rihards Kacēns (Balvu SC), labākais
vārtsargs – Ričards Bite (FK Auda).
Savukārt jaunāko futbolistu
– 2005.-2006.gadā dzimušie
– grupā 1.vietu turnīrā izcīnīja
Rēzeknes FA, labākais spēlētājs

Briežuciemā koncertē igauņi
Pateicoties viesmāksliniekiem
no Igaunijas, 12. jūlijs Briežuciema
pagastā izvērtās skaists un skanīgs.
Koncertēja sieviešu ansamblis ‘’FANNI’’, kurš priecēja ar ļoti

skanīgu un kvalitatīvu sniegumu.
Savukārt vīriešu šova deju grupa
pārsteidza ar interesantu, atraktīvu
un drosmīgu sniegumu. Igauņu
tautu dejas izdejoja sieviešu deju

Uzstājas vīriešu šova deju grupa

kolektīvs.
Šie kolektīvi kopā koncertē
vairākus gadus. Aptuveni pirms
pieciem gadiem dāmu kolektīviem pievienojušies arī atraktīvie
vīrieši, tādejādi koncertos ieskanas arī jautras un amizantas notis,
kas koncertiem piešķir „odziņu”.
Kā izteicās pašas dāmas, viņas neapvainojas, ka bieži tiek ievēroti
tieši vīrieši, viņām par to esot
prieks. Bet abi dāmu kolektīvi, nenoliedzami, izcēlās ar kvalitāti un
acīm redzamu uzstāties prieku.
Koncerts
bija
saturīgs,
kvalitatīvs un ļoti sirsnīgs, par ko
paldies māksliniekiem no Igaunijas! Ceram arī uz turpmāku
sadarbību! Paldies arī kultūras
ļaudīm no Viļakas, kuri piedāvāja
uzņemt
Briežuciemā
šos
talantīgos un sirsnīgos Igauņu
amatiermākslas kolektīvus.

– Adrians Kupčovs, 2.vietā
ierindojās FK Auda, labākais
spēlētājs – Mārcis Bidenieks,
savukārt Balvu SC komanda ieguva 3.vietu, labākais spēlētājs –
Regnārs Gaiduks. Desmit komandu konkurencē 4.vietu ieguva
FK Mārupe, 5.vietu - FB Gulbene
2005-1, 6.vietu – Rēzeknes FA – Interfine, 7.,8.,9. un 10.vietu ieguva
attiecīgi Ludzas NSS, Balvu SC – 2,
FK Lubāna, FB Gulbene 2005-2.

Šajā grupā par labāko vārtsargu
tika atzīts Aleksandrs Kvitovs (FA
Rēzekne), par labāko uzbrucēju
– Roberts Kuzņicovs (FK Auda),
bet par labāko aizsargu – Kristers
Zelčs (Balvu SC).
Balvu Sporta centra vadītājs
Edgars Kaļva pateicās visiem
turnīra
dalībniekiem,
īpaši
komandu treneriem, un novēlēja
sportiskus panākumus visiem arī
turpmāk.

Mums ir ar ko lepoties un
ir ko rādīt citiem!
2013.gada oktobrī Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu „Tūrisma infrastruktūras
attīstība Balvu novadā”. Projekta
realizācija tuvojas noslēgumam.
Paveikts ir daudz! Visā Balvu novada teritorijā ir uzstādītas 25
norādes zīmes uz tūrisma objektiem. Aktīvi tiek strādāts pie
tūrisma
informācijas
stendu
uzstādīšanas. Ir uzstādīti 2 jauni
tūrisma informācijas stendi Balvu pilsētā – pie Balvu Novada
muzeja un Brīvības/Skolas ielu
krustojumā. Kā arī viens tūrisma
informācijas stends uzstādīts
stāvlaukumā netālu no Balvu
un Gulbenes novadu robežas.

Tuvākajā laikā plānots uzstādīt
vēl divus jaunus tūrisma stendus
– Tilžas centrā un stāvlaukumā
netālu no Balvu un Rēzeknes novadu robežas. Jaunā infrastruktūra
ir ar vienotu koncepciju un dizainu. Balvu novada tūrisma produktam paaugstināsies pievilcība
un tas kļūs pieejamāks tūristiem.
Jaunās norāžu zīmes un stendi
priecēs gan Balvu novada viesus,
gan iedzīvotājus!
Tūrisma norāžu zīmes un
tūrisma stendi uzstādīti projekta
Nr. 13-07-LL04-L413201-000007
„Tūrisma infrastruktūras attīstība
Balvu novadā” ietvaros.

Zita Mežale,
Briežuciema Tautas nama
vadītāja

Visi Igaunijas deju kolektīvu dalībnieki
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Briežuciema nometnes dalībnieki radoši Balvu ezeru izdaiļo strūklaka
pavadījuši laiku
No 16. - 20.jūnijam Briežuciema pamatskolā notika radošā
vasaras skola „Kalambūrs”, kurā
piedalījās dalībnieki no dažādiem
novadiem - Balvu, Baltinavas,
Viļakas, Daugavpils, Rīgas, Iecavas, Olaines.
Vienā no aktivitātēm dalībnieki
noskaidroja, ka kalambūrs nozīme
jautrība, un tiešām, nometnē
tās netrūka. Nometnes laikā
apmeklētāji piedalījās 5 radošajās
nodarbībās: tapošanā, kur darbojoties fantāzijai, tika gatavotas ne tikai šalles, bet arī bantes
un svārki; kokapstrādē, kur katrs
dalībnieks izgatavoja unikālus
auskarus un rokassprādzi; teātra

pulciņā, kura laikā iestudēto
ludziņu varēja redzēt noslēguma
pasākumā; vides mākslinieki
atdzīvināja skolas rotaļu laukumu
un arī foajē telpu; eksperimentos
jaunieši uzzināja daudz jauna, pat
izgatavoja vulkānu.
Otrajā dienā visi devās
ekskursijā uz Jaunlaicenes muzeju, kur izgatavoja rotaļu vāveres
no parastiem trijstūra lakatiņiem,
šāva ar kaķenēm un mācījās palaist
„spārītes”. Apskatīja arī Alūksnes
Vides muzeju, kurā neaizmirstamas sajūtas radīja akmeņi, kas UV
starojuma ietekmē spīdēja, kā arī
izstaigāja Zeltiņu karabāzi un pabija dažos no bunkuriem.

Vasaras skolas dalībnieki
iejutās arī detektīvu lomās un
meklēja pierādījumus, ietērpa
policistus interesantās formās,
kā arī visu nakti dejoja un spēlēja
spēles nakts diskotēkā.
Pēdējā nometnes dienā visi
skatījās nometnes laikā uzņemtās
bildes, dalījās iespaidos, un
izrādās, ka šis bija 5 gads, kopš
Briežuciemā notiek nometnes,
tāpēc visi kopīgiem spēkiem
atcerējās pašas pirmās nometnes
un, protams, ēda lielo svētku
kūku.
Nometnes vadītāja,
I. Ozoliņa

Rubeņu ciema iedzīvotājiem savs mini futbola
laukums
7.jūlijā Bērzkalnes pagasta
Rubeņu ciemā pulcējās apkaimes
aktīvākie bērni, jaunieši un citi
pagasta iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
Inta Kaļva un pagasta pārvaldes
vadītājs Jānis Roginskis, lai atklātu
jaunizveidoto mini futbola sporta
laukumu.
Sporta laukums izveidots pateicoties Rubeņu ciema jauniešu
iniciatīvai. Pagasta pārvaldes
vadītājs ņēma vērā to ieteikumus
un sāka laukuma atjaunošanas
un labiekārtošanas darbus. Pašu
spēkiem tika sagādāts materiāls,
izgatavoti vārti. Ar pašvaldības
izpilddirektores palīdzību tika
iegūts basketbola grozs un vairogs. Savukārt Latvijas autoceļu
uzturētājs palīdzēja ar laukuma
izlīdzināšanas darbiem. Futbola
vārtiem joprojām nav tīkla, bet šis
jautājums tiks risināts.
Laukuma atklāšanas brīdī
J.Roginskis pateicās visiem, kuri
ieguldījuši darbu, lai laukums taptu, un, dāvinot jauniešiem bumbas, novēlēja veiksmi un sportiskus panākumus.

Biedrībai
“Balvu
Teātris”
tika piešķirts Eiropas Lauksaimniecības
fonda
lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums
projekta “Ezera sonāte”, Nr.
13-07-LL04-L413202-000017
īstenošanai. Projekta kopējās

izmaksas - EUR 13645,51, tai
skaitā ELFLA finansējums EUR
8964,09. Lai strūklaku uzstādītu
bija nepieciešams arī Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums
4681.42 EUR apmērā, kas tika
piešķirts
no
pamatbudžeta
līdzekļiem.
Strūklakas risinājumu, cenu
aptaujas rezultātā, piedāvāja un
strūklaku uzstādīja SIA “Platpirs”
no Ogres. Projekta vadītāja Irēna
Začeva.

Balvu novada kori piedalās Pasaules
koru olimpiādē 2014
No 2014. gada 9. līdz 19.
jūlijam Rīgā notiek pasaulē
lielākais koru mūzikas festivāls
„Pasaules koru olimpiāde” (World
Choir Games), kurš pulcēja piecu
kontinentu 73 valstu 460 koru 27
000 dalībniekus.
Desmit dienu laikā Rīgas
labākajās koncertzālēs un parkos
norisinās konkursi 29 kategorijās,
meistarklases, svētku koncerti un
draudzības koncerti, dalībnieku
gājiens un daudzi citi aizraujoši
pasākumi.
13. jūlija lielkoncertā piedalījās
arī mūsu novada Balvu Kultūras
un atpūtas centra jauktie kori –

„Mirklis” (vadītājs Uldis Kokars) un
„Ezerkrasts” (vadītāja Anastasija
Ločmele).
Pasaules koru olimpiādes
ideja un mērķis ir caur dziesmu
veicināt izpratni un mieru starp
tautām, vienot cilvēkus no visas
pasaules draudzīgā sacensībā. Šī
olimpiāde notiek katru otro gadu
katru reizi citā kontinentā.
No 2000. gada, kad notika
pirmā Pasaules koru olimpiāde,
tā izaugusi par lielāko šāda
veida pasākumu pasaulē, kurā
piedalījušies vairāk nekā 5800
koru un 260 000 dziedātāju no
100 valstīm.

Vasaras skola Ziemeļlatgales
jauniešiem
par
pilsoniskās
līdzdalības procesiem
Aktīvākie Rubeņu ciema bērni un jaunieši
Arī pašvaldības izpilddirektore I.Kaļva vēlēja veiksmi un
panākumus, trenējoties jaunajā
laukumā:
„Novadā
notiek
daudz dažādu sacensību, gan
basketbolā, gan futbolā, gan arī
volejbolā. Lai Jums izdodas izveidot savu komandu un jau drīzumā

startēt sacensībās”.
Lai piepildītos arī turpmākās
pagasta ieceres – estrādes un
vingrošanas stieņu ierīkošana,
gaisā tika palaistas krāsainas gaismu laternas, kuras pierādīja, ka šie
plāni noteikti piepildīsies!

Balvos uzstādītas skeitrampas un brīvdabas
trenažieri
Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar Biedrību „Radošās
Idejas” ir īstenojusi projektu
„Brīvā laika pavadīšanas un aktīvas
atpūtas iespēju pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem”.
Lauku
atbalsta
dienests
2013. gada nogalē apstiprināja
Biedrības „Radošās Idejas” projekta iesniegumu Nr. 13-07-LL04L413201-000008 „Brīvā laika
pavadīšanas un aktīvas atpūtas
iespēju
pilnveidošana
Balvu
novada
iedzīvotājiem”,
kas
tika
iesniegts
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros.
Veicot projektā paredzētās
aktivitātes, ir uzstādīti pieci
brīvdabas trenažieri un divas skeitrampas Balvu Valsts ģimnāzijas
teritorijā pie stadiona, Dārza ielā
2, Balvos.
Projekta mērķis ir sasniegts.

Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar biedrību “Balvu
Teātris” Balvu ezerā netālu no tilta
pār Bolupi ir uzstādījusi peldošu,
rotējošu strūklaku, kura nakts
stundās ir arī apgaismota.

Balvu novada iedzīvotājiem ir
plašākas iespējas aktīvi atpūsties
un nodarboties ar sportu, uzlabojot savu veselību un pašsajūtu.
Brīvdabas
trenažieri
sniedz
iespēju trenēties brīvā dabā arī
ziemas laikā. Jauniešus vairāk
saistīs skeitrampas, kas izvietotas
uz asfalta seguma blakus futbola
laukumam.

Projekta kopējās izmaksas
ir EUR 6039,41, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 5435,47.
Līdzfinansējumu EUR 603,94
nodrošina biedrība „Radošās Idejas” sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību.
Projekts noslēdzās 2014. gada
30. jūnijā.

Projekts „Ziemeļlatgales NVO
darbības aktivizēšana”
līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/
MIC/019/1/L/053*
„Uzzini! Piedalies! Iesaisti!”
Biedrība
„Balvu
novada
attīstības veicināšanai „SAVI”” aicina aktīvos Ziemeļlatgales (Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas
novada) jauniešus vecumā no 16
līdz 23, piedalīties vasaras skolā
par pilsoniskās līdzdalības procesiem „Uzzini! Piedalies! Iesaisti!”.
Vasaras skolas norises laiks: 2014.
gada 17.,18.,22.,23. jūlijs un 4.augusts, norises vieta - Balvu pilsēta.
Vasaras skolas mērķis ir veicināt
jauniešu pilsoniskās līdzdalības
procesus Ziemeļlatgalē un sniegt
jauniešiem jaunas zināšanas un
prasmes, kuras iedvesmos viņus
realizēt savas ieceres un ģenerēt
jaunas idejas. Vasaras skolas ietvaros tiks organizēts pieredzes
apmaiņas brauciens uz Līvāniem.
Vasaras skolā ar jauniešiem
strādās Māris Resnis - atpazīstams
treneris jauniešu, sociālo un
jaunatnes darbinieku vidū visā
Latvijā, kā arī Rēzeknes augstskolas docents Gunārs Strods, kurš
vadīs praktiskas apmācības par
sociālo mediju un interneta resursu nozīmi pilsoniskās līdzdalības
procesos. Pasākuma ietvaros
tiks aktualizēts jautājums par

brīvprātīgo darbu Ziemeļlatgalē,
kur savā pieredzē un zināšanās
dalīsies Gulbenes jauniešu kluba
„Dēms” vadītāja Anita Birzniece.
Dalībniekiem tiks nodrošinātas bezmaksas pusdienas un
tiks segtas transporta izmaksas par
visām vasaras skolas dienām - gan
nokļūšanai līdz norises vietai, gan
nokļūšanai mājās.
Pieteikties vasaras skolai var
līdz 2014.gada 15.jūlijam, rakstot
vai zvanot biedrības „Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”
biroja vadītājai Svetlanai Tomsonei, tālr.:26691977, e-pasts: svetlana_tomsone@inbox.lv. Darba
plāns pieejams Balvu novada
mājaslapā www.balvi.lv.
Aicinām piedalīties jauniešus,
kuri ir aktīvi sava novada
sabiedriskās dzīves veidotāji un
kuriem nepieciešama iedvesma
un jaunas zināšanas savu ideju
realizācijai!
* Projekts tiek īstenots Īslandes,
Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ
finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts
ar Sabiedrības integrācijas fonda
starpniecību.
Projektu īsteno biedrība „Balvu
novada attīstības veicināšanai
„SAVI””
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2014.gada 15.maija
lēmumu (prot. Nr.7, 51.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2014.gada 15.maijā

		

Nr.6/2014

GROZĪJUMS 2011.GADA 20.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3/2011 „PAR
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
„SAN-TEX” SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļām
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SANTEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” šādu grozījumu:
Izteikt 1.pielikuma tabulas 5.sadaļas „Citi pakalpojumi” 5.5., 5.6. un
5.7. šādā redakcijā:
5.5.

Ūdens piegāde

5.6.

Notekūdeņu
attīrīšana

5.7.

Tīklu tehniskā uzturēšana

novadīšana

m³

0.70

0.15

0.85

un m³

0.92

0.19

1.11

m²

0.09

0

0.09

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2014.gada 15.maija lēmumam
(sēdes protokols Nr.7, 51.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Grozījums 2011.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto
pakalpojumu cenrādi”” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Pašvaldības aģentūra „San-Tex” atsevišķiem sniegtajiem
pakalpojumiem tiek mainīti tarifi. Atbilstoši likumdošanai,
izmaiņas ir jāiekļauj iestādes cenrādī saistošo noteikumu
formā.
Saistošie noteikumi nosaka Pašvaldības aģentūras „SanTex” sniegto pakalpojumu cenas.
Nav

Nav

Nav
Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Renovēta Tilžas vidusskola

Tilžas vidusskolas šī gada
12.klases absolventu izlaidums ir
bijis vēsturisks, pirmkārt jau tādēļ,
ka to ar savu klātbūtni pagodināja
Latvijas
Republikas
Ministru
prezidente Laimdota Straujuma,
otrkārt, tādēļ, ka tas bija pirmais
izlaidums renovētajā skolā.
Pirms
Līgo
svētkiem,
19.jūnijā, notika svinīgā Tilžas
vidusskolas atklāšana pēc rekonstrukcijas. Pirms svinīgās
lentas pārgriešanas, skolas direktors Voldemārs Čeksis atgriezās
nesenā pagātnē un pastāstīja
par projekta norises gaitu, kā arī
izteica pateicību Balvu novada
Domes priekšsēdētājam Andrim
Kazinovskim par sniegto atbalstu.
Lai pateiktos projekta realizēšanā
iesaistītajām personām – Domes

priekšsēdētājam,
pašvaldības
izpilddirektorei,
pagasta
pārvaldniecei, būvniekiem, projekta vadītājam, un būvuzraugam,
kā arī skolas kolektīvam, Tilžas
vidusskolas direktors katram
pasniedza fotogrāfiju ar skolas fotogrāfiju „pirms” un „pēc”
renovācijas.
Skola
ieguvusi
pavisam
citu izskatu. Tā kļuvusi ne tikai vizuāli pievilcīgāka, bet arī
energoefektīva. Ēkai nosiltinātas
ārsienas un jumts, nomainītas
ārdurvis un sporta zāles logi. Tai
daļēji veikta ventilācijas sistēmas
rekonstrukcija. Ir veikta apgaismes
spuldžu nomaiņa sporta un aktu
zālēs, kopā uzstādot 140 jaunus
LED 8 W gaismekļus.
Domes priekšsēdētājs Andris

7.

Sākusies nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija
No 1.jūlija līdz 30.jūlijam
notiek SIA “ZAAO” (ZAAO)
organizēta
elektrotehnikas
savākšanas akcija “Sper EKOsoli”,
kuras laikā iespējams bez maksas nodot nolietotu, neizjauktu
dažāda izmēra elektrotehniku –
sākot no ledusskapja un beidzot
ar mobilā telefona lādētāju un
citām ierīcēm.
Akcijas laikā ZAAO EKO laukumos jeb šķiroto atkritumu
pieņemšanas laukumos bez maksas no iedzīvotājiem tiks pieņemta
visdažādākā elektrotehnika: televizori, ledusskapji, veļas mašīnas,
trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radio aparāti,
mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļu sūcēji, gludekļi, fēni,
tējkannas, blenderi un cita mazā
virtuves sadzīves tehnika, mobilie

telefoni un to lādētāji u.c.
Nolietotu
elektrotehniku
var nodot jebkurā no 18 ZAAO
EKO laukumiem, kas atrodas
Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos,
Cēsīs, Jaunpiebalgā, Limbažos,
Mazsalacā, Rūjienā, Salacgrīvā,
Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos,
Valkā Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā
“Daibe”. EKO laukumu darba laiki
un akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv.
Nododot elektrotehniku, EKO
laukuma apmeklētājs tiek aicināts
aizpildīt īpašu akcijas kuponu
un piedalīties balvu izlozē.
Uzvarētājus noteiks izlozējot
vienu kuponu katrā no 18 EKO
laukumiem, kupona iesniedzējs
balvā saņems T-kreklu ar SIA
„ZAAO” apdruku.

Visi kuponi, kas EKO laukumos iemesti akcijas kuponiem
paredzētajās kastēs, automātiski
piedalās izlozē par galveno balvu
putekļu sūcēju – robotu Infinuvo
CleanMate QQ-2LT, trim dāvanu
kartēm kancelejas preču iegādei
un akcijas atbalstītāju simpātiju
balvām.
Atgādinām, ka ZAAO bez
maksas savāc nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku arī pēc
telefoniska vai rakstiska pieteikuma, izbraucot uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var
pieteikt pa tālruni 642 81250 vai
mob.tālr. 26132288, kā arī sūtot
e-pastu ar pieteikumu uz zaao@
zaao.lv. Personas, kas izmanto šo
pakalpojumu, konkrētajā akcijā
nepiedalās.

Balvos būs papildus maģistrālās piekļuves punkti
„nākotnes internetam”
VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs”(LVRTC) veiktajā
projekta „Nākamās paaudzes
elektronisko sakaru tīklu attīstība
lauku reģionos” pirmās kārtas ietvaros Latgales plānošanas reģionā
ekspluatācijā jau nodoti objekti
vairākās Latgales pilsētās, arī Balvos.
Tāpat projekta laikā izdevies
ietaupīt līdzekļus, kā rezultātā
tika veikta papildu projektēšana
un būvniecība, lai uz ietaupījuma
rēķina papildus izbūvētu 119 km
kabeļu Biksērē, Spārē, Ventavā,
Lielvircavā, Gārsenē, Ratnie-

kos, kā arī izveidotu papildus 9
maģistrālās piekļuves punktus Balvos, Krāslavā un Kārsavā.
Projekta ietvaros visā Latvijā
tiek izbūvēta platjoslas optiskā
tīkla
infrastruktūra
„baltajās”
teritorijās, kas nodrošinās reģionu
iedzīvotājiem interneta piekļuvi ar
uzlabotiem datu pārraides parametriem.
Šobrīd jau noslēgti pirmie
līgumi ar elektronisko sakaru operatoriem –SIA “NOVA”
un SIA “Starnet”. SIA “Starnet”
nodrošina Latvijas iedzīvotājus ar
telekomunikāciju pakalpojumiem

Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas, Dagdas, Viļānu, Riebiņu un Balvu novados.
Platjoslas projekta pirmās
kārtas
projektēšanas
un
celtniecības darbi plānoti līdz
2015. gadam, un projekta pirmajā
kārtā tiks investēti 26.32 milj. eiro,
no kuriem 87,18% veido ERAF
līdzfinansējums, pārējā daļa tiek
finansēta no LVRTC līdzekļiem.

Drīzumā sāksies Balvu Valsts ģimnāzijas internāta
renovācijas darbi
2014. gada 30. jūnijā Balvu
novada pašvaldība parakstīja
līgumu ar Latvijas Republikas
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un SIA „Vides
investīciju fonds” par Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
projekta Nr. KPFI-15.3/136 „ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā”
īstenošanu.
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) projektam
apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir – 391651.29 eiro, tai skaitā
KPFI finansējums ir 51,70% un Balvu novada Domes līdzfinansējums
ir 48,30%.
Par iegūto finansējumu tiks

Kazinovskis atzina, ka ir gandarīts
par skolas renovāciju: „Protams,
vēl nepieciešams veikt kādus
iekšdarbus,
bet
svarīgākais,
manuprāt, ir izdarīts. Galvenais, lai
skolā būtu piepildījums-skolēni,
kas mācās”. Bet vislielāko paldies
priekšsēdētājs izteica būvdarbu
veicējiem PS „RRCI”.
Kopā visas veiktās aktivitātes
paredz sasniegt CO2 emisiju
samazinājumu
-77127,00
kg
CO2/gadā,
elektroenerģijas
ietaupījumu - 660,24 kwh/gadā,
kā arī siltumenerģijas ietaupījumu
- 291157,481 kwh/gadā. Projekta
īstenošanai finanšu līdzekļi tika
piesaistīti no Klimata pārmaiņu
finanšu
instrumenta
(KPFI)
līdzekļiem projekta Nr. KPFI15.2/188 „Kompleksi risinājumi

veikti Balvu Valsts ģimnāzijas
internātā ēkas renovācijas un
siltināšanas darbi, lai tas atbilstu mūsdienu prasībām un tajā
varētu izmitināt gan skolēnus, gan
nepieciešamības gadījumā arī
pilsētas viesus, kuri piedalās sporta, kultūras vai citos pasākumos.
Projekta būtiskākās aktivitātes:
1.
Telpu apgaismes iekārtu
nomaiņa;
2.
Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija izbūvējot ventilāciju
ar rekuperāciju;
3.
Celtniecības
(siltināšanas) darbi - sienu, jumta, pamatu siltināšana, grīdu uz grunts rekonstrukcija, kā arī ieejas durvju
un logu nomaiņa;
4.
Siltummezgla
izvei-

siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Tilžas vidusskolā”
ietvaros, kur KPFI finansējums
ir 57,999998% un Balvu novada domes līdzfinansējums ir
42,000002%. Kopējās projektā
apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 313976.13.
Rekonstrukcijas
darbus
objektā veica PS "RRCI" par
kopējo summu EUR 248742.68
bez PVN.
Būvdarbus uzraudzīja Pēteris
Igaunis no SIA „Kalna nami”.
Būvdarbi tika pabeigti 2014. gada
12. jūnijā.

došana.
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, rekonstrukcijas darbus
objektā veiks SIA „Ozolmājas”.
Līgums ar būvfirmu ir noslēgts un
darbi uzsāksies jau tuvākajā laikā.
Projekts paredz sasniegt CO2
emisiju samazinājumu 99111,71
kg CO2/gadā, kā arī piegādātās
enerģijas ietaupījumu 372668,305
kWh/gadā.
Būvdarbus plānots veikt 2014.
gadā– sākot ar jūlija vidu līdz 19.
decembrim.

Atvērto durvju diena
Juridiskajā koledžā
Gulbenē
Gulbenē arī šogad studentus uzņems Juridiskā koledža, kur
6.septembrī no plkst.10.00 notiks
atvērto durvju diena Gulbenes 2.vidusskolas aktu zālē, Līkajā ielā 21.
Mācības notiek sestdienās,
divas reizes mēnesī, divu gadu
garumā. Studiju maksa ir 78 EUR
mēnesī.
Šogad studentus uzņem 5
dažādās studiju programmās:
Tiesību zinātnes, Cilvēku resursu
vadība,
Komerczinības,
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana
un apsaimniekošana, Grāmatvedība un finanses.
Dokumentu
pieņemšana
sāksies no 15. augusta, sīkāka
informācija
koledžas
mājas
lapā www.jk.lv vai pa tālruņiem
67508005,29224936.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 15.jūlijs

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsētā
18.-19. jūlijs –Balvu pilsētas svētki ,,Es mīlu savu pilsētu, lai dzirksteļo prieks!”.
25.jūlijā Balvu pilsētas parka estrādē ballīte ,,Putu paradīze”. Plkst.18.00 – bērniem. Plkst.22.00 –
pieaugušajiem.
Bērzpils pagasts
25.jūlijā plkst. 20.00 pasākums ‘’Dziesma Bērzpilij’’ Bērzpils pagasta estrādē.
Briežuciema pagasts
19. jūlijā plkst. 19.00 Bērnības un Jaunības svētki „... šūpoles augšā un lejā līdz pat galotnei sirdi nes līdz...”.
19.jūlijā plkst. 22.00 balle. Spēlē Ēriks Gruzniņš. Ieeja 1,50 EUR, gaviļnieku ģimenēm ieeja brīva.
Krišjāņu pagasts
26.jūlijā plkst.19.00 Bērnības un Jaunības svētki. Krišjāņu pagasta Tautas namā.
26.jūlijā plkst.22.00 Balle kopā ar Juri Ķirsonu no grupas OTTO Krišjāņu pagasta Tautas namā. Ieeja 2,00
EUR, gaviļniekiem un viņu vecākiem ieeja BRĪVA.
Vectilžas pagasts
26.jūlijā plkst.20.00 Pilngadības svētki, Vectilžas Sporta un atpūtas centrā. Pēc pasākuma plkst.22.00
balle.
Vīksnas pagasts
Vīksnas Tautas namā no 21.-25.jūlijam notiks radošās darbnīcas “Piedzīvojumu virpulis 3” zinātkāriem
bērniem (6-15-gadi), kuriem patīk radoši darboties, pētīt, analizēt, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā
arī būt kopā ar citiem vienaudžiem, rotaļāties un interesanti pavadīt brīvo laiku. Interesentus, lūgums,
pieteikt pa tālruni 20284144, vai Tautas namā pie Ligitas līdz 16.jūlijam. Priekšroka tiks dota bērniem no
maznodrošinātām ģimenēm.
Sporta pasākumi
19.jūlijā Balvu novada atklātais pludmales volejbola čempionāts Bērzpilī. Reģistrēšanās no plkst.9.30 –
10.00, starts no plkst.10.00
26.jūlijā Strītbola un mini futbola turnīrs BALVI OPEN STREET kopā ar Ghetto games- FINĀLS - pie Balvu
pamatskolas. Reģistrēšanās no plkst. 21.00, starts no plkst.22.00.
26.jūlijā no plkst.10.00 Baltijas čempionāts ūdens motocikliem Balvu ezerā.
Seko līdzi sporta aktivitātēm Twitter konts: @balvu_sc

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas
ieradīsies Balvos 24.un 25.jūlijā
pie Izglītības, Kultūras un sporta
pārvaldes, Sporta iela 1.(Blakus tirgus laukumam).
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!!
•
Sievietēm,
kuras
ir
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta
Valsts skrīninga programmas iet-

Lasiet par mājražotāju no Tilžas
pagasta
Maizei labākā ir sentēvu metode - ar šādu virsrakstu 2014.gada
jūlija Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra informatīvajā
izdevumā „Lauku Lapa” lasāma intervija ar Tilžas pagasta iedzīvotāju
Vinetu Silaunieci.
Vineta
Silauniece
savu
individuālo mājražošanas uzņēmumu Balvu novada Tilžas pagastā
izveidoja 2013. gada februārī, un
strādā tajā viena. Viņa cep maizi,
kēksus, smalkmaizītes, piparkūkas
un tortes mājas apstākļos. Jau
izveidojies savs klientu loks un
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

produkcijas labā slava.
Pagājušā gada augustā Vineta reģistrējusi PVD arī jaunu
produkcijas ražošanas veidu –
vistu gaļas kūpināšanu. Pie šāda
lēmuma nonākusi brīdī, kad
nespēja nodrošināt ģimeni ar iztikas līdzekļiem, jo ķieģeļu maizes
krāsns nav pietiekami jaudīga un
to ik pa laikam vajag atpūtināt.
Šobrīd esošajai kūpinātavai tiek
būvēta nojume atbilstoši PVD
prasībām.
Par to, kā Vinetai veicas ar
mājražošanu lasiet www.llkc.lv.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

varos izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
•
Ar ģimenes vai ārstējoša
ārsta norīkojumu - izmeklējums
maksā EUR 2.85
•
Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67 14 28 40 un 27 86 66 55.
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@
mamografija.lv

Ziemeru
pamatskola
aicina pieteikties darbā radošus,
profesionālus, ieinteresētus un
darbīgus skolotājus ar 01.09.2014.:
•
Sporta skolotāju.
•
Vizuālās mākslas skolotāju.
•
Mājturības un tehnoloģijas meitenēm skolotāju.
•
Mājturības un tehnoloģijas zēniem skolotāju.
•
Angļu valodas skolotāju.
•
Informātikas skolotāju.
•
Krievu valodas skolotāju.
•
Sociālo zinību skolotāju
5.-9.klasei.
•
Vēstures skolotāju.
•
Matemātikas skolotāju
5.,6.klasei.
Skolas stiprās puses:
•
labas iestrādnes mācību
jomā, ārpusklases aktivitātēs,
metodiskajā darbā;
•
atsaucīgi
un
gudri
skolēni.
•
atjaunota, plaša sporta
zālē ar labu sporta inventāru un
iespējām volejbola, basketbola,
florbola nodarbībām;
•
plašas,
sakārtotas,
kvalitatīvas klašu telpas.
Prasības:
1.
Atbilstoša
izglītība,
saskaņā ar MK noteikumu
prasībām.
Pieteikumu un CV rakstiska iesniegšana līdz 2014.gada
25.jūlijam, plkst.14.00 Ziemeru
pamatskolā, Māriņkalnā, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā.
Pieteikties darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 14.00. Tālrunis
uzziņām: 26630322,
e-pasts: skola.ziem@aluksne.
edu.lv”
Informācija par zobārstniecības
pakalpojumiem
un
vides pieejamību L. Putilovas
zobārstniecības
privātpraksē,
Brīvības ielā 68-19, Balvos.
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000703136
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