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Balvu ezerā pirmo reizi noticis Baltijas
čempionāts ūdens motocikliem

14. (107.) numurs

Donoru diena

5. augustā no plkst. 9:00
– 13:00, Balvos, Raiņa ielā 52
(Sociālajā dienestā), III stāva zālē
notiks donoru diena. Asinis nodot tiek aicināti visu asins grupu
donori.

Lauku labumu
tirdziņš Balvos

Baltijas un Latvijas ūdensmotociklu čempionāts šogad pulcēja ievērojami vairāk skatītāju nekā pērn
26.jūlijā Balvu ezerā pirmo
reizi Latgales reģionā un Balvu
novadā vienlaicīgi norisinājās
Baltijas valstu čempionāta I
posms un Latvijas čempionāta
ūdensmotocikliem
4.posms,
kurā aptuveni 1,5 kilometrus garo
trasi Balvu ezerā iemēģināja 47
braucēji ne tikai no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, bet arī no Krievijas.
Balvu Sporta centra vadītājs
Edgars Kaļva atzina, ka ir gandarīts
par to, ka Balvu ezerā jau otro
reizi notiek Latvijas čempionāta
posms ūdensmotocikliem. Šogad
sacensības bija vērienīgākas,

jo vienlaicīgi notika arī Baltijas
čempionāts. „Reti kuras pilsētas
centrā atrodas ezers, Balvos atrodas, tādēļ šī priekšrocība ir arī
jāizmanto”, paskaidroja E.Kaļva.
Gan sacensību dalībnieki, gan
organizatori atzinīgi vērtēja izveidoto trasi, kura bija ātra, dinamiska un smaga, kas sacensības darīja
interesantākas.
Sacensību godalgotās vietas
tika sadalītas 11 klasēs. Viens no
sacensību līderiem ir Jānis Uzars,
kurš pēc Baltijas čempionāta I
posma SKI GP klasē šobrīd atrodas
1.vietā, bet pēc Latvijas čempionāta

IV posma – 2.vietā. Aizvadītājā
gadā šis sportists izcīnījis Eiropas
čempiona titulu. J.Uzars atklāja,
ka galvenā panākumu atslēga ir
fiziskā izturība, kam nepieciešami
regulāri treniņi.
Baltijas čempionāta kopvērtējuma tabulā pēc pirmā posma
braucieniem pirmās vietas savā
starpā sadalīja pārsvarā latviešu
un igauņu sportisti. Pirmās vietas
savās klasēs ieguva – Mattias Reinaas, Kārlis Žuriņš, Marten Manni,
Krista Uzare, Jānis Uzars, Pēteris
Līkums, Jānis Burka, Erki Laiakask,
Pēteris Kitins, Kristiāna Brence.

Savukārt Latvijas čempionātā
notiks vēl pēdējais brauciens
Saulkrastos, pēc kura arī noskaidrosies Latvijas labākie ūdens motociklisti.
Baltijas čempionātu ūdens
motocikliem organizēja Balvu
Sporta centrs sadarbībā ar Latvijas Ūdensmotociklu sporta
asociāciju.
Čempionāta atbalstītāji - Balvu novada pašvaldība, biedrība
„Bastions Balvi” un SIA AMATI.

Ikviens tiek aicināts apmeklēt
kārtējo lauku labumu tirdziņu
9.augustā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra
(Brīvības iela 61), lai iegādātos
dažādus
lauku
labumus,
amatniecības izstrādājumus un
ekoproduktus no vietējiem amatniekiem un zemniekiem!
Zemnieki,
amatnieki
un
mājražotāji ar vietējā ražojuma
produkciju tiek aicināti piedalīties
un pieteikties dalībai tirdziņā līdz
7.augustam - Ziemeļlatgales Biznesa centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 28384328,
29110896; Tūrisma informācijas
centrā: rakstot uz turisms@balvi.
lv vai zvanot 29272948.
Savukārt 23. augustā tiek rīkots
lauku labumu tirdziņš ar starptautisku dalībnieku viesošanos
– aicinām pieteikties visus amatniekus un mājražotājus!
Turpmāk nākamie lauku labumu tirdziņi, notiks kā ierasts katra
mēneša otrajā sestdienā – 13.
septembrī, 11.oktobrī.

Tilžā notiks zirgu
pajūgu braukšanas
sacensības

Baltijas čempionāta 1.posma SKI GP klases sacensību uzvarētāji (no
kraisās): Pēteris Līkums, Jānis Uzars, Andres Kalmer

Gandarīti par uzvaru

Jānis Burka no Rugāju novada sacensībās startēja divās klasēs, vienā no
tām arī guva uzvaru

Paraugdemonstrējumus rāda Jet-Ski frīstaila meistars Aldis Ķirts (Rīga)

Biedrība „Sudraba pakavi” un
Latvijas Jātnieku federācija jau
sesto gadu organizē zirgu pajūgu
braukšanas
Latgales
posma
sacensības Tilžā, kuras ir vienīgās
oficiālās
sacensības
Latgales
reģionā. Tajās piedalīsies braucēji
no visiem Latvijas reģioniem, kā
arī braucēji no Igaunijas un Lietuvas.
Divas dienas – 9.un 10.augustā
Balvu novada Tilžā zirgu sētā „Kapulejas” notiks sacensības pajūgu
braukšanā un šķēršļu pārvarēšanā.
Atsevišķā
klasē
sacensībās
piedalīsies arī bērni vecumā no
10-16 gadiem.
Unikālas Latgales reģiona
sacensības, dzīva mūzika un
brīnišķīga atmosfēra, saskarsme ar
zirgiem un sacensības gars vilina
uz pasākumu simtiem ģimeņu
ar bērniem. Bezmaksas ieeja,
ietilpīgs sporta laukums un ērts
izvietojums, iespēja viegli nokļūt
līdz sacensību norises vietai ar
jebkura veida transportu,
Visi
laipni
aicināti
uz
pajūgu braukšanas un šķēršļu
pārvarēšanas sacensībām Tilžā!
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Latvijas austrumu pierobežā strauji izplatās Āfrikas cūku mēris
(ĀCM), 22.jūlijā Rēzeknē notika Latvijas Mednieku savienības biedru un
AS „Latvijas valsts meži” rīkotā sanāksme, kurā tika pieaicināti Ludzas,
Rēzeknes un Balvu bijušo rajonu mednieku kolektīvu vadītāji, kā arī
novadu pašvaldību vadītāji. Sanāksmē piedalījās Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) speciālisti no Rīgas un Rēzeknes, kā arī Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis un AS ”Latvijas
valsts meži” Latgales reģiona vadība.
Situācija nav patīkama, jo mēra izplatīšanās notiek strauji. Latvijā
slimība tika atklāta 26.jūnijā, kur dažus metrus no Baltkrievijas robežas
tika atrastas 3 saslimušas mežacūkas, jau pēc pāris dienām slimība tika
konstatēta arī atsevišķās piemājas saimniecībās Krāslavas, vēlāk arī Dagdas novada pagastos. Šie novadi ir ārkārtas situācijas zonā. Bet, tā kā
aizvadītajā nedēļā ĀCM tika konstatēts arī Valkas novadā, tad valdība un
Zemkopības ministrija pieņēma lēmumu ārkārtas zonu noteikt gar visu
Latvijas austrumu robežu. Arī Balvu novads šobrīd ir iekļauts ārkārtas
situācijas zonā.
Slimība ir ļoti nopietna, jo tai nav vakcīnu. Ja ar klasisko cūku mēri
varēja cīnīties, izmantojot vakcīnas, tad ar ĀCM tas nav iespējams, jo
slimība nepadodas medikamentozai ārstēšanai un tai nav izstrādāta
efektīva vakcīna. Līdz ar to situācija tiešām ir bīstama.
ĀCM pasaulē konstatēts jau pirms vairākiem gadiem. ĀCM virzījies
no Kaukāza valstīm pāri Krievijai, Baltkrievijai uz Rietumvalstu pusi, un
jau ir sasniedzis Lietuvu, Poliju un Latviju.
Domājams, ka slimību būs grūti apturēt, varbūt pat neiespējami,
jo, ja iedzīvotāji rīkosies neapzinīgi un slimībai nav pretlīdzekļu, tas
nozīmē, ka tas ir tikai laika jautājums, lai mēris pārklātu arī visu Latvijas
teritoriju un izplatītos vēl tālāk. Līdz ar to var izzust gan meža, gan mājas
cūkas.
Ārkārtas situācija nozīmē virkni pasākumu, kam jāseko līdzi. Galvenais ir tas, ka cūkgaļu nedrīkst izvest ārpus ārkārtas situācijas noteiktās
zonas, par šādu pārkāpumu tiks piemēroti bargi sodi. Tāpat ir jāievēro
arī cūku kaušanas noteikumi. Piemēram, medniekiem, arī saimniecību
īpašniekiem, ir jānodod analīzēm cūku asinis un orgānu paraugi,
jāsagaida analīzes, tikmēr cūka jāglabā vēsā vietā. Tikai tad, ja analīzes
ir labas, gaļu drīkst lietot pašpatēriņam. ĀCM izplatītāji ir gan zvēri,
gan putni, gan kukaiņi, bet galvenais izplatītājs tomēr ir cilvēks, kurš
neievēro ārkārtas situācijas noteikumus un prasības.
Šobrīd līdz pat šīs sezonas beigām ir aizliegtas dzinējmedības,
bet ļoti iespējams, ka tās netiks atļautas vēl ilgāku laika posmu. Šim
lēmumam gan es personīgi nepiekrītu, jo uzskatu, ka pēc iespējas
ātrāk būtu jāmedī vēl veselās mežacūkas. Bet, diemžēl, atļautas ir tikai
medības uz gaidi, kurās nav iespējams vienlaicīgi nomedīt lielāku skaitu
zvēru.
Šobrīd ir solīts atbalsts medniekiem, mednieku kolektīviem, lai pēc
iespējas vairāk nomedītu mežacūkas. Arī pašvaldībām būs jāveic savi
pienākumi. Piemēram, jānosaka vieta, kur atradīsies konteiners, kurā
tiks ievietotas slimās cūkas, kuras būs jālikvidē. Konteineri tuvākajā laikā
nonāks katrā pierobežas novadā, kurš atrodas ārkārtas situācijas zonā.
Piepildītie konteineri būs jādedzina, jo tā ir vienīgā iespēja, kā ar šo
slimību cīnīties.
Daudzi no mums vēl neapzinās situācijas nopietnību. Krāslavā un
Dagdā karantīnas dēļ ir atcelti daudzi kultūras un izklaides pasākumi. Ja
ĀCM tiks konstatēts arī mūsu novadā, rīcība būs līdzīga.
Novada iedzīvotājus un visus, kuri šeit iebrauc vai uzturas, vēlos
brīdināt, ka slimība ir nopietna, tai jāpieiet ar vislielāko atbildības
sajūtu. Šī slimība ir ļoti lipīga un var radīt prāvus zaudējumus ne tikai
cūkkopjiem vai medību saimniecībām, bet ikvienam no mums, jo
pārtika, it sevišķi cūkgaļa, tiek lietota lielos apjomos.
Ņemot vērā to, ka Balvu novads ir ārkārtas situācijas zonā, lūgums
iedzīvotājiem maksimāli samazināt cūku skaitu savās saimniecībās.
Labāk sagatavot gaļas rezerves saldētavās, nekā sagaidīt, kad cūkas būs
jālikvidē, jāsadedzina.
Aicinu iedzīvotājus būt apzinīgiem un sekot līdzi Pārtikas un
veterinārā dienesta prasībām un norādījumiem. Cerēsim, ka kopīgiem
spēkiem mēs tiksim galā ar Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu.

Balvu novada pašvaldības darbs 2014.gada
1.pusgadā
Pagājušajā Balvu Novada
Ziņu izdevumā tika atspoguļots
Balvu novada pašvaldības šī gada
pirmajā pusē paveiktais. Protams,
visu uzskaitīt nav iespējams, bet
šajā izdevumā turpinām uzskaitīt
galvenos jautājumus, kas šogad
tikuši risināti:
•
Šogad tika strādāts pie
atskurbtuves normatīvās bāzes
izstrādes. Atskurbtuve Balvos tika
atvērta 3.jūnijā;
•
Regulāri notiek darbs ar
Pašvaldības un Valsts policiju;
•
Joprojām
ir
atklāts
jautājums
par
klaiņojošiem
suņiem pilsētā un laukos
•
Tāpat tiek meklētas
iespējas, kā atjaunot Lāča dārzu,
tā apgaismojumu;
•
Katru
mēnesi
tiek
organizētas informatīvās un darba
sanāksmes ar pagastu pārvalžu,
iestāžu vadītājiem, kultūras darbiniekiem, tai skaitā arī izbraukuma sanāksmes, lai iepazītos ar pagastu un pašvaldības iestāžu dzīvi;
•
Pašvaldības
iestāžu
vadītāji un darbinieki atjauno un
papildina savas zināšanas piedaloties dažādos kursos, semināros, kā
arī pieredzes apmaiņas braucienos gan pie Latvijas, gan ārvalstu
kolēģiem;
•
Joprojām tiek nodrošināta sarakstu sagatavošana
vietējās
pierobežas
satiksmes atļauju saņemšanai; no
01.01.2014. - 01.07.2014. Balvu
novada pašvaldības sarakstos ir
iekļautas 98 personas;
•
Katru
mēnesi
no-

tiek
speciālistu
darbs
pie
lēmumprojektu
sagatavošanas
Balvu novada Domes komitejām
un sēdēm;
•
Lai īstenotu projektus
un iegādātu preces un/vai pakalpojumus pašvaldības iestādē,
notiek iepirkumi, darbs pie to
sagatavošanas. Tāpat regulāri
iedzīvotāji
pašvaldībā
kārto
deklarēšanās jautājumus;
•
Par pašvaldības darbu,
pasākumiem, projektiem un
citām aktualitātēm regulāri tiek
sniegta informācija masu saziņas
līdzekļiem, kā arī 2 reizes mēnesī
tiek izdotas Balvu Novada Ziņas;
•
Joprojām ar iedzīvotājiem tiek slēgti zemes nomas
līgumi, atsavināti īpašumi un
risināti citi, ar īpašumiem un
dzīvojamo fondu saistīti jautājumi
gan Balvu pilsētā, gan arī novadā;
•
Balvos vairākās ielās ir
veikta drupinātās grants iestrāde,
ceļu bedrīšu remonti, gājēju
pāreju atjaunošana;
•
Ir sagatavots un iesniegts
Valsts kasē 2014.gada finanšu
pārskats par Balvu novada
pašvaldības finansiālo stāvokli, kā
arī sagatavots konsolidētais 2014.
gada finanšu pārskats, kas ietver
Balvu novada pašvaldības, PA
SAN-TEX, PA Ziemeļlatgales biznesa centra, pansionāta ,,Balvi”
un Tilžas internātskolas finanšu
pārskatus;
•
Apstiprināta
Balvu
novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030.gadam, Balvu novada Attīstības program-

mas 2011.-2017.gadam Investīciju
programma 2014. - 2017.gadam, apstiprināts Balvu novada
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības
plāns 2013.- 2020.gadam;
•
Parakstīti
sadarbības
līgumi ar Dubrovskas pilsētas
pašvaldību (Ļeņingradas apgabals, Krievija), Žukowas novada
pašvaldību (Polija) un Pōlvas
pilsētas pašvaldību (Igaunija).
•
Ar ārvalstu pašvaldībām
notiek
veiksmīga
sadarbība
kultūras, ekonomikas un sporta
jomā;
•
Šogad ir īstenoti 5 projekti par kopējo summu 208 899
EUR, šobrīd tiek īstenoti 13 projekti par kopējo summu 3 730 015
EUR, izvērtēšanā ir 2 projekti par
summu 402 977 EUR, sadarbībā ar
nevalstiskajām organizācijām tiek
īstenoti 11 projekti (pašvaldības
līdzfinansējums 16 012 EUR).
Darbs pašvaldībā neapstājas
ne uz brīdi, tomēr priekšā vēl
lieli izaicinājumi un jautājumi,
kas jārisina. Galvenie no tiem:
Balvu kultūras un atpūtas centra
renovācija; Balvu muižas kompleksa
rekonstrukcija,
Balvu
pilsētas stadiona būvniecība,
aktīvā dzīvesveida infrastruktūras
izveidošana,
uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana, novada
ezeru sakopšana (publisko ūdeņu
pieejamība Balvu un Pērkonu ezeri) un Lāča dārza rekonstrukcija. Ieceres ir, atliek tikai meklēt
iespējamos ceļus, lai tās realizētu.

29.jūlija
Domes sēde

Profesionālās un vispārizglītojošas
vidusskolas direktores iecelšanu.
Par skolas direktori tika iecelta Biruta Vizule, kurai tika apstiprināta
arī darba alga 1090,00 EUR
mēnesī.
Sēdes
laikā
deputāti
apstiprināja
arī
ierosinātos
grozījumus Pastāvīgās iepirkumu
komisijas nolikumā, piešķīra Balvu
novada pašvaldības izpilddirektorei apmaksātu atvaļinājumu
– vienu kalendāro nedēļu, kā
arī nolēma piedalīties Klimata
pārmaiņu finanšu instrumen-

ta finansēto projektu atklātajā
konkursā „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” ar projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai
Tilžas internātpamatskolā” un
projektu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Balvu Bērnu un
jauniešu centrā”. Projektu atbalsta
gadījumā Balvu novada pašvaldība
piešķirs līdzfinansējumu attiecīgi
- 134833,38 un 85441,49 EURO
apmērā.

29.jūlijā tika sasaukta Balvu
novada Domes ārkārtas sēde,
kurā piedalījās 10 deputāti – Andris
Kazinovskis,
Normunds
Dimitrijevs, Aivars Kindzuls, Juris
Boldāns, Dmitrijs Usins, Egons
Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis
Dzenis, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs.
Domes
sēdes
galvenais jautājums bija par Balvu

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas direktore - Biruta Vizule

Biruta Vizule darbu jaunajā amatā
uzsāks ar šī gada 1.augustu
Balvu novada Domes ārkārtas
sēdē par Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošas vidusskolas direktori tika iecelta Biruta Vizule.
Biruta Vizule strādājusi Balvu Valsts ģimnāzijā par direktores vietnieci, ir guvusi pieredzi kā lektore projektā „Vispārējās
izglītības pedagogu tālākizglītība”.
Rīgas pedagoģijas un izglītības

augstskolā ieguvusi profesionālo
maģistra grādu vadībzinātnē, kā
arī iesaistījusies dažādos kursos
un semināros, kur iegūta papildus
izglītība un zināšanas.
Izglītības, Kultūras un Sporta pārvaldes vadītāja N.Apīne
informēja, ka konkurss uz šo
amatu tika izsludināts atkārtoti,
jo tika atsaukta pirmajā konkursā
izvēlētā kandidatūra. Otrreiz
izsludinātajam konkursam pieteicās 3 pretendenti.
Zvērināts
advokāts
Arturs
Patmalnieks,
kurš
ir
iesaistīts skolas reorganizācijas
procesā, deputātus un citus
klātesošos informēja, ka skolas reorganizācijas un konkursa gaitā netika veikti nekādi
pārkāpumi. Visas procedūras
notika atbilstoši normatīvajiem
aktiem un mūsdienu prasībām.
„Tiek veidota jauna iestāde, līdz
ar to ir arī jaunas prasības un jau-

ni uzdevumi. Un, lai atbildīgajā
amatā ieceltu pietiekami zinošu
un kompetentu darbinieku, bija
nepieciešams rīkot konkursu, kurā
varēja piedalīties ikviens Balvu
novada, kaimiņu novadu vai jebkura Latvijas novada iedzīvotājs.
Visas
konkursam
pieteiktās
kandidatūras
tika
izskatītas,
izvērtēta to atbilstība noteiktajām
prasībām,” teica A.Patmalnieks
piebilstot, ka neviens līdzšinējais
darbinieks netiks atbrīvots no
darba, vienīgi tiks pārformēti
līgumi atbilstoši jaunās iestādes
funkcijām un uzdevumiem.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs
A.Kazinovskis
uzsvēra, ka skolas reorganizācija
bija un ir nepieciešama, jo gan
iedzīvotāju, gan arī skolēnu skaits
skolās samazinās un ir jādomā par
skolu turpmāko attīstību.
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Balvu novads iekļauts ĀCM ārkārtas situācijas zonā
Jūnija nogalē Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD), veicot pastiprinātas mājas un meža
cūku laboratoriskās pārbaudes,
pirmo reizi Latvijā konstatēja, ka
trim meža cūkām dažus metrus no
Baltkrievijas robežas apstiprināta
Āfrikas
cūku
mēra
(ĀCM)
vīrusa klātbūtne, arī atsevišķās
saimniecībās Latgalē un Vidzemē
mājas cūkām jau konstatēts ĀCM.
Lai efektīgi apkarotu slimību
un
nepieļautu
tās
tālāku
izplatīšanos
valsts
teritorijā,
Saeima ir apstiprinājusi valdības
lēmumu - līdz 2014. gada 1. oktobrim ārkārtējo situāciju papildus izsludināt visā Rēzeknes un
Ludzas novada teritorijā, kā arī
Alojas, Mazsalacas, Rūjienas,
Naukšēnu, Valkas, Burtnieku,
Kocēnu,
Beverīnas,
Strenču,
Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Apes,
Alūksnes, Viļakas, Balvu, Rugāju,
Baltinavas un Kārsavas novados, kā arī Preiļu novada Pelēču,
Preiļu un Aizkalnes pagastos un
Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas
un Silajāņu pagastos. Līdz šim jau
ir izsludināta ārkārtējā situācijā
Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Zilupes, Ciblas novados, Daugavpils
novada Ambeļu, Biķernieku,
Demenes, Dubnas, Laucesas,
Maļinovas, Naujenes, Salienas,
Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas un Višķu pagastos.
Šobrīd ir noteikti stingrāki
biodrošības pasākumi cūku sugas
dzīvnieku īpašniekiem ārkārtējās
situācijas zonā, kā arī veicamie
pasākumi cūku sugas dzīvnieku
īpašniekiem, kuru novietnes atrodas ārkārtējās situācijas zonā un
kuri nevar īstenot biodrošības
pasākumus, lai efektīvāk ierobežotu ĀCM izplatību. Šādiem
cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem
būs aizliegums vismaz gadu
attiecīgajā novietnē turēt cūku
sugas dzīvniekus, lai novērstu
iespēju ĀCM vīrusam tālāk
izplatīties.

• Neizmantot ārpus dzīvnieku
novietnēm apģērbu un apavus,
ar kuriem dodaties kopt un barot
dzīvniekus! Pēc cūku aprūpes,
noteikti mainiet apģērbu, ar
kuru dosieties mājās! Pie ieejas
novietnēs izvietojiet un lietojiet
dezinfekcijas paklājus, mazgājiet
un dezinficējiet rokas un apģērbu.
• Neturēt cūkas āra aplokos
– tās ir jātur slēgtās novietnēs,
lai nepieļautu saskari ar meža
dzīvniekiem!
• Atgriežoties no sēņošanas,
ogošanas vai meža apmeklējuma,
jānomazgā apavi un drēbes, kā arī
auto riepas vai velosipēda riteņi!
• Nepieļaujiet mīļdzīvnieku
(suņu, kaķu) iekļūšanu kūtī!
• Aizliegts veikt dzīvu cūku
kustību un pārvietošanu. Cūkas
apdraudētajā teritorijā ir atļauts
kaut tikai pašpatēriņam, par
kaušanu informējot veterinārārstu.
Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus
saimniecības!
• Ikdienā sekojiet līdzi
cūku veselības stāvoklim un
nekavējoties informējiet veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

Cūku mēra izplatīšanos veicina:
- neziņošanas par meža cūku nobeigšanos;
- medību higiēnas neievērošana;
- augsts meža cūku populācijas blīvums un migrācija;
- biodrošības neievērošana ;lauksaimniecības dzīvnieku
novietnēs.
nokaušana.
PVD aicina mājas cūku
turētājus reģistrēt dzīvniekus
Lauksaimniecības
datu
centra (LDC) datu bāzē, kas būtiski
atvieglo
slimības
izplatības
uzraudzību un kompensācijas
saņemšanu slimības uzliesmojuma gadījumā.
ĀCM ārkārtas situācijas zonā
arī medniekiem ir jāievēro stingri
noteikumi. Mednieki no citiem
Latvijas reģioniem tiek aicināti
nedoties medībās uz ārkārtējās
situācijas izsludināto teritoriju, lai
neradītu risku, ka vīrusa tālākai
izplatībai, tam nokļūstot uz
mednieka apģērba un apaviem,
ar kuriem var pārnest slimības

ĀCM un KCM ir ļoti izturīgi ārējā vidē:
- sasaldētā gaļā vairākus gadus;
- sālītā gaļā līdz 310 dienām;
- Žāvējumos līdz 6 mēnešiem;
- augsnē vairāk nekā 6 mēnešus;
- dzīvnieku līķos līdz 2 mēnešiem.
Vīruss iet bijā karstuma ietekmē – jau +70 grādu temperatūrā. To
iznīcina arī dezinfekcijas līdzekļi.
ĀCM apkarošanu apgrūtina tas, ka vēl joprojām pret šo infekcijas
slimību nav izdevies izstrādāt vakcīnu.
• Cūku novietnē jāveic
regulāra tīrīšana, dezinfekcija, tajā
nedrīkst būt grauzēji un insekti.
Par nepieciešamo pasākumu
nodrošināšanu,
tajā
skaitā
dezinfekcijaslīdzekļu iegādi un
grauzēju iznīcināšanu atbild cūku
turētājs.
• Pie ieejas novietnē jānovieto
dezopaklāji, bet pie iebrauktuves

ĀCM un KCM nav bīstams cilvēkiem.
ĀCM pirmo reizi konstatēts Āfrikas kontinentā, vēlāk, pagājušā
gadsimta 60-tajos gados tas izplatījies Spānijā un Portugālē, kur
slimību apkarot pilnībā izdevās tikai pēc 35 gadiem – 1995.gadā.
2007. gadā slimība sāka izplatīties Kaukāza reģionā, kur slimības
rezultātā izmira lielākā daļa meža cūku. No Kaukāza sākās tālāka
ĀCM izplatība Krievijā.
Līdz 2013.gada decembrim Krievijā bija reģistrēti vairāk kā 570
saslimšanas gadījumi mājas un meža cūkām un slimība turpina
izplatīties, aptverot arvien jaunus reģionus. Šobrīd ĀCM jau ir
aptvēris lielu daļu no Krievijas, jo īpaši Eiropas pierobežu, skarot arī
Baltkrieviju un Ukrainu.
2014.gadā ĀCM ir reģistrēts arī Lietuvā un Polijā.
Atbildīgā
institūcija
par
darbību koordināciju ārkārtējās
situācijas laikā ir PVD un tā
amatpersonām
ir
tiesības
iekļūt privātā īpašumā visu
nepieciešamo ĀCM apkarošanas
pasākumu īstenošanai. PVD aicina visus Latvijas cūku turētājus,
bet jo īpaši tos, kas atrodas ĀCM
ārkārtējās situācijas teritorijā,
stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus:
• Neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos
pļauto zāli, termiski neapstrādātus
kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai
ir iespējams, ka lauku, no kura
pļaujot zāli, ir apmeklējušas
meža cūkas! Tāpat mājas cūkām
nedrīkst izbarot virtuves atkritumus!

ĀCM straujā izplatība galvenokārt ir saistīta ar vīrusa augsto
izturību ārējā vidē un gaļas produktos. Šī iemesla dēļ vislielākais
drauds meža un mājas cūkām ir cilvēks, kas neapzināti var izplatīt
ĀCM lielos attālumos ar inficētu gaļu, gaļas produktiem.

ierosinātāju. Medību laikā būtu
vēlams arī neizmantot medību
suņus, lai neveicinātu meža cūku
kustību.
Ja meža cūka tiek nomedīta
vai atrasta ĀCM karantīnas
teritorijā,
medniekam
obli-

gāti jāsazinās ar PVD vai
veterinārārstu, kurš ņem laboratoriskos paraugus izmeklēšanai.
Tālākos norādījumus par vēlamo
rīcību sniegs PVD speciālists vai
veterinārārsts.
Izmaksas, kas saistītas ar rīcību
cūku mēra aizdomu gadījumos,
tiek segtas no valsts budžeta.
Ievērojot vienkāršus higiēnas
pasākumus
medību
laikā,
iespējams ievērojami samazināt
cūku mēra izplatīšanās risku. Galvenie higiēnas biodrošības principi:
• neatstāt mežā medījumu
blakusproduktus
–
iekšējos
orgānus, ādas, u.c.;
• mazgāt un dezinficēt
medību aprīkojumu, drēbes un
auto transportu;
• neizbarot medījumu blakusproduktus un atliekas mājdzīvniekiem;
• neveikt medījumu pirmapstrādi un uzglabāšanu lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs;
• neizmantot medību drēbes,
apavus un aprīkojumu, kopjot un barojot lauksaimniecības
dzīvniekus.
Šobrīd atbildīgās institūcijas
dara visu iespējamo, lai šo slimību
apturētu, tomēr, lai pasargātu savus dzīvniekus no saslimšanas ar
infekcijas slimību un maksimāli
samazinātu infekcijas slimību
izplatīšanos apkārtējā teritorijā, arī

iedzīvotājiem ir jābūt uzmanīgiem
un vērīgiem.
Ikvienu, kurš atrodas ārkārtas
situācijas teritorijā, PVD aicina:
• Neiegādāties gaļu un gaļas
produktus nereģistrētās tirdzniecības vietās, kā arī neiegādāties
nelegālas izcelsmes mājas un
meža cūkas gaļu;
• Viesojoties saimniecībā, kur
tiek turētas mājas cūkas, neejiet
pie tām kūtī.
• Pamatojoties uz noteikto
aizliegumu cūkgaļas un cūku izcelsmes produktu izvešanai no
slimības karantīnas zonas, PVD
iesaka ārpus šīs teritorijas nevest
arī citas izcelsmes gaļu, ja vien nav
iespējams pierādīt gaļas izcelsmi
(tā ir oriģinālajā iepakojumā, ir
saglabāts un pievienots pirkuma
čeks);
• Lai gan nav ierobežojumu
ievest gaļas produktus karantīnas
teritorijā, PVD aicina padomāt par
to, kā pierādīsiet gaļas vai gaļas
produktu izcelsmi. Tai vajadzētu
būt oriģinālajā iepakojumā, ar
saglabātu un pievienotu pirkuma
čeku;
• Ja nokļūšana uz un no
meža ir bijusi ar velosipēdu
vai
automašīnu,
atgriežoties
mājās, noskalojiet velosipēda vai
automašīnas riteņus vismaz ar
ūdeni.
Āfrikas cūku mēris ir ļoti lipīga
meža cūku un mājas cūku infekcijas slimība, kam raksturīgi šādi
simptomi:
• paaugstināta ķermeņa temperatūra, nomāktība;
• depresija – slimie dzīvnieki
guļ, ar grūtībām pieceļas un
pārvietojas;
• dažādās ķermeņa daļās
zemādas asinsizplūdumi violeti
sarkanu plankumu veidā;
• grūsnajām sivēnmātēm var
būt aborti.

Būsim modri!

Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldes
Austrumvidzemes pārvalde

Lauku iela 5, Gulbene, LV-4401

Tālr. 64474425

Ziemeļvidzemes pārvalde

Raiņa iela 21, Valmiera, LV -4201

Tālr. 64207313

Ziemeļlatgales pārvalde

Liepu iela 33, Rēzekne, LV-4600

Tālr. 64622160

Dienvidlatgales pārvalde

Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5404

Tālr. 65434599

novietnes teritorijā –dezobarjeras!
• Jāierīko vieta, kur uzglabāt
dzīvnieku
izcelsmes
blakusproduktus (nobeigušosdzīvniekus,
subproduktus)! Tā var būt
atsevišķa
telpa,
konteiners,
saldētava vai ūdens necaurlaidīga
tvertne/trauki,
atkarībā
no
novietnē esošo dzīvnieku skaita
un iegūto dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu daudzuma. Vietai
ir jābūt pēc iespējas tuvāk novietnes iebrauktuvei un tādai, lai pie
tās nevar piekļūt nepiederošas
personas, savvaļas dzīvnieki, putni
un grauzēji!
Ja
bioloģiskās
drošības
pasākumi šajā teritorijā netiek
nodrošināti līdz 7.augustam, tad
līdz š.g. 7.septembrim dzīvnieku
īpašniekam jāveic visu novietnē
esošo cūku sugas dzīvnieku
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Balvu pilsētas svētkus svin plašs ļaužu pulks
18. un 19. jūlijā tika svinēti Balvu pilsētas svētki, kuru devīze bija
„Es mīlu savu pilsētu, lai dzirksteļo
prieks!”
18.jūlijā svētkus ieskandināja
māsas Legzdiņas ar koncertu Lāča
dārzā, kam sekoja uguns salu
ielaišana Lāča dārza dīķī. Šos izgaismotos plostus bija veidojuši
Balvu pilsētas floristi. Pēc tam
balveniešus un pilsētas viesus
priecēja uguns šovs.
19.jūlijs sākās ar tirgus lustēm
un bērnu atrakcijām Lāča dārzā.
Vēlāk Balvu pilsētas ielās izbrauca
izrotāti transportlīdzekļi, un paši
mazākie balvenieši rādīja savus
izrotātos braucamrīkus. Visu dienu skatītājus ar saviem koncer-

tiem priecēja postfolkloras grupa „Rikši”, Dailes teātra aktieru
ansamblis „ILGA”, Balvu jauniešu
grupa „ELEKTROLĪTS”.
Svētku laikā tika noteikts
„Veiksmīgākais un laimīgākais
balvenietis”, un Balvu ezerā
varēja vērot „Ūdens karnevālu”
- pašdarinātus peldlīdzekļus.
Vakarā Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs pasniedza
apliecinājumus
balveniešiem,
kuri ir „labi sava amata meistari”,
tāpat tika godinātas „Balvi rullē”
un „Ūdens karnevāla” radošākās
komandas. Pēc apbalvošanas
visus
izsmīdināja
Baltinavas
amatierteātris „PALĀDAS”.

Balvu novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks N.Dimitrijevs izteica prieku par
to, ka pilsētas iedzīvotāji prot gan strādāt,
gan atpūsties, par ko liecina gan sakoptie
īpašumi, gan lielais svētku apmeklētāju
skaits

Komandas “Ozolmājas” rotātais braucamrīks ieguva vislielāko
žūrijas atzinību un parādē izcīnīja 1.vietu

Skatītājus līdz pat asarām smīdināja Baltinavas amatierteātra “Palādas”
aktieri

Bērnu braucamrīku parādē piedalījās 18 izrotāti braucamrīki

Pašdarināto peldlīdzekļu parādē šogad piedalījās 6 ekipāžas

Balvenietis kļuvis par Baltijas čempionu motokrosā
Līdz
ar
uzvaru
Baltijas
čempionāta 3.posmā Igaunijā,
Tihemetsā, motosportists Lauris
Eizāns kļuvis par Baltijas čempionu
motokrosā.
Vienpadsmitgadīgais
Lauris
no Balviem atzīst, ka pēc čempionāta jūtas atvieglots un gandarīts
par uzvaru, jo tā nenāca viegli.
Trase bijusi ļoti bedraina un
smilšaina, daudziem līkumiem
un tramplīniem. Turklāt pirmajos
divos posmos, kuri notika Lietuvā
un Latvijā, bijušas neveiksmes –
kritiens un tehniskas problēmas
ar kvadraciklu, līdz ar to Lietuvā
tika iegūta kopvērtējumā 2.vieta,
bet Viļakā izcīnīta 3.vieta. Tomēr
Igaunijā Lauris pierādīja, ka ir
labākais, kopvērtējumā iegūstot
1.vietu.
Jautājot, kā aizrāvies ar motosportu, Lauris pastāstīja, ka viss
sācies pamazām. Sākumā bijis
mazs mocīts, kurš bija paredzēts
tikai asfaltētiem ceļiem. Pa zemes
ceļiem bija ļoti smagi braukt, kur

nu vēl pa trasi. Tomēr pamazām tas
viss iepaticies, un jau 2009.gadā
Lauris piedalījās savās pirmajās
sacensībās Mazā brieža trasē
Kubulu pagastā, ko rīkoja Vairis
Bukšs. Līdz ar pirmajā sacensībām
arī sākās Laura sportista karjera.
Lauris atzīst, ka treniņbraucieni
ir patīkamākā šī sporta veida
daļa, jo var iegūt lielu pieredzi
un zināšanās dažādās Latvijas un
kaimiņvalstu trasēs, tāpat daudz
jauna var mācīties arī no saviem
kolēģiem-sāncenšiem.
Lielāka
motivācija nepieciešama fiziskajiem treniņiem, kas patiesībā ir
svarīgākais. Lauris sporto katru
dienu – gan mājās, gan Balvu
Sporta skolā, kur nodarbojas ar
vieglatlētiku. Treneri - Imants
Kairišs un Sarmīte Keisele, ir tie,
kuri rūpējas par Laura fizisko
sagatavotību. Savukārt treneri
braucienos ir Laura tētis – Ēriks
Eizāns, kā arī Jānis Balulis. Lauris
ir trenējies arī pie labākajiem Latvijas un ārvalstu motosportistiem.

Lai gan motosporta sezona
sākas no aprīļa un ilgst līdz oktobrim, gatavošanās un treniņi
notiek cauru gadu, jo Lauris
piedalās arī ziemas sacensībās,
kas gan būtiski atšķiras no vasaras
braucieniem, bet dod papildus
pieredzi. Visā šajā laikā ar jauno
sportistu kopā ir viņa ģimene, kuri
ir arī lielākie atbalstītāji. Neskaitot to, ka ģimene kopā ar Lauri ir
visās sacensībās, tā atbalsta arī
finansiāli, nodrošina motocikla
tehnisko apkopi, kā arī rūpējas
par pareizu ēšanu, īpaši pirms
sacensībām.
Laura tuvākais mērķis šobrīd
ir uzvarēt Igaunijas un Latvijas
čempionātā šogad. Bet pēc lielāka
laika posma jaunais sportists sevi
redz gan gudrāku, gan stiprāku,
gan pieredzējušāku un ātrāku. Ja
vien līdzekļi to atļaus, viņš noteikti
vēlas palikt motosportā.
To viņam arī novēlam! Lai veicas!

Lauris Eizāns kopā ar lielākajiem atbalstītājiem - mammu un tēti Tihemetsas trasē “Lauri Motokesskus“. Iespējams, ka arī tās nosaukums sportistam
nesis veiksmi sacensībās
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Sadziedāšanās svētki Bērzpilī
Foto: I.Ikstena

Viktorija Agnese Vancāne.
Bērzpils pagasta kultūras
pasākumu organizatore Anna
Kriviša pastāstīja, ka ideja par šāda
pasākuma rīkošanu radās 1997.
gadā toreizējai Kultūras nama
vadītājai Sarmai Rakstiņai, kad pēc
balles Tilžas pagastā satikās trīs
grupas un nolēma radīt pasākumu,
kurā satiktos un spēlētu visi Balvu
novada ansambļi. Tai pašā laikā
tika piedāvāts uzstāties un dziedāt
arī citiem cilvēkiem, jo latvieši jau
ir dziedātāju tauta. Un tā 1997.
gada 27.jūlijā toreizējā Bērzpils
pagasta Kultūras namā notika
pirmais pasākums „Dziesma
Bērzpilij”, kuru vadīja Daiga un
Māris Lāpāni. Šī tradīcija joprojām
turpinās.

Otrās vietas ieguvējas - Evija Kuzmina, Sintija Deksne, Diāna Poševa no
Rugāju novada izpildīja Z. Muktupāvela/G. Rača dziesmu “ Pieklauvē''

Foto: I.Ikstena

atvaļinātais pulkvedis Pēteris Ziemelis, salons „Rudmate”, keramiķi
Jolanta un Valdis Dundenieki un
māksliniece Edīte Maderniece.
Savukārt Ilona Gruševa un Dainis
Rakstiņš pateicās Bērzpils pagasta
pārvaldes vadītājai par entuziasmu un aizrautību, ko iegulda
savā darbā, ar savām radošajām
idejām aizraujot līdzi arī pagasta
pārvaldes darbiniekus.
Par viskvalitatīvāko un labāko
priekšnesumu šogad tika atzīta
Auces Javas izpildītā grupas
„Queen” dziesma „Show must go
on”, kura ieguva pirmo vietu. Otro
vietu ieguva jaunietes no Rugāju
novada - Evija Kuzmina, Sintija
Deksne, Diāna Poševa, bet 3.vietu
draudzīgi sadalīja dziedātāji no
Viļakas novada – duets Linda Makarova un Normunds Orlovs un

Foto: E.Raciborska

Jau 17.vasaru 25.jūlijā Bērzpilī
notika
pasākums
„Dziesma
Bērzpilij”, kurā ar kvalitatīvi sagatavotu priekšnesumu piedalījās
jebkurš dziedāt gribētājs – gan
solisti, gan grupas un ansambļi.
Šogad pasākumā „Dziesma Bērzpilij” piedalījās un savus priekšnesumus sniedza 31
dalībnieks, līdz ar to koncerts
bija daudzveidīgs un interesants, ko novērtēja arī skatītāji.
Pasākums izcēlās ne tikai ar
daudzajiem priekšnesumiem, bet
arī lielo balvu skaitu - tradicionāli
savu simpātiju balvu pasniedza
gan Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, gan arī Bērzpils pagasta
pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane, Andreja Ikstena ģimene,
LR Nacionālo Bruņoto Spēku

Foto: I.Ikstena

Viktorija Agnese Vancāne dziedāja dziesmu angļu valodā ‘’I could have
danced all night’’

Foto: E.Raciborska

Bērzpils pagasta pārvaldes kolektīvs bija sarūpējs pārsteigumu – koncerta sākumā sniedzot kopīgu priekšnesumu

Foto: I.Ikstena

Linda Makarova un Normunds Orlovs izpildīja U. Marhilēviča/G.Rača
dziesmu “Tava sirds ir tavas mājas”

Uzstājas Estere un Alvis Tuči, Inita Zuša

Foto: E.Raciborska

Foto: E.Raciborska

Meiteņu trio ‘’EneparT’’

Pirmās vietas ieguvēja Auce Java no Trapenes saņēma
arī mākslinieces Edītes Madernieces īpaši sarūpēto
balvu –gleznu.

Skatītāju simpātiju balvu un keramiķu - Jolantas un Valda Dundenieku
balvu saņēma bērzpiliete Iluta Ākule, kura izpildīja I. Kalniņa/Br.
Mārtuževa dziesmu “Rakstu raksti”
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Balvu puses jaunieši iesaistās lauku uzņēmējdarbībā
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
(LLKC) Balvu nodaļa no 9. līdz
22.jūlijam īstenoja Valsts Lauku
tīkla pasākumu „Atbalsts lauku
jauniešiem
uzņēmējdarbības
veicināšanai” ar mērķi aktivizēt
jauniešus, kuri vēlas mācīties
un uzsākt vai attīstīt savu
uzņēmējdarbību
laukos,
kā
arī informēt un izglītot lauku
jauniešus par uzņēmējdarbībā
sniegtajām iespējām. Pasākumā
piedalījās jaunieši vecumā no 18 30 gadiem.
Pasākums sākās ar informatīvo
dienu, kuras laikā tika sniegta
informācija par pasākuma gaitu, noteikumiem un gaidāmo
rezultātu. Jaunieši tika informēti
par iespēju piedalīties SIA „LLKC”
organizētajā konkursā „Laukiem
būt!”. Visas informatīvās dienas garumā dalībniekiem bija
iespēja uzzināt par finansējuma
piesaistīšanas
iespējām
laukos biznesa uzsākšanai, uzdot
jautājumus ALTUM pārstāvei.
Par
piedāvātajiem
aktīvās
nodarbinātības
pasākumiem
stāstīja NVA pārstāve I. Ločmele.
Jaunieši uzzināja labas prakses
piemērus un projektu pieredzi
no jaunajiem lauku uzņēmējiem
– Ulda Arnicāna un Līnas Barovskas. Viņi dalījās savā pieredzē par
2013.gada šāda veida mācībām,
kurās abi mācījās un piedalījās
konkursā „Laukiem būt!”, iegūstot
1. un 7. vietu.
Interaktīvai programmai „Tu
vari vairāk” pieteicās 12 jaunieši
no Balvu, Baltinavas, Viļakas
un Rugāju novadiem. Mācības
norisinājās piecas dienas. To
mērķis bija īsā laikā apmācīt
jauniešus par ideju ģenerēšanu un
analīzi, biznesa plānu veidošanu
un projektu izstrādi.

Pirmajās divās dienās ekonomists un mārketinga konsultants
Aigars Plotkāns jauniešiem radīja
brīvu un atraisītu atmosfēru,
kuras laikā viņi iepazina viens
otru, uzzināja, ka veiksmīgas
uzņēmējdarbības
pamatā
ir
laba ideja, virzīja to darbībā
un izstrādāja ideju attīstības
stratēģiju.
Pasākuma dalībniece Zanda atzīst: „Man vislabāk patika
A.Plotkāna lekcijas, kuras grūti
nosaukt par lekcijām, drīzāk
treniņu. Viņš palīdzēja mums
izvirzīt mērķus, kas būtībā ir pirmais svarīgākais uzdevums gan
biznesā, gan dzīvē”.
Arī Madarai L. visvairāk atmiņā
palikušas A.Plotkāna lekcijas un
kopīgās diskusijas.
Trešajā un ceturtajā mācību
dienā finanšu konsultants un
ekonomikas zinātņu maģistrs
K.Litaunieks jauniešiem stāstīja
par uzņēmējdarbības pamatiem un ražošanas resursiem.
Jaunieši uzzināja, ka biznesa
plāns ir labas idejas pamats,
analizēja tā sastāvdaļas, apguva finanšu plānošanu. Par
grāmatvedības pamatiem un dokumentu aizpildīšanu topošajiem
uzņēmējiem pastāstīja Balvu
konsultāciju biroja grāmatvedības
konsultante A. Šmate. Ar praktiskiem piemēriem dalībnieki
centās izprast grāmatvedības
dokumentu aizpildīšanu, kopīgi
diskutējot un veicot uzdevumus.
Šīs zināšanas nepieciešamas gan
biznesa plāna gatavošanai, gan
uzņēmējdarbības uzsākšanai un
veikšanai.
Mācību laikā jauniešiem bija
iespēja uzdot jautājumus un
konsultēties ar uzņēmējdarbības
konsultanti Lieni Ivanovu par
finansējuma piesaistīšanas ins-

trumentiem laukos no Eiropas
Savienības strukturālajiem fondiem, par rīcības plānu pieteikumu
izstrādi un biznesa prezentēšanas
prasmēm. Jaunieši apzinīgi bija
apmeklējuši visas mācību dienas
un ieklausījās visos ieteikumos. Lai
arī katram jaunietim bija sava biznesa ideja, tomēr jau no paša rīta
zālē valdīja satraukums. Spriedzes
mazināšanai noslēguma dienas
pirmā daļa tika veltīta pārrunām
par topošo uzņēmēju iesaistīšanos
dažādos atbalsta pasākumos,
kā arī iesaistīšanos NVO sektoram paredzētajās programmās,
par ko pastāstīja „Balvu rajona
partnerības” administratīvā vadītāja S.Tomsone.
Prezentācija
izvērtās
par
aizraujošu pasākumu, kuras laikā
ikvienam bija iespēja analizēt
dzirdēto un redzēto. Pasākuma
rīkotāji bija patīkami pārsteigti
par jauniešu aktivitāti, ideju
pārbagātību un vēlēšanos palikt laukos, lai uzsāktu savu
uzņēmējdarbību. Biznesa ideju
daudzveidība un to pasniegšanas
kvalitāte liecina par jauno cilvēku
daudzpusīgo domāšanu un prasmi izmantot mācībās iegūtās
zināšanas. Jaunieši prezentēja
idejas par dažādām jomām – reitterapiju, elektriķa pakalpojumiem, sukāžu ražošanu, atpūtas
kompleksu pie ūdens, lauku
vistu olu ražošanu, koka suvenīru
noformēšanu,
griķu
sēnalu
spilvenu ražošanu, izklaides pakalpojumiem, gaļas lopkopību,
zobārstniecību, bērnu apģērbu
šūšanu, pat „Latvijas zilās” šķirnes
govju popularizēšanu Latvijas ZA
daļā.
Par teicami paveikto darbu
katrs dalībnieks saņēma sertifikātu
par interaktīvās mācību programmas „Tu vari vairāk!” apgūšanu.

Šis dokuments katram jaunietim
dod iespēju piedalīties konkursā
„Laukiem būt!” un pretendēt
uz naudas balvu sava biznesa
uzsākšanai.
Pasākuma dalībnieki atzinuši,
ka šo divu nedēļu laikā ieguvuši ne
vien zināšanas, idejas un pieredzi,
bet arī jaunus draugus, kontaktus
un iespēju attīstīties, saņemot atbalstu.
„Šajā pasākumā man patika,
ka lekcijas pasniedza zinoši un
ļoti jauki lektori. No mācībām
galvenokārt tika iegūtas zināšanas
un jauni draugi un paziņas.
Papildināju zināšanas par biznesa plāna izstrādi, kā arī apguvu nedaudz no grāmatvedības,
ko iepriekš nebiju mācījusies.
Es noteikti ieteiktu nākošgad
piedalīties arī citiem jauniešiem
šādās mācībās, jo šeit var
nodibināt kontaktus, kā arī iegūt
jaunas zināšanas, un pēc mācībām
piedalīties konkursā un varbūt
uzvarēt. Mācības organizē ļoti
jaukā, zinošā un dzīvespriecīgā
Liene, kura ir gatava palīdzēt,
kad vien ir nepieciešams”, saka
pasākuma jaunākā dalībniece
Madara Laicāne.
Savukārt Zanda Arnicāne,
iegūstot augstāko vērtējumu citu
pasākuma dalībnieku vērtējumā,
secina: „Konkurss ”Laukiem būt!”
ir lieliska iespēja jauniešiem
saņemties un darīt, jo katram no
mums noslēguma prezentācijā
bija skaļi jāpaziņo visiem, ko
mēs darīsim un tagad mums tas
jāīsteno. Manā gadījumā tā ir
bērnu apģērbu šūšanas studija
"KIDDREAMS". Liels paldies,
mūsu labajam gariņam- Lienei
Ivanovai. Un lai visiem izdodas
ar mērķu izvirzīšanu, jo mums ir
potenciāls un mēs to liksim lietā!”
Ēriks Keišs savu biznesa ideju

Gatavojoties piemiņas zīmes uzstādīšanai Bērzpilī
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris – Ludvigs Topecs

L.Topecs
Lai iedzīvotājus informētu
par personām, kuras piedalījušās
brīvības cīņās un sekmējuši Latvijas valsts nodibināšanu un
izveidošanu, un kuriem par godu
Bērzpils pagastā tiks uzstādīta
piemiņas zīme „Brīvības cīņu
(1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem”,
Balvu Novada Ziņās ir iesākta rakstu sērija par Lāčplēša kara ordeņa
kavalieriem.
Iepriekšējā ziņu izdevumā
uzzinājām nedaudz vairāk par
Kazimiru Olekšu, bet šoreiz stāsts

par Ludvigu Topecu.
Ludvigs Topecs dzimis 1891.
gada
30.novembrī
toreizējā
Ludzas
apriņķa
Domopoles
(Bērzpils)
pagasta
Veškaustu
ciemā.
Ieguvis pamatskolas izglītību,
strādājis par galdnieku, līdz 1914.
gada jūlijā tika iesaukts Krievu
armijā,
dienēja
95.Omskas
kājnieku pulkā, beidza mācību
komandu un tika paaugstināts par
dižkareivi. Piedalījies kaujās, divreiz ievainots.
No 1916.gada 28.decembra līdz 1917.gada 24.augustam
dienējis 1.Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku pulkā.
Latvijas
armijā
iestājies
brīvprātīgi 1919.gada 5.decembrī,
piedalījies Latgales atbrīvošanā.
Kareivis 1.Liepājas kājnieku pulka
7.rotā. Apbalvots par varonību
1920.gada 7.februāra cīņā pie
Novo Pokrovskajas ciema Latgalē.
Lāčplēša kara ordenis Nr.955
piešķirts 1921.gadā.
1920.gada 7.februārī Latgalē
izlūkgājienā pie Staraja Pokrovkas sadursmē ar lielinieku
rotu apšaudīja pārspēkā esošo
pretinieku
līdz
papildspēku
pienākšanai, tā sekmēdams uzbrukuma atsišanu. Atvaļināts
1920. gada 20. decembrī. Bijis
robežsargs
Jaunlatgales

robežapsardzes
apgabala
2.
robežsardzes rajonā.
Lielāko dzīves daļu Ludvigs
nodzīvojis mājās „Rubeņi” Gaigalavas pagasta Vecstrūžānos. Zeme
13,71 ha platībā tika piešķirta no
zemes fonda kā Lāčplēša kara
ordeņa
kavalierim.
L.Topecs
vēlējās dzīvot tuvāk savai darbavietai robežsardzē, tādēļ izvēlējās
jaunsaimniecību
Gaigalavas
pagastā. Šobrīd gan par Topecu
dzimtas saimniecību liecina vien
mājas pamati, ko ieskāvuši veci
koki.
Otrā
pasaules
kara
laikā
L.Topecs
bija
pagasta
pašaizsardzības
vienības
dalībnieks. 1945. gada sākumā pēc
Otrā pasaules kara apcietināts un
izsūtīts uz Omsku. LPSR leTK kara
tribunāls 1945. gada 15.augustā
Ludvigu notiesāja uz 15 gadiem. Ludvigs Topecs mira 1945.
gada (vai 1946.gada) septembrī
ieslodzījumā.
Ludviga Topeca mazmeita
Helēna Mārtuža, kura dzīvo
Bērzpils pagastā atzina, ka bērnībā
dzīvojusi vectēva mājās, tomēr
viņu daudz neatceras, jo bijusi
ļoti jauna. Helēna pastāstīja, ka
vectēvam bijuši 5 bērni – 3 meitas un 2 dēli. Vecākais dēls Jānis
gājis tēva pēdās – dienējis armijā.
Dzīves ceļi aizvijās uz Krieviju

-Tomsku, kur visu mūžu ar ģimeni
nodzīvoja. Šobrīd visi Ludviga
bērni ir miruši, bet par vectēvu atceras un ar viņu joprojām lepojas
viņa mazbērni, mazmazbērni, kā
arī tālākas paaudzes tuvinieki.
Zīmīgi, ka arī viens no
Helēnass Mārtužas mazdēliem
– Mārtiņš, gājis viņas vectēva
pēdās un ir iestājies un mācās
Latvijas Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā.
Turpmākajās Balvu Novada
Ziņās rakstīsim par Lāčplēša kara
ordeņa kavalieriem - Semjonu
Arhipovu, Aleksandru Lāci un
Jāni Pugaču. Ja kādam ir kāda
informācija par šiem cilvēkiem,
būsim pateicīgi uzzināt ko vairāk.
Rakstiet uz e-pastu zinas@balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībai,
Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4501, vai
zvaniet 64522830.
Paldies ikvienam, kurš ir ziedojis piemiņas plāksnes izveidei
Bērzpilī! To joprojām ir iespēja
izdarīt, ziedojot 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.

prezentēja ar lielu aizrautību un
radīja iespaidu, ka viņa plānotā
ražotne nu pat varētu uzsākt
veiksmīgi darboties. Viņš varētu
būt tas uzņēmējs, kuram piemīt
labas tirgotāja prasmes. „Man
personīgi patika darboties ar
pedagogiem. Šīs stundas ir ar
to neparastas, ka pārvērtās par
diskusijām. Tas ir ļoti labi. Un vēl
es apguvu zināšanas mārketinga
tirgus trikus, kā panākt, lai Tavu
produktu „izķer” no veikalu plauktiem. Mācību beigās radās grupas
draudzīgs kolektīvs un jauni draugi”, tā saka Ēriks.
Arī pasākuma moderatorei
uzņēmējdarbības
konsultantei
Lienei Ivanovai šis bija interesants
laiks, gūstot pieredzi komunikācijā
ar jaunāko paaudzi, apzinoties, ka
var dalīties savā pieredzē un sniegt
zināšanas citiem, paralēli mācīties
no viņiem spēju uzdrīkstēties,
riskēt un būt optimistei.
Viennozīmīgi - Latvijas lauku
ieguvums ir jauni, enerģiski
uzņēmēji, kuri ražos produktus
ar pievienoto vērtību, iesaistīsies
infrastruktūras kvalitātes nodrošināšanā un pakalpojumu sniegšanā, un kuri neplāno uzsākt dzīvi
ārpus Latvijas.
Jauniešiem, kuri ieguvuši
sertifikātu šajās mācībās, ir
iespēja piedalīties biznesa plānu
konkursā „Laukiem būt!”, līdz
25. augustam iesniedzot savus
pieteikumus un biznesa plānus
SIA LLKC attiecīgajā nodaļā.
Konkursa mērķis ir atbalstīt
jauniešus lauku teritorijās īstenot
savas uzņēmējdarbības idejas.
Konkursa uzvarētāji tiks izvērtēti
un apbalvoti ar naudas balvām un
diplomiem 13. novembrī.

Pasaules Jauniešu
dienu krusts nonāks
arī Balvos
Gatavojoties
Pasaules
Jauniešu dienām Krakovā 2016.
gadā, no 28. jūlija līdz 8. augustam
Latvijā notiek Pasaules Jauniešu
dienu krusta svētceļojums, kura
laikā tas ceļo pa vairākām Latvijas
katoļu baznīcām, lai pēc tam tālāk
tiktu nogādāts Krievijā un Ukrainā.
Krusta svētceļojums Latvijā
notiek balstoties uz iepriekš
izstrādātu maršrutu. 30.jūlijā
tas būs Madonā, 31.jūlijā - Rīgā,
5.augustā - Daugavpilī, 6.augustā Rēzeknē un Aglonā, bet 7.augustā
– Balvos, Viļakā un Šķilbēnos.
Koka krusts, kura garums ir
četri metri un svars trīsdesmit pieci kilogrami, ir Pasaules Jauniešu
dienu simbols. Jauniešu dienas
ik pēc trim gadiem notiek kādā
no pasaules kontinentu lielajām
pilsētām, un tajās piedalās ap divi
līdz četri miljoni jauniešu no visas
pasaules, tai skaitā arī Latvijas.
Koka krustu Jānis Pāvils II
uzticēja pasaules jauniešiem 1984.
gadā pirmo Pasaules Jauniešu
dienu laikā. Kopš tā laika krusts
ceļojis visapkārt pasaulei, un tā
svētceļojums no valsts uz valsti ir
liecība mīlestībai, ciešanām un
piedošanai.
Cerams,
ka
šis
krusta
svētceļojums arī Balvu novada
jauniešus iedrošinās piedalīties
Pasaules Jauniešu dienās Krakovā.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2014.gada 10.jūlija
lēmumu (prot. Nr.10, 22.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2014.gada 10.jūlijā

		

Nr.8/2014

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI PAR
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU UN TĀM
PIEKRITĪGO ZEMI BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 8.1 daļu,pārejas noteikumu 63.punktu
1. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piekritīgo zemi Balvu novadā”
(turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, 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.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās
daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā
pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas,
kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz
dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji
(līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).
3. Šo Noteikumu 2.punktā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtība attiecināma uz personām, kurām ar pašvaldības
institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja
pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas
lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir
attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).
4. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piekritīgo zemi Balvu novadā”
tiek piemēroti sākot ar 2014.taksācijas gadu.
Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Balvu ezerā ielaisti zandartu
mazuļi
22.jūlijā
Balvu
novada
pašvaldība projekta „Zandartu
mazuļu ielaišana Balvu ezerā”,
Nr.1.5. ietvaros Balvu ezerā ielaida
16 tūkstošus vienvasaras zandartu
mazuļu. Zivju mazuļus izaudzēja
un piegādāja Z/S „Skaldas” no
Kuldīgas novada.
Projekts tika izstrādāts šī gada
februāra mēnesī un iesniegts
Valsts
atbalsta
pasākumam
zivsaimniecības
attīstībai
no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem
„Zivju
resursu
pavairošana
un
atražošana
publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā”.
Šī gada 27.martā Zivju fonda padomes sēdē projekts tika
atbalstīts un piešķirts finansējums
16000
vienvasaras
zandartu
mazuļu ielaišanai Balvu ezerā.
Projekta kopējās izmaksas

EUR 2323,20, no tiem:
Zivju fonda finansējums EUR
1920,00;
Balvu novada pašvaldības
finansējums EUR 403,20;
Balvu novada pašvaldība
apmaksāja transporta izdevumus
EUR 304,92 LVL, kurus nedrīkstēja
attiecināt uz projekta izmaksām.
Zivju
ielaišanā
piedalījās
Z/S „Skaldas” īpašnieks Ilgonis
Liks, Ziemeļlatgales pārtikas un
veterinārā dienesta Balvu filiāles
veterinārā
inspektore
Maija
Budeviča un Valsts vides dienesta
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes
Iekšējo ūdeņu kontroles daļas
Rēzeknes sektora vecākais inspektors Jānis Jaundžeikars.
Projekta vadītāja Irēna Začeva.

Turpinās studentu uzņemšana
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
Balvu teritoriālā struktūrvienība
turpina uzņemt audzēkņus
2014. / 2015. mācību gadam:
•
Komerczinību
programmā specialitātē „Komercpakalpojumu darbinieks”
•
Elektrotehnikas un enerģētikas programmā specialitātē
„Elektrotehniķis”
Mācību ilgums 4 gadi,
audzēkņi iegūst vidējo profesionālo izglītību, ir dienesta
viesnīca, valsts un ESF stipendijas
(līdz EUR 100).

Dokumentus pieņem Vidzemes ielā 28, Balvos, darbdienās
no 9.00 līdz 13.00.
Stājoties tehnikumā jāiesniedz:
1)
apliecības
par
pamatizglītību un sekmju lapas
kopijas (uzrādot oriģinālus);
2)
pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);
3)
ģimenes ārsta izziņa;
4)
6 fotokartītes (3 x 4 cm).
Sīkāka informācija pa tālr.
26152940
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Tiks uzsākti Bērzpils ūdenssaimniecības projekta
darbi

Augustā tiks uzsākti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi Bērzpils pagastā. Ir noslēdzies
iepirkums par ūdensvada un
kanalizācijas
tīklu
būvdarbu
veicējiem un būvuzraudzības
veikšanu. Tuvākajā laikā tiks
noslēgti līgumi un uzsākti
būvdarbi.
Kā iepriekš tika informēts,
Bērzpils
ūdenssaimniecības
rekonstrukcijas
darbi
tiks
veikti
darbības
programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana”
3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1.

aktivitātes
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” projekta „Balvu novada
Bērzpils ciema ūdenssaimniecības
sakārtošana”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/084 ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansējumu.
Projekts šogad noslēgsies,
tādēļ
būvdarbi
jāpabeidz
šoruden. Būvdarbu veicējiem tas
būs jāveic ļoti operatīvi. Ceram uz

iedzīvotāju sapratni un pacietību
brīžos, kad jaunās komunikācijas,
kas savieno maģistrālos tīklus ar
māju ievadiem, tiks pieslēgtas pie
mājām.
Projekta rezultātā tiks uzlabota
līdz
patērētājiem
novadītā
dzeramā
ūdens
kvalitāte,
uzlabota centralizētā notekūdeņu
savākšana un novadīšana uz
bioloģiskajām
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, līdz ar to
samazinot piesārņojumu dabā.

Par
Kubulu
pagasta
Kurnas
ūdenssaimniecības rekonstrukciju
Kubulu pagasta Kurnas ciema ūdenssaimniecības projekta
īstenošana ir iekavējusies, jo
šobrīd notiek iepirkums par pretendenta izvēli, kura beigu termiņš
jau vārākas reizes ir pagarināts. Arī
šī projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Balvu novada Kurnas
ciemā”,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/083
īstenošana
jāpabeidz šogad.
Ceram, ka tuvākajā laikā
veiksmīgi noslēgsies iepirkums par
būvdarbu veicēja izvēli, parakstīts
līgums par būvdarbu veikšanu
un būvuzraudzību, un uzsākti
vērienīgi ūdenssaimniecības re-

konstrukcijas būvdarbi Kubulu
pagastā.
Ūdenssaimniecības
projekta rezultātā tiks nodrošināta
kvalitatīva
dzeramā
ūdens
ieguve un piegāde lietotājiem,
kā arī uzlabots centralizētās
notekūdeņu savākšanas pakalpojums.
Projekts top ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)

ciema

līdzfinansējumu.
Projekts tiek
realizēts darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana”
3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1.
aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” ietvaros.

Projekts
„Saglabāt,
lai
nepazaudētu
–
kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” tuvojas noslēgumam
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas
kaimiņattiecību
un
partnerības
instrumenta
2007-2013
atbalstītais
PROJEKTS ELRII-308 „Saglabāt, lai
nepazaudētu – kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsargāšana” tuvojas noslēgumam. 2014.gada
22. un 23.augustā Balvos notiks
noslēdzošā starptautiskā konference „Pelēko akmeņu stāstu dienas”, uz kuru sabrauc visu partneru
pārstāvji un dalībnieki - Sangastes
lauku pašvaldības no Igaunijas
un Pleskavas apgabala Dedoviču
rajona administrācijas no Krievijas. Uz konferenci uzaicināti ir arī
visi 9 projekta asociētie partneri
– Latvijas Piļu un Muižu asociācija,
Latvijas Amatniecības kamera,
Latvijas Muzeju biedrība, Baltinavas novada muzejs, Viļakas
novada
pašvaldība,
Igaunijas Rudzu asociācija, Igaunijas
lauksaimniecības muzejs, muzejs
„Starinuška” un Pitalovas novada Tautu sadraudzības vēstures
muzejs.
Paredzēts, ka starptautiskajā

konferencē piedalīsies Latvijas
Republikas kultūras ministre Dace
Melbārde, Projekta Uzraudzības
komitejas priekšsēdētāja Ināra
Ņikuļina un komitejas locekle
no Krievijas Marija Bulatova,
nemateriālā kultūras mantojuma
eksperte Ruta Cibule, Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
un Latvijas Mākslas akadēmijas
docētāja, mākslas zinātniece
Helēna
Demakova,
Latvijas
Amatniecības kameras viceprezidente Diāna Karaša, un SIA Ddstudio pārstāvis, kas iepazīstinās,
kā ar mūsdienīgu risinājumu
palīdzību saglabāt nemateriālo
kultūras mantojumu un nodot
nākamajām paaudzēm. Ar projekta „Saglābt, lai nepazaudētu”
gaitu un rezultātiem iepazīstinās
projekta koordinatore Balvos, Balvu Novada muzeja direktore Iveta
Supe un projekta vadītāja Sanita
Putniņa.

Otrajā dienā notiks starptautiskais amatnieku tirdziņš Balvu
pilsētas centrālajā laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra,
uz kuru aicināts jebkurš interesents.
Projekta mērķis ir muižu kompleksu attīstība to saglabāšanai,
atpazīstamības veicināšanai un
lietderīgai materiālā (kultūras
pieminekļi) un nemateriālā (folklora, amati, tradīcijas, rituāli)
kultūras un dabas mantojuma
izmantošanai.
„Pelēko akmeņu stāstu dienas” ir viens no 3 starptautiskajiem 2 dienu pasākumiem, kas
tiek īstenots Projekta ietvaros.
2013.gada 27. un 28. septembrī
Sangastē, Igaunijā norisinājās
projekta pirmais starptautiskais
pasākums „Rudzu dziesmas.
Ražas novākšanas svētki” un 2014.
gada 23.-24.maijā - „Laktstīgalu
pogošana” Dedovičos, Krievijā.

Pie slidotavas Balvos ierīkota ģērbtuve
Aizvadītā
gada
nogalē
Lauku atbalsta dienesta (LAD)
Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde izvērtēja
biedrības „Austrumvilki” projekta
Nr.13-07-LL04-L413201-00009

„Daudzfunkcionālās
ģērbtuves
izveidošana atpūtas un sporta pasākumu nodrošināšanai”
iesniegumu iesniedza Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības

programmas (LAP) pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros,
kur tas tika apstiprināts.
Biedrībai piešķīra finansējumu
2390.00 LVL apmērā, kurš tika
izlietots ģērbtuves ierīkošanai pie
Balvu pilsētas slidotavas.

“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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“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 31.jūlijs

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsētā
16.augustā Balvu novada svētki „Krāsu mozaīka”.
30.augustā plkst.22.00 diskoballe kopā ar DJ no „Ananasa” Balvu pilsētas parka estrādē.
Bērzkalnes pagasts
23.augustā plkst.10.00 Bērzkalnes pagasta sporta svētki, plkst.20.00 diskoballīte, muzicē Dj Ingars.

Vēl ir iespēja pieteikties nometnei
Balvu Bērnu un jauniešu
centrs organizē nometni „Durvis vaļā”, kuras laikā notiks gan
radošās darbnīcas, gan sportiskas un izglītojošas aktivitātes,
gan saliedējošas spēles, gan arī
pārgājieni, ekskursijas un atpūta
brīvā dabā.

Nometne notiks no 4.-15.augustam. Dalībnieku vecums no
7-12 gadiem.
Piesakies pa tālruni 26218177,
agnese.pulca@inbox.lv
(nometnes vadītāja Agnese) vai
20278819 (BBJC direktore Olita).

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - “Veselības Centrs 4” mobilajā mamogrāfā, kas
ieradīsies 25. un 26. augustā Balvos pie Izglītības 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 ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta
norīkojumu - izmeklējums maksā
EUR 2.85.

Briežuciema pagasts
No 18.- 23. augustam akcija „Baskāju trasītes” izveide, talka. Pie skolas notiks Baskāju trasītes ierīkošanas
talka. Katram talciniekam jāatnes līdzi viens akmens (ne lielāks par plaukstu). Līdz talkas dienai aicinām
vākt priežu čiekurus, kuri jāatnes nākot uz talku. Čaklākajiem vācējiem balvā – gardi un sulīgi arbūzi! Talkas noslēgumā – ugunskura zupa! Esi laipni gaidīts! Bez vecuma ierobežojumiem! Padarīsim paši savu dzīvi
interesantāku!
30.augustā svētki „Saucam kopā briežciemiešus”. Svētkos gaidīsim ne tikai sava pagasta ļaudis, bet arī
ciemiņus.
Plkst.13.00 izstādes „Briežuciems senās fotogrāfijās” atklāšana Tautas namā. Līdz 18.augustam lūgums
fotogrāfijas piedāvāt Zitai vai Sandrai.
Plkst.13.30 Suši gatavošana, cukurvates izgatavošana un baudīšana, melnbaltā fotostudija (iespēja
iemūžināt sevi, draugus, ģimeni retro stila fotogrāfijās) biedrības „Saulessvece” telpās.
Plkst.15.00 Vizināšanās ar ponijiem.
Plkst.16.00 Baskāju trases atklāšana, skrējiens pa pagastu.
Plkst.17.00 Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi, dalībnieku apbalvošana. Noslēgums.
No plkst. 13.30 būs pieejamas dārza spēles.
Plkst.22.00 balle. Ieeja pasākumos bezmaksas.
Krišjāņu pagasts
23.augustā Netradicionālās sporta spēles.
Kubulu pagasts
Kubulu kultūras nama mazajā zālē skatāma Zanes Koliņas fotogrāfiju izstāde” MATADATAS”.
Lazdulejas pagasts
8.augustā Lazdulejas pagasta svētki “Satiekas paaudzes”. Pēc pasākuma dejas.
Vectilžas pagasts
1.augustā plkst.19.00 Vectilžas sporta un atpūtas centrā Pilngadības svētki „Pašlaik ir īstākais ziedēšanas
laiks”. Plkst. 22.00 balle ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa EUR 1.50. Gaviļnieku ģimenēm ieeja brīva.
3.augustā plkst. 14.00 Vectilžas sporta un atpūtas centrā Svētki bērniem „Mazs zaķītis, mazs kaķītis…”
30.augustā plkst. 10.00 Vectilžas pagasta sporta svētki. Plkst. 22.00 balle, ieeja brīva.

Balvos notiks jau 15.Kamermūzikas
festivāls

Tilžas pagasts
9.-10. augustā Latvijas Jātnieku Federācijas Latgales posms sacensībās pajūgu braukšanā un Draudzības
sacensības šķēršļu pārvarēšanā Tilžā, saimniecībā „Kapulejas”.

muzikoloģes Lienes Jakovļevas
stāsti par mūziku.
Programmā: Ludvigs van
Bēthovens, Volfgangs Amadejs
Mocarts, Roberts Šūmanis.
Plkst.22.00 Muižas terasē
"Račevskis/Ozoliņš/Sležis Trio".
Oskars Račevskis – taustiņinstrumenti, Reinis Ozoliņš – bass,
Kalvis Sležis – sitaminstrumenti.
Uz koncertu ieeja bezmaksas.
24.augustā plkst.16.00 MELNĀ
STĀRĶA LIDOJUMS. Koncertā
piedalās Rīgas saksofonu kvartets,
Ieva Parša /mecosoprāns/, Valdis Muktupāvels /balss, kokles,
dūdas, birbīne.
Koncertprogramma ir tematiski saistīta ar starptautisku vides
projektu “Melnais stārķis: dzīvības
lidojums”, kura gaitā tiek novērotas
astoņas Latvijas melno stārķu
meitenes savā pirmajā ceļojumā
uz ziemošanas vietām Āfrikā.
Muzikālais materiāls veidots kā
individualizēta mākslinieciska refleksija par melnajiem stārķiem,
tiem pārlidojot dažādas zemes:
Baltiju, Viduseiropu, Balkānus,
Tuvos Austrumus, līdz beidzot nonākot Austrumāfrikā.
Pirmatskaņojumus
piedzīvos
V.Muktupāvela, L.Celmas un
U.Prauliņa darbi, dzirdēsim arī
Etiopijas, Izraēlas, Moldovas un
Balkānu valstu autoru skaņdarbus.
Festivālu organizē un atbalsta Balvu novada Dome, Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Latgales
reģiona attīstības aģentūra, Latvijas valsts meži, VSIA Latvijas
koncerti,Balvu Kultūras un atpūtas
centrs, Balvu Muiža.

Vīksnas pagasts
9.augustā plkst.17.00 Vīksnas Tautas namā pilngadības svētki 1996.gadā dzimušiem jauniešiem.
Plkst.22.00 balle. Ieeja 2.00 EUR. Pilngadniekiem un viņu vecākiem ieeja brīva.
23.augustā Vīksnas pagasta sporta svētki. Plkst.22.00 Vīksnas Tautas namā sporta svētku balle ar Kasparu
Maku. Balle ar galdiņiem. Ieeja 2.00 EUR.
30.augustā plkst.22.00 ”Atvadas no vasaras” - balle ar galdiņiem kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieeja 2.50
EUR.

No 23. – 24. augustam Balvu
muižas koncertzālē notiks 15.
Kamermūzikas festivāls. Divu
dienu garumā balveniešiem un
pilsētas viesiem būs iespēja baudīt
profesionālu mūziķu siegumu.
23.augustā plkst.17.00 - festivāla atklāšanas koncerts. VIGILIA
(gregoriskie dziedājumi un agrīnā
daudzbalsība). SCHOLA CANTORUM RIGA, mākslinieciskais
vadītājs Guntars Prānis.
Programmas
koncepcijas
pamatā ir muzikāli vizuāls uzvedums, kurā skanēs gan viduslaiku gregoriskie un ambroziskie dziedājumi, gan agrīnās
daudzbalsības repertuārs. Tas viss
viduslaikos skanējis klosteros un
katedrālēs. Šoreiz repertuārā izmantoti vairāki unikāli Monteseratas klostera (Spānija) dziedājumi,
kas Latvijā vēl nekad nav skanējuši.
Tāpat īpašajam “klostermūku
vokālam” pievienosies unikālā
viduslaiku instrumenta - rata liras – skanējums. Šis instruments
bieži ticis lietots tieši viduslaiku
klosteros, taču šodien sastopams
ļoti reti un Latvijā tā būs viena no
pirmajām iespējām – dzirdēt tā
savdabīgo, skaisto skanējumu.
Koncertā iekļautie dziedājumi
iezīmē visos laikos aktuālo tēmu
- svētceļojums. Taču īpaši viduslaiku cilvēka dzīve ar tā ilgām,
garīgajiem meklējumiem ir kā
svētceļojums, kura galvenais
mērķis - satikšanās ar Radītāju...
Plkst. 20.00 SKAISTA MŪZIKA
TRIO. Klavieru trio OPERA. Svetlana OKUŅA, vijole, Inga SUNEPA,
čells, Juris ŽVIKOVS, klavieres,
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Sporta pasākumi
9.augustā Balvu novada atklātais pludmales volejbola čempionāts Balvos. No plkst.9.30-10.00
reģistrēšanās.
16.augustā Balvu novada svētku laikā norisināsies arī Latvijas Minifutbola čempionāts MĪTAVA OPEN
2014 Balvu atlases posms Balvu pilsētas stadionā.
Seko līdzi sporta aktivitātēm Twitter konts: @balvu_sc

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva.
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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