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Briežuciema pagastā atklāta viena no lielākajām
kūdras pārstrādes ražotnēm Latvijā

Atklāšanas lenti pārgrieza (no kreisās) A.Kazinovskis, J.Martens,R.Naudiņš
Šī gada 4.septembrī Briežuciema pagastā svinīgi tika atklāta
Lutinānu purva kūdras pārstrādes
ražotne, kura ir viena no lielākajām
un
modernākajām
kūdras
pārstrādes ražotnēm Latvijā.
Atklāšanas pasākumā piedalījās pats uzņēmuma īpašnieks
no Vācijas Johans Martens,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības
ministrs
Romāns
Naudiņš, Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
un citi interesenti.
VARAM ministrs Romāns
Naudiņš ir pārliecināts, ka šī
brīža ģeopolitiskās situācijas dēļ,
rūpnīca dos nozīmīgu pienesumu
arī valsts budžetam. Ministrs
pateicās uzņēmējiem, politiķiem
un pašvaldībai par ieguldīto darbu reģiona attīstībā. Paldies tika

teikts arī Latvijas kūdras ražotāju
asociācijai par to ieguldīto darbu, lai attīstītos tautsaimniecība,
lai attīstītos Latvijas reģioni, lai
ģimenēm būtu darbs, lai ģimenes
varētu nodrošināt savus bērnus, lai
viņi dzīvotu šeit un nedotos prom
no Latvijas meklēt labāku dzīvi
citur ārzemēs. Par ieguldījumu
kūdras nozares attīstībā, jaunu
darbavietu radīšanā un reģionālās
attīstības veicināšanā R.Naudiņš
uzņēmuma „Compaqpeat” īpašniekam Johanam Martenam pasniedza VARAM Atzinības rakstu.
Balvu novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis atklāja,
ka ceļš uz uzņēmuma atvēršanu
nebija viegls, tomēr galarezultāts
visus priecē, un izteica cerību,
ka uzņēmums paplašināsies un
radīs vēl papildus darbavietas un

nodokļi un, kas ir būtiski novada
attīstībā. Domes priekšsēdētājs
atzina, ka pašvaldībai kopā ar

VARAM ministriju ir uzdevums
līdz galam palīdzēt sakārtot
infrastruktūru ražotnes apkārtnē,
pirmkārt, jau ceļu gar ražotni.
SIA „Compaqpeat” jaunās
ražotnes izveidei līdz šim ieguldījis
aptuveni piecus miljonus eiro un
jau šobrīd te strādā 20 vietējie
ļaudis. Dārzkopības substrāta
ražotne ir pilnībā automatizēta
un tajā uzstādītās 2 ražošanas
līnijas nodrošina pilnu kūdras
produktu ar augstu pievienoto
vērtību - substrātu - ražošanas
ciklu. Nākotnē plānots iegādāties
vēl 2 jaunas ražošanas līnijas. Tiek
prognozēts, ka pārstrādes apjoms gadā sasniegs 600 tūkstošus
kubikmetru produkcijas, kas
pārsvarā nonāks vairākās Eiropas
valstīs, kur uzņēmums savas
pozīcijas jau nostiprinājis. Daļa no
saražotā paliks arī vietējam tirgum.
SIA “Compaqpeat” dibināta
2001.gadā, bet ar šobrīd esošo nosaukumu uzņēmums strādā kopš
2007.gada. Uzņēmums nodarbojas ar kūdras ieguvi, pārstrādi
un dažādu substrātu ražošanu, un
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Peldbaseins atsāk darbu
Pēc vasaras pārtraukuma sestdien, 13.septembrī, darbu atsāks
Balvu Sporta skolas peldbaseins,
Dārza ielā 2, Balvos.
Sezonas atklāšanas dienā 10%
atlaide.

Apmācības jaunatnes
darbiniekiem
Latgales reģiona jaunatnes
lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju
pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar
jauniešiem un vēlas uzlabot savas
prasmes darbā ar jaunatni, tiek
aicināti piedalīties apmācībās par
motivāciju un mērķu izvirzīšanu
darbā ar jaunatni „ATSPERIES,
jeb ceļā uz mērķiem!” no 1.līdz
3.oktobrim, atpūtas bāzē „Rāznas
Ezerkrasti”, Rēzeknes novadā.
Apmācības ir bezmaksas. Sīkāka
informācija un pieteikuma anketa:
http://ejuz.lv/latgalesatsperiens.
Pieteikšanās līdz 19.septembrim.

Piedalies konkursā „Balvu novada suvenīrs”
Izveido oriģinālu Balvu novada suvenīru vienā no četrām
cenu kategorijām, aizpildi anketu un nogādā to Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi,
līdz šī gada 3.novembrim.
Konkursam iesniegtos darbus
vērtēs žūrija un labākā suvenīra autoram būs iespēja noslēgt līgumu
ar Balvu novada pašvaldību par
suvenīru iegādi reprezentācijas
vajadzībām.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti 18.novembra Valsts svētku
pasākuma laikā.
Esi radošs – piedalies!

Raidījumu cikls “Izaugsmes ceļi Ziemeļlatgalē”

SIA “Compaqpeat” ražotne Briežuciema pagastā
vairāk nekā 97% savas produkcijas
eksportē, galvenokārt uz Eiropas
Savienības dalībvalstīm, Āzijas un
Arābu valstīm. SIA “Compaqpeat”
savu pirmo kūdras pārstrādes
ražotni atvēra 2009.gadā Rucavas
novadā.
2012.gada sākumā SIA „Compaqpeat” pēc nomas tiesību
iegūšanas Lutinānu purvā izveidoja jaunu struktūrvienību Balvu novada Briežuciema pagastā. 2012.
gada 27.jūlijā uzņēmums ES fondu
aktivitātes „Augstas pievienotās
vērtības
investīcijas”
ietvaros noslēdza līgumu ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru
par projekta „Kūdras pārstrādes
ražotnes
izveide
Balvos”
īstenošanu. Projekts tika uzsākts
2012.gadā, un tā īstenošanas
rezultātā tika uzbūvēta un 2014.
gada aprīlī nodota ekspluatācijā
jauna kūdras pārstrādes ražotne
5100 m2 platībā.

Ekskursijas laikā tika apskatīta visa ražotne un dzirdēts stāstījums par kūdras pārstrādi

Biedrība
„Balvu
rajona
partnerība” sadarbībā ar Latgales
Reģionālo televīziju piedāvā
septiņu raidījumu ciklu „Izaugsmes ceļi Ziemeļlatgalē”, kuros
tiek stāstīts par Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadā
īstenotajiem LEADER projektiem
laika periodā no 2009. līdz 2013.
gadam.
Video sižetus var redzēt
biedrības
“Balvu
rajona
partnerība” mājas lapā www.balvi.partneribas.lv sadaļā raidījumu
cikls un www.youtube.com.

Atbalsti mazos futbolistus sasniegumu ceļā!
Balvu Sporta centra mazie futbolisti projektu konkursa LabieDarbi.lv rezultātā vēlas iegādāties
jaunas, skaistas futbola formas.
Viņiem vēl nedaudz pietrūkst,
lai šī ideja realizētos. Mazajiem
censoņiem, futbolistiem, vajag
tieši TAVU balsi! Par Balvu jaunatni!
Nobalso BEZ MAKSAS http://
labiedarbi.lv/lv/balso-par-projektu!
Balsot vari līdz 30.septembrim.
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Mēs esam līdzās!

Balvu teritoriālās invalīdu
biedrības paspārnē sešu mēnešus
garumā tika realizēts sociālā atbalsta projekts, par A/S “Latvijas
valsts meži“ 2013. gada ziedojumu,
„Sociālās palīdzības sniegšana”.
Stāsta BTIB stratēģijas administratīvais vadītājs un projekta
vadītājs Reinis Linde:
„Projekta
aktivitātēs
tika
iesaistītas 16 ģimenes, kuras
audzina bērnus un jauniešus
ar
īpašām
vajadzībām
(ar
smagiem smadzeņu darbības
funkcionālajiem traucējumiem,
bērnu cerebrālo trieku, Dauna sindromu, šizofrēniju). Projekts ļāva
papildus tradicionālajai medicīnai
pielietot metodes, kas palīdz
bērnam/jaunietim atveseļoties,
saglabāt iegūtās iemaņas, attīstīties
garīgi un fiziski. Veicināja bērnu/
jauniešu ar īpašām vajadzībām
un to ģimeņu integrācijas procesu sabiedrībā, attīstīja viņu
pašnovērtējumu
un
radīja
nepārprotamu paraugu sociālo
pakalpojumu nepārtrauktībai, kas
arī deva savus pozitīvos rezultātus,
jo intensīvas nodarbības visos
rehabilitācijas pasākumos uzlaboja bērnu/jauniešu pašsajūtu,
uzlaboja dzīves kvalitāti, attīstīja
runas dotības un deva iespēju arī
piecelties pašam no ratiņkrēsla.
Nemazāk svarīgi ar projekta starpniecību bija piesaistīt

sabiedrības uzmanību ģimeņu,
kas audzina bērnu/jaunieti ar
smagiem smadzeņu darbības
funkcionālajiem traucējumiem,
problēmām. Tika veicināts šo
bērnu/jauniešu integrācijas process sabiedrībā. Viens no projekta
daudzajiem uzdevumiem bija arī
popularizēt brīvprātīgo darbu ļaut personām dot ieguldījumu
sabiedrības labklājības celšanā
un veicināšanā. Brīvprātīgā darba
veicēju sociālā un profesionālā
izaugsme veidojas uz palīdzības
sniegšanu tiem, kuriem pašiem
nav resursu un iespēju sev palīdzēt
un kuriem tā ļoti nepieciešama.
Tāpēc īpašs paldies mūsu
brīvprātīgajiem šoferīšiem, kas
ieguldīja gan laiku, gan resursus
nogādājot mērķgrupas bērnus/
jauniešus pakalpojuma sniegšanas
vietās.”
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 5500,00 eiro. Projekta
tiešās mērķa grupas - bērni un
jaunieši ar īpašām vajadzībām tika
iesaistīti četros rehabilitācijas pakalpojumos:
•
Sociālā
rehabilitācija
ar reitterapijas metodi, bērniem
ar
dažādiem
funkcionāliem
traucējumiem;
Reitterapija. Nodarbību rezultātā bērniem ar īpašām vajadzībām tika uzlabots līdzsvars,
uzlabota kustību koordinācija,

Droši uz purvu pēc ogām!

Šī gada vasarā aktīvi darbi
norisinājās Bērzpils pagastā pie
Bērzpils purva, kur tika būvēts
gājēju tiltiņš pār gandrīz 10
metrus plato grāvi, pa kuru tek
ūdensnoteka Dziļaune. Augusta mēnesī darbi tika pabeigti.
Tagad gan lieli, gan mazi ogotāji,
sēņotāji, mednieki un citi purva
apmeklētāji varēs droši nokļūt
purvā pār polderi, kā arī droši
doties mājup, līdzi nesot purvā
iegūtās dabas veltes.

Tuvojas dzērveņu lasīšanas
laiks, kad uz purvu dodas visvairāk
cilvēku ievākt vērtīgās dzērveņu
ogas. Jaunais tiltiņš atrodas netālu
no vecā gājēju tiltiņa, kas jau bija
savu laiku nokalpojis un kļuvis
nedrošs. Runā, ka netālu no jaunā
tiltiņa atrodas labākās dzērveņu
vietas Bērzpils purvā!
Gājēju tiltiņš, izbūvēts projekta
Nr. 13-07-LL04-L413202-000014
„Gājēju tiltiņa izbūve Bērzpils
pagastā” ietvaros.

Tiks uzsākti būvdarbi

Balvu novada pašvaldība
ir informē, ka tuvākajā laikā
tiks uzsākti būvdarbi projekta
„Balvu novada Bērzpils ciema
ūdenssaimniecības sakārtošana”,
N r. 3 D P / 3 . 4 . 1 . 1 . 0 / 1 3 / A P I A /
CFLA/084 īstenošanu.
Projekta
ietvaros
SIA
“Projektēšanas Birojs Austrumi” izstrādāja Tehnisko projektu par ūdenssaimniecības
sakārtošanai Bērzpils ciemā, kuri
veiks arī autoruzraudzību objekta
būvniecības laikā.
Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanas būvdarbu
uzsākšana aizkavējās, jo tika
apstrīdēts iepirkuma rezultāts.
Tomēr tika saņemts lēmums no

Iepirkumu uzraudzības biroja
un tuvākajās dienās tiks noslēgts
līgums par būvdarbu veikšanu
ar SIA “BŪVE WOOD LINE” no
Cēsīm.
Būvuzraudzību veiks SIA
“Sistēmeksperts” no Gulbenes
novada.
Balvu novada pašvaldība aicina Bērzpils ciema iedzīvotājus būt
atsaucīgiem un pacietīgiem, kā arī
aktīvi līdzdarboties būvniecības
laikā.
Projekta vadītāja Irēna Začeva

attīstīta smalkā motorika, uzlabota
fiziskā
izturība,
paaugstināta
dzīves kvalitāte, uzlabots emocionālais stāvoklis, daļai jauniešu
samazinājās liekais svars, uzlabojās
organisma
vispārējais
funkcionālais stāvoklis. Katra bērna
ar īpašām vajadzībām, veselības
stāvoklis ir individuāls, tomēr reitterapijas nodarbības palīdzēja
šiem bērniem uzlabot gan fizisko,
gan emocionālo veselības stāvokli.
Daudzi bērni pārvarēja bailes un
ar prieku tuvojās dzīvniekiem,
guva pozitīvas emocijas.
•
Klasiskās masāžas pakalpojums jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem;
Masāža veicināja organisma atjaunošanos pēc fiziskas
un garīgas slodzes, nostiprināja
imūnsistēmu. Masāža nebija
greznība, bet gan nepieciešamība
uzturēt veselību. Tā stimulēja
fizisko attīstību, runas attīstību,
kustību
koordināciju,
sensoru uztveri, dzirdi, kā arī
uzmanību, labvēlīgi iedarbojās uz
ekstremitāšu attīstību, stimulēja
jaunieša ar īpašām vajadzībām
kustību, rāpošanas un staigāšanas
refleksus
un
pat
uzlaboja
gremošanu.
•
Biomehāniskās
stimulācijas pakalpojums (Oscilācijas
terapija) pēc Vladimira Nazarova

metodes jauniešiem ar dažādiem
funkcionāliem traucējumiem;
Projektā “Sociālās palīdzības
sniegšana” Oscilācijas terapija
atveseļoja un efektīvi stimulēja
iekšējo orgānu – sirds, asinsrites, plaušu darbību, kas nav
maznozīmīgi jauniešiem ar CNS
bojājumiem.
•
Attīstību veicinošā vingrošana jauniešiem ar dažādiem
funkcionāliem traucējumiem.
Attīstību veicinošās vingrošanas jauniešiem ar dažādiem
funkcionāliem
traucējumiem
mērķis bija ar vingrojumu palīdzību uzlabot stāju un novērst
vai aizkavēt dažādu ķermeņa
deformāciju (mugurkaula, krūškurvja, kāju u.c. deformācijas)
veidošanos.
Regulāri
veicot
vingrošanas nodarbības, ir uzlabojusies savstarpējā saskarsme un
attīstījušās iemaņas komandas
darbam, bet, lai darbs sniegtu noturīgākus rezultātus, tika
piedāvātas arī teorētiskas un praktiskas nodarbības vecākiem.
Kā nozīmīga aktivitāte projekta ietvaros 16 bērniem/
jauniešiem, viņu vecākiem un
aizbildņiem bija iespēja apmeklēt
Mini Zoo “Rozīte”. Viņi iepazinās
ar dzīvnieku dzīvesveidu, atguva spēkus svaigā gaisā, uzlaboja
garastāvokli.
Ir izveidojusies
ciešāka draudzība un savstarpējā

sapratne gan starp bērniem/
jauniešiem ar īpašām vajadzībām,
gan viņu ģimenēm.
Svarīga projekta aktivitāte
bija kopīgi ar biedrību „Dižvanagi”
(Liepāja), sarīkotais seminārs par
mājas rehabilitācijas programmu.
Lai arī šajā projekta aktivitātē
iesaistījās tikai pieaugušie ģimeņu
locekļi un interesenti no novadiem, ārsti, sociālie darbinieki,
pašvaldību pārstāvji, tas bija ne
mazāk saistošs un interesants.
Lekciju par rehabilitāciju mājas
apstākļos, Balvos, vadīja lektore,
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
ārste, pediatre Jūlija
CīruleGalūza.
Projekta vadītājs Reinis Linde
pateicas: A/S “Latvijas valsts
meži”, nodibinājumam “Fonds
“Ziedot”” par piešķirtajiem līdzekļiem, visām projektā iesaistītajām
ģimenēm, māmiņu domubiedru grupai „Esi, aktīva!”, sporta
metodiķei Ilutai Balulei, masierei Innai Zubovai, „Untumi”
īpašniecei Ligitai Harčevskai, reitterapeitei Karīnai Rosijskai, Balvu
teritoriālajai invalīdu biedrībai
un Staņislavam Cibulim par palīdzību projekta realizācijā, visiem
labvēļiem un vienaldzīgajiem.
Paldies Jums, jo bez palīdzības
un atbalsta šis projekts netiktu
īstenots!

Balvu Valsts ģimnāzijas muzejam jauns aprīkojums
Īstenots
Balvu
Valsts
ģimnāzijas atbalsta biedrības
projekts „Balvu Valsts ģimnāzijas
materiāltehniskā nodrošinājuma
uzlabošana”. Projekts ar Nr.
13-07-LL04-L413202-000021
guva atbalstu Lauku atbalsta dienesta programmā, iegādājoties un
uzstādot muzeja aprīkojumu EUR
8178,16 apmērā. 90% finansējuma
sastāda ELFLA un 10 % ir Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta mērķis bija modernizēt un labiekārtot skolas
muzeju, iegādājoties stendus un
vitrīnas, veicinot kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu, izmantojot Balvu Valsts ģimnāzijas
muzejā uzkrātos materiālus un
uzturot saikni ar sabiedrību.
Muzeja
labiekārtošanas
un
modernizēšanas rezultātā, daļa
uzkrāto materiālu pārvietota
uz skolas pirmo stāvu, tādējādi
nodrošinot muzeja apmeklētību

vecākā gadu gājuma cilvēkiem,
kas līdz šim nebija iespējams, jo
muzejs, kopš tā atklāšanas brīža
1988. gada 30.janvārī, atradās skolas bēniņos. Muzeja telpas vitrīnās
un stendos atspoguļotas tematiskas ekspozīcijas par izglītību
Balvos. Vienlaicīgi tiks eksponēti
oriģinālmateriāli
aizslēdzamās
vitrīnās, kā arī veidotas mobilās
ekspozīcijas
ar
grafiskajiem
foto, video un prezentāciju
materiāliem. 14 stendos būs no
jauna sagatavoti un vizuāli skatāmi
materiāli par trim galvenajām
tēmām:
1.) pirmajām skolām Balvos, īpaši par komercskolu un
ģimnāziju,
2.) ģimnāzijas,(skolas) direktoriem, skolotājiem un absolventiem,
3.) balveniešu dzīvesstāstiem
saistībā ar padomju režīma
represijām (jaunatnes nacionālā

kustība, 1941.gada 14.jūnija un
1949.gada 25.marta deportācija).
Vizuālie materiāli (dokumenti, lietiskie priekšmeti, laikraksti, žurnāli) attiecīgi izvietoti
apgaismotās vitrīnās, kā arī divās
vitrīnās, kurās izvietotie materiāli
aplūkojami no visām pusēm.
Trijos šķirstāmajos stendos
(grāmatās) muzeja apmeklētājs
pats varēs iepazīties ar skolas absolventu galeriju, skolas muzeja
dažādām aktivitātēm, dalību
dažādos konkursos.
Citi interesenti izmantojot
datoru varēs noskatīties sagatavotos materiālus par skolas
muzeja krājumu, piemēram,
Balvu komercskolu, par pilsētas
veidošanos, pilsētas simboliem,
arī paši varēs atbildēt uz dažādiem
jautājumiem.
Esiet laipni gaidīti skolas
muzejā!

Pirmsskolas izglītības iestādei „Ieviņa” - 25!
Aizvadītajā nedēļas nogalē,
Kubulu pagasta svētku laikā arī
PII „Ieviņa” svinēja savus svētkus
– iestādes pastāvēšanas 25 gadu
jubileju.
Svētkos laikā iestādi sveica
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris
Boldāns, bērnudārza vadītājai un
darbiniekiem pasniedzot Domes
Pateicības rakstus par ilggadēju,
profesionālu, apzinīgu un radošu
darbu Kubulu PII „Ieviņa”, kā
arī ieguldījumu iestādes tēla
popularizēšanā.
Bērnudārzs Kubulu pagastā
tika uzcelts 1989.gadā. Svinīgā
bērnudārza - mazbērnu novietnes atklāšana notika 1989.
gada 30.augustā. Sakarā ar to,
ka jaunā ēka tika uzcelta Kurnas
upes krastā, kur pavasaros skaisti
zied ievas, tai tika dots nosaukums „Ieviņa”. Bērnudārza pirmā
vadītāja bija Margarita Anča, kura

vadīja 19 cilvēku lielu personālu.
Iestādē darbu uzsāka 4 vecuma
grupas, paredzētais vietu skaits
bija 90 bērniem.
Grūts laiks bērnudārzam bija
1992.gadā, kad saruka bērnu
skaits, tika samazināts darbinieku
skaits. 1992.gada beigās „Ieviņu”
apdzīvoja tikai 15 bērni un 7
pieaugušie. Tomēr Kubulu pagasta pārvalde nolēma, ka iestāde ir
jāsaglabā un jāattīsta.
Jau 1993.gadā bērnudārzs
atdzima un 1993.gada 14.aprīlī
durvis vaļā vēra Kubulu pagasta
bērnudārzs - patversme „Ieviņa”.
Sociālo apstākļu dēļ, „Ieviņā”
pieauga to bērnu skaits, kurus
vecāki bija atstājuši bez gādības.
Tomēr 2007.gadā, mainoties likumdošanai valstī, zuda
vajadzība pēc patversmes pakalpojumiem, un struktūrvienība
tika slēgta. Iestādes nosaukums
tika mainīts uz: Pirmsskolas

izglītības iestāde „Ieviņa” un darbu turpināja tikai bērnudārza grupas.
Līdz pat šai dienai iestāde
veiksmīgi darbojas, katru dienu
to piepilda bērni ar jautriem
smiekliem, čalām, dziesmām
un rotaļām.
Šobrīd Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” ir
uzņemti 60 pirmsskolas vecuma
bērni, ar kuriem strādā 10 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki.
Jau ilgus gadus iestādē darbojas nakts grupa. Neatsveramu
ieguldījumu iestādes izaugsmē
sniegusi pašreizējā tās vadītāja Lija
Bukovska.
Šogad Ieviņai aprit 25 gadi tāds skaists jaunības pilnbriedums.
Tas ir laiks, kad sāk nomainīties
paaudzes, kad „Ieviņas” bijušie
audzēkņi uz bērnudārzu ved nu
jau savus bērnus.
Apsveicam!
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Svētīga tradīcija 23 gadu garumā

Kolēģi un labi draugi (no kreisās): Anna Jaudzema, Aldis Laicāns, Sarmīte
Smirnova
Viņiem
1.septembris
ir
savādāks. Viņiem 1.septembrī
atkalredzēšanās prieks, bērnu
čalas un smiekli mijas ar klusām
skumjām un pārdomām. Viņi jau
23 gadus pēc kārtas 1.septembrī
ne tikai svin Zinību dienu, bet atceras savus bijušos kolēģus, kuri
uz mums noraugās no mākoņa
maliņas.
Stacijas pamatskolas skolotāji
- Anna Jaudzema, Aldis Laicāns,
pensionēta skolotāja Sarmīte
Smirnova un Ināra Pugeja
iedibinājuši tradīciju – katru
gadu 1.septembrī kopīgi doties uz kapsētām, lai nodotu
sveicienus no kolēģiem, noliktu
ziedus un aprunātos ar aizsaulē
aizgājušajiem
Stacijas
skolas
skolotājiem.
Lai vairāk uzzinātu par šo
tradīciju un cilvēkiem, tikos ar
Annu Jaundzemu, Aldi Laicānu un
Sarmīti Smirnovu.
Sakiet, kā, kam un kad radās
doma 1.septembrī pieminēt bijušos kolēģus?
Aldis – Doma radās pēc direktora Rafaela Teilāna nāves.
Nospriedām, ka 1.septembrī vajadzētu aizbraukt pie direktora uz
kapiņiem. Savācām ziedus un tā
arī izdarījām.
Anna – Šķiet, tas bija 1991.
gads. Direktors Teilāns bija tik tolerants cilvēks, tik labestīgs, ka
mēs nevarējām neaizbraukt ciemos, nevarējām viņu nepieminēt.
Viņš bija nopietns, izdarīgs, mums
uzticējās, un mēs nepievīlām viņa
uzticību. Visi Stacijas skolas direktori mums ir bijuši ļoti labi, bet
Teilāns bija īpašs.
Sarmīte - Viņš bija kolektīva
dvēsele, ļoti jauks cilvēks. Uz
Balviem atbraucu no Liepājas
puses, nevienu nepazinu, direktors bija ļoti laipns, brīnišķīgi
mani šeit uzņēma. Viņš bija
mans pirmais direktors pie kura
sāku strādāt, tiešām var teikt tikai tos labākos vārdus. Direktors
ienākot skolotāju istabā, pateica mums kādu komplimentu,
uzmundrinošus vārdus, kas radīja
jauku noskaņu visai dienai.
Anna - Jā, tā mēs katru septembri savācam ziedus un aizbraucam
pie bijušajiem kolēģiem. Šajā laikā
aizgājēju skaits ir palielinājies, bet
tradīcija ir saglabājusies.
Vai tiešām kopš 1991.
gada katru 1.septembri esat
apciemojuši bijušos skolotājus?

Anna - Protams, varbūt kādu
gadu neesam bijuši visi četri.
Sarmīte - Ikdiena prasa savu un,
protams, katru brīdi savus bijušos
kolēģus nepieminam, bet šī diena ir tas brīdis, kad atskatāmies
uz kopā pavadīto laiku. Mēs ar
skolotāju Aldi 1.septembrī visus
gadus bez izņēmumiem esam
braukuši un apciemojuši savus
bijušos kolēģus.
Minējāt, ka aizgājēju skaits ir
palielinājies. Uz kurām kapsētām
1.septembrī dodaties?
Anna – Šobrīd braucam
pie sešiem skolotājiem. Balvu
pilsētas luterāņu kapos atdusas
Rafaels Teilāns, Balvu pilsētas
pareizticīgo kapsētā - Vera Ivanova un Gaļina Mihalvoska, Priedaines jeb Lemešovas kapsētā
– Vija Konivāle, Henrihs Millers,
Breksenes kapos – Artūrs Supe.
Aldis – Atceramies arī tos
kolēģus, kuri ir tālāk, bet pie
viņiem neaizbraucam katru gadu:
Veltu Švūksti, Pēteri Vucānu, Mariannu Sondari.
Anna – Vienu reizi atvaļinājuma
laikā esam bijuši pie fizikas
skolotāja Pētera Vucāna, kurš guļ
Kaunatas kapos Rāznas ezera krastos.
Vai pazināt un atceraties katru no šiem kolēģiem?
Anna – Jā, mēs atceramies
katru skolotāju. Esot pie kapu
kopiņas ieturam klusuma brīdi,
sapošam
kapiņu,
atsaucam
atmiņā kopīgi pavadītos brīžus,
īpašus atgadījumus. Arī šogad
atcerējāmies, kā Millers Henrihs kādā no skolas Ziemassvētku
pasākumiem tēloja pasaku tēlus.
Sarmīte – Artūru Supi visvairāk
atceramies kā lielisku anekdošu
stāstītāju. Noskan zvans uz stundu, bet viņš: „Paga, paga izstāstīšu
līdz galam!” Kad braucām kādās
ekskursijās, anekdošu viņam
nekad nepietrūka.
Aldis – Artūrs bija arī labs
vēsturnieks, labs sportists. Viņam
bija ļoti laba atmiņa, atcerējās
visus gada skaitļus.
Sarmīte – Jā, varēja vien
brīnīties par viņa atmiņu.
Anna – Savukārt skolotāja
Sondore bija ļoti zinoša tautas
līdzekļu pielietošanā dažādām
slimībām un kaitēm. Stāvot pie
šīs kolēģes kapiņa, bieži vien
domājam, cik žēl, ka neesam to
visu pierakstījušas, jo viņa pati
agrāk bija teikusi – meitenes atce-

raties. Bet tad jau mēs bijām krietni jaunāki, nedomājām, ka mums
tas viss noderēs.
Ar visiem kolēģiem bija lieliskas attiecības. Toreiz bijām krietni
jaunāki, bet mēs nejutām, ka viņi
ir vecāki un viņi nejuta, ka mēs
esam jaunāki. Likās, ka esam viens
kodols, viena molekula.
Kādēļ jūs to darāt? Kādēļ
1.septembrī apciemojat bijušos
kolēģus?
Aldis – Aizbraucam, lai sakoptu kapu kopiņu, noliekam ziedus,
pastāvam un parunājamies, atceramies to cilvēku.
Anna – Pasakām labus vārdus, pastāstām par skolu, par
kolēģiem, par toreizējo kolektīvu.
Arī šogad teicām direktoram
Teilānam paldies, ka viņš mums ir
bijis, ka nekad nepacēla balsi ne
pret skolēniem, ne pret kolēģiem.
Sarmīte – Noliekam puķītes,
parunājāmies, bet tas nav
pienākums. Kaut kas mums liek,
aicina aizbraukt pie viņiem.
Anna – Darām to, lai pabūtu ar
viņiem, paskumtu. Pasakām, cik
labi, ka esi bijis ar mums, cik labi,
ka bijām vienā kolektīvā. Klusiņām
noskaitām lūgsnu, lai dvēselītei ir
miers.
Mēs nekad nemeklējam ne
piederīgos, ne kādam ziņojam
par braucienu. Vienīgi Gaļinas
Mihalovskas meitai bieži vien
piezvanām un nododam sveicienus, ka esam pie viņas mammas,
arī direktorei Rutiņai nododam
sveicienus no dzīvesbiedra tēva.
Ko tas dod personīgi jums?
Sarmīte – Ir ļoti jauka sajūta,
labi padarīta darba sajūta.
Anna – Jā, tiešām ir laba
sajūta, jo padarīts svētīgs darbs.
Tas pirmais septembris ir tāds
gandarījuma pilns. Jā, varbūt mazliet skumjš. Mēs nepaliekam ar
kolektīvu atzīmēt 1.septembri,
bet savācam ziedus un dodamies
mūsu ierastajā ceļojumā. Mājās
ierodamies vēlāk nekā citi kolēģi,
jo brauciens prasa laiku, jo mēs ne
tikai noliekam ziedus, bet vienmēr
sakopjam visu.
Aldis – Tā jau ir jebkad, kad
apciemo kāda piederīgā vai tuvinieka kapus. Iestājas miers.
Sarmīte – Tiešām, iestājas kaut
kāds miers. Arī tad, kad nomira
mans vīrs, uz kapiņu gribējās aiziet
gandrīz katru dienu, nepārtraukti.
Ar gadiem tas, protams, mazinās,
bet katrā ziņā gribas aiziet. Ja
ilgāku laiku neesi bijis, liekas, ka

nav miera.
Anna – Aizejot uz kapsētu,
mēs taču domās aprunājamies
ar tuviniekiem, domās atceramies viņus, pasakām paldies,
ka esi palīdzējis un esi ievirzījis
pareizajās sliedēs, jo kas gan
mums ir devis to pareizā ceļa virzienu, ja ne tuvinieki. Vajag aiziet,
parunāties, lūgt kādu padomu.
Varbūt lūgt piedošanu par kādu
neizdarītu darbu, pāridarījumu.
Sarmīte – Mirušo dvēseles
ir tur augšā, iespējams, ka viņi
mums palīdz un pasargā, attur no
nevajadzīga soļa, ievirza pareizā
gultnē.
Anna - Esmu dzirdējusi,
ka nevajag pārāk bieži traucēt
mirušos, bet aiziet un pabūt ar
viņiem noteikti vajag. Tādēļ arī
notiek svecīšu vakari, kapusvētki.
Manā ģimenē pie tuviniekiem
aizbraucam arī lielajos svētkos Ziemassvētkos un Lieldienās.
Vai arī skolēni iesaistās?
Anna – Mēs aizvedam skolēnu
ziedus, kas arī rada saikni starp
mūsu paaudzes skolēniem un tai
saulē aizgājušajiem. Uz kapiņiem
mēs vedam skolēnu dāvinātos
ziedus, kuri 1.septembrī pasniegti
mums vai citiem kolēģiem. Mūsu
bērni aiznes sveicienus caur
mums.
Sarmīte - Pozitīvi, ka arī jaunie
kolēģi vienmēr iedod ziediņus,
tie, kuri pazinuši aizgājušos, lūdz,
lai nododam arī sveicienus, labas
dienas.
Anna - Šogad uz kapiņiem
aizvedām tik daudz ziedu – krāšņi,
grezni un bagātīgi!
Paaudzes mainās. Kā jums
šķiet, vai pēc gadiem būs kas
turpina jūsu iesākto tradīciju?
Sarmīte – Stipri šaubos, jo
jaunie pedagogi tā īsti nekad
nav izteikuši vēlēšanos braukt
mums līdzi, turklāt lielākā daļa
skolotāju tai saulē nonākušos tā
laika skolotājus nemaz nezina, nav
pazinuši.
Anna - Varbūt, varbūt direktore Ruta. Viņa zina dažu no
aizgājušajiem.
Sarmīte – Jā, bet direktore ir
aizņemta, jo mūsu skolai ir filiāle
Vīksnā un 1.septembrī ir jāpaspēj
viss, ir daudz darba.
Anna – Godīgi sakot, mēs vēl
tā neesam mudinājuši nevienu.
Jā, savā starpā esam runājuši, vai
būs turpinātāji. Gribētos, lai šo
tradīciju nepazaudētu. Tā mums ir
tāda svēta lieta.

Sarmīte – Jā, šķiet, ka citādāk
nemaz nevarētu būt, ka 1.septembris varētu būt citāds.
Anna – Arī šogad, kad ar
klasi
fotografējos,
skolotājs
Aldis pienāk klāt un saka, ka
jāparunājas, mana atbilde bija:
„Zinu, zinu Aldi, brauksim!” Arī
skolotāja Sarmīte jau iepriekšējā
dienā jautāja, vai brauksim, lai
neaizmirstot viņu. Skolotāja Ināra
šogad bija ieplānojusi novākt
kartupeļu ražu, bet laikapstākļu
dēļ plāns mainījās. Viņa mums
zvana, lai paņemot viņu, bet mēs
diemžēl jau bijām ceļā.
Andis - Pirmajā septembrī jau
mosties ar domu, ka braukšu uz
skolu un pēc tam pie bijušajiem
kolēģiem.
Sarmīte - Ticēsim un cerēsim,
ka jaunie turpinās mūsu iesākto.
Mēs esam apzinīgi cilvēki.
Kāds šogad jums bija 1.septembris?
Anna - Ļoti jauks. Nedaudz
skumji, ka sarucis skolēnu skaits,
bet citādi ļoti pozitīvi. Telpas sakoptas un saremontētas. Prieks,
ka šogad saņēmu ļoti daudz
ziedu, kā nekad agrāk. Patīkami,
ka man, skolotājai gados, skolēni
vēl „uzšauj” buču uz vaiga. Es jutos
īpaša, jutos tiešām īpaši labi.
Aldis – Patīkami, kā jau katru
gadu.
Sarmīte – Pirmo gadu 1.septembri nesagaidīju skolā. Pensijā
esmu jau pāris gadus, un no skolas
aizgāju pakāpeniski, iespējams,
tādēļ nejutos skumji vai vientuļi.
Anna – Man personīgi nedaudz skumji, ka skolā vairs nav
skolotājas Ināras un Sarmītes. Jā,
esošie kolēģi mums ir ļoti jauki un
atsaucīgi, ir ienākuši jaunie, kuri
vienmēr apstājas un parunājas.
Visi ir ļoti labi, bet tie ir kolēģi un
šie ir mani draugi. Un, kad drauga
nav līdzās, tad ir mazliet skumjāk.
Ar Aldiņu arī nevaram saskrieties, viņš strādā pirmajā, es trešajā
stāvā. Visi kopā esam turējušies 33
gadus.
Sarmīte - Pārbaudīti draugi.
Lai piepildās skolotāju izteiktā
cerība, ka šo tradīciju – 1.septembrī
nolikt ziedus un klusi pieminēt savus aizgājušos kolēģus, izdosies
saglabāt arī turpmākos gadus.
Paldies par sarunu!
Lauma Kaļva

Gatavojoties piemiņas zīmes uzstādīšanai Bērzpilī
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris – Jānis Pugačs
Ir noslēgusies rakstu sērija par
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem
un jau drīzumā Bērzpils pagasta
centrā tiks uzstādīta piemiņas
zīme „Brīvības cīņu (1918-1920)
karavīriem un Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem”. Šajā Balvu
Novada Ziņu numurā – par LKO
kavalieri Jāni Pugaču.
Jānis Pugačs dzimis 1898.gada
25.augustā Bērzpils pagastā.
Dienējis 1.Liepājas kājnieku
pulkā.
1920.gada 15. jūlijā Latgales
frontē izlūkgājienā pār Zilupi Jānis
Pugačs kopā ar dažiem kareivjiem
uzbruka pretiniekam, kurš gribēja
aizkavēt lielgabalu priekšratu
atņemšanu, ar iznīcinošu patšautenes uguni apšaudīja ienaidnieka ķēdi un ieguva trans-

portu mūsējo iegūto lielgabalu
pārvešanai. Par šo izlūku gājienu
un cīņu 1920.gadā J. Pugačs tika
apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni Nr. 3/381 un paaugstināts par
kaprāli.
J.Pugačs tika atvaļināts 1921.
gada 25. martā. Bijis jaunsaimnieks toreizējā Bērzpils pagasta
Skujeniekos. 1939.gadā dzīvojis
Rugāju pagasta Bērziņos. Par
turpmāko likteni ziņu nav.
Paldies
ikvienam,
kurš
iesaistījās informācijas vākšanā
un sniegšanā, lai Balvu novada
iedzīvotāji uzzinātu par Latvijas
tautas varoņiem, kuri cīnījušies
par mūsu brīvību, īpašs paldies
Pēterim Ziemelim, kurš bija šīs
idejas autors.

Paldies visiem, kuri ziedoja piemiņas plāksnes izveidei
Bērzpilī! Tie bija:
Pēteris Ziemelis, Andrejs
Jaundzemnieks, Pēteris Stepāns,
SIA “INRO”, Ineta Mārtuža, Zane
Mārtuža, Ainārs Mārtužs, Mārtiņš
Mārtužs, Armands Rakstiņš, Normunds Mārtužs, Anna Kriviša,
Balvu novada muzeja apmeklētāju ziedojumi
Kopā tika saziedots EUR
471.84.
Joprojām ir iespējams ziedot:
LV64PARX0012592970006,
AS Citadele banka, saņēmējs Balvu novada pašvaldība, Reģ.
nr.90009115622,
ar
norādi
Bērzpils piemiņas plāksnes izveidei.
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Pirmo mācību gadu uzsākusi
vispārizglītojošā vidusskola

Skolas direktore B.Vizule iezvana
pirmo šī mācību gada stundu

Ar jaunu virzību un jaunu saturu šogad darbu uzsākusi Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola, kura realizēs gan
vispārizglītojošās, gan profesionālās, gan vakara maiņu, gan
tālākizglītības un pieaugušo izglītības programmas.
1.septembris šīs skolas esošajiem un jaunajiem audzēkņiem, kā arī skolēnu vecākiem
un skolotāju saimei bija īpašs, jo
priekšā daudz jaunu iespēju, darba un noteikti arī panākumu.
Dzirdot skolotājas Dainas
Medinieces stāstu par skolas
vēsturi, jāsaka, ka iestāde tiešām
ir attīstījusies un augsi, lai pēc 23
gadiem, kā tika minēts stāstījumā,
mazā meitene – skola, kļūtu
pieaugusi un mainītu uzvārdu.
Zinību dienas pasākuma laikā
simboliskajā skolas ziedu sirdī tika
iedegtas uguns liesmiņas. Pirmo
liesmiņu iededza skolas direktore Biruta Vizule, kura aicināja
dzīvot mīlestībā, būt atvērtiem

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 12.klases
audzēkņiem un klases audzinātājai D.Mediniecei šis 1.septembris šādā
sastāvā ir pēdējais

Balvu

visam jaunajam un nezināmajam,
iet uz attīstību. Lai tas notiktu,
ir jāprot sadarboties, vienam
otru uzklausīt un ieklausīties.
„Jaunajā mācību gadā visiem
novēlu radošu enerģiju, mīlestību
un sirdsgudrību. Mums pieder
šodiena, šis laiks, un tā ir mūsu
vērtība. Tas, kāda būs šī laika,
šīs dienas, šīs dzīves kvalitāte, ir
atkarīgs tikai no mums pašiem. Lai
mums visiem veicas!” vēlēja skolas direktore B. Vizule.
Uguns liesmiņu skolas sirdī
ienesa arī Balvu evaņģēliski
luteriskās
baznīcas
mācītājs
Mārtiņš Vaickovskis, kurš iesvētīja
skolas plāksni ar jauno nosaukumu un katrai skolas klasei deva
arī savu uguns liesmiņu mīlestībai,
saticībai, labestībai un uzticībai.
Klātesošos ar klātbūtni pagodināja un uzrunāja arī Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis: „Pastāvēs tas, kas
tomēr pārmainīsies. Mums tas ir
jādara, lai arī ceļš uz pārmaiņām

Profesionālā

nav viegls. Līdz šim Balvos nav
bijis iespējas iegūt profesionālo
izglītību, tomēr skola ir uz to
gājusi un ieguvusi jaunu statusu,
un jauniešiem ir iespēja sevi
vēl vairāk pilnveidot un iegūt
profesiju,” teica A.Kazinovskis,
vēlot skolēniem atrast pareizo
ceļu, lai izmatotu skolotāju
sniegtās zināšanas, skolotājiem –

un

gandarījumu par darbu, direktorei
– izdošanos un izturību, bet skolai
– zelt un plaukt.
Pasākuma noslēgumā visus
pārsteidza lidmašīna, kas pāri
skolai mākoņainajās debesīs
nesa Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas saīsināto nosaukumu - BPVV.

Skolas pulkam pievienojas arī 6.klase

Skolas pedagogi, mācītājs M.Vaickovskis un Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis

Konferencē tiekas novadu izglītības darbinieki
Brīnišķīgā svētku noskaņā, ar
Kubulu pagasta vokālā ansambļa
koncertu un Maijas Laicānes
deklamētām
dzejas
rindām
28.augustā noritēja Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības
darbinieku konference.
Kā ierasts, pirms jaunā mācību
gada, Balvos tiekas minēto novadu izglītības iestāžu vadītāji,
skolotāji un pašvaldību vadītāji,
lai pārrunātu aktualitātes izglītības
jomā, paraudzītos uz aizvadīto
gadu, sveiktu tos skolotājus, kuri
sasnieguši pensijas vecumu un
dodas pelnītā atpūtā, kā arī tos
pedagogus, kuri uzsāks savas
darba gaitas kādā no novadu
izglītības iestādēm.
„Var jau būt, ka šodien ir
skumjāk nekā citā dienā, jo klāt
atkal 1.septembris, var jau būt,
ka šovasar lietus pārāk daudz ir
lijis, arī asaras nolīst biežāk.., var
jau būt, ka dzīvē ir daudz tādu
brīžu, kurus vēlētos atkārtot..,
var jau būt, ka skaistākie sapņi
var piepildīties..,” ar sirsnīgiem
vārdiem uzrunu sāka Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva, kura domes un pašvaldības

vārdā visiem skolu kolektīviem,
jo īpaši Balvu Profesionālajai un
vispārizglītojošajai
vidusskolai,
vēlēja veiksmi un izdošanos
jaunajā mācību gadā. „Jūs esiet
tie, kas atbild par visu – patriotismu, sportu, veselības mācību
utt.. Brīžiem vecāki aizmirst, ka
bērns ir jāaudzina pašiem, uzliekot to uz skolotāju pleciem. Lai
nekad nepietrūkst spēka pašiem
savās mājās, lai ir miers, mīlestība,
prieks par saviem bērniem, un
vienmēr laba veselība! Veiksmi
jaunajā mācība gadā!” vēlēja I.
Kaļva.
Ar jauno darba cēlienu
konferences dalībniekus sveica arī Rugāju novada Domes
priekšsēdētāja Sandra Kapteine,
kura vēlēja neizsīkstošu, radošu
enerģiju, lai pietiek iespēju
realizēt visas idejas, prieku par
padarīto darbu un atvērtas, mīļas
skolēnu sirdis visapkārt, un Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektors Henrihs Logins-Slišāns,
kurš skolotāja darbu salīdzināja
ar gleznotāja darbu, jo gan viens,
gan otrs veido jaunu. Tomēr
bieži vien gan gleznotāja, gan

Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu izglītības iestāžu vadītāji un novadu pašvaldību vadītāji
skolotāja darbs tiek atzīts tikai pēc
gadiem, tādēļ H.Logins-Slišāns
skolotājiem vēlēja sasniegt augstus panākumus un izdošanos jau
šajā mācību gadā.
Konferences laikā Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes (IKS
pārvalde) vadītāja Nora Apīne
sveica tos novada pedagogus,
kuri darba gaitas savā skolā vairs
neuzsāks, jo ir devušies pelnītā
atpūtā. IKS pārvaldes Atzinības

rakstu un piemiņas dāvanu
saņēma Dzintars Putniņš, Anita
Šmite, Anita Sirmā, Ināra Ločmele,
Dzintra Pipare, Ilga Adamoviča,
Ņina Vinogradova.
Prieks, ka Tilžas vidusskolā
darbu uzsāks jaunieši, kuri pēc
mācībām
atgriezušies
Balvu
novadā. Ar aplausiem un veiksmes vēlējumiem tika sveikti jaunie pedagogi: Elīna Rakstiņa, Arturs Gusts un Jānis Delveris, kā arī

Zanda Tūmiņa, kura darbu uzsāks
Eglaines pamatskolā.
Konferences turpinājumā N.
Apīne pastāstīja par aizvadīto
mācību gadu un aktualitātēm
izglītības jomā, uzsverot, ka šogad
skolas kļuvušas gaišākas, radošākas
un skaistākas. Klātesošajiem bija
iespēja klausīties arī lektores Vitas
Brakovskas vadīto lekciju.
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Pie Balvu pamatskolas pirmajā skolas dienā paceļ Mammadaba karogu
Nu jau tradicionāli Zinību
dienā Balvu pamatskolas priekšā
kā bišu spiets viens pēc otra
ierodas skolēni, viņu vecāki un
skolotāju kolektīvs. Gan lielie, gan
mazie audzēkņi, rudenīgās puķes
rokās cieši turot, atkal atgriežas
skolā, lai sāktu ceļu Zinību kalnā.
Kādam šis 1. septembris ir pirmo
reizi, bet kādam - pēdējo, tas šo
dienu padara vēl īpašāku un
svinīgāku.
Pirmo septembri ar prieku un
vieglu satraukumu sirdī gaidīja
480 Balvu pamatskolas audzēkņi,
tai skaitā arī 84 pirmklasnieki,
kuriem viss šajā dienā notika pir-

mo reizi – tikšanās ar skolotāju,
sadraudzēšanās ar klasesbiedriem, jaunās klases aplūkošana.
Zinību dienā klātesošos sveica Balvu pamatskolas direktore
Māra Pimanova, visiem novēlot
veiksmīgu jauno mācību gadu,
kā arī Balvu evaņģēliski luteriskās
baznīcas mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, kurš novēlēja augt – augt
augumā, augt gudrībā un augt
mīlestībā.
Kā zīme, ka Balvu pamatskola
ir kļuvusi par vienu no „zaļākajām”
skolām Latvijā un ir saņēmusi
Mammadaba vēstniecības titulu,
karoga mastā pie skolas tika uz-

vilkts Mammadaba karogs. AS
„Latvijas Valsts meži” pārstāvis
Viktors Reblis atzina, ka Balvu pamatskolas audzēkņi bijuši vieni no
aktīvākajiem dalībniekiem, kuri
ar lielu entuziasmu piedalījušies
dabas sakopšanas talkās, putnu
būrīšu izlikšanā, meža stādīšanā,
Meža Olimpiādē un citās
aktivitātēs, parādot savu patiku
pret mežu un apkārtējo vidi.
Ik reizi, sākoties jaunajam
mācību gadam, tiek uzsākts jauns
dzīves etaps, kuru pavada jaunas
apņemšanās un cerības. Lai izdodas!

1.septembris Tilžas vidusskolā
Es ieeju rudenī,
Vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās un
Savā skolā!
Kā mazas skudras tek uz lielu
pūzni, tā mūsu skolēni devās uz
skolu 1.septembrī. Daži sajūsmā
satikās ar draugiem pēc brīvlaika,
daži skuma pēc skaistās saulainās
vasaras. Mēs visi tik dažādi.
Zinību diena Tilžā iesākās
ar dievkalpojumu Tilžas Romas katoļu baznīcā. Bet jau pēc
stundas zvans sauca uz svinīgo
pasākumu skolas aktu zālē „Kas ir
skola?”. Zinību dienā mēs skolas
pulkā uzņēmām mazos pirmklasniekus, kurus mīļi un lepni pie rokas ieveda divpadsmitie! Kādam
acīs sariešas asaras, kādam sirdi
pilda prieks, kas mijas ar neziņu:
kā būs?
Svētku uzrunu teica un visus
klātesošos Zinību dienā apsveica
skolas direktors Voldemārs Čeksis
un direktora vietniece izglītības
jomā Aija Bērziņa. Svētku
pasākumā piedalījās arī Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Normunds Dimitrijevs,

Mammadaba Vēstnieki (no kreisās): skolotāja G. Pugeja, 9.klases skolnieks R. Pavlovskis, direktore M. Pimanova kopā ar Latvijas Valsts mežu
Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektoru Viktoru Rebli un Balvu
mežniecības iecirkņa vadītāju Aini Galvanovski

Klāt 1.septembris!
1.septembris
pirmsskolas
izglītības iestādē „Sienāzītis” bija
īpašs, jo katrā grupā skolotājas bija
padomājušas par pārsteigumu ar
ko iepriecināt bērnus.
Pie pašiem mazākajiem atlidoja krāsainie taurenīši un baloni,
kā arī tika plūkti āboli no „Zinību
ābeles”. Lielākie bērni priecājās
par jauki izremontētajām telpām
un ar satraukumu sirsniņās devās
uz grupiņām, lai iepazītos ar

skolotājām. Paši lielākie burvju
maisiņā meklēja savus burtiņus
un ar zinātkārām acīm aplūkoja
jaunās
mācību
grāmatas.
Drīz, pavisam drīz viņi varēs
krāt gudrības graudiņus. Pēc
pārsteigumiem grupiņās gan lielie,
gan mazie sienāzīši devās uz zāli
uz „Sienāžu balli”. Tika dziedāts,
smiets, rotaļās iets, un gaisā virmoja atkal satikšanās prieks!

Jaunajā mācību gadā mūsu novada kuplo pedagogu saimi ir papildinājuši
jaunie Tilžas vidusskolas pedagogi - Arturs Gusts, Elīna Rakstiņa, Jānis
Delveris
novēlot skolēniem, vecākiem un
skolas kolektīvam veiksmīgu jauno mācību gadu.
Svinīgajā pasākumā ik pa
brīdim tika pieminēts un jautātsKas mums katram ir skola? Skola
ir vieta, kur realizēt sapņus- ir tikai jāgrib un skolu varam padarīt
par vietu, kur dzimst idejas un
realizējas lieli darbi!
Lai drošības sajūta un liela
atklājuma prieks pavada mūsu
skolas pirmklasniekus: Deinu

Bērzišu, Elvi Diču, Ralfu Dambīti,
Markusu Jāni Elsti, Mārtiņu
Elksnīti, Līgu Pavlovu, Danielu
Stahovski, Laumu Višņakovu, Elvi
Kleinu. Skolas kolektīvs priecājas
par jaunajiem pedagogiem Elīnu
Rakstiņu, Jāni Delveri un Arturu
Gustu.
Ilze Cipruse
Tilžas vidusskolas
informācijas tīkla pārzine

Zinību dienas ceļojums kopā ar Karlsonu un Visi kopā - Kustībā. Dejā. Ritmā.
Brālīti Tilžas pirmsskolas izglītības iestādē
Zinību diena Tilžas pirmsskolas izglītības iestādē sākās ar bērnu
un vecāku jautro iepazīšanos ar
Karlsonu un Brālīti, kas bērnus
sagaidīja pie iestādes vārtiem.
Pirmais pārbaudījums bērniem bija izvēlēties īsto pēdiņu
ceļu, lai nokļūtu savā grupiņā. Karlsons un Brālītis bija sagatavojuši
bērniem īpašās zvaigznītes no
debesīm, kuras piepilda kādu
mazās sirsniņas vēlēšanos.Tad
Zinību dienas ceļojums turpinājās
rotaļu laukumā. Rotaļas un rīta
vingrojumi, ciparu atkārtošana,
dziesmu dziedāšana bērnus un
vecākus iekustināja mācību gada
pirmajā dienā, lai spēka netrūktu
nekad, un lai laime mājo gan
sirsniņās, gan smaidos, gan labos
darbos un vārdos.
Iestādes vadītāja un iestādes
kolektīvs lielu, lielu paldies teica
Balvu novada Domes deputātam
Vilnim Dzenim un pagasta
pārvaldes vadītājai Annai Bērziņai
par atbalstu un iespēju iegūt
un piepildīt sen lolotu izglītības
iestādes sapni - iegūt jaunu, skaistu žogu.

Jautrība un līksmība, draudzība
un reizē neliela kautrība turpinājās
grupiņās, kur skolotājas, vecāki
un bērni spēlēja dažādas interesantas spēles, runājās par vasaras

brīnumiem, sapņiem un par jauno
mācību gadu.
Lai laimīgs šis jaunais mācību
gads!

Bērnus sagaida Karlsons un Brālītis

Ar ģitāras skaņām, atraktīvām
dejām, spēlēm un daudzām citām
aktivitātēm noslēdzies projekts
“Kustība. Deja. Ritms.”.
Pirmajā
septembrī
Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukumā notika liela rosība norisinājās koncerts - flešmobs.
Pasākuma apmeklētājiem bija
iespēja gan skatīties un līdzi just
priekšnesumiem, gan pašiem
iesaistīties un apgūt mūsdienu
dejas soļus kopā ar projekta nometnes dalībniekiem. Kopā ar
Balvu Bērnu un jauniešu centra
un Sociālā servisa speciālistiem
intelektuāli spēlējās un radoši
darbojās dažāda vecuma bērni,
jaunieši un pat pieaugušie.

Mazākajiem
apmeklētājiem
bija iespēja pārtapt par kaķēnu,
tauriņu, sunīti vai jebko citu
sejiņu apgleznošanas darbnīcā,
pārbaudīt fizisko izturību un lēkāt
prasmi piepūšamajās atrakcijās,
veidot uz bruģa zīmējumus vai
vienkārši atpūsties foto stūrītī
kopā ar lielo, mīksto lāci.
Projekts īstenots Jaunatnes
politikas valsts programmas 2014.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2014.gada 14.augusta
lēmumu (prot. Nr.12, 32.§)

BALVU NOVADA IESTĀŽU UN AĢENTŪRU PAKĻAUTĪBA
Izpilddirektors

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2014.gada 14.augustā

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests

Balvos

Balvu novada
pašvaldība
(Domes administrācija)

Nr.10/2014

GROZĪJUMI 2009.GADA 01.JŪLIJA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.1
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

P/a
“SAN – TEX”

Balvu novada
pašvaldības
Būvvalde

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Noteikumi)
šādus grozījumus:

Balvu novada
Dzimtsarakstu
nodaļa
Balvu novada
pašvaldības policija

1. izteikt Noteikumu 6.20.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.20. Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.”
2. svītrot Noteikumu 6.35. apakšpunktu.

Balvu novada
pašvaldības
„Pansionāts
„Balvi””

P/a
“Ziemeļlatgales
Biznesa centrs”

Balvu pagasta
pārvalde

Bērzkalnes
pagasta pārvalde

Bērzpils pagasta
pārvalde

Briežuciema
pagasta pārvalde

Krišjāņu pagasta
pārvalde

Kubulu pagasta
pārvalde

Lazdulejas
pagasta pārvalde

Tilžas pagasta
pārvalde

Vectilžas pagasta
pārvalde

Vīksnas pagasta
pārvalde

Balvu novada
bāriņtiesa

Domes priekšsēdētājs

6. Aizstāt Noteikumu 96.punktā teikumu “Domes priekšsēdētājam
vienu reizi nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiks - pirmdienās no
plkst.9.00. līdz 17.00., priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un
sporta jautājumos - otrdienās no plkst.9.00 – 17.00., izpilddirektoram ir
pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.9.00. līdz 12.00. un trešdienās
no plkst. 13.00. -17.00.” ar teikumu „Domes priekšsēdētājam vienu reizi nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 9.00.
līdz 17.00., priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta
jautājumos - otrdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00., priekšsēdētāja vietniekam sociālajos un ārējo sakaru jautājumos - piektdienās no plkst.
9.00 līdz 16.00., izpilddirektoram ir pieņemšanas laiks pirmdienās no
plkst.9.00. līdz 12.00. un trešdienās no plkst. 13.00. -17.00.”
Izteikt Noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
pašvaldības

Domes priekšsēdētājs

lēmējvaras

A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2014.gada 14.augusta
lēmumam (prot. Nr.12, 32.§)

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

Paskaidrojuma raksts

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2014 „Grozījumi 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” projektu
Īss projekts satura
izklāsts

Balvi centrālā bibliotēka
Balvu novada muzejs
Balvu sporta centrs

A.Kazinovskis

Bērnu un jauniešu centrs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

5. Papildināt Noteikumus ar 87.1 punktu šādā redakcijā:
“87.1 Domes lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad
domes priekšsēdētājs tos ir parakstījis, ja vien Latvijas Republikas
normatīvajos aktos vai domes lēmumā nav noteikts cits lēmuma spēkā
stāšanās laiks.”

novada

Balvu kultūras un atpūtas
centrs

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2014.gada 14.augusta
lēmumu (prot. Nr.12, 20.§)

4. Svītrot Noteikumu 25.6., 26.5. un 27.10. apakšpunktus.

Pielikumā:
Shēma „Balvu
struktūrshēma” uz 1 lapas.

Balvu Valsts ģimnāzija;
Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola;
Bērzpils vidusskola;
Tilžas vidusskola;
Balvu pamatskola;
Briežuciema pamatskola;
Stacijas pamatskola;
Tilžas internātpamatskola;
Balvu PII „Pīlādzītis”;
Balvu PII „Sienāzītis”;
Bērzkalnes PII;
Kubulu PII „Ieviņa”;
Tilžas PII.

Balvu Mūzikas skola;
Balvu mākslas skola;
Balvu Sporta skola

3. Papildināt Noteikumu 24.punktu ar 24.61. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„24.61. apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, pašvaldības
aģentūru, komisiju izdevumu tāmes;”

7.

1.pielikums

Noteikumi groza Balvu novada pašvaldības nolikumu. Ir pieņemts Domes
lēmums par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
izveidošanu. Līdz ar to nolikumā tiek izdarīti grozījumi pašvaldības
iestāžu sarakstā. Tiek mainīta kārtība, kādā tiek apstiprinātas iestāžu un
citu institūciju izdevumu tāmes. Paredzēts, ka turpmāk to darīs Finanšu
komiteja. Noteikumu projektā precizēts jautājums par Domes pieņemto
lēmu spēkā stāšanās laiku. Ar šiem Noteikumiem nolikumā tiek iekļauts
Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos un ārējo sakaru
jautājumos pieņemšanas laiks.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Nolikumam ir jāatspoguļo pašvaldības pārvaldes struktūra. Nepieciešams
iekļaut Nolikumā tos jautājumus, kuru iekļaušanu paredz likumdošana.
Atsevišķos gadījumos ir ļoti būtiski noteikt precīzu Domes lēmumu spēkā
stāšanās brīdi.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav

Balvos

2014.gada 14.augustā

Nr.9/2014

PAR ATĻAUJAS VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO
DZĒRIENU RAŽOŠANAI BALVU NOVADĀ IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBU
Izdoti saskaņā ar likuma
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā komersantam Balvu novada pašvaldībā
(turpmāk - pašvaldība) tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu (turpmāk
- alkoholiskie dzērieni) ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
2. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (turpmāk - Atļauja) tiek izsniegta bez maksas uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz trim kalendārajiem gadiem.
3. Atļauju (pielikumā) paraksta pašvaldības izpilddirektors.
II.

Atļaujas izsniegšanas kārtība

4. Atļaujas saņemšanai komersants iesniedz iesniegumu Balvu novada pašvaldībai (vai elektroniski e-pastā
dome@balvi.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), kurā norāda:
4.1. komersanta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontakttālruni;
4.2. ražošanas vietu (adresi);
4.3. ražošanai paredzēto:
4.3.1. saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējo apjomu (litros);
4.3.2. absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros).
5. Noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību
apliecinoša dokumenta kopiju.
6. Atļauja netiek izsniegta, ja:
6.1. komersants nav iesniedzis noteikumu 4. un 5.punktā minētos dokumentus;
6.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
6.3. ražošanu plānots uzsākt:
6.3.1. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
6.3.2. izglītības, sporta, kultūras un ārstniecības iestāžu teritorijā;
6.3.3. daudzdzīvokļu mājās.
III. Atļaujas anulēšana
7. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos:
7.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.2. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
7.3. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību, sadzīves
apstākļus un citu personu tiesību aizsardzību.
8. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstiski paziņo Atļaujas saņēmējam uz iesniegumā norādīto adresi.
IV. Noslēguma jautājums
9. Pašvaldības izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis
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PIELIKUMS

Balvu novada pašvaldības 2014.gada 14.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.9/2014 „Par atļaujas vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Balvu novadā izsniegšanas kārtību”

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

_________. Nr. __________

ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU
RAŽOŠANAI BALVU NOVADĀ

Balvu novada pašvaldība atļauj veikt _____________________ ražošanu:
Komersanta nosaukums
un juridiskā adrese:
_______________________________________________

Iesaisties Balvu novada kultūras pasākumu un aktivitāšu
izvērtēšanā un atbildi uz anketas jautājumiem

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Balvu novada iedzīvotāju viedokli par novada kultūras dzīves norisēm,
pasākumiem un citām aktivitātēm, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Jūsu vērtējums un ieteikumi tiks izmantoti mūsu novada kultūras nozares plānošanai. Šī aptauja ir anonīma. Tās rezultāti tiks publicēti
tikai apkopotā veidā.
Aizpildītās anketas iesniegt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Sporta iela 1, Balvi, I. Tiltiņai līdz 15.septembrim.

ANKETA
Kultūras pasākumu pieejamība Balvos un Balvu novadā
1. Vai Jūs apmeklējat Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotos pasākumus?
Jā
Nē
2. Vai apmeklējat pasākumus Balvu novada pagastos vai citās kultūras iestādēs? (ja “jā”, tad atzīmējiet
kuros)
Lazdulejas pagasts
Bērzpils pagasts
Balvu Centrālā bibliotēka
Tilžas pagasts
Briežuciema pagasts
Balvu novada muzejs
Vectilžas pagasts
Krišjāņu pagasts
Balvu pagasts
Vīksnas pagasts
Kubulu pagasts
Bērzkalnes pagasts

_______________________________________________
Komersanta reģistrācijas
apliecības Nr.:
______________________________________________
Ražošanas vieta:
_______________________________________________

3. No kurienes Jūs iegūstiet informāciju par kultūras pasā-kumiem Balvu Kultūras un atpūtas centrā, pagastos, citās kultūras iestādēs? (atzīmējiet 1-3 visbiežāk izmantotos avotus)

Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu
kopējais apjoms (litros):
Absolūtā alkohola daudzums
saražotajos pārējos alkoholiskajos
dzērienos (litros):
Atļauja derīga līdz:
_______________________________________________
Atļauja izsniegta saskaņā ar Balvu novada pašvaldības 14.08.2014. saistošo noteikumu Nr.___/2014
„Par atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novadā
izsniegšanas kārtību”.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektors
(V.Uzvārds)
Domes priekšsēdētājs
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PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2014.gada 14.augusta
lēmumam (prot. Nr.12, 20.§)

Afišas, plakāti
Radi, draugi, paziņas
Balvu novada informatīvais
izdevums “Balvu novada ziņas”
Balvu novada mājas lapa
www.balvi.lv

Cits

Laikraksts “Vaduguns”
Balvu Centrālās bibliotēkas
mājas lapā
Balvu novada muzeja mājas
lapā

4. Kas Jūs motivē apmeklēt Balvu Kultūras un atpūtas centra un pagastos rīkotos pasākumus? (atzīmējiet
1-2 atbilžu variantus)
esmu KC amatiermākslas kolektīva dalībnieks, vai dalībnieka ģimenes loceklis
apmeklēju tikai bezmaksas pasākumus
apmeklēju tikai maksas pasākumus ( balles, koncertus, izrādes)
apmeklēju mani interesē-jošos kultūras piedāvājumus
cits
Neapmeklēju

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.__/2014 „ Par atļaujas vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novadā izsniegšanas
kārtību” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Norādāmā nformācija
Īss projekts satura
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pants nosaka pašvaldības tiesības
izklāsts
alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā
īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem
vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos
alkoholiskos dzērienus attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos
noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt
minēto atļauju.
Projekta
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
nepieciešamības
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novadā
pamatojums
Projekta ietekme uz
Nav ietekmes
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz komersantiem, kuri
uzņēmējdarbības vidi
vēlas saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
pašvaldības teritorijā
dzērienu ražošanai Balvu novadā.
Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā komersants iesniegs iesniegumu
Balvu novada pašvaldībā.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs

7.

A.Kazinovskis

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas Balvos
ieradīsies 2. un 3.oktobrī 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 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.
•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.

5. Vai Jūs esat apmierināts(-a), neapmierināts(-a) ar kultūras pakalpojumu klāstu Balvu pilsētā, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā?
apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
neapmierina
6. Kurus no minētajiem vei-diem Balvu pilsētā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā vajadzētu rīkot biežāk?
(atzīmējiet vairākas atbildes)
cilvēkiem Latvijā
pasākumus jauniešiem
amatiermākslas koncertus
seminārus, tematiskas
Latvijā uzņemtas dokumenviesmākslinieku koncertus
lekcijas
tālās filmas
klasiskās mūzikas koncertus
tematiskās ballītes ar DJ
pasākumus bērniem
amatierteātru izrādes
brīvdabas pasākumus
atpūtas vakarus/balles ar
profesionālo teātru izrādes
dzīvo mūziku
izstādes
tikšanās ar populāriem
Latvijā uzņemtas spēlfilmas
7. Kurus no minētajiem pasākumiem Balvu pilsētā un pagastos būtu svarīgi turpināt?
Balvu novada svētki
Balvu pilsētas svētki
Pagastu svētki
Pilngadības svētki pagastos
Bērnības svētki Balvu pilsētā
Bērnības svētki pagastos
gadskārtu ieražu pasākumi
Pasākumi pensionāriem
Latvijas bērnu un jauniešu
talantu un modes festivāls ,,Pa
modes pakāpieniem”
Jauniešu deju kolektīvu

sadancošanās ,,Lecam pa vecam,
lecam pa jaunam XI” Kubulos
,,Mis un Misters Balvi“
”Dziesma Bērzpilij”
Pasākums novada bērniem,
jauniešiem ,,Mūsu talanti” .
VI starpnovadu spēļu
programmu vadītāju saspēlekonkurss ,,No smieklu kules,,
Gada balva kultūrā ,,Mūsu
lepnums”
NKMC centra projekts „Sa-

tiec savu meistaru”.
Mazo vokālistu konkurss
,,Cālis”
,,Vasaras ASSORTI”
Kamermūzikas festivāls
Grāmatu svētki
Bibliotēku nakts
Muzeju nakts
Starptautiskais deju festivāls
“Eima, eima” ( 1x2 gados)
Amatierteātru salidojums
“Ķiršu dārzs” (1x3 gados)

8. Vai ir nepieciešams atjaunot
pasākumus, kuri ir bijuši iepriekš,
bet nav šodien?

9. Vai, Jūsuprāt, būtu vai
nebūtu jāmainās kultūras pakalpojumu klāstam Balvu Kultūras un
atpūtas centrā?

10. Vai, Jūsuprāt, būtu vai
nebūtu jāmainās kultūras pakalpojumu klāstam Balvu novada
pagastos?

Pilngadības svētki Balvu
pilsētā
Mazākumtautību kultūras
pasākumi
Citi (lūdzu uzskaitīt)

jā, jāmainās		
drīzāk jāmainās
drīzāk nav jāmainās
nē, nav jāmainās

jā, jāmainās
drīzāk jāmainās
drīzāk nav jāmainās
nē, nav jāmainās

11. Jūsu ieteikumi kultūras dzīves pieejamībai, uzlabošanai, pilnveidošanai

“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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Pl ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā
Balvu pilsētā
13.septembrī plkst.9.00 Lauku
labumu tirdziņš Balvos laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
Izstādes
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma
Evas
Vinogradovas
gleznu izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma radošās apvienības
„Piektā māja” fotoizstāde „Tepat”.
Tikšanās ar darbu autoriem
3.oktobrī plkst.16.00.
No 1.-18.septembrim Balvu
Centrālajā bibliotēkā skatāma
izstāde „Pirmajam Latvijas Valsts
prezidentam Jānim Čakstem –
155”. Jubilāri septembrī ( LerhimPuškaitim - 155; U.Plotniekam -90,
J. Čakstem- 155).
Sakrālās kultūras centrā Pētera
Džigura 70. dzīves jubilejas
grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai
skan”.
Balvu pagasts
13. septembrī Balvu pagasta

seniori tiek aicināti izklaides
braucienā uz Ates muzeju Pļaujas
svētkiem. Izbraukšana no Tautas
nama pagalma plkst. 9.00. Pieteikties pie A. Bisenieces Tautas
namā vai pa tālruni 26465199 līdz
10. septembrim.
27. septembrī plkst.10.00 Balvu
pagastā pie Naudaskalna ezeriņa
visi, kuri vēlas pirkt, pārdot,
mainīt pašu audzēto, ražoto,
darināto, laipni aicināti un gaidīti
Miķeļdienas gadatirgū! Neizpaliks
arī atrakcijas, tradicionālais umurkumurs un dārzeņu sautējums.
Briežuciema pagasts
20.septembrī
plkst.11.00
Atpūtas
pasākums
vecākajai
paaudzei. Pieteikties līdz 16. septembrim pagasta pārvaldē vai pie
kultūras darba organizatores.
Mazajā zālē skatāma izstāde
“Briežuciems senās fotogrāfijās”
Kubulu pagasts
Kubulu kultūras nama mazajā
zālē skatāma Zanes Koliņas
fotogrāfiju izstāde “MATADATAS”.

Rudens lauku labumi tirdziņā Balvos

Latvijas pirts diena - šogad 13. septembrī

Latvija ir saposusies svētkiem,
sprakšķēdama kurās pirts krāsns,
galvu reibina pirts slotiņu smarža
un pirts tējas valdzinājums lielajā
māla krūzē, lāva ir noklāta ar
smaržīgu zāļu paklāju, savu kārtu
gaida jaunais medus masāžai un
Latvijas pirts diena var sākties!
Aicinām Pirts dienā turpināt
mūsu senču lieliskās tradīcijas.
Sasauksim mājās visus savus mīļos
radiņus, uzmundrināsim kaimiņus
un draugus. Celsim godā pirts
tradīcijas paši un dalīsimies ar
citiem. Pirts dienā kurināsim visas
Latvijas pirtis, gan savu mazo mīļo
pirtiņu meža maliņā, gan pavisam
svaigi celto privātmājas pagalmā,
neizpaliks arī pilsētu sabiedriskās,
viesu māju un viesnīcu pirtis. Pirts
krāsns kursies VISĀS VIETĀS!
Arī pie mums Balvos turpinās
iesāktā tradīcija - pirts diena, kas
šogad tiek atzīmēta 13.septembrī.

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

Balvu muižā 13.septembrī
plkst. 17.00 ikviens interesents tiek
aicināts apgūt pirtnieka arodu un
ierasties uz pirmo tikšanos ar Pirts
skolas dibinātāju un pirts meistaru
Nauri Zuti. Šajā dienā iespēja pieteikties uz veselīgu pērienu (dalības maksa 7 EUR). Pieteikšanās līdz
10.septembrim Balvu muižā vai pa
tālruni 26585964.
Pirts diena ir iecerēta kā tautas
kustība, nevis kā viens vai vairāki
centralizēti organizēti pasākumi.
Visvienkāršāk
noformulētais
pirts dienas mērķis būtu ar laiku
to padarīt par dienu, kurā tiktu
iekurināta ikviena Latvijas pirtiņa.
Pirts profesionāļi tiek aicināti šajā
dienā veidot dažādus lielākus
vai mazākus pasākumus pirts
popularizēšanai vai vienkārši
piedalīties tajos. Katra paša ziņā
ir kādi tie būs. Tie varētu būt kā
„atvērto durvju dienas” publiski
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

pieejamajās pirtīs, semināri un
meistarklases, sava pirts rituāla
veikšana kādā privātā pirtiņā vai
vēl kas cits.
Pirts ir vieta, kur kļūstam tīri gan
fiziski, gan garīgi. Pirts ir svētnīca
miesai un dvēselei. Cilvēks pirtī
iet ne tikai mazgāties, bet arī lai
kļūtu laimīgāks. Pirtī organisms
iegūst endorfīnu – laimes hormonu. Ejam pirtī, lai būtu laimīgi.
Pirts palīdz ne tikai stiprināt
veselību, bet arī ļauj vienkāršā,
organismam nekaitīgā veidā tikt
galā ar kādu kaiti vai slimību. Pirts
ļauj noņemt darba nedēļas nogurumu un sagatavoties jaunam un
vēl ražīgākam darba cēlienam. Jo
vairāk cilvēki draudzēsies ar pirti,
jo vairāk mēs sev apkārt redzēsim
veselus, smaidīgus, garīgi un fiziski
sakārtotus cilvēkus un baudīsim
patīkamāku sociālo vidi sev
apkārt.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Aicinām ikvienu apmeklēt
kārtējo lauku labumu tirdziņu
13. septembrī laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra
(Brīvības iela 61), lai iegādātos
dažādus
lauku
labumus,
amatniecības izstrādājumus un
ekoproduktus no vietējiem amat-

niekiem un zemniekiem!
Piedalīties aicinām zemniekus,
amatniekus un mājražotājus ar
vietējā ražojuma produkciju!
Iepriekšēja pieteikšanās dalībai
tirdziņā obligāta (līdz 11.septembrim!) - Ziemeļlatgales Biznesa
centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 29110896,
26461435; Tūrisma informācijas
centrā: rakstot uz turisms@balvi.
lv vai zvanot 29272948! Īpaši
gaidām Balvu un tuvāko kaimiņu
novadu zemniekus, mājražotājus,
amatniekus ar savu ražoto preci, sezonas augļu un dārzeņu
tirgotājus!
Nākamie
lauku
labumu
tirdziņi, kā ierasts, katra mēneša
otrajā sestdienā – 11.oktobrī, 8.
novembrī.
Lauku labumu tirdziņus rīko
Ziemeļlatgales
Biznesa
centrs
sadarbībā ar Balvu novada Tūrisma
informācijas centru un Balvu
Kultūras un atpūtas centru. Tirdziņus
atbalsta Balvu novada dome.

Tiek organizēts brauciens
mazajām lauku saimniecībām
SIA
„Latvijas
Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”
Balvu nodaļa Valsts Lauku tīkla
ietvaros 18. septembrī organizē
pieredzes apmaiņas braucienu
„Uzņēmējdarbības
attīstība
mazajās lauku saimniecībās”
uz Vestienas pagastu Madonas
novadā.
Brauciena
laikā
tiks
apmeklētas trīs saimniecības.
Bioloģiskajā
dabas
sētā
„Aperēni” varēs baudīt daiļdārza
augu kolekciju, redzēt 32 putnu
šķirnes un saņemt konsultācijas to
audzēšanā, apmainīties ar pieredzi sieru gatavošanā un uzzināt, kā
nopelnīt mazā lauku saimniecībā.
Zemnieku
saimniecībā

uz

„Ielāpi” dalībniekus cienās ar
siltām pusdienām, kā arī tiks
apgūtas ziepju gatavošanas prasmes.
Zemnieku
saimniecībā
„Jāņkalni” nodarbojas ar augļu
un ogu pārstrādi, kā arī audzē
krūmmellenes un tirgo to stādus.
Braucienā tiek aicināti esošie
un topošie lauku uzņēmēji,
kas savu nākotni saista ar lauku
uzņēmējdarbību.
Pieteikšanās līdz 16.septembrim pa tālruni 29103683, Liene.
Izbraukšana
18.septembrī
plkst. 8:00 no stāvlaukuma Balvos, Brīvības ielā 46a, pie Balvu
konsultāciju biroja.

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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