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Skolotāji svin svētkus

10.oktobrī Kubulu Kultūras
namā aizritējis ikgadējais Skolotāju dienas pasākums, kurā
pulcējās novada pedagogi, lai
kopīgi atzīmētu savas profesijas
svētkus un par ieguldījumu un
sasniegumiem izglītības jomā
godinātu savus kolēģus.
Šogad pasākums atšķīrās ar
to, ka balvu „Gada skolotājs” ir
nomainījusi “Gada balva izglītībā”.
Balvu
novada
pašvaldības

17.oktobrī
SLĒGTA!

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde jau iepriekš tika
izstrādājusi jaunu skolotāju darba
novērtēšanas un sumināšanas
sistēmu vairākās nominācijās. Pēc
rūpīga ekspertu komisijas darba,
katrā nominācijā ar īpašu balvu
tika apbalvots tikai viens pretendents 6 nominācijās. Balvu novada
skolas var lepoties ar saviem pedagogiem un skolu kolektīviem!

Sakarā ar dalību Grāmatu
svētkos 17.oktobrī Balvu Centrālā
bibliotēka apmeklētājus neapkalpos!
Aicinām svinēt svētkus!

Balvu novada zemniek,
uzņēmēj!

Anita Platniece (trešā no labās) kopā ar kolēģiem no Briežuciema
pamatskolas. Skolotāja Anita Platniece ieguva balvu nominācijā “Par
ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”.
Bijušajai
Stacijas
pamatskolas fizikas un
matemātikas skolotājai
Inārai
Pugejai
par
ilggadēju, profesionālu
un pašaizliedzīgu darbu jaunās paaudzes
izglītošanā tika pasniegts Balvu novada
Domes Pateicības raksts.

Olga Reče (trešā no labās) kopā ar Balvu Mākslas skolas kolektīvu.
Skolotāja Olga Reče saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra
Atzinības rakstu par ilggadēju un nozīmīgu pedagoģisko darbu. Olga
Mākslas skolā radoši darbojas kopā ar audzēkņiem kopš skolas dibināšanas
- 20 gadus. Skolotāja sniegusi nozīmīgu ieguldījumu Balvu Mākslas skolas
attīstībā ar ilgstošu, kvalitatīvu un augsti profesionālu darbu. Ārpus pamatdarba Olga vada gleznošanas studiju „Olīves”, kurā gleznojot ir iespēja izpausties jebkuram dalībniekam bez vecuma ierobežojuma. Aktīvi organizē
studijas dalībnieku izstādes Balvu novadā un ārpus tā.

Skolotāja, kura nebaidās no izaicinājumiem

Lai arī daudzi jaunieši
no lauku reģioniem labākas
dzīves meklējumos dodas uz
galvaspilsētu vai citām Latvijas
vai ārvalstu pilsētām, tomēr ir arī
tādi jauni, enerģiski un radoši
cilvēki kā Elīna Rakstiņa, kura
pēc studijām ir atgriezusies Balvu
novadā, lai šeit dzīvotu, strādātu
un arī attīstītos.
Elīna ir 22 gadus jauna
bioloģijas skolotāja, kura līdz ar šo
mācību gada sākumu uzsāka darbu Tilžas vidusskolā, kur pasniedz
bioloģiju 7.-12.klašu skolēniem.
Elīna atzīst, ka tas viennozīmīgi ir
izaicinājums, un viņai patīk jauni
izaicinājumi.
Aicināju Elīnu atbildēt uz
pāris jautājumiem, lai uzzinātu,
kā mainījusies viņas dzīve,
atgriežoties mājās.
Nu jau pagājis mēnesis kopš
strādājat Tilžas vidusskolā. Kā šeit
jūtaties?
Jūtos kā zivs ūdenī. Jau pir-

mo reizi ierodoties skolā, jutu,
ka esmu šeit gaidīta. Pie skolas
durvīm mani sagaidīja pats direktors! Pirmais iespaids: „Te būs forši
un man patiks!”
Novērtēju cilvēkus, kuri ir
pretimnākoši un sirsnīgi, un šeit
tādi tiešām ir. Piemēram, katrs
rīts, ienākot skolotāju istabā,
iesākas pozitīvi – ar kolēģa Aināra
jociņiem.
Man ir visforšākā laborante
Vija, kura mani katru rītu sagaida ar kafiju. Vai nav mīļi? Darba
kolektīvu es raksturotu vienā vārdā
– lielisks! Pateicoties viņiem, es tā
pa īstam sāku saprast – jā, es esmu
skolotāja, sāku vairāk noticēt sev.
Par skolēniem runājot, katrs no
viņiem ir savādāks. Mani skolēni ir
gudri un patstāvīgi, tādiem jābūt
mūsdienu Latvijas skolēniem
– zinātkāriem un līdzvērtīgiem
diskusiju dalībniekiem. Patīkami
pārsteidz viņu valodu zināšanas.
Jau 7.klasē vairums brīvi runā angliski! Arī par skolēnu vecākiem
varu teikt tikai to labāko.
Strādājot par skolotāju, esmu
iemācījusies nebaidīties bioloģiju
pasniegt radoši un pārliecināties
par skolēnu atsaucību šādām
metodēm. Tāpat esmu iemācījusies krietni labāk plānot savu
laiku, rēķināties ar tik daudz
stundām, cik diennaktī ir.
Vai Tilžas vidusskola ir pirmā
darbavieta, pirmā nopietnā pieredze?
Tilžas vidusskola ir mana otrā
darbavieta, bet pirmā patiešām
nopietnā darba pieredze, kur
esmu pilnībā patstāvīga.

bibliotēka

Kādēļ pēc studijām nolēmāt atgriezties – dzīvot un strādāt, Balvu
novadā?
Godīgi sakot, vairāk vai mazāk
tas bija vecāku ierosinājums,
kurš man nelikās slikts attiecīgajā
dzīves posmā. Tā arī sāku strādāt.
Un kādēļ nolēmāt kļūt par
skolotāju?
Vienmēr teicu, ka NEKAD
nebūšu skolotāja! Laikam karma atspēlējās! Parādījās iespēja
strādāt skolā, un izlēmu – kāpēc
gan nepamēģināt?! Tā kā man
patīk daudzveidība, atsaucos šim
piedāvājumam, kaut vai tāpēc,
lai pamēģinātu ko jaunu. Tas savā
ziņā nāca kā izaicinājums. Vai tas
tiešām ir tik viegli, kā izskatās no
malas? Vēlējos pārbaudīt, kā man
sanāks. Un laikam jau sanāk.
Vai domājat arī par karjeras
izaugsmi, tālāku izglītību?
Pašlaik pilnveidoju savas
zināšanas, mācoties RPIVā. Bet
vēl ir daudzas citas jomas, kurās
vēlētos sevi pilnveidot.
Vai arī savu turpmāko nākotni
saistāt ar dzīvi Balvu pusē? Vai nav
vēlme doties pasaulē, kur paveras
plašas iespējas?
Esmu Latvijas patriote. Lai arī
doties plašajā pasaulē ir vilinoši,
uz ilgu laiku vai uz visiem laikiem
pārcelties citur negribētu. Tepat
Latvijā ir tik daudz skaistu vietu!
Vienīgi gribētos, lai novados būtu
aktīvāka sabiedriskā dzīve, vairāk
brīvā laika pavadīšanas iespēju
tieši jauniešiem.
Sabiedrībā izskan viedokļi, ka
jauniešiem laukos nav ko darīt, te
nekas nenotiek un te nav ko iesākt..

Tā, manuprāt, domā tie, kas
neko nedara. Precīzāk, tie, kuri negrib neko darīt un pat nemēģina.
Vieglāk taču ir žēloties par to, cik
viss ir slikti. Atalgojums, protams,
ir būtisks, bet arī ne vienmēr.
Ko labprāt darāt brīvajā laikā?
Man patīk sportiska, aktīva
atpūta. Vēlos atsākt spēlēt volejbolu, ļoti iepaticies frisbijs. Šogad
iemācījos makšķerēt, nākamais
plānā – medības. Saista zemessardzes un armijas lietas, kur
gribētu izmēģināt un pārbaudīt arī
savu fizisko un garīgo izturību. Ļoti
patīk ceļot. Uzskatu, ka vislabākais
laiks ir tas, ko pavadu ar saviem
draugiem, ģimeni un vienkārši sev
mīļiem cilvēkiem.
Ko ieteiktu jauniešiem, kuri vēlas
atgriezties uz dzīvi Balvu novadā,
bet vēl par to šaubās?
Noteikti izvērtējiet visus plusus
un mīnusus. Šeit nebūs tik daudz
iespēju saturīgi pavadīt brīvo
laiku kā lielajās pilsētās. Ja tomēr
jaunieši izšķiras par atgriešanos
Balvos, pilnībā pazaudēt saikni ar
galvaspilsētu nevajadzētu – dodieties pieredzes apmaiņā, celiet
kvalifikāciju, apmeklējiet dažādus
kursus, seminārus, tas bagātinās
jūsu redzesloku un pasaules uztveri. Nesakiet „nē” iespējām
pabūt ārpus Latvijas un iepazīties
ar turienes skatījumu uz lietām.
Tas noderēs ne tikai profesijā.
Skolotāja profesija ir viena no
tām, kur tu mācies visu dzīvi,
nepastājoties pie jau sasniegtā!
Paldies!
Lauma Kaļva

Šī gada 29.novembrī plkst.
19.00 Balvu novada pašvaldība
rīko
tradicionālo
pasākumu
„Zemnieku, uzņēmēju balle”,
kurā vairākās nominācijās tiks
godināti Balvu novada zemnieki
un uzņēmēji.
Dalības maksa personai EUR
12,00. Pieteikšanās novada pagastu pārvaldēs vai Ziemeļlatgales
Biznesa centrā.
Viesmākslinieki: Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi.
Ieplāno, atnāc, atpūties un
baudi!

Piesakies basketbola
čempionātam!
Līdz 24.oktobrim ir iespēja pieteikties Balvu novada atklātā basketbola čempionāta 2014./2015.
gada sezonai. Pieteikšanās pa tālr.
29336428 vai elektroniski edgars_
kaljva@inbox.lv.
24.oktobrī Balvu Sporta centrā
plkst.18.00 notiks sanāksme,
kuras laikā pieteiktās komandas
varēs uzzināt vairāk par tehniskā
protokola ieviešanu un citām
aktualitātēm.

Seminārs par lauku un
mežu apsaimniekošanu
LLKC
Meža
konsultāciju
pakalpojumu centrs šī gada
23.oktobrī plkst.10.00 LLKC Balvu
nodaļā, Brīvības ielā 46a, Balvos,
rīko informatīvo semināru par ES
un Valsts likumdošanas izmaiņām,
kas attiecas uz lauku un mežu
apsaimniekošanu.
Semināra programma pieejama www.balvi.lv.
Sīkāka informācija pa tālruni
26117578 vai rakstot uz e-pastu
ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv.

Iesniedz savu ideju
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!
Sīkāka informāciju un konkursa
nolikums pieejams www.balvi.lv

“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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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Ir pienācis rudens, tuvojas ziema, līdz ar to atkal aktuāls ir kļuvis apkures jautājums gan Balvos, gan visā novadā.
Tā kā mūsu novadā apkures nodrošināšanai pamatā tiek izmantots
vietējais kurināmais - vairākās katlu mājās tiek kurināta šķelda, citur, kur
nav tik modernas iekārtas, tiek izmantota malka, mēs neesam atkarīgi
no mazuta vai gāzes piegādātājiem, kā ir citviet Latvijā.
Runājot par Balvu pilsētu, kur no kopējās apkures sistēmas ir atkarīga
liela daļa iedzīvotāju, jāsaka, ka situācija ir līdzīga iepriekšējiem gadiem.
Kā ir informējis AS „Balvu Enerģija” valdes priekšsēdētājs Aivars Zāģeris,
šķelda un cits kurināmais ir sagādāts pietiekošos apmēros, tarifi ir nedaudz paaugstinājušies, bet joprojām ir vieni no zemākajiem Latvijā
(Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dati.):
•
Balvos - 51,51 EUR/MWh
•
Gulbenē - 55,71 EUR/MWh
•
Alūksnē - 57,75 EUR/MWh
•
Viļānos - 46,14 EUR/MWh
•
Rēzeknē - 61,64 EUR/MWh
•
Ludzā - 52,85 EUR/MWh
•
Preiļos - 55,03 EUR/MWh
•
Madonā - 50,68 EUR/MWh
•
Jēkabpilī - 62,44 EUR/MWh
Bet, protams, pastāv arī problēmas, galvenā no tām – parādi
uzņēmumam, jo ir daudz nemaksātāju – gan juridiskas, gan fiziskas personas. Kopējā nesamaksāto rēķinu summa kopā ir līdzvērtīga tai summai, ko „Balvu Enerģija” ir parādā piegādātājiem. Pēc būtības AS „Balvu
Enerģija” ir stabils uzņēmums, kuram nedraud maksātnespēja, bet tai
pašā laikā, uzņēmuma stabilitāte lielā mērā ir atkarīga no iedzīvotāju un
iestāžu regulāru maksājumu veikšanas par sniegto pakalpojumu.
Šajā sakarā vēlos lūgt un atgādināt visiem, kurus šis uzņēmums
nodrošina ar siltumu, veikt samaksu regulāri, bez kavējumiem, jo
pretējā gadījumā ir apdraudēta gan pilsētas apkures sistēma kopumā,
gan uzņēmums „Balvu Enerģija”. Šajā gadījumā varētu teikt, ka zāģējam
zaru, uz kura paši sēžam. Nedrīkst pieļaut to, ka parādnieku dēļ atkal būs jāpaaugstina apkures tarifs, un tie, kuri godprātīgi maksā, būs
spiesti norēķināties arī par nemaksātāju parādiem, jo siltumapgādes
uzņēmumu „Balvu Enerģija” nedrīkst pakļaut riskam. Ir jāatceras, ka
ikvienam cilvēkam apkures nodrošināšana līdzīgi kā pārtika ir viena no
pamatvajadzībām, kura ir jāsaņem ikdienā un par kuru ir arī jāsamaksā.
Ja rēķini par siltuma nodrošināšanu netiks maksāti, tad, protams, „Balvu Enerģija” vērsīsies attiecīgajās instancēs, lai parādus no
nemaksātājiem piedzītu tiesas ceļā, kas nav patīkami nevienai pusei. Es
ceru uz iedzīvotāju godaprātu.
Paralēli Balvu novada vadība strādā arī pie tā, lai nākotnē modernizētu
un uzlabotu apkures sistēmu. Meklējot labākos risinājumus, kopā
ar AS „Balvu Enerģija” speciālistiem esam devušies ārpus Balvu novada, lai gūtu pieredzi un iepazītos ar sistēmu un principiem, kā citur
tiek organizēta apkure pilsētās. Šovasar devāmies uz Tukuma novadu.
Jāsaka, ka Tukumā ir nedaudz savādāka sistēma kā Balvos, jo līdzās
vietējam pašvaldības uzņēmumam, kas ražo siltumu, darbojas arī cita
firma, kura ir uzcēlusi koģenerācijas staciju, kas ražo gan elektrību, gan
siltumu. Minētā firma papildina un kopējā siltumtīklā iepludina saražoto
siltumu, un ar firmu tiek veikts norēķins. Tukuma iedzīvotāji no kopējā
samaksātā rēķina par siltumu maksā gan pašvaldības uzņēmumam, gan
šai otrai firmai.
Otra vērtīgā pieredze tika gūta Igaunijas pilsētā Võru, kur ir vēl
savādāka situācija, jo visu siltuma ražošanu un piegādi ir pārņēmusi
Vācijas firma. Pašvaldības vadītājs pastāstīja, ka pārņemšana gan notikusi ar zināmiem nosacījumiem - lai nepaaugstinātos apkures tarifs,
lai tiktu saglabātas esošās darbavietas siltumražošanas jomā un lai tiktu samazināts piesārņojums. Arī šī pieredze likās interesanta un vērā
ņemama, jo, pārdodot uzņēmumu vācu firmai, Võru pilsēta ir ieguvusi
vairākus miljonus eiro, kurus ieguldīja pilsētas attīstībā.
Šobrīd Balvu siltumapgāde darbojas normāli, bet jau ir pagājis
krietns laiks, kopš siltumtrases tika nomainītas pret modernām, no
Zviedrijas iegādātajām caurulēm un siltumtrašu elementiem. Arī katlu
mājās tika iegādāti lietoti katli, kuri jau ir ekspluatēti, un nevar prognozēt,
cik ilgus gadus tie vēl spēs kvalitatīvi un ekonomiski kalpot, līdz ar to
savlaicīgi ir jādomā par jauniem projektiem, jauniem ieguldījumiem
gan siltumražošanas tehnoloģiju renovēšanā, gan siltumtīklu renovācijā,
kā arī par finanšu līdzekļiem, tādēļ mēs izvērtējam katru gūto pieredzi
ārpus Balvu novada un domājam par nākotni.
Lai veiksmīgi pārdzīvotu auksto laiku, ziemu, aicinu visus godprātīgi
maksāt par siltumu piestādītajiem rēķiniem. Bet nemaksātājiem jo īpaši
aicinu būt godīgiem pret kaimiņiem un visiem tiem, kas maksā, un rast
iespējas, lai norēķinātos par siltumenerģiju. Mazturīgos iedzīvotājus,
kuriem ir problēmas, aicinu lūgt palīdzību Sociālajam dienestam un
kopīgi rast risinājumu, jo rēķiniem ir jābūt nomaksātiem.

9.oktobra
Domes sēde
Šī gada 9.oktobrī notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
kopumā tika izskatīti 57 jautājumi.
Domes sēdē piedalījās 14
deputāti – Andris Kazinovskis,
Normunds Dimitrijevs, Aivars
Kindzuls, Aigars Pušpurs, Vilnis
Dzenis, Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Dmitrijs Usins, Juris
Boldāns, Ivans Baranovs, Pēteris
Kalniņš, Jānis Trupovnieks, Ināra
Ņikuļina, Svetlana Pavlovska.
Par nekustamo īpašumu
Balvu novada Dome lēma par
valstij piekritīgo zemes vienību
apvienošanu, jauna īpašuma
izveidošanu un adrešu un nosaukuma piešķiršanu Kubulu pagastā,
par nekustamo īpašumu Krišjāņu
pagastā, Briežuciema pagastā,
Balvu pagastā sadali, kā arī par
adreses maiņu nekustamajam
īpašumam Briežuciema pagastā.
Par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošo zemi tika atzīta zemes
vienība Tilžas pagastā, Vectilžas
pagastā un Balvu pagastā.
Tika apstiprināts zemes ierīcības projekts 2 nekustamajiem
īpašumiem, kā arī apstiprināts
Balvu pilsētas zemes reformas
process.
Deputāti lēma nodot Balvu
novada pašvaldības Sociālajam
dienestam valdījumā un apsaimniekošanā garāžu dienesta automašīnas novietošanai, kā arī izskatīja jautājumu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadali Vectilžas pagastā.
No Balvu novada pašvaldībai
piekrītošā zemes īpašuma tika
lemts atdalīt zemes vienību un
izveidot jaunu īpašumu, nosakot
zemes lietošanas mērķi. Īpašums
tika nodots atsavināšanai. Nodots atsavināšanai tika arī zemes
īpašums Kubulu pagastā 0,2273
ha platībā, kā arī 4 divistabu
dzīvokļi Bērzpils pagastā.
Deputāti nolēma pagarināt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu
par telpām - garāžu Daugavpils
ielā 74A, Nr.164, un iznomāt
mutiskā izsolē nedzīvojamās telpas – garāžas Ezera ielā 37B, Balvos, kā arī iznomāt nedzīvojamās
telpas Partizānu ielā 66, Balvos.
Tika lemts arī par nedzīvojamo
telpu Jaunā iela 21 - 4, Vīksnā,
Vīksnas pagastā nomas maksas
noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Izskatot personas iesniegumu
par ieguldīto līdzekļu pašvaldības
dzīvokļa remontā kompensāciju,
Balvu novada Dome nolēma
atbrīvot dzīvokļa īrnieci Tilžas
pagastā no īres maksas peļņas
daļas laika periodā no 2014.
gada 1. novembra līdz 2017.gada
30.aprīlim.
Sēdes laikā tika nolemts slēgt
zemes nomas līgumu ar personu par viņam piederošā zemes
īpašuma Brīvības ielā 48, Balvos,
līdz 2029.gada 31.decembrim.
Deputāti
noteica
nomas
maksu telpām – pagrabstāvam
Bērzpils ielā 2A, Balvos, EUR 0,70
par m2 mēnesī bez PVN.
Tika
nolemts
apstiprināt
nekustamā īpašuma Pelnupes ielā
6, Balvi un īpašuma Lazdulejas
pagastā izsoles rezultātus, nosakot
izsoles uzvarētājus.
Deputāti nolēma atkārtoti
rīkot mutisku izsoli, samazinot
izsoles sākumcenu par 10%,
zemesgabalam – starpgabalam

Baznīcas ielā 18A, Balvos, 0.0953
ha platībā.
Par lēmumiem, noteikumiem
un nolikumiem
Domes sēdes laikā tika izdarīti
grozījumi Balvu novada Domes
2014.gada 11.septembra lēmuma
„Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības sadali Tilžas pagastā” 2.punktā un
3.punktā, Balvu novada Domes
2011.gada 10.marta lēmumā „Par
būvju pieņemšanas ekspluatācijā
komisiju”.
Grozījumi tika veikti arī Balvu novada pašvaldības 2014.
gada
11.septembra
noteikumos Nr.2/2014„Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales
kārtība Balvu novada pašvaldības
izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu, pamata
un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām”, Noteikumu 2.sadaļas 2.17.punktā..
Domes sēdē tika nolemts atcelt Balvu novada Domes 2013.
gada 12.septembra lēmumu “Par
zemes īpašuma “Alojas”, Vectilžas
pagasts, Balvu novads nodošanu
atsavināšanai” un Balvu novada
Domes 2014.gada 14.augusta
lēmumu „Par nekustamā īpašuma
“Alojas”, Vectilžas pagastā, Balvu
novads atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu”.
Tika atcelts arī Balvu novada Domes 2014.gada 10.aprīļa
lēmums „Par pašvaldības līdzfinansējuma
nodrošinājumu
projektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 4, Balvi
energoefektivitātes
paaugstināšana”.
Tika apstiprināti Balvu novada
pašvaldības noteikumi „Noteikumi par pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas un
izpildes kontroles kārtību”” un
„Tirgus izpētes kārtība Balvu novada pašvaldībā”, noteikumi “Par
Balvu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”, kā arī noteikumi „Kārtība,
kādā pieprasa un izlieto Balvu
novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” līdzekļus”. Tika pieņemts saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Balvu novada
pašvaldības 19.12.2013.saistošajos
noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada
budžetu””.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā, papildinot nolikuma
2.nodaļu “Deputātu atlīdzības
kārtība”.
Par Starpinstitucionālās komandas izveidošanu
Balvu
novada
Domes
deputāti lēma par Balvu novada
pašvaldības Starpinstitucionālās
Komandas izveidi.
Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā
Balvu novada Dome nolēma
veikt izmaiņas “Balvu novada
pašvaldības ceļu un ielu reģistrā”
un iekļaut B – grupas ceļu
sarakstā ceļu “Krutova - Bukši”,
Vectilžas pagastā, ceļu “Lutenāni
- Ceriņkalns”, Vectilžas pagastā,
iekļaut C – grupas ceļu sarakstā
ceļu “Krutova - Maijrozes”,
Vectilžas pagastā.
Par
iestāžu
vadītāju
pienākumu
pildīšanu
to
prombūtnes laikā

Deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu izpildītājus to
prombūtnes laikā.
Par amatu savienošanu
Deputāti ļāva Balvu novada
Domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim savienot Balvu
novada Domes priekšsēdētāja,
Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdētāja un Zemes
komisijas locekļa amatu ar
Rēzeknes Augstskolas Padomnieku konventa locekļa (padomnieka) amatu.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietniekam Jurim
Boldānam ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu
un
izmaksāt
atvaļinājuma pabalstu.
Par izmaiņām komisijas
sastāvā
Izskatot Dmitrija Usina iesniegumu, tika pieņemts lēmums
atbrīvot Dmitriju Usinu no Balvu
novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas locekļa pienākumiem.
Par finansēm
Tika nolemts palielināt Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas (tālākizglītības pasākumi) budžetu par EUR 16699,00
un novirzīt to apmācības un
uzturēšanas izdevumiem.
Sēdes laikā nolēma piedzīt
no personas nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 60.43
apmērā par nekustamo īpašumu
Brīvības ielā 97, Balvi, Balvu novads.
Tika
nolemts
pieņemt
juridiskās personas un fizisko
personu ziedojumus par kopējo
naudas summu EUR 480,00 un
novirzīt to Brīvības cīņu (19181920) karavīru un Lāčplēša Kara
ordeņa karavīru piemiņas vietas
izveidošanai Bērzpilī.
Ziedojums tika pieņemts arī
no AS SEB banka par naudas summu EUR 400,00, kurš novirzīts
Balvu pamatskolas informācijas
tehnoloģiju
datortehnikas
iegādei.
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles maksas pakalpojumu cenrādi.
Sakarā ar personas nāvi,
deputāti nolēma dzēst zemes nomas parādu EUR 7.04 apmērā par
zemes vienību Balvu pagastā.
Deputāti nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei
atļauju
2014.gadā
Balvu novada pašvaldībai ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 145
325.54 uz 15 gadiem no Valsts
kases ERAF finansētā projekta
„Balvu novada Bērzpils ciema
ūdenssaimniecības sakārtošana”
realizēšanai.
Sēdes laikā tika nolemts
atļaut nodot automašīnu apdrošināšanas
kompānijai
AAS
“Balta” īpašumā, pretī saņemot
apdrošināšanas atlīdzību EUR 17
100.00.
Par kustamo mantu
Tika pieņemts lēmums atsavināt vieglo automašīnu FORD
GALAXY un apstiprināt kustamās
mantas sākumcenu.
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
internāta rekonstrukcijas laikā
izņemtos lietotos logus un izlietnes, kas ir labā stāvoklī, tika lemts
nodot PA “SAN – TEX” un atļaut
tai pārdot par brīvu cenu neizlietotos logus, kurus nav iespējams
izmanot pašvaldības nekustamo
īpašumu sakārtošanai.
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Balvu Romas katoļu draudzē jauns prāvests

Prāvests Mārtiņš Klušs

Kopš septembra vidus Balvu
Roma katoļu baznīcā ir nozīmēts
jauns priesteris, kurš pirmajā oktobra svētdienā šeit vadīja pirmo
dievkalpojumu.
Prāvests Mārtiņš Klušs par
prāvestu kalpo jau 12 gadus. Divus no tiem strādājis Krāslavas
draudzē, bet pēdējie astoņi gadi
pavadīti Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, Bikavas draudzē.
Prāvests trīs gadus ir mācījies
Venēcijā, no kuras atgriežoties,
tika nozīmēts par Rīgas Garīgā
semināra inspektoru. Daudzo
pienākumu dēļ, prāvests nedēļas

vidū nebūs Balvos, bet nedēļas
nogalēs dievkalpojumus vadīs
Balvu Romas katoļu baznīcā.
Draudzes locekļi un Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Juris Boldāns sveica jauno prāvestu ar ziediem un laba
vēlējumiem, kā arī par ilggadējo
darbu
pateicās
līdzšinējam
prāvestam Jānim Bārtulim. Par
ilggadēju un nozīmīgu veikumu Balvu katoļu draudzes
nostiprināšanā prāvestam Jānim
Bārtulim tika pasniegts Balvu novada Domes Pateicības raksts.

Piešķirti Atzinības raksti
Tuvojoties 18.novembra Latvijas Valsts svētkiem, kārtējā Balvu
novada Domes sēdē tika lemts par
Balvu novada Domes Atzinības
rakstu piešķiršanu. Tie tika piešķirti:
NADEŽDAI
ALEKSEJEVAI
par
ilggadēju,
pašaizliedzīgu
un nesavtīgu darbu veselības
aprūpes nodrošināšanā; MARINAI TARANUHAI par ilggadēju
un profesionālu darbu veselības
aprūpes
nodrošināšanā;
INTAI KRAVALEI par kvalitatīvu un
apzinīgu darbu Balvu novada
pašvaldības aģentūrā “San-Tex”;
PĒTERIM KORKLIM par ilggadēju
un apzinīgu darbu Krišjāņu pagasta pārvaldē; ANNAI LAIZĀNEI par
augstu profesionalitāti sociālo pakalpojumu ieviešanā un uzraudzībā
Balvu novadā; JOLANTAI DUNDENIECEI par radošu, profesionālu,
rezultatīvu pedagoģisko darbu
un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, popularizēšanu un
nodošanu nākamajām paaudzēm;
INITAI PUŠPUREI par apzinīgu un

profesionālu darbu Balvu novada
Bāriņtiesā un aktīvu līdzdalību
novada
sabiedriskajā
dzīvē;
TERĒZIJAI LOČMELEI par apzinīgu
un profesionālu izglītības iestādes
lietvedes
darba
pienākumu
pildīšanu;
AIGARAM
NOVIKAM par radošu, profesionālu,
rezultatīvu pedagoģisko darbu
un ieguldījumu Balvu pilsētvides
labiekārtošanā; PĒTERIM ERTMANIM par ilggadēju, atbildīgu
un profesionālu darbu uzņēmumā
SIA „Balvu autotransports”; IMANTAI SERDĀNEI par ilggadēju,
apzinīgu darbu pašvaldībā un
sakarā ar dzīves jubileju; DZINTRAI PIPCĀNEI par apzinīgu,
profesionāli kvalitatīvu darbu
pagasta pārvaldē un sakarā
ar dzīves jubileju; VITALIJAM
PETROVAM par profesionālu
darbu Kubulu pagasta pārvaldē;
ANITAI STRAPCĀNEI par profesionālu, radošu, apzinīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu
kultūrvides attīstībā Balvu novadā;

ILONAI DZENEI par veiksmīgu
skolēnu motivēšanu mācību darbam, radošu pieeju, organizējot
dažādas Radošās darbnīcas, skolas tēla veidošanu un skolas vārda
popularizēšanu; INESEI DAUKSTEI
par daudzveidīgu mācību metožu
izmantošanu, inovatīvu tehnoloģiju
pielietošanu mācību procesā,
skolas
vārda
popularizēšanu
un aktīvu līdzdalību novada
sabiedriskajā un kultūras dzīvē;
VALENTĪNAM
ĶIKUTAM
par
ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu
darbu lauksaimniecības nozares
attīstībā; AIGARAM SERVIDOVAM
par ieguldīto darbu komunālo
pakalpojumu aprēķinu programmas izstrādē un ieviešanā un
veiksmīgu pašvaldības darbinieku
un izglītības iestāžu pedagogu
datorapmācību.
Atzinības raksti tiks pasniegti
Valsts svētku pasākuma laikā
17.novembrī.

Balvos norisināsies pasākums “Latviešu
karavīrs laikmetu griežos”

No 6.-7. novembrim Balvos
norisināsies pasākums “Latviešu
karavīrs laikmetu griežos”, kas
pulcēs aptuveni 300 dalībniekus
no visas Latvijas - jaunsardzes,
biedrības “Latvijas mazpulki”,
biedrības “Latvijas skauti un
gaidas” un Balvu novada skolu
jauniešus.
Pasākums sāksies 6.novembra pēcpusdienā ar dalībnieku
ierašanos un komandu formēšanu.
7.novembra rītā jauniešu komandas dosies orientēšanās trasē ar
kontrolpunktiem, kuros būs jāveic
īpaši uzdevumi.
Kamēr jaunieši pārbaudīs savus
spēkus un zināšanas orientēšanās
sacensībās, biedrības “Latvijas
Ģenerāļu klubs” pārstāvji tiksies
ar skolu jaunatni un kopā locīs
sarkanbaltsarkanās lentītes.
Pasākuma ietvaros Bērzpils
pagasta centrā plkst.10.00 tiks
atklāta piemiņas vieta „Brīvības
cīņu (1918-1920) karavīriem un
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem”.
Savukārt plkst.12.30 pie Balvu
Evaņģēliski Luteriskās baznīcas
“Latvijas Ģenerāļu kluba” pārstāvji
kopā ar Balvu novada vadību un
skolu jaunatni stādīs piemiņas
kokus.
No plkst.12.00 laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra varēs apskatīt Zemessardzes
ieroču un ekipējuma izstādi, bet
Balvu Kultūras un atpūtas centra
foajē - zīmējumu konkursa “Latvijas karavīrs laikmetu griežos”

uzvarētāju darbu izstādi.
Plkst.14.00 Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notiks pasākuma
atklāšana, filmas fragmenta par
karavīru ikdienu starptautiskajās
operācijās noskatīšanās, sarunas ar misiju dalībniekiem,
paneļdiskusija
ar
“Latvijas
Ģenerāļu kluba” pārstāvjiem un

Nacionālo Bruņoto spēku orķestra
koncerts.
Pasākums
noslēgsies
ar
svinīgu lāpu gājienu un gaismas nodošanas ceremoniju pie
pieminekļa Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem, tādā
veidā atzīmējot arī Lāčplēša dienu.

3.

Võru pilsētas mērs ierodas
vizītē Balvos

13.oktobrī
Balvu
novada
pašvaldībā vizītē ieradās Igaunijas pilsētas Võru vadības pārstāvji,
lai iepazītos ar Balvu novada
pašvaldības darbību un dalītos
pieredzē sociālo un ekonomisko
jautājumu risināšanā.
Võru pilsētas vadītājs Anti Allas
bija patīkami pārsteigts, aplūkojot
jaunizveidoto digitālo ekspozīciju
Balvu Novada muzejā. Tāpat mērs

novērtēja arī ierīkoto atskurbtuvi Balvos, jo arī Igaunijā tā esot
problēma. Pārrunājot sociālos
jautājumus, tika aplūkotas Sociālā
dienesta telpas un uzklausīta
darbinieku prezentācija par jau
paveikto šajā jomā. Tikšanās laikā
tika pārrunātas arī iesāktās sarunas par apkures sistēmu darbību
pilsētās.

Piedalās Ķīnas Republikas 103.
gadadienas pieņemšanā
10. oktobrī Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Dimitrijevs piedalījās
Taipejas misijas Latvijas Republikā
vadītāja vēstnieka Gerija Ko (Gary
Kuang-Yueh Ko) un vēstnieka
kundzes Serenas Ko organizētajā
svinīgajā pasākumā sakarā ar
Ķīnas Republikas (Taivānas) 103.
gadadienu.
Ķīnas Republikas Nacionālās
dienas svinības ir tradicionāls
pasākums, kas notiek katru gadu.
Svinīgajā pieņemšanā piedalās
pārstāvji no dažādām valsts

institūcijām, uzņēmumiem un
pašvaldībām, kurām ir izveidojusies sadarbība ar Taipejas misiju
Latvijā.
Balvu pašvaldība ar Taivānu
sadarbojas kopš 1998.gada, ir
noslēgts sadraudzības līgums ar
Taujenas pilsētu. Abu pušu starpā
ir bijusi delegāciju apmaiņa, Balvu novada bērni ir piedalījušies
Taivānas rīkotajos starptautiskos
bērnu zīmējumu konkursos.
Taivānā mācās studenti no Latvijas, arī Balviem. Pašlaik tiek atjaunota abu pušu aktīvā sadarbība.

Grāmatu svētki “Lielā lasīšanas
skola”
Piektdien, 17. oktobrī Balvos
norisināsies jau ceturtie Grāmatu
svētki “Lielā lasīšanas skola”, kuru
idejas autore ir Balvu Centrālās
Bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule.
Svētku atklāšana notiks plkst.
11.00 Balvu Valsts ģimnāzijā, bet
jau no plkst. 12.00 dažādās norises vietās visi aicināti uz tikšanos
ar mīlētiem un gaidītiem latviešu
rakstniekiem.
Svētkos piedalīsies 12 grāmatu
autori – Arno Jundze, Ārija Iklāva,
Guna Rukšāne, Ilze Žola, Dace
Judina, Ingmārs Līdaka, Gundega
Sēja, Iluta Plotņikova, Ieva Melgalve, Silvija Šmidkena, Gundega
Muzikante un Gita Andersone.
No plkst.12.00 – 15.30 Balvu Valsts ģimnāzijas stadionā
norisināsies “Orientēšanās labirints”, kurā līdzīgi kā grāmatā
izejam labirintus ar zīmuli,
piemēram, palīdzi pelītei tikt pie
siera, tikai šoreiz zīmulis būs pats
dalībnieks, kuram pēc iedotas

shēmas būs jāatzīmējas noteiktos
kontrolpunktos nepārkāpjot “labirinta” robežas.
Visu
dienu
Zvaigznes
grāmatnīcā
notiks
dažādas
aktivitātes un būs skatāma
zīmējumu
konkursa
izstāde
“Grāmatas tēls, kāds vēl nekad
nekur nav bijis”.
Pedagogi tiek aicināti uz
informatīvu semināru par “Aktuālo
sākumskolā 2014.-2015.mācību
gadā” un par jauno mācību
e-grāmatu sistēmu grāmatplaukts.
zvaigzne.lv, bet latviešu valodas
un literatūras skolotāji apmeklēs
kursus par aktualitātēm mācību
literatūrā, jaunākajiem mācību
un metodiskajiem izdevumiem.
Kā arī par iespējām, ko piedāvā
modernās
tehnoloģijas,
to
izmantošana mācību procesā.
Grāmatu svētkus organizē Balvu Centrālā bibliotēka sadarbībā
ar Apgādu Zvaigzne ABC un Balvu
novada pašvaldību.

Raidījumu cikls “Izaugsmes ceļi
Ziemeļlatgalē”
Biedrība
"Balvu
rajona
partnerība" sadarbībā ar Latgales
Reģionālo televīziju piedāvā
septiņu raidījumu ciklu "Izaugsmes ceļi Ziemeļlatgalē", kuros
tiek stāstīts par Baltinavas,
Viļakas, Rugāju un Balvu novadā
īstenotajiem LEADER projektiem
laika preiodā no 2009. līdz 2013.
gadam.

Līdz šim jau nofilmēti un
pārraidīti trīs raidījumi par
īstenotajiem LEADER projektiem Baltinas, Viļakas un Rugāju
novados. Raidījumus iespējams
noskatīties
www.youtube.
com un biedrības “Balvu rajona
partnerība” mājas lapā www.balvi.partneribas.lv, sadaļā raidījumu
cikls.

Informācija par NĪN

Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem paziņojuma saņemšanai ir iespēja pieteikties portālā
www.epakalpojumi.lv.
Lai veicinātu nekustamā
īpašuma
nodokļa
savlaicīgu
nomaksu, nodokļa maksātājiem
ir iespējams pieteikties atgādi-

nājuma saņemšanai gan e-pastā,
gan īsziņā uz mobilo tālruni. Arī šī
pieteikšanās notiek portālā www.
epakalpojumi.lv.
Atgādinām, ka tuvojas pēdējais šī gada samaksas termiņš –
17.novembris!
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Balvu Kultūras un atpūtas centram – 60!

Pirms 60 gadiem, 1954.gada nogalē, Balvos, Brīvības ielā 61
ekspluatācijā tika nodota Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra ēka
speciāli kultūras nama vajadzībām. Tās pirmais direktors bija Alfons
Podnieks.
1954.gada 31.decembra vakarā svinīgais pasākums Balvu
iedzīvotājiem notika jaunuzceltajā Kultūras namā. Jauno 1955.gadu
balvenieši jau sagaidīja tajā.
Kopš 1999.gada 1.februāra Balvu rajona kultūras nams tika likvidēts
un mainīts tā nosaukums - Kultūras un atpūtas centrs, direktors Agris
Grāmatiņš.
Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra laukuma rekonstrukcija
tika godalgota ainavu arhitektūras konkursā - skatē, kuras rezultātus
paziņoja 2008.gadā, iegūstot otro vietu nominācijā „Ierīkoti un
ekspluatācijā nodoti darbi - publisko teritoriju apstādījumi un
labiekārtojums”.
Kopš 1994. gada šajā ēkā atvērta Izstāžu zāle, kurā līdz 2008.gadam bijušas 115 izstādes.
Kopš 2007. gada Kultūras un atpūtas centru vada Anita Strapcāne.
Balvu Kultūras un atpūtas centrs darbojas kā administrējošs,
koordinējošs un metodiskais centrs Balvu novada kultūras iestādēm
pagastos.
Galvenās funkcijas:
•
Kultūrapgaismība (semināri, kursi, diskusijas, lekcijas un citu
interešu grupu tikšanās);
•
Valsts, tautas tradicionālo, kultūrvēsturisko un svētku
organizēšana Balvu novadā;
•
Kultūras vērtību saglabāšana, pieejamība un izplatība
(izrādes, izstādes, koncerti, festivāli);
•
Saturīgas atpūtas pasākumu piedāvājums (atpūtas un izklaides sarīkojumi visu paaudžu iedzīvotājiem);
•
Radošā darbība (tautas mākslas un citu radošo kolektīvu,
kursu darbība).

Pamazām maināmies, draugi,
kā mājas, kā lauki, kā viss. Jā, nevis
vecojam, bet maināmies - ēkas,
tehnoloģijas, vērtības, vajadzības,
kvalitāte un, protams, cilvēki.
Bet
paliek...paliek
atmiņas,
fotogrāfijas, apraksti, ieraksti,
hronika.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrs - vietējā Gaismas pils,
saulainā pietura dvēselei ikdienas
melnbaltajā
grafikā,
radošu cilvēku daudzkrāsaino
akvareļu krātuve, krāšņs lietussargs lietainām dienām, vieta, kur
aizmirsties, priecāties, smieties,
gūt labas emocijas...

Vai es slavinu, nē! Es un mani
kolēģi vienkārši mīlam šo namu,
tāpat, kā to mīlējuši visi, kas šeit
ir strādājuši un kā tie, kas strādās
pēc mums. Namu ar nebeidzamo
rosību, kustību, kur notiek mūžīga
attīstība.
Šī gada nogalē Kultūras un
atpūtas centrs - ēka iezīmē 60.
pastāvēšanas gadu. 60 - tas ir
daudz vai maz? Domā Tu un atbildi sev!
Kad Tu centrā biji pēdējo
reizi? Vai Tu sajuti labestīgo auru?
Vai manīji, ka Tev visi uzsmaida?
Vai saprati, ka tiec gaidīts? Vai
uzrunāja piedāvātais pasākums,

koncerts, izrāde, izstāde, noformējums, mēģinājums?
Ienāc! Kaut vai lai apsēstos un
pabūtu, un, ja Tavā dzīvē šis nams
saistās ar īpašām atmiņām, tad
ienācis, pakavējies tajās.
Katru rītu ir divas iespējas.
Turpināt gulēt ar saviem sapņiem,
vai arī celties un sasniegt tos. Lai
vairojas pārliecība tam, ko darām,
un ticība tam, ko varam! Mūsu
sapņi piepildīsies!
Anita Strapcāne
Balvu Kultūras un atpūtas centra
direktore

Ar dziesmu sirdī
Gandrīz nepārtraukti 60 gadu
garumā Balvu Kultūras un atpūtas
centrā ir nākusi un pakavējusies
arī Daina Siņicina, kura visu mūžu
nodzīvojusi roku rokā ar kultūru.
Daina jau no 1954.gada
dziedājusi korī un dara to
joprojām, turklāt jau vairāk nekā
5 gadus ir arī Eiropas deju kopas
„Atvasara” dalībniece, kur piepilda jaunībā nerealizēto sapni par
dejošanu. Savukārt dziedāt prasme joprojām tiek apgūta senioru korī „Pīlādzis”, ko vada Liene
Akmeņkalne.
Daina spilgti atceras brīdi, kad
tika uzcelta Kultūras nama ēka
un kad kora kolektīvs zālē nesa
Vīnes krēslus: „Krēsli vēl bija sapakoti, bet visi kora dalībnieki
tos no foajē telpas nesa zālē.
Arī pirmo koncertu namā uz
skatuves sniedza tieši mūsu koris. Kultūras nama atklāšana
bija grandiozs pasākums, kurā
piedalījās pūtēju orķestris Vitolda
Dreimaņa vadībā, bija daudzas
priekšniecības uzrunas, apbalvojumi celtniekiem.”
„Kad vēl nams nebija uzcelts,
mēs dziedājām muižas skolā,
skolotāja Vera Ņemiro bija mūsu
pirmā diriģente. Toreiz korī
dziedāja gandrīz visi ģimnāzisti, jo
kora dalībniekiem tika piešķirtas
brīvbiļetes uz dejām. Toreiz balles
notika trešdienās, sestdienās
un svētdienās gan toreizējā
kinoteātrī, gan arī pilsētas parkā.
Ļaužu vienmēr bija ļoti daudz. Visi
mācēja gan strādāt, gan atpūsties.
Uz dejām jau toreiz nāca vakarā,
un visi dejoja līdz divpadsmitiem,

ne tā kā tagad –līdz rītam. Mūziku
pārsvarā atskaņoja skaņu platēs,
tikai vēlāk parādījās ansambļi. Arī
pati Lauktehnikas un slimnīcas
vokālajos ansambļos dziedāju,”
stāsta Daina.
Daina ļoti labi atceras un
uzslavē visus kora diriģentus – gan
skolotāju Ņemiro, gan Ločmeli
un Bērtiņu, Sleži, Dreimani, kā arī
Anastasiju Ločmeli un pašreizējo
diriģenti Lieni Akmeņkalni, īpaši
uzslavējot pirmos skolotājusŅemiro un Dreimani, kuru laikā
tika iegūtas godalgotas vietas
sadziedāšanās pasākumos un
konkursos. ”Tagad jau gandrīz
visi dzied pēc notīm, bet toreiz
dziedājām tikai pēc dzirdes.
Vajadzēja klausīties skolotāju klavieres un dziedāt līdzi pēc skaņas,”
piebilst Daina.
Sarunas laikā ar Dainu atmiņā
tika atsaukti daudzi patīkami notikumi. Piemēram, kā kora kolektīvs
uz sadziedāšanās pasākumiem
ārpus Balviem devies smagajā
mašīnā – borta piekabē, kur salikti
soli. Protams, brauciena laikā neizpalika arī dziedāšana, iemīļotākā
dziesma toreiz bija latviešu tautasdziesma „Bēdu manu, lielu
bēdu”, kura tika skandēta katrā
braucienā.
Korim bija arī vairāki tērpi. Pirmais bija šūts no baltas drēbes
– garš sarafāns ar tautisku jostu
un vainadziņu. Vēlāk bija arī balti
tautu tērpi, īsākas baltas kleitiņas
ar šallēm, bet visiem bija viens
likums – lai zem tautu tērpa būtu
baltas zeķes un kurpes. To visi arī
ievēroja. „ Tā jau nebija, ka visām

kora dziedātājām būtu vienādi
baltas kurpes, kurai baltas, kurai
bēšas, bet toreiz veikalā bija
nopērkama pūšama balta krāsa.
Ar to arī apavus nopūtām un
kurpes izskatījās vienādas, turklāt
kā laka,” ar smaidu atceras Daina.
Tāpat Daina atceras, ka
Kultūras nama zāle pasākumos
vienmēr bijusi pilna, jo agrāk jau
nebija ne televizoru, ne datoru,
visi gāja uz Kultūra namu. „Atceros,
ka no centrālās ieejas pa kreisi,
tur, kur tagad mazā zāle, agrāk bija
bufete ar galdiem, krēsliem, kur
koncertu un pasākumu starplaikos pulcējās ļaudis, vīrieši iedzēra
alu. Tāpat pēc koncertiem arī korim bija savi groziņu vakari. „Ja šī
zāle prastu runāt!” reiz teica mana
kolēģa no kora!”
Grandiozs pasākums bijis arī
Ļeņina pieminekļa uzstādīšana
Kultūras nama laukumā: „ Bija
oktobra svētki, ļoti auksts,
uzstājāmies tautu tērpos un
dziedājām tādu spēcīgu, asu
dziesmu. Vārdus gan vairs neatceros. Vēlāk tad tur laukumā
sastādīja arī egles, ” teic Daina.
Redzams, ka dziedāšana Dainai ir sirdslieta, to pārmantojis arī
viņas mazdēls, kurš mācas Balvu
Mūzika skolā, apmeklē trompešu
ansambli un pūtēju orķestri. Lai
mūzika un atmiņas par pavadīto
laiku Kultūras namā saglabājas arī
nākamajās paaudzēs!
Atmiņu stāsti par Kultūras
namu tiks apkopoti un atspoguļoti
arī turpmākajos Balvu Novada
Ziņu izdevumos.

Balvu Kultūras un atpūtas centrs 1977.gadā

Balvu Kultūras un atpūtas centrs 2014.gadā

Kultūras nama koris, diriģents Vitolds Dreimanis
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Balvu Mākslas skolas vārds izskan starptautiskajā konkursā

2013. gada decembrī un
2014. gada janvārī norisinājās IV
Starptautiskais bērnu zīmējumu
konkurss „Družat deti na planete”
(Visas pasaules bērni draudzējas)
Minskā, ko organizēja Baltkrievijas
Izglītības ministrija un Baltkrievijas
Nacionālais bērnu un jauniešu
jaunrades mākslas centrs.
Konkursā piedalījās vairāk kā
31 000 bērnu no 26 valstīm, kuru
skaitā ir arī Balvu Mākslas skolas
16 audzēkņu darbi. Mūsu skolu
ar saviem darbiem pārstāvēja
audzēkņi - Anete Vigule, Kristaps
Kokorevičs, Nellija Teilāne, Evija
Kurkova, Karīna Ozola, Anda
Priedīte, Sintija Kokoreviča, Agrita

Prole, Klinta Romanovska, Vitālijs
Vasiļjevs, Anna Elza Buglova, Agita
Matule, Samanta Kaļva, Ksenija
Tupicina, Dagmāra Useniece.
Mākslas skolas audzēkņi savos
darbos atainoja ģimenes kopīgos
pasākumus – kopā būšanu atpūtā,
svētkus, rotaļas un draudzību.
Konkursa žūrija darbus vērtēja
četrās vecuma grupās no 4 līdz
16 gadiem divās nominācijās
„Glezniecība” un „Grafika”. Tika
izvirzīti 24 nominanti, savukārt viena Balvu Mākslas skolas audzēkne
ar savu darbu „Atpūta naktī” tika
izvirzīta kā diplomande: Nellija
Teilāne, kuru apsveikt 2014. gada
14. oktobrī bija ieradies Baltkrievi-

jas vēstniecības ģenerālkonsuls
Viktors Mihailovičs Geisiks, izsakot arī pateicības vārdus visiem
skolas konkursantiem un viņu
skolotājiem - Rudītei Liepiņai,
Olgai Rečei un Elitai Eglītei, par
dalību IV Starptautiskajā bērnu
zīmējumu konkursā „Družat deti
na planete”.
Panākumi konkursos sniedz
gandarījumu par kopīgi padarīto
darbu mūsu bērnu radošajā
izglītošanā, motivē turpmākajam
darbam.
Anita Kairiša
Balvu Mākslas skolas direktores
vietniece izglītības jomā

Konkursa dalībnieki ar Balvu Mākslas skolas skolotājām un V.M.Geisiku

Trīs Balvu jaunietes izcīna „ceļazīmi” uz konkursa „Laukiem būt!” 2.kārtu
Arī šogad Latvijas reģionos
tika īstenota interaktīvā programma jauniešiem „Tu vari vairāk”,
kas sākās ar informatīvajām
dienām, kurās dalībnieki tika
iepazīstināti ar pasākuma norisi. Jaunieši, kuri ieinteresējās
un vēlējas savas idejas īstenot,
piedalījās mācībās, apgūstot ideju
definēšanu,
uzņēmējdarbības
un grāmatvedības pamatus, biznesa plānu un projektu būtību,
to sastāvdaļas, kā arī mācījās
izstrādāt savus biznesa plānus vai
projekta pieteikumus. Programmas noslēgumā jauniešiem tika
dota iespēja iesniegt biznesa
plānus konkursā „Laukiem būt!”.
Konkursa dalībnieki tika vērtēti
piecās kategorijās un 1.kārtai
izvēlēti labākie.
10.oktobrī Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu

centrā „Zeimuļs” norisinājās SIA
„Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” (LLKC) rīkotā
konkursa „Laukiem būt!” pirmās
kārtas noslēguma pasākums.
Konkurss notiek Valsts lauku
tīkla īstenotās aktivitātes “Atbalsts
lauku
jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai”
ietvaros, un tā mērķis ir, sniedzot praktisku palīdzību, mudināt
lauku jauniešus vecumā no 18
līdz 30 gadiem iesaistīties lauku
uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā
dzīvē.
Pasākumā
bija
iespēja
noklausīties labāko uzņēmējdarbības ideju autoru prezentācijas, kā lauksaimnieciskajā, tā
nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā. Piektdien, konkursa
reģionālajā
kārtā,
piedalījās
jaunieši no Latgales reģiona,

savukārt Balvu nodaļu pārstāvēja
trīs dalībnieces – Zanda Arnicāne
ar biznesa ideju par bērnu
apģērbu šūšanas darbnīcu ar
zīmolu „Kid DREAMS”, Madara
Vancāne ar ideju par „Latvijas
zilās” šķirnes lopu audzēšanu un
popularizēšanu” un Dzintra Kaļva
ar ideju par olu ražošanu, kuras
prezentēja savas biznesa idejas.
Visas trīs jaunietes Zanda,
Madara un Dzintra veiksmīgi
aizstāvēja savas biznesa idejas,
saņēma naudas balvas un iekļuva
2.kārtā, kura noslēgsies novembra
vidū. Par iekļūšanu finālā cīnīsies
48 jaunieši no visiem Latvijas
reģioniem. Lai veicas trim mūsu
puses jaunajām uzņēmējām!
Liene Ivanova
SIA LLKC Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante

No kreisās: Dzintra Kaļva, Madara Vancāne, Zanda Arnicāne

Balvu skolēni iepazīst lauku uzņēmējdarbību kaimiņu novadā
Septembra nogalē Balvu pamatskolas 3., 5. un 6.klašu skolēni,
sadarbībā ar SIA LLKC Balvu
nodaļu devās mācību ekskursijā
uz Rugāju novada uzņēmumiem.
Pasākums „Uzņēmējdarbības
laukos popularizēšana vispārizglītojošajās
skolās”
tika
organizēts Valsts Lauku tīkla
pasākumu ietvaros un tā mērķis
– skolēnu informētības līmeņa
paaugstināšana par uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijā.
Diena tika sadalīta divās
daļās: informatīvā tikšanās un
izbraukuma seminārs. Darbs
notika pēc iepriekš sagatavotas un saskaņotas programmas.
Pasākuma vadītāja SIA LLKC Balvu
nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Liene Ivanova piedāvāja
šo dienu bērniem un skolotājām
pavadīt īstā lauku gaisotnē un
piedzīvot neaizmirstamus mirkļus,
pašiem līdzdarbojoties lauku
uzņēmējdarbībā.
Informatīvās tikšanās laikā
katram skolēnam tika dots uzdevums iedomāties, ka viņš dzīvo
laukos, viņam pieder īpašums.
Jāpastāsta, ar ko viņš nodarbosies,
lai nopelnītu sev iztiku. Skolēniem
bija dažādas idejas – zirgkopība,
lauku tūrisms, ievārījumu un
konservējumu
mājražošana,
rokdarbi, graudkopība, truškopība, putnkopība (vistu olu
tirdzniecība), kokapstrāde un
citas. Neviens nenosauca piena
lopkopību, jo tur ir nepatīkama
smaka.
Ja pirms prezentācijas skolēni
par laukiem zināja ļoti maz, tad

informatīvās tikšanās noslēgumā
nevarēja vien beigt sarunas par
šo tēmu. Tāpēc tika izvēlētas trīs
dažādu nozaru saimniecības –
piena lopkopība, lauku tūrisms
(senlietu muzejs) apvienots ar
gaļas lopkopību un netradicionālā
lauksaimniecība – briežu dārzs,
kuras rādītas divās grupās.
Ekskursiju laikā tika apmeklēti
dažādu nozaru uzņēmumi Rugāju
novadā.

Piena lopkopības saimniecības „Silarozes 1” saimnieki,
izdalot speciālos tērpus higiēnas
pasākumu
ievērošanai,
izrādīja
saimniecību,
stāstīja
lauksaimniecības izglītības nozīmi
lauku uzņēmējdarbībā, atļāva
izmēģināt tehniku, demonstrēja
graudu kaltēšanas un lopbarības
maisītāja darbību. Saimniece
bērnus cienāja ar karstu tēju un
mājās gatavotiem ēdieniem.
Bērniem bija iespēja pašiem barot

gotiņas, glāstīt tās un apskatīt tikko
dzimušus teliņus.
Lauku tūrisma un senlietu muzejā „Saipetnieki” saimnieks stāstīja par to, kā var
patīkamo apvienot ar lietderīgo.
Saimniecības pamata ieņēmumi
ir no lopkopības, bet senlietu kolekcionēšana ir pārtapusi
biznesā, no kā tagad tiek pelnīta
nauda. Bērni guva atziņu, ka nauda ir visur mums apkārt, atliek vien

prast to saskatīt un nebaidīties
strādāt.
Briežu
dārzā
„Mežsētas”
viesojās 3.klases skolēni, kuri,
paņēmuši līdzi pašu salasītās
ozolzīles, baroja briežus, klausījās
par tiem vēsturi un iepazinās ar
uzņēmuma darbību.
Organizējot
informatīvo
tikšanos un izbraukuma seminārus, tika sasniegts pasākuma
„Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana
vispārizglītojošajās

skolās” mērķis – paaugstināts
skolēnu informētības līmenis
par uzņēmējdarbības attīstības
iespējām
lauku
teritorijā.
Pasākuma programma tika sagatavota tā, lai skolēni maksimāli īsā
laikā iepazītu pēc iespējas vairākas
nozares lauku uzņēmējdarbībā.
Tas arī izdevās.
Dienas sākumā skolēni tika
izglītoti par lauksaimniecību,
vēlāk nostiprinot savas zināšanas saimniecībās, praktiski
līdzdarbojoties
un
apskatot
iepriekš dzirdēto. Pēc šīs dienas,
ikviens no skolēniem ieguva
informāciju par to, kā izskatās
uzņēmumi laukos, ka ar smagu
darbu un zināšanām var nopelnīt
naudu. Bērni secināja, ka jebkura lieta var būt vērtīga un to
var pārdod gan kā preci, gan pakalpojumu. Piemēram, zeme laukos ir galvenais ražošanas resurss,
bet ļoti dārgs. Ja nav šī resursa,
var pārdod arī pakalpojumu –

iekārtot pagalmu, salikt skaisti tajā
senlietas vai izveidot patīkamu
vidi atpūtniekiem, un prast
pastāstīt. Pēc šī semināra bērni
bija apņēmības pilni mācīties vēl
labāk un, iespējams, kāds apgūs
agronoma vai pat veterinārārsta
profesiju.
Pasākuma mērķa sasniegšanai
tika izvēlēti atsaucīgi uzņēmēji,
un bērni iepazina gan lielas,
gan mazas saimniecības, gan
bioloģiskās, gan konvencionālās
ražošanas metodes un varēja
līdzdarboties lauku darbos.
Cerams, ka arī nākamajā
gadā varēs īstenot šāda veida
aktivitātes, iesaistot tajās vecāko
klašu skolēnus un iepazīstinot
viņus ar profesionālajām mācību
iestādēm.
Liene Ivanova
SIA LLKC Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante
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Latvijas Samariešu apvienības darbs Balvu novadā

Jau kopš šī gada aprīļa sākuma
pakalpojumu „aprūpe mājās”
Balvu novadā nodrošina Latvijas Samariešu apvienības Balvu
nodaļa, kuras pārziņā pašlaik atrodas 44 cilvēki, kuri regulāri saņem
minēto pakalpojumu.
Gan apvienības darbinieki,
gan arī aprūpējamie atzinuši, ka
šis laiks pagājis visnotaļ darbīgi
un veiksmīgi. Darbs iesākās ar
abpusēju iepazīšanos, efektīvu
darba plānošanu, un šobrīd
var teikt, ka ir sperts liels solis
pretī kvalitatīvas aprūpes mājās
nodrošināšanai, un ir pilnveidojusies visa aprūpes sistēma Balvu
novadā.
Jaunā
aprūpes
pakalpojuma aktualitāti pierāda arī

Arī Balvu pagasta iedzīvotāja Tatjana Kaļiņina, kura ir
invalīde un dzīvo daudzdzīvokļu
mājas 2.stāvā, novērtē Samariešu
apvienības sniegtos pakalpojumus: „Mūsu mājai jau vairākus
gadus ir atslēgts ūdens un to nākas
nest no tuvumā izraktās akas. Tā kā
pašai ir grūtības ar pārvietošanos,
ļoti priecājos, ka ūdeni spaiņos
sanes aprūpētāji. Tāpat divas
reizes nedēļā, kad samarieši at-

Balvu pagastā dzīvo arī pāris
Līvija un Jāzeps Martinovi, kuri
katru reizi priecājas sagaidīt
aprūpētājus
no
Samariešu
apvienības.
Jāzeps jau gandrīz piecus gadus ir invalīds, pārvietojas tikai
ratiņkrēslā, Līvija pārvietojas ar
kruķiem, bet abi kopā jau ir 47
gadus.
Jautājot, kā ir apmierināti ar
Samariešu darbu, abi vienbalsīgi
atbild, ka ir ļoti apmierināti.
„Cilvēki ir sirsnīgi, vienmēr uzlabo
garastāvokli. Ja būtu vieni paši,
nolaistos, iesēdētos, bet tā, ka
zini, ka šodien atbrauks, tad tāds
tonuss, satraukums –jāgaida,
jāgaida,” ar prieku stāsta Līvija.
Jo īpaši gandarīti par jaunajiem
aprūpētājiem Līvija un Jāzeps
ir tādēļ, ka iepriekšējā pieredze ar aprūpētāju nav bijusi tā

pieprasījums
pēc
pakalpojumiem – iedzīvotāji izmanto
dušu,
podologa
(speciālists,
kurš nodarbojas ar kāju pēdu
problēmām) pakalpojumus un
veļas mazgāšanu, ir cilvēki, kas
vēlas šos pakalpojumus saņemt
arī par maksu. Novadā darbojas
arī uzstādītās drošības pogas, kas
garantē palīdzību neparedzētās
situācijās un sniedz drošības
sajūtu. Tās ir lietotas gan tiešām
ārkārtas situācijās, gan arī mazāk
svarīgu jautājumu risināšanai,
bet katrā no šiem gadījumiem
Samariešu apvienības darbinieki ir reaģējuši nekavējoties un
problēmas tikušas atrisinātas.
Balvu nodaļas darbinieki ir
organizējuši un piedalījušies

brauc, ienes man arī malku.”
Tatjana atzīst, ka sākumā bija nedaudz grūti, jo bija pierasts pie
viena cilvēka, bet šobrīd jau visi
esot iepazīti un gan cilvēki, gan
pakalpojumi apmierinot: „Izmantoju visu, ko viņi piedāvā – gan
mazgāšanos, veļas mazgāšanu,
gan šad tad arī transportu, kad vajag nokļūt uz pilsētu pie ārstiem
vai atpakaļ.”

pozitīvākā.
Pāris atzīst, ka ir grūti, bet
priecājas, ka ir, kas palīdz, jo
aprūpētāji izdara visu, ko palūdz
– ienes malku, sagādā pārtiku,
zāles. „Kur vairs labāk! Visu
mums sagādā. Vienreiz Dmitrijs
pat krāsni salaboja. Pastāstīju, ka
īsti nestrādā kā vajadzētu, viņš
parunāja ar speciālistu, nopirka
visu, kas bija vajadzīgs un pats
saremontēja, par to viņam esam
ļoti pateicīgi. Visi darbinieki ir
laipni, ar labu humora izjūtu.
Prieks visus gaidīt un redzēt,” teica
Līvija, piebilstot, ka īpaši priecīga
ir par iespēju nomazgāties.
Līvija ir aktīva radio klausītāja,
novērtē līdzcilvēkus, sūtot uz radio gan pateicības vārdus, gan
apsveikumus svētkos. Tāpat viņai
patīk ziedi, tāpēc, cik veselība
atļauj, labprāt pastrādā dārzā.

daudzās
aktivitātēs,
lai
iepazīstinātu ikvienu ar jaunajiem aprūpes pakalpojumiem
- tika rīkotas prezentācijas Balvu
novada pagastos, Balvu pilsētas
svētkos,
kaimiņu
novados,
bijušas tikšanās arī ar pensionāru
biedrībām. Iestādēs un sociālās
palīdzības organizācijās ir izdalīti
bukleti, informācija ar apvienības
kontaktiem un informāciju par
Samariešu darbību.
Balvu nodaļa strādā divās
brigādēs, pirms došanās pie klientiem tie sākumā tiek sazvanīti,
noskaidrotas vajadzības, un tad
darbinieki dodas izbraukumā.
Katrs aprūpējamais tiek apciemots divas reizes nedēļā.

Pakalpojumu „aprūpe mājās”
saņem arī Anna un Antons Šakini
Balvu pagastā, kuri kopā dzīvo
jau 56 gadus. Savstarpējais atbalsts, mīlestība un labsirdība ir
palīdzējusi viņiem pārciest ne
vienu vien dzīves pārbaudījumu,
nopietnas veselības un sadzīves
problēmas.
Anna
stāsta,
ka
pirms
samariešiem viņiem ilgus gadus
bijusi viena aprūpētāja, kas jau bija
kļuvusi par daļu no ģimenes, tādēļ
sākotnēji māca bažas par jaunajām
pārmaiņām: „Lasot avīzēs, ka būs
tādi samarieši, baidījāmies, bet,
kad uzzinājām, ka strādās vietēji,
tad jau nomierinājāmies. Pazinām
Karīnas mammu, un nodomājām,
ja jau māte laba, tad jau arī meita
būs tāda pati. Un Karīna tiešām
ir ļoti saprotoša – ja palūdzam
aizvest pie ārstiem, tad vienmēr
tas tiek izdarīts. Arī Dzintra (viena no Samariešu apvienības
darbiniecēm) bija zināma kā
medmāsa.” Labsirdīgais pāris

Par
Latvijas
Samariešu
apvienības sniegtajiem pakalpojumiem interesēties pa tālruni
25691312, Balvu nodaļas vadītāja
Karīna Vecā.

Latvijas Samariešu apvienības
Balvu nodaļas vadītāja Karīna
Vecā
pakalpojumu
”aprūpe
mājās” vērtē pozitīvi: „Tā ir kļuvusi
pilnvērtīgāka un daudzveidīgāka.
Ir plašākas iespējas nodrošināt
kvalitatīvu cilvēka personīgo
aprūpi dzīvesvietā, šie uzlabojumi labvēlīgi ietekmē senioru
labsajūtu
mājās.
Vērojamas
pozitīvas pārmaiņas cilvēkos gan ārējas, gan iekšējas, tas dod
gandarījumu par paveikto un ir
ceļamaize turpmākajiem dar-

pastāstīja, ka paralēli nopietnām
veselības problēmām, notiek cīņa
arī ar mājas uzturēšanu, tādēļ viņi
ir gandarīti, ka ir kas ienes malku,
ūdeni, atved no pilsētas pārtiku.
Anna un Antons izteica vēlmi ar
Samariešu apvienības palīdzību
aizbraukt uz pilsētu, lai paši varētu
sapirkt pārtiku visai nedēļai. Pāris
atzīst, ka dažreiz īsti nezina, kādu
palīdzību aprūpētājiem papildus
esošajiem pakalpojumiem vēl

biem.” Karīna uzskata, ka pakalpojumu ”aprūpe mājās” novērtē visi, kas to saņem: „Reti
kuram no mūsu aprūpējamajiem
ir pieejams silts ūdens dzīvesvietā,
dažiem ir problēmas pat ar dzeramo ūdeni, tāpēc priecājamies,
ka varam palīdzēt tiem, kam tas ir
nepieciešams!”
Karīna stāsta, ka nozīmīgi
palīgi darbā ir Sociālā dienesta
pārstāvji pagastos un Balvu pilsētā,
kā arī Balvu novada pašvaldības
pārstāvji: „Latvijas Samariešu
apvienība no sirds pateicas par
atbalstu un sadarbību! Paldies arī
ikvienam mūsu aprūpējamajam
cilvēkam - prieks, ka novadā dzīvo
tik daudz jauku senioru!”

var lūgt.
Par spīti grūtībām Šakinu pāris
turpina dzīvi savā lauku mājā.
Drīzumā, 18.oktobrī, Antons
atzīmēs savu 80 gadu jubileju, un
tad jau klāt ziema. ”Mums ir mazs
pagalmiņš, kur ir liels caurvējš,
tāpēc ziemā vienmēr viss pagalms ir pieputināts, cerams, ka
samarieši zinās, kad pie mums atbraukt un palīdzēs sniegu notīrīt,”
teic Antons.

Latvijas Samariešu apvienības
Balvu nodaļas darbinieks Dmitrijs Haluss atzīst, ka pie darba jau
ir pieradis: „Esmu komunikabls,
pirms tam strādāju mēbeļu veikalā, kur arī bija darbs ar cilvēkiem,
līdz ar to nav problēmu. Tikai šajā
gadījumā pie tevis nevis nāk un
prasa, kā bija veikalā, bet pašam ir
jābrauc, jāiet un jādara. Protams,
ir savādāk, it īpaši sākumā, kamēr
tevi nepazīst un neuzticas, bet
man patīk.” Dmitrijs apgalvo, ka
ir apmierināts arī ar organizācijas,
vadības attieksmi.
Dzintra
Miška,
Latvijas
Samariešu
apvienības
Balvu
nodaļas darbiniece, līdz šim
strādājusi medicīnas jomā, kur
iegūtās zināšanas neapšaubāmi
noder arī pašreizējā darbā. Bet
darbs
Samariešu
apvienībā
esot vieglāks, teic Dzntra: „Ir

vieglāk, jo cilvēki ir pozitīvāki,
mums nav neviena tāda tiešām
neapmierināta klienta. Ir patīkami
redzēt, ka otram esi izdarījis ko
labu. Protams, kā jebkurā darbā, ir
arī negatīvā puse, piemēram, kad
sliktos laikapstākļos ir jābrien pa

pļavām, meža ceļiem, lai nokļūtu
līdz aprūpējamā mājvietai, tomēr
pozitīvi, ka ir maiņu grafiks – trīs
dienas nostrādā, tad četras brīvas.
Katrā ziņā neko nenožēloju un
esmu apmierināta.”

Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja Anita Petrova atzīst, ka projekta
“Samariešu
atbalsts
mājās”
realizācija mūsu novadā bija liels
izaicinājums gan pašvaldībai,
gan Sociālajam dienestam: „Projekts ir pirmreizējs, un mums
nebija iespējas smelties pieredzi no citām pašvaldībām. Ir
pagājuši tikai septiņi mēneši un
priekšā garā ziema, tādēļ grūti
pilnībā izvērtēt aprūpes darbu tik
īsā laika periodā, tomēr ar pilnu
atbildību varu teikt, ka mēs neesam saņēmuši pārmetumus no
klientiem un tas ir labs signāls.
Tūlīt, oktobra otrajā pusē, Sociālā

dienesta speciālistiem ir ieplānots
veikt apsekošanas dzīvesvietā
pie klientiem, kuri jau saņem
šo aprūpi, kā arī citiem veciem
cilvēkiem, kuri dzīvo vieni. Tas
ļaus vēl pilnīgāk izvērtēt klientu
apmierinātību, sadzirdēt viņu
vēlmes un ierosinājumus.”
Paši Sociālā dienesta speciālisti ļoti pozitīvi vērtē jaunā
pārvietojamā
aprūpes
kompleksa pakalpojumu, kurā strādā
profesionāla aprūpes brigāde,
klientam nodrošinot mazgāšanos
dušā,
pēdu
aprūpi,
veļas
mazgāšanu, matu nogriešanu
un citus pakalpojumus, jo tā ir
iespēja arī lauku cilvēkam saņemt

mūsdienīgu un modernu aprūpi
savā dzīvesvietā. Tāpat katram
klientam ir uzstādīta “Drošības
poga”, lai viņš justos drošs savās
mājās arī būdams viens, bez radinieku vai aprūpētāja klātbūtnes.
„Īpaši pateicīgi par to ir klienti, kuriem šī ir vienīgā iespēja
nodrošināt pienācīgu personīgo
higiēnu un atbalstu ikdienas darbos. Paši Samariešu apvienības
darbinieki un punkta vadītāja
Karīna Vecā ir ļoti atsaucīgi un
uztur ciešu sadarbību ar Sociālo
dienestu, kas mums kopā ļauj
regulāri izrunāt visas radušās
problēmas un laicīgi domāt par to
novēršanu,” atklāj A.Petrova.

Latvijas Samariešu apvienības Balvu nodaļas darbinieki
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Bērzkalnes pagasta dzīvokļu īpašnieku biedrība „Dillīši” īsteno projektu
Laikposmā no 2014.gada
1.maija
līdz
15.septembrim
Bērzkalnes
pagasta
dzīvokļu
īpašnieku
biedrība
„Dillīši”
īstenoja projektu Nr. 2014-KNHM2-02 „Labi kaimiņi”. Projekta
mērķis bija uzlabot Bērzkalnes pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas „Dillīši” iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, veicot abās kāpņu
telpās kosmētisko remontu mājas
iedzīvotāju spēkiem. Projekta
kopējās izmaksas – EUR 800,00,
no kuriem EUR 400,00 - KNHM
fonda piešķirtais finansējums un
EUR 400,00 - dzīvokļu īpašnieku
uzkrātie līdzekļi nama remontdarbiem.
Ar īstenoto projektu, mēs,
biedrības “Dillīši” biedri, kā
mājas iedzīvotāji, vēlējamies
spert pirmo soli dzīvojamās
mājas kvalitātes uzlabošanai, kā
arī veicināt mājas vizuālā tēla

uzlabošanu. Mērķis bija pierādīt
sev pašiem, un parādīt citiem, ka
mēs spējam darboties visi kopā,
vienā komandā. Vēlējāmies sasniegt rezultātus, ko jūtīs un redzēs
visi mājas iedzīvotāji un mājas
viesi.
Daudzdzīvokļu
dzīvojamā
māja „Dillīši” Balvu ielā 17,
Bērzkalnes pagastā tika uzcelta
1986.gadā. Kopš tā laika mājā
netika veikti nekādi remontdarbi
tās iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai. Kopīgais kāpņu telpu skats ieviesa skumjas.
Projektu “Labi kaimiņi” izdevās
īstenot vēl labāk nekā tika plānots.
Sākotnēji projekta ietvaros bija
paredzēts aizšpaktelēt plaisas,
nokrāsot logu rāmjus un durvis,
griestus, sienas un grīdu. Bet pēc
visu nepieciešamo materiālu
iegādes, atlika vēl neliela summa, par kuru nolēmām papildus

priecāties par kopīgi paveikto darbu. Tagad, saucot ciemos draugus
un radus, jūtos lepna par mājas
kāpņu telpu stāvokli un izskatu.
Kopīgi paveiktais darbs ir
uzlabojis kaimiņu attiecības.
Bērzkalnes pagasta iedzīvotāji ar
lielu interesi novēroja projekta
realizāciju.
Liels paldies visiem projekta
realizētājiem un atbalstītājiem!
Īpašs paldies Dmitrijam Usinam, kurš visu šo laiku pildīja
mājas vecākā funkcijas, bija galvenais projekta iniciators, darba organizators, ka arī ideju ģenerators.

nopirkt elektriskos drošinātājus vecie drošinātāji tika samainīti uz
jauniem, tika nopirkti 5 ledlukturi,
un tagad mājas katrā stāvā ir gaisma. Abās kāpņu telpās tika ievie-

toti arī jauni ziņojumu dēļi.
Ar realizēto projektu, es, kā tā
vadītāja, esmu pilnīgi apmierināta.
Esmu gandarīta, ka krāsošanas
darbi beidzot ir pabeigti un varam

Publicēti Balvu novada NVO pētījuma rezultāti

Biedrība „Radošās Idejas” ir
veikusi pētījumu par Balvu novada nevalstiskā sektora darbību
un iespējām tā pilnveidošanai.
Pētījuma pirmajā daļā ir
veikts Balvu novada nevalstiskā
sektora kvantitatīvs izvērtējums,
izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes apkopoto statistiku,
Uzņēmumu reģistra un Balvu novada pašvaldības informāciju.
Pētījuma otrajā daļā, balstoties uz
2013.gada nogalē un 2014.gada
sākumā sagatavoto anketu un apkopoto NVO kontaktinformāciju,
atspoguļoti Balvu novada NVO
anketēšanas rezultāti. Pētījuma
trešajā daļā sniegti priekšlikumi
NVO darbības pilnveidošanai
Balvu novadā. Pētījums pieejams
Balvu novada mājaslapā, sadaļā
Nevalstiskās organizācijas.
Anketēšanas rezultāti liecina,
ka novadā dominē salīdzinoši
nelielas biedrības ar nedaudz
vairāk kā 10 biedriem. Vairākums
organizāciju darbojas tādos vir-

zienos kā kultūra, sociālā joma,
izglītība, jaunatnes lietas un
sports. Mērķa grupu kontekstā
ievērojams ir Balvu novada
organizāciju aktivitāšu fokuss uz
pensionāriem.
Vidēji
katra
organizācija
pēdējo trīs gadu laikā ir īstenojusi
2,7 projektus, tai skaitā sadarbībā
ar citām NVO vai iestādēm 1,9 projektus un sadarbībā ar
ārvalstu partneriem - 1,3 projektus. Aptaujas rezultāti norāda, ka
īstenotie projekti organizāciju
pārstāvju skatījumā ir lielākais sasniegums. Pozitīvi tiek vērtēts arī
biedru aktivitātes pieaugums un
sadarbības partneru rašanās.
Kā
visliekākais
kavēklis
NVO attīstībā minēts finansiālo
līdzekļu trūkums kā ieceru
īstenošanai, tā arī organizācijas
ikdienas darbību segšanai un
resursu nepietiekamība. Būtisks
problēmu loks iezīmējas ap projektu rakstīšanu un īstenošanu,
kā arī nepietiekamu NVO piere-

Balvu novada pašvaldības
un nevalstisko organizāciju
sadarbības iespējas
Plānojot 2015. gada budžetu,
Balvu
novada
pašvaldība
sadarbībā ar biedrību „Balvu
novada attīstības veicināšanai
„SAVI”” lūdz Balvu novada
biedrībām sniegt ziņas par
nepieciešamo
finansējumu
biedrību darbības nodrošināšanai
(projektu līdzfinansējums un citi
pamatoti izdevumi).
Pieprasot
finansējumu,
lūdzam sniegt ziņas par jūsu
biedrības paveikto 2014. gadā,
aizpildot formu, kura pieejam Balvu novada mājaslapā www.balvi.
lv. Informāciju līdz 2014.gada
31.oktobrim nosūtīt biedrības
„SAVI” biroja vadītājai Svetlanai
Tomsonei, e-pasts: svetlana_tomsone@inbox.lv, t.26691977.
Tikšanās ar Balvu novada
pašvaldības pārstāvjiem tiek
plānota šī gada novembra sākumā

Balvu Novada muzeja konferenču
zālē. Tikšanās laiks un datums
tiks precizēts. Tikšanās laikā tiks
turpināta pavasarī iesāktā diskusija par Balvu novada pašvaldības
un
nevalstisko
organizāciju
sadarbības iespējām, kā arī par
finansējuma,
līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtību biedrībām,
tāpēc katrai biedrībai, kurai ir
nepieciešams pašvaldības atbalsts
2015.gadā, ir svarīgi atbildēt uz
iepriekšminētajiem jautājumiem
un ierasties uz plānoto tikšanos
novembrī, lai diskutētu un
nonāktu pie konkrēta pašvaldības
un biedrību finansējuma kārtības
un sadarbības modeļa 2015.gadam.
Projekts „Ziemeļlatgales NVO
darbības aktivizēšana” līguma Nr.
2012.EEZ/DAP/MIC/019/1/L/053

Olga Usina
projekta vadītāja

Pēc projekta realizācijas

dzes apmaiņu un informācijas
nepietiekamību par projektu un
sadarbības iespējām.
Balvu novada nevalstiskā
sektora pārstāvjiem visaktuālākā
būtu atbalsta gūšana partneru meklējumos un projektu
sagatavošanā.
NVO
darbībā
palīdzētu plašāka informācijas
iegūšana par projektu iespējām
un
pieredzes
apmaiņa
ar
citām ārvalstu NVO, kā arī atbalsts projektu īstenošanā un
administrēšanā.
Lai veicinātu Balvu novada
NVO sektora attīstību, pētījuma
trešajā daļā sniegti priekšlikumi
NVO darbības pilnveidošanai
Balvu novadā, kurā aicināts veidot NVO atbalsta centru, kur
NVO būtu pieejamas telpas gan
ikdienas darbam, gan pasākumu
organizēšanai, pieņemt darbā
NVO koordinatoru, kurš sniegtu konsultācijas NVO aktuālos
jautājumos un palīdzētu sagatavot
projektus, organizētu seminārus

un apmācības, kā arī veicinātu
NVO tīklošanos un pilsoniskās
sabiedrības aktivitāti novadā.
Ierosināts arī veidot ciemu
vecāko institūtu, kas pārstāv ciema iedzīvotājus komunikācijā ar
pašvaldību, organizēt Biedrību
dienu un veicināt iedzīvotāju
iesaisti novada publiskā sektora
darbā, rosinot iedzīvotājus sniegt
idejas darba uzlabošanai un labāko
ideju autorus atbalstot un iesaistot idejas īstenošanā. Priekšlikumi
īstenojami NVO un pašvaldības
sadarbībā, ne vien izmantojot
pašvaldības finansējumu, bet arī,
piemēram, deleģējot funkcijas vai
finansējumu NVO vai arī īstenojot
kopīgus projektus, piesaistot ārējo
finansējumu.

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada
perioda
programmas
"NVO
fonds" apakšprogrammas "NVO
darbības atbalsta programma"
projekta "Biedrības "Radošās Idejas" institucionālās kapacitātes
stiprināšana un ilgtspējīga attīstība"
(projekta līguma Nr.:2012.EEZ/
DAP/MIC/173/3/L/031) ietvaros.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu "NVO darbības atbalsta programma" finansē Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instruments (95%) un Latvijas valsts
(5%). Vairāk informācijas www.sif.
lv, www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org.

Par informācijas saturu atbild
biedrība "Radošās Idejas".
Alise Vītola
Eksperte politikas plānošanas
un izvērtēšanas jautājumos

LLKC palīdzēs lauksaimniekiem saņemt zaļināšanas maksājumu
LLKC visā Latvijā jau no oktobra uzsākusi lauksaimnieku
konsultēšanu, lai palīdzētu sagatavoties jaunajai 2015. gada platību
maksājumu sezonai, kurā ieviestas
būtiskas izmaiņas.
No nākamā gada tiks ieviests
jauns zaļināšanas maksājums,
kas saistīts ar vienoto platību
maksājumu.
Lai
saņemtu
zaļināšanas maksājumu, lauksaimniekiem jau šobrīd, plānojot
sējumu struktūru nākamajam
gadam, jāņem vērā kultūraugu
dažādošanas un ekoloģiskas
nozīmes platību uzturēšanas
nosacījumi. Ja saimniecībā aramzeme ir 10–30 hektāru, tad tajā
jābūt vismaz divu kultūraugu
sējumiem, no kuriem viens nevar aizņemt vairāk par 75%. Ja
aramzemes ir vairāk nekā 30
hektāri, tad tajos jāaudzē vismaz
trīs kultūraugi, no kuriem divi galvenie nedrīkst aizņemt vairāk par

95% vai viens galvenais – vairāk
par 75%. Ja saimniecībā ir vairāk
nekā 15 hektāru aramzemes,
jānodrošina, lai vismaz 5% no
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes tiktu atzītas kā ekoloģiski
nozīmīgas platības.
Lai lauksaimniekiem palīdzētu labāk izprast izmaiņas
platību maksājumu saņemšanā
un
nodrošinātu
kvalitatīvas
konsultācijas, LLKC sadarbībā ar
Zemkopības ministriju un Lauku
atbalsta dienestu (LAD) veicis
konsultantu sertifikāciju. Visā
Latvijā sertificēti 52 konsultanti
platību maksājumu saņemšanas
nosacījumu
nodrošināšanai
saimniecībās. LLKC Balvu birojā
konsultē Balvu novada lauku
attīstības konsultante Tamāra
Lielbārde.
Lai izpildītu prasības, konsultanti palīdzēs atrast optimālus
risinājumus
gan
kultūraugu

dažādošanā, gan ekoloģiskas
nozīmes platību izveidošanā,
kā arī iepazīstinās ar Agrovides
pasākumu atbalsta veidiem un to
saņemšanas nosacījumiem Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam ietvaros.
Lai
saimnieki
nākošgad
varētu precīzi noteikt gan
ekoloģiskas nozīmes platības savā
saimniecībā, gan nodrošinātu
precīzu lauku bloku karšu
aizpildīšanu, tie, kuri līdz šim
pieteikumus iesniedza papīra
formātā, aicināti reģistrēties LAD
elektroniskā pieteikšanās sistēmā
(EPS).
Atgādinām, ka zaļināšanas
prasību neizpilde draud ar
bargām sankcijām - maksājumu
samazinājumu līdz pat 125%
apmērā
no
zaļināšanas
maksājuma, kā arī administratīvo
sodu.

Sakarā ar Ziemeļlatgales laikraksta „Vaduguns” 30.septembra izdevumā redaktora slejā minēto
informāciju, ka J. Trupovnieks pārstāv Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) delegāciju ES Reģionu komitejā,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis darīja zināmu, ka LPS 10.septembra domes sēdē notika balsojums par nākamo Latvijas pašvaldību delegāciju Eiropas Savienības Reģionu komitejā. Balsojuma rezultātā delegācijas sastāvā J. Trupovnieka vietā tika ievēlēts Viļakas novada Domes priekšsēdētājs S.
Maksimovs. Balvu novada Domes priekšsēdētājam nav bijis zināms, ka uz informācijas publicēšanas brīdi
Balvu Novada Ziņās un laikrakstā „Vaduguns” informācija par minētās delegācijas sastāvu nebija izmainīta
attiecīgajos reģistros.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 16.oktobris

Pl ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā
Balvu pilsētā
17.oktobrī Grāmatu svētki.
Atklāšana plkst.11.00 Balvu Valsts
ģimnāzijā.
18.oktobrī plkst.11.00 konkursa
„Mis un Misters Balvi” dalībnieku
atlase Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
18.oktobrī plkst.21.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā ,,Rudens balle” kopā ar Zinti Krakopu.
25.oktobrī plkst.18.00 Balvu
pilsētas senioru vakarēšana „Ar
gaismu sirdī” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Muzicē Ģirts Ripa
un Aldis Prancāns.
25.oktobrī plkst.17.00 tikšanās
ar foto mākslinieku Igoru Pliču
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Mākslinieka jubilejas izstāde
skatāma līdz 2014.gada 20.novembrim.
26.oktobrī plkst.13.00 Ledus
cirka viesizrāde Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieejas maksa no
EUR 5,00 – 12,00.

Balvu pagasta

sporta hallē

15.novembrī pulksten.16.
pulksten.16.00
Uz saviesīgu vakaru

„No atmiņu lādes”
tiek aicināts ikviens,
ikviens, kurš strādājis un jūt savu
piederību bijušajai p.s. „Bolupe„
tās pastāvēšanas
pastāvēšanas periodā , lai pabūtu kopā,
kopā,
atcerētos bijošos laikus, dalītos atmiņās
atmiņās
un ballētos kopā ar grupu Igauņi.
Igauņi.
Lai lustīgāks pasākums līdzi jāņem groziņš.
groziņš.

Pieteikšnās dalībai līdz 5. novembrim pa tālruni 26465199,
pie A. Bisenieces Tautas namā vai Balvu pagasta pārvaldē,26417861

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”.
Sakrālās kultūras centrā Pētera
Džigura 70. dzīves jubilejas
grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai
skan”.
Balvu centrālajā bibliotēkā
skatāma mākslinieces, bērnu
grāmatu ilustratores Gundegas
Muzikantes izstāde.
Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde, kas veltīta novadniekam
- ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā
skatāmas fotogrāfijas, dokumenti,
ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem,
apbalvojumi,
ko
muzejam
glabāšanā
nodeva
V.Matīsa
kundze Elvīra Matīsa.
Balvu Novada muzejā skatāma
metālkalēja Jāņa Keiseļa darbu
izstāde un Daces Teilānes foto
izstāde „Atspulgi”.
Piecās muzeja ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā

mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Bērzkalnes pagasts
Rubeņu
Saieta
namā
pirmdienās atsākas rokdarbu
nodarbības.
Briežuciema pagasts
Fotoizstāde
„Briežuciems
senās fotogrāfijās” Briežuciema
Tautas namā.
Krišjāņu pagasts
18.oktobrī plkst.19.00 Gaismas nakts “Staburagā”.
Kubulu pagasts
Kubulu kultūras nama mazajā
zālē skatāma Zanes Koliņas
fotogrāfiju izstāde “MATADATAS”.
18. oktobrī plkst. 15.00
sadancošanās pasākums ar koncertu un balli „Mārtiņrožu laiks”.
Piedalās deju kopas: ”Rūtas”
(Kubuli), ”Atvasara” (Balvi), ”Asjate” (Bērzpils), ”Tonuss”(Lazduka
lns),”Junora”(Rugāji),”Gaspaža”(B
altinava),”Alianse”(Žīguri),”Odziņ
as”,”Dzīves virpulī” (Vārkavas novads). Deju mūziku spēlēs Jānis
Ločmelis (Grupa „Sikspārnis”).
25. oktobrī Jauktā vokālā
ansambļa 15 gadu jubilejas paskums.
Plkst.19.00 koncerts „Kas var
dziesmas izdziedāt..?”. Piedalās
ansambļa draugi no Ilzenes,
Viļakas novada, Vīksnas, Balvu pagasta. Ieeja EUR 1,00.
Plkst.22.00 balle. Skaistākās
latviešu estrādes dziesmas spēlēs
grupa „Vintāža Quintet”(Rīga).
Ieeja EUR 3,00 (Ieeja uz koncertu
un balli kopā EUR 3,00).
Lazdulejas pagasts
24.oktobrī plkst.19.00 Kino
vakars.
Tilžas pagasts
Balvu
novada
Tilžas
Kultūrvēstures izpētes un Tūrisma
centrā skatāma izstāde “Smilšu
skulptūru starptautiskā festivāla
Jelgavā labāko darbu foto apskats”.
17.oktobrī plkst.22.00 rudens
balle Tilžas Kultūras namā.
Vīksnas pagasts
23.oktobrī plkst.14.00 senioru pēcpusdiena Vīksnas Tautas
namā.

Balvu pagasta iedzīvotāji!
Izmantojiet iespēju, esiet aktīvi, nesēdiet mājās, bet
nāciet sportot uz Balvu pagasta sporta zāli!
Katru pirmdienu no plkst. 18:00-21:00 - bērni un
jaunieši.
Katru otrdienu no plkst. 18:00-21:00 -pieaugušie.

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā
mamogrāfā, kas ieradīsies 10.un 11.novembrī.
Pie Izglītības pārvaldes, Sporta iela 1.(Blakus tirgus
laukumam)
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!!
BALVU NOVADA ZIŅAS
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