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Valsts apbalvojumi
Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas
dienā

N esīsim a t m i ņ a s u n dzī ve s
gaismu sev lī dzi !
Dzīvosim a r dro s mi u n pā r li ecīb u,
ka mēs esa m u n bū s i m s ti pr i
aizst āvēt sa vu ze mi L a tvi ju .
Būsim laimīg i , ja m ē s a r
s avu darb u s pē s i m ta i
v airāk dot , n e k ā n o tā s ņ e mt.

Dzīvosim ar gaismu sirdīs –
jums novēlu Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienā!
Andris Kazinovskis,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Zviedrijas vēstnieka vizītes laikā demonstrē filmu
par Balvu pagasta iedzīvotāju

23.aprīlī ar Zviedrijas vēstnieka Henrika Landerholma,
Business Sweden vadītāja Anša
Mūrnieka, Zviedrijas vēstniecības
projektu koordinatores Gaļinas
Aizvakaras, fotogrāfes Intas Rukas, zviedru tirdzniecības palātas
pārstāvja Laura Žibuļa, Stokholmas Ekonomikas augstskolas
finanšu daļas vadītāja Raimonda
Graudiņa, vēstniecības praktikantes Cecilias Granathas un
Zviedru tirdzniecības palātas
praktikanta Yuming Philip Zeng
vizīti Balvos iesākās Zviedrijas
dienas, kuru laikā pašvaldības
iestādēs tika atklātas trīs izstādes –
„Aci pret aci ar klimatu”, „Zviedrija
no putna lidojuma”, „Dzīves puzle”, kā arī Balvu Novada muzejā
demonstrēta filma „Ceļa gals”,
kuras galvenā varone ir Balvu pagasta iedzīvotāja Daina Tavare.
Delegācijas vizīte iesākās ar
tikšanos Balvu novada domē,
kur Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris
Boldāns ar vēstnieku pārrunāja
jautājumu par Latgales reģiona
ekonomisko
attīstību,
par
uzņēmējdarbības
iespējām
Balvu novadā, gan arī par
elektroenerģijas ražošanu, atkritumu un īpašumu apsaimniekošanu.
Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ir skatāma karikatūru izstāde „Aci pret
aci ar klimatu”. Saistībā ar izstādi
skolā tika izsludināts konkurss, kur
audzēkņi zīmēja savas karikatūras
saistībā ar klimata pārmaiņām.
Vizītes laikā vēstnieks izvēlējās
trīs labākos audzēkņu darbus
un to autoriem pasniedza balvas, savukārt labākais darbs tiks
ierāmēts un pievienosies ceļošajai
izstādei.
Vēstnieks atzina, ka skolas
apmeklējums visu delegāciju ir
patīkami pārsteidzis. Un kā nu

ne? – Ja delegāciju zviedru valodā
uzrunāja skolas audzēkne un
bija iespēja aplūkot tik oriģinālu,
kvalitatīvu
tērpu
kolekciju
iznācienus, kā arī redzēt dejas un
dziesmas.
Tikpat patīkama bija tikšanās
arī Balvu Valsts ģimnāzijā,
kur vēstnieks iepazīstināja ar
fotogrāfiju izstādi „Dzīves puzle” un pastāstīja skolēniem par
Zviedrijas ģimeņu modeli un lomu
sabiedrībā. Patīkami, ka skolēni
tomēr nekautrējās un uzdeva arī
savus jautājumus – gan par minēto
tēmu, gan izglītības iespējām, kā
arī par tik nopietnu jautājumu kā
situācija Ukrainā.
Diena turpinājās PA „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”, kur līdz 3.maijam apskatāma
D. Karpenko fotogrāfiju izstāde
„Zviedrija no putna lidojuma”.
Ar interesi delegācija aplūkoja
SIA „Eco fabrika” darba telpas un
saražoto produkciju.
Ar savu uzņēmējdarbību iepazīstināja arī SIA „Kalna nami”,
kur tā īpašnieks Pēteris Igaunis
parādīja, kā no koka soli pa solim
top guļbūve.
Vizītes diena noslēdzās ar filmas „Ceļa gals” pirmizrādi Balvu
Novada muzejā, kurā piedalījās
filmas galvenā varone Daina, kā
arī fotogrāfe Inta Ruka, kura ir
piedalījusies filmas tapšanā.
Zviedrijas režisores Maud
Nycander veidotā filma ir patiess un aizkustinošs stāsts par
sievie-ti vārdā Daina, kura dzīvo
3 km attālumā no tuvākā ceļa, bez
elektrības vai tekoša ūdens. Filmā
tiek atspoguļota sievietes ikdienas
dzīve, attiecības ar pieaugušajiem
bērniem un pagātnē izdarīto
izvēļu sekām tagadnē. Šķiet,
ka pēc filmas noskatīšanās,
vienaldzīgs nepalika neviens.
„Tā ir filma par ģimeni, par
bērnu mīlestību, spītību. Cilvē-
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ciskā saite, kas tika parādīta filmā,
ir saprotama ikvienam – vai tu esi
Latvijā vai Zviedrijā. Filmēšanas
laikā Daina bija ļoti pacietīga, es
kā fotogrāfe varu teikt, ka Dainai ir arī fantastiska seja, patika
arī viņas interesantie izteicieni un
salīdzinājumi. Un viņa mīl Balvus,
viņa tiešām mīl Balvus. Dainai
tagad dzīve ir mainījusies, uzlabojusies, pateicoties dēlam Edga-

ram,” par filmēšanas gaitu stāstīja
fotogrāfe Inta Ruka.
Filma „Ceļa gals” tika ļoti
augstu novērtēta prestižajā Eiropas Raidorganizāciju festivāla
„Prix Europa” dokumentālo filmu
konkursa programmā, kur divsimt
kandidātu konkurencē ierindojās
godpilnajā astotajā vietā. Jūnijā
filma tiks rādīta arī Anglijā.

Delegācija iepazīst SIA „Kalna nami” darbību

Valsts Prezidenta Ordeņu kapituls 2015.gada 2.aprīlī nolēma
par nopelniem Latvijas valsts
labā piešķirt
Atzinības krusta
IV šķiru Balvu novada Domes
priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim un Atzinības krusta V
šķiru kultūras darbiniekam, Balvu
un Alūksnes novada tautas deju
kolektīvu vadītājam Agrim Veismanim.
Apbalvojumi tiks pasniegti
svinīgajā ceremonijā 4. maijā Rīgā.
Apsveicam!

Izsaki viedokli par ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanu Balvu novadā!

Balvu novada pašvaldība
informē, ka tā ir uzsākusi gatavot saistošo noteikumu projektu, ar kuriem tiek plānots
veikt grozījumu Balvu novada
pašvaldības 2010.gada 27.maija
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par
aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Balvu
novadā”. Grozījumu projekts
paredz, ka aizliegums audzēt
jebkādus ģenētiski modificētos
kultūraugus visā Balvu novada
administratīvajā teritorijā ir spēkā
10 gadus no to pieņemšanas datuma.
Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus un
iestādes iesniegt savu viedokli,
priekšlikumus vai iebildumus
Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils
iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV
4501, e-pasts: dome@balvi.lv) līdz
2015.gada 24.maijam attiecībā
uz aizliegumu audzēt ģenētiski
modificētos kultūraugus Balvu
novada administratīvajā teritorijā
turpmākos 10 gadus.
Ievēro ugunsdrošību mežā un tā
tuvumā!
Valsts meža dienests informē,
ka, sākot ar 25.aprīli, visā valsts
teritorijā ir izsludināts uguns
nedrošais laika posms mežos.
Tāpēc,
uzturoties
mežā,
jāievēro ugunsdrošības noteikumi - aizliegts kurināt ugunskurus,
ja to dara, tad tikai tam speciāli
ierīkotās
vietās.
Ugunskurus
nedrīkst kurināt tuvu mežmalai,
visas ugunskura vietas ir rūpīgi
jānodzēš.
Ja tiek manīts, ka noteikumi
tiek pārkāpti un cilvēki uguns
nedrošajā laika posmā kurina
ugunskurus, vai, ja mežā ir izcēlies
ugunsgrēks, ir jāziņo Valsts meža
dienesta birojam vai operatīvajam
dežurantam pa tālruni 29400401,
vai valsts ugunsdzēsējiem.
IEVĒROSIM UGUNS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS MEŽĀ!

Balvu pūtēju orķestra starptautiskie panākumi

No kreisās: Daina Tavare un Inta Ruka, kura pēc filmas pirmizrādes
Balvos pastāstīja par filmas uzņemšanas gaitu

Marta nogalē jaunajā Vidzemes koncertzālē Cēsīs notika
III Baltijas valstu Starptautiskais
pūtēju orķestru konkurss, kur
piedalījās arī Balvu Kultūras un
atpūtas centra pūtēju orķestris
„BALVI”, vadītājs Egons Salmanis.
Konkursu vērtēja starptautiska
žūrija. Mūsu orķestris savā grupā
ieņēma II vietu.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Balvu Mākslas skolai 20!

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Paralēli ikdienas darbam pašvaldībā notiek arī sadarbība ar mūsu
partneriem.
Pirmdien, 27.aprīlī, Balvos notika biedrības “Eiroreģions “Pleskava,
Livonija”” prezidija sēde, kurā piedalījās gan biedrības Igaunijas puses prezidents, Valgas apriņķa pašvaldību asociācijas vadītājs Madis
Gross, gan biedrības Krievijas sekcijas prezidents, Pleskavas rajona
administrācijas vadītājs Vladimirs Šurajevs, bet Latvijas pusi pārstāvēju
es.
Tikšanās laikā tika apspriests līdz šim padarītais, kā arī turpmākie
plāni. Jāsaka, ka Eiroreģiona darbības aktivitāte ir augsta, regulāri notiek
dažādi pasākumi. Piemēram, 22.aprīlī Smiltenē notika jau 7. pierobežas
teritorijas uzņēmēju tikšanās – partneriāts, kurā piedalījās 28 uzņēmēji
no 4 valstīm – Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas. Šāda veida
pasākumi iegūst arvien plašāku rezonansi un sniedz praktisku labumu
tiem uzņēmējiem, kuri tajos piedalās.
Nupat vizītē Balvos bija arī Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks
Landerholms ar delegāciju. Vēstnieka vizītes mērķis bija gan iepazīt
mūsu pilsētu un novadu, gan izpētīt situāciju, kāda ir Latvijas austrumu
pierobežā. Notika plašas diskusijas, īpaši pārsteidza vēstnieka interese
par Latvijas reģionālo reformu, acīmredzot vēstniekam bija informācija
arī par manu aktivitāti šajā jomā.
Šajā sakarā vēlos pieminēt arī nesen televīzijā rādīto raidījumu
„Lielais jautājums”, kur viens no vadītājiem bija Ivars Godmanis, kuram
būtu jāuzņemas līdzatbildība par pašreizējo situāciju valstī. Raidījumā
piedalījās redzamākie Latvijas politiķi. Atklāti sakot, pārsteidza daudzu
politiķu nekompetence. Raidījumā Latvijas attīstībai tiek piedāvāti divi
varianti. Pirmais ir attīstīt tikai Rīgu un Pierīgu, visu pārējo Latviju atstājot
novārtā. Tika ierosināts pat ieviest pārcelšanās pabalstus iedzīvotājiem,
lai tie pārvietotos uz pilsētu. Otrs variants bija izveidot konkrētu reģionu
skaitu, kam nebija nekāda ekonomiska vai politiska pamatojuma.
Mana pārliecība joprojām ir nemainīga. Latvija tika izveidota
apvienojoties trīs toreizējiem reģioniem – Latgalei, Vidzemei un Kurzemei. Šie reģioni un Zemgale ir nostiprināti Satversmē. Tie joprojām būtu
jāņem par pamatu valsts attīstībai. Galvenais ir Eiropas naudas sadale.
Tagad varu atklāti teikt, ka reģioni tiek apkrāpti, jo tie nesaņem līdzekļus,
kas paredzēti no ES struktūrfondiem. Ja nebūtu Latgales, Latvija kā minimums nebūtu saņēmusi 1 miljardu eiro no kopējiem 5 miljardiem, ko
paredzēts saņemt programmēšanas periodā līdz 2020.gadam, tāpat,
ja nebūtu Vidzemes, Kurzemes un Zemgales, Latvijai nepienāktos arī
pārējie miljardi eiro. Galvaspilsēta un tās apkārtne pārsniedz vidējo
attīstības līmeni Eiropas Savienībā (ES), bet ES piešķir līdzekļus tikai
nabadzīgiem reģioniem. To mūsu politiķi nesaprot. Ja iepriekšējā un
šajā programmēšanas periodā reģioni, tai skaitā Latgale, būtu saņēmuši
pienākošos finansējumu, cilvēki nebūtu aizbraukuši projām. Kādēļ
Latvijas reģionos nenonāk šie miljardi? Kādēļ joprojām notiek varas
un finanšu centralizācija? Diemžēl šī politika turpinās un cilvēki tiek
maldināti. Skumji klausīties šādus raidījumus.
Tomēr cerība paliek. Priekšlikums par reģionu attīstību ir spēkā, un
par to tiek izrādīta interese, it sevišķi no jauniem cilvēkiem un jauniem
politiķiem. Cerēsim, ka tiks atrasta iespēja, kā attīstīt visu Latvijas teritoriju vienmērīgi.
Sakarā ar to, ka tuvojas 4.maijs, Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas 25.gadadiena, sveicu visus novada iedzīvotājus svētkos!
Atcerēsimies, ka tikai neatkarīgā valstī mēs varam realizēt savas idejas,
piepildīt savas vēlmes un sasniegt mērķus, brīvi izpausties un būt laimīgi.
Šaubos vai un kā šīs lietas mēs varam realizēt citā vietā vai nebrīvē.

Iespēja iesniegt pieteikumus konkursam
„Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”
Līdz 15. maijam vēl ir iespēja
iesniegt pieteikumus konkursā
„Energoefektīvākā ēka Latvijā
2015”.
Šogad energoefektivitāte tiks
vērtēta renovētām daudzdzīvokļu
ēkām,
daudzdzīvokļu
ēkām
jaunbūvēm,
sabiedriskām
ēkām, vienģimenes ēkām un
industriālām ēkām.
Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
un žurnāls „Būvinženieris”. Tā
mērķis ir veicināt labo praksi ēku
energoefektivātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku
siltumnoturību, siltumnīcefekta

gāzu
emisiju
samazināšanas
nozīmi un iespējām, lai radītu
kvalitatīvu
un
arhitektoniski
izteiksmīgu dzīves telpu.
Pieteikumus
konkursam
„Energoefektīvākā ēka Latvijā
2015” ir iespēja iesniegt līdz 2015.
gada 15. maijam plkst. 17.00,
nosūtot tos elektroniski uz e-pasta
adresi dzivosiltak@em.gov.lv un
papīra formātā nosūtot pa pastu
Latvijas Būvinženieru savienībai,
Kr.Barona iela 99-1a, Rīga, LV 1012 (pasta zīmogs: 2015. gada 15.
maijs).
Papildus informācija www.
energoefektivakaeka.lv.

Ar krāšņiem ziediem, mūziku,
skolēnu radošo darbu izstādes
atklāšanu un animācijas filmu
demonstrēšanu 22.aprīlī Balvu
Novada muzejā tika atzīmēta
Balvu Mākslas skolas 20 gadu
dzimšanas diena!
Pirms divdesmit gadiem Balvos tika dibināta Balvu Mākslas
skola. Divi skolotāji – Elita Teilāne
un Olga Reče iestādē strādā kopš
tās dibināšanas brīža, bet šobrīd
skolā ir 8 pedagogi un 3 tehniskie
darbinieki.
„Priecājamies, ka visus šos gadus esam jutušies vajadzīgi, neesam izjutuši audzēkņu trūkumu
– to skaits ir tikai pieaudzis, esam
ieņēmuši savu vietu Balvu pilsētas
un novada vidē, esam dibinājuši
savas tradīcijas, organizējuši starptautiskus konkursus,” teica skolas

direktore Elita Teilāne.
Par profesionālu un radošu
darbu Balvu Mākslas skolā un
nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides
veidošanā skolas direktore Elita
Teilāne saņēma Kultūras ministrijas Atzinības rakstu, kā arī Balvu
novada Domes Pateicības rakstu.
Savukārt pārējie skolas pedagogi
– Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Atzinības rakstus.
Sveikt kolektīvu bija ieradušies
daudzi - gan Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris
Boldāns, gan Balvu evaņģēliski
luteriskās
draudzes
mācītājs
Mārtiņš Vaickovskis, gan arī vairāki
iestāžu vadītāji un sadarbības
partneri.
Sveicam Balvu Mākslas skolas
saimi svētkos!

Noslēdzies profesionālās ievirzes mākslas
skolu audzēkņu valsts konkurss – gada
lielākais mākslas skolu pasākums
Šogad konkursā piedalījās 101
mākslas skolas un 458 audzēkņi.
Katrs
konkursa
dalībnieks
konkursa finālā piedalījās, veicot divus konkursa uzdevumus –
pētniecisko un radošo zīmējumu
grafikas tehnikās atbilstoši konkursa tēmai „Kustības attēlojums
zīmējumā”.
Konkursa žūrija - mākslinieki
Ivars Heinrihsons, Liena Bondare,
Klāvs Upaciers, Kristīne Graudule,

veikuši apjomīgu un grūtu uzdevumu, izvērtējot vairāk nekā 900
konkursa dalībnieku zīmējumus.
Latvijas Nacionālais kultūras
centrs apsveica laureātus un viņu
skolotājus ar panākumiem valsts
konkursā, noslēguma pasākumā,
24., 25. aprīlī Siguldas Mākslu skolā
„Baltais flīģelis”, kur notika valsts
konkursa laureātu apbalvošana,
mākslas skolu metodisko darbu
izstāde un semināri.

Jaunākās konkursa grupas
94 audzēkņu konkurencē Balvu
Mākslas skolas audzēkne LĪGA
ČIRKA saņēma Latvijas Nacionālā
kultūras centra ATZINĪBU par
labu sniegumu Latvijas izglītības
iestāžu profesionālās ievirzes
izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts
konkursā „Kustības attēlojums
zīmējumā”.

Nāc un iepazīsti Balvu Profesionālo un
vispārizglītojošo vidusskolu!
Mācību gads tuvojas izskaņai.
Ir daudz darāmā, bet arī prieks
par paveikto. Mūsu skola vienmēr
ir bijusi mājīga, tīra, sakopta. Te
valda sirsnīga atmosfēra, ciemiņus
sagaida ar prieku un cieņu.
Par to varēja pārliecināties
17.aprīlī atvērto durvju dienā visi
skolēni, vecāki, kas bija atnākuši.
Rīta pusē ieradās diezgan
daudz interesentu, kas mūs,
neapšaubāmi, iepriecināja. Direktore B.Vizule un vietniece
A.Krēmane iepazīstināja ar skolu,
parādīja kabinetus, darbnīcas, kur
darbojas mūsu skolēni, skolotāji.
Aktu zālē vizuālās mākslas un
kulturoloģijas skolotāja, direktores vietniece D.Mediniece vie-

siem piedāvāja dažādas atrakcijas, pārbaudījumus, ko ciemiņi
izpildīja ar interesi un prieku.
Vakarpusē ieradās skolēni
un vecāki, kā arī mūsu skolas
6.klases audzēkņi, lai iepazītos
ar jaunajiem klasesbiedriem.
Pēc direktores uzrunas skolēnu
pašpārvalde piedāvāja interesantas nodarbības. Pārsteidza 9.klases skolnieces Agitas piedāvātā
torte, 1.kursa audzēknes Alīnas
prasme vadīt pasākumu. Skolēni
devās uz skolotāju piedāvātajām
radošajām darbnīcām, bet vecāki,
iepazinušies ar skolu, turpināja
sarunas direktores kabinetā.
Patīkami bija lasīt atsauksmes, kas bija uzrakstītas uz

simboliskajām pēdiņām, par
mūsu skolu un skolotājiem.
Arī maija mēnesī būs iespējams iepazīties ar skolu visiem,
kuri nepaspēja to izdarīt atvērto
durvju dienā. Mēs mīļi gaidām
6.,7.,9. klašu skolēnus un visus interesentus 7.,21. un 26. maijā uz
informācijas pasākumiem. Mēs
piedāvāsim arī 12.klašu skolēniem
iespēju turpināt mācīties un
iegūt kvalifikāciju kādā no 6
viengadīgajām
programmām.
Skolai ir daudz piedāvājumu!
Nāciet un izmantojiet tās! Mēs jūs
gaidām!
Plašāka informācija skolas
mājas lapā www.bpvv.lv
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Plānosim saimniekošanas gadu saprātīgi!
2015.gads
tiešmaksājumu
jomā
atnācis
ar
daudzām
izmaiņām un jauninājumiem.
Ir apstiprināta Lauku attīstības
programma ar jaunām prasībām
un nosacījumiem. Viens no
svarīgākajiem terminiem, kas
jāievēro
lauku
saimniekiem,
ir
zaļināšana.
Zaļināšanas
maksājums ir cieši saistīts ar
vienoto platību maksājumu.
Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā ir pieejams Zaļināšanas
kalkulators, kas dod iespēju
saimniekam pārliecināties, vai
viņa saimniecībā ir ievērotas šīs
prasības. Tiem lauksaimniekiem,
kuru saimniecībā ir 10 ha un
vairāk aramzemes, no 2015.gada
ir jāievēro zaļināšanas prasības.
Šādos gadījumos pieteikšanās
platību maksājumiem ir jāveic
elektroniski. Pieteikšanās elektroniski atvieglos lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu
un nodrošinās datu precizitāti,
jo sistēma aprēķinās zaļināšanas
prasību izpildi un brīdinās par
konkrētu nosacījumu neizpildi,
tādējādi novēršot kļūdas rašanās
iespēju.
Tiem saimniekiem, kuriem
dažādu iemeslu pēc ir sarežģīti
pieteikties elektroniski, ir iespēja
saņemt konsultanta pakalpojumu. LAD ir izstrādājis tā saucamo
„konsultantu moduli” darbam ar
EPS. Balvu novadā šo pakalpojumu sniedz divas sertificētas
lauku attīstības konsultantes Tamāra Lielbārde un Arita Boka.
Šobrīd klienti tiek apkalpoti Balvos, Balvu konsultāciju birojā,
bet no 5.maija konsultantes
dosies uz pagastu pārvaldēm
atbilstoši apstiprinātajam klientu
pieņemšanas grafikam:

lauksaimniekiem, kuri vēlēsies
saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu iesniegšanas
gala termiņš ir 15.jūnijs un līdz šim
termiņam netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc 15.jūnija
pieteikties mazā lauksaimnieka
atbalstam
nebūs
iespējams.
Svarīgi atcerēties, ka pieteikšanās
mazā lauksaimnieka atbalstam ir
iespējama tikai 2015.gadā.
Tāpat svarīgi atcerēties un
ievērot, ka no šī gada, lai saņemtu
atbalsta maksājumu par pļavām,
tās ir jānopļauj vismaz vienu reizi,
un zāle vai siens jānovāc no lauka.
Smalcināt, kā iepriekš, nedrīkst.
Smalcināt drīkst vienīgi laukmalas
un papuvi.
Vēl ļoti svarīgi ievērot mājlopu
īpašniekiem!
Ja jūsu īpašumā ir lauksaimniecības dzīvnieki – slaucamās
govis, gaļas šķirnes liellopi, kazas
vai aitas, un vēlaties saņemt kādu
no brīvprātīgā saistītā atbalsta veidiem, lūdzu, pievērsiet uzmanību
šim:
1)
Jāizdara atzīme “X”
par pieteikšanos - vienotajā
iesniegumā, lai pretendētu uz
brīvprātīgo saistīto atbalstu, atbalstu nepiešķir automātiski, ja
saimniecībā ir dzīvnieki;
2)
Jāizpilda dzīvnieku reģistrācijas un apzīmēšanas prasības
par katru lauksaimniecības dzīvnieku, arī par to, par kuru jūs atbalstu nesaņemsiet; prasības ir
šādas:
•
20 dienu laikā pēc
liellopa vai kazu piedzimšanas
dzīvnieki ir jāapzīmē, aitu apzīmēšana jāveic 30 dienu laikā;
•
7 dienu laikā pēc notikuma – Lauksaimniecības datu
centram jāsaņem paziņojums par

dzīvnieku skaits, par kuriem
konstatēti dzīvnieku apzīmēšanas
un reģistrēšanas prasību pārkāpumi, būs vairāk nekā 10% un
mazāks par 20%;
•
100% apmērā jeb attiecīgo saistīto atbalstu nepiešķir
kārtējā gadā, ja dzīvnieku skaits,
par kuriem konstatēti dzīvnieku
apzīmēšanas un reģistrēšanas
prasību pārkāpumi, būs lielāks
nekā 20% un mazāks par 50%;
•
100% plus piemēro
papildu sodu, kura apjoms atbilst
atbalsta apjomam aprēķinātam
par starpību starp dzīvnieku skaitu, uz kuriem attiecas iesniegums
un atbalsttiesīgo dzīvnieku skaitu,
ja dzīvnieku skaits, par kuriem
konstatēti dzīvnieku apzīmēšanas
un reģistrēšanas prasību pārkāpumi,
būs
lielāks
nekā
50%. Papildu sodu kompensē
turpmākajos gados, un, ja to nevar
kompensēt 3 gadu laikā, to anulē.
Atceraties arī šo! Dzīvnieku
apzīmēšanas un reģistrēšanas
prasību izpilde ir sasaistīta arī
ar pārējo tiešmaksājumu un
lauku
attīstības
programmas
platībmaksājumu
saņemšanu
– attiecīgie maksājumi var tikt
samazināti no 1 līdz pat 100%
atkarībā no pieļauto pārkāpumu
būtiskuma, apmērā un ilguma.
Lauku attīstības konsultanti
ik dienu saskaras ar dažādām
situācijām un meklē atbildes,
palīdzot lauku saimniekiem pareizi aizpildīt pieteikumus maksājumu saņemšanai. Šogad daudzi
izmanto
iespēju
pieteikties
mazo lauksaimnieku atbalstam.
Tas ir ļoti labs atbalsts mazajām
saimniecībām, kuras līdz šim ir
apsaimniekojušas, piemēram, 2-3
ha. Šai shēmai var pieteikties tikai

Vieta

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Balvu nodaļa,
Brīvības ielā 46a, Balvi
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8.30-12.00

8.30-17.00

8.30-17.00

8.30-17.00
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Kontakttālruņi:
64507249
(birojā), 29100902 (Tamāra),
20220919 (Arita).
2015.gadā ieviesti arī daudzi
jauni atbalsta veidi – dažādi ar
ražošanu saistītie atbalsti, mazo
lauksaimnieku shēma un jauno
lauksaimnieku atbalsts. Tāpēc
katrai saimniecībai ir ļoti svarīgi
saprast jaunos atbalsta veidus un
izdarīt pareizo izvēli.
No 20.aprīļa līdz 22.maijam ir iespējas iesniegt Vienoto
iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par
2015.gadu. Iesniegumiem, kas
būs iesniegti pēc 22.maija, tiks
piemērots 1% atbalsta apjoma
samazinājums par katru nokavēto
darba dienu.
Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma
sankcijām ir 15.jūnijs.
LAD aicina ņemt vērā, ka tiem

jebkuru dzīvnieka pārvietošanu
uz vai no saimniecības, kā arī par
piedzimšanu un apzīmēšanu;
•
Abas krotālijas – dzīvniekiem vienmēr jābūt apzīmētiem ar divām identiskām
krotālijām. Nozaudēšanas gadījumā
krotālija
nekavējoties
jāpasūta;
•
3 dienu laikā – jāaktualizē
saimniecības dzīvnieku reģistrs
par
jebkuru
notikumu
ar
dzīvnieku.
3)
Tiks piemērots administratīvais sods pārkāpumu gadījumā:
•
10% apmērā no saistītā
atbalsta apjoma, ja skaits, par kuriem konstatēti dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas prasību
pārkāpumi, būs mazāks par 10%,
salīdzinot ar to dzīvnieku skaitu,
par kuriem lauksaimnieks ir tiesīgs
saņemt atbalstu;
•
20-40% apmērā – ja

šogad.
SIA LLKC Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības
konsultante
Liene Ivanova aicina visus lauku
saimniekus aktīvi izmanot Lauku
attīstības programmas piedāvātos
atbalsta pasākumus, izvēloties sev
piemērotāko programmu un izvirzot saprātīgu mērķi saimniecības
attīstībai. Ikviens esošais un
topošais lauku uzņēmējs tiek
aicināts konsultēties pie mums
Balvu konsultāciju birojā, Brīvības
ielā 46a, 1.stāvā, apmeklēt mūsu organizētos seminārus un
mācības, sekot līdzi informācijai
www.laukutikls.lv un lasīt „Lauku
lapu”.
Lai Jums visiem darbīgs, ražens
un veiksmīgs šis gads!
Liene Ivanova
SIA LLKC uzņēmējdarbības konsultante
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SIA ZAAO nodrošina lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu
plēvju bezmaksas savākšanu
SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā
no lauksaimniekiem bez maksas
savākt skābbarības sagatavošanā
izlietotās ruļļu un bedru plēves, lai
sagatavotu materiālu otrreizējai
pārstrādei. Pakalpojums tiek
sniegts Ziemeļvidzemē, kā arī
Apes, Balvu, Baltinavas, Viļakas,
Rugāju un Saulkrastu novados.
Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO aicina uzkrātās
skābbarības ruļļu plēves vai
pārklājamās plēves skābbarības
bedrēm, kā arī pārējos skābbarības sagatavošanā izmantotos materiālus - izlietoto polipropilēna minerālmēslu Big-Bag
maisus un plastmasas kannas
vai mucas (PEHD, HDPE), savākt
vienuviet. No plēvēm noteikti
jāizņem šņores vai sieti (pretējā
gadījumā šie atkritumi tiks
uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un tiks savākti par maksu,
kas ir 21.34 EUR/m3). Plastmasas
kannas vai mucas ir jāizskalo un
tām jānoskrūvē korķi. Izlietotās,
atšķirotās plēves jāsaliek kaudzēs
tā, lai ZAAO atkritumu savākšanas
mašīna varētu piebraukt pie
kaudzes no sāniem un netraucēti
ar kausu iekraut kravas kastē.
Lūgums lauksaimniekiem, kuri

vēlas, lai pakalpojums tiktu sniegts
līdz Jāņiem, plēvju savākšanu pieteikt līdz 15.maijam pie ZAAO
speciālistiem pa tālruni 26132288
vai 64281250, nosaucot adresi,
aptuveno apjomu kubikmetros vai ruļļu skaitu. ZAAO pēc
pieprasījuma izsniedz arī pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu –
izziņu par savākto atkritumu veidu
un apjomu, iesniegšanai Valsts
vides dienestā.
2014.gadā
lauksaimnieki,
kas izmantoja piedāvāto pakalpojumu, kopā sagatavošanai
pārstrādei nodeva 1370 m3
plēves. SIA ZAAO pārstrādei
derīgo materiālu nodod Latvijas pārstrādes uzņēmumam, kas
ražo granulas jaunu plastmasas
izstrādājumu izgatavošanai, kas
ir, piemēram, kannas, spaiņi, caurules.
Atgādinām, ka plēvi nedrīkst
dedzināt, lai neradītu iespējamību
bīstamu ķīmisku savienojumu
nonākšanai gaisā vai ūdenī, plēves
nedrīkst arī aprakt, jo tā praktiski
nesadalās. Plēves likt sadzīves atkritumu konteinerā izmaksā dārgi,
turklāt tām tur nav jānonāk, jo
konkrētais atkritumu veids ir izmantojams kā otrreizēja izejviela.

Latvijas
medību
trofeju
izstādē
„Jaunmokas 2015” – lieliskas trofejas
no Latgales

Balvu novada mednieki kopā
ar citiem Latgales pārstāvjiem
izstādījuši savas medību trofejas
Tukuma novadā tradicionālajā
Latvijas nacionālā medību trofeju
izstādē "Jaunmokas 2015”. Šāda
mēroga izstāde tiek organizēta
vienu reizi piecos gados, un pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas šī ir
ceturtā Latvijas nacionālā medību
trofeju izstāde.
Ir zināms, ka izstādē piedalās
mednieki ar savvaļā iegūtām
medību trofejām, kas nomdeītas
Latvijā no 2010. līdz 2015.gadam,
kā arī ar agrāk iegūtām, bet līdz
šim nacionālā mēroga medību
trofeju izstādē nevērtētām trofejām. Izstādē tiek eksponētas
vairāk par 1000 dažādām medību
trofejām, no kurām vismaz 450 ir
briežu ragi.
Kā informēja Latvijas Mednieku savienības Austrumlatgales
nodaļas vadītājs Viktors Reblis, no Austrumlatgales izstādē
aplūkojamas vairākas vērtīgas trofejas.
Mūsu novadu mednieki
var lepoties ar briežu ragiem,
mežakuiļa ilkņiem, vilku galvaskausiem, - viņš sacīja.- Tie ir
nomedīti Balvu, Zilupes, Rugāju,
Gaigalavas pusē. No Balvu puses
uz izstādi aizceļoja Andra Ka-

zinovska nomedīto mežakuiļu
ilkņi, tie abi ir zelta medaļnieki.
Medību trofejas tika vērtētas
pēc starptautiskas CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas iekļautas izstādes katalogā,
bet ar medaļu novērtētās trofejas saņems atbilstošas medaļas.
Medību trofeju izstādes „Jaunmokas 2015” mērķis ir informēt un
izglītot sabiedrību par medībām
kā ekoloģiski un saimnieciski
nepieciešamu
nodarbošanos
savvaļas medījamo dzīvnieku
populāciju skaita regulēšanai.
Šādi medniecības nozare iegūst
datus par Latvijas medījamo
dzīvnieku populāciju kvalitāti.
Viktors Reblis uzsver, ka
cēlusies trofeju kvalitāte. Tas liecinot par to, ka arvien populārākas
kļūst selektīvas medības kā
augstvērtīgu
medību
trofeju
iegūšanas paņēmiens.
Izstādes organizatori ir Latvijas Mednieku savienība un Latvijas Medību trofeju vērtēšanas
nacionālā komisija. Pateicoties AS
„Latvijas Valsts meži” atbalstam,
nozīmīgākā Latvijas medību trofeju izstāde jau otro reizi notiek
Jaunmoku pilī. Trofeju kļūst arvien vairāk, un ir doma par to, ka
nākošā izstāde varētu būt jau pēc
3 gadiem.

Ģimnāzisti triumfē valstī
Mammadaba meistarklasē!

Pēc uzvaras pusfinālā, spēlējot
izzinošo spēli „Mežotājs”, Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu
komanda 24.aprīlī piedalījās
meža olimpiādes finālā Tērvetes
dabas parkā, kur ieguva Latvijas
Valsts mežu galveno balvu - dabas
ekspedīciju Norvēģijā!
Paldies
skolotājām
Aijai

Dvinskai, Veltai Učelniecei par
ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā! Paldies komandai, kura
izcīnīja uzvaru!
Paldies visiem ģimnāzistiem
par aktīvu „Mežotāja” spēlēšanu,
paldies visiem skolotājiem, kuri
atbalstīja, uzmundrināja, ticēja!

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 29.aprīlis

Jaunumi Balvu novada tūrisma piedāvājumā 2015.gadā

Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīcija
Balvu novada muzejā apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar
Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālo ekspozīciju.
Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes veidos un
valodā tiek atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas Ziemeļlatgales vērtības.
Balvu Novada muzejā sasniegts ilgi lolots mērķis - izveidots mūsdienīgs
muzejs, kurā izmantoti dažādi multimediji un inovatīvas tehnoloģijas, lai
jaunā ekspozīcija būtu interesanta dažāda vecuma un interešu grupām.
Muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti, eksponāti)
ekspozīcijā kombinēti ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes
līdzekļiem un tehnoloģijām - video projekcijām, novatorisku grafisko
dizainu un skārienjūtīgo ekrānu programmām. Jaunizveidotā muzeja
ekspozīcija atraktīvā veidā iepazīstina ar vēsturisko un kultūras mantojumu un piesaista lielus un mazus apmeklētājus.
Muzeja ekspozīcijas projekts realizēts sadarbībā ar uzņēmumu
„Dd studio”, kurš jau 13 gadus darbojas dizaina projektu izstrādes un
realizācijas jomā un ir guvis starptautisku atzinību, veidojot mūsdienīgas
muzeju ekspozīcijas gan Latvijā, gan ārpus tās.
Adrese: Brīvības iela 46, Balvi
Kontakti: 64521430, 28352770, muzejs@balvi.lv, www.muzejs.
balvi.lv

Briežuciema amatu meistaru ciems ir vieta Balvu novada
Briežuciema pagastā, kur tiek kopti un godāti senie amati.
Briežuciema „Kronīšu” mājās tiek cepta kviešu un rudzu maize pēc
sentēvu metodēm īstā lauku krāsnī no tīriem, zemnieku saimniecībā
audzētiem graudiem. Var iemēģināt prasmi ar savām rokām samīcīt
mīklu, ar maizes lāpstu ielikt krāsnī kukuļus, lai sagaidītu tos atpakaļ
karstus, smaržīgus un brīnumgardus. Maizīti var nogaršot kopā ar tēju vai
pienu, kā arī nopirkt kādu kukuli līdzņemšanai. Kronīšu mājas piedāvā
atpūsties īstā lauku vidē, vārot uz ugunskura zupu un to baudot.
Savukārt Punduru ģimene aicina pie sevis nogaršot mājās sietu
ekoloģiski tīru sieru, pašu vāktas zāļu tējas. Baudīt atpūtu pie ugunskura,
peldēties dīķi un apskatīt saimnieka medību trofeju kolekciju. Vasarā
var sasiet pirtsslotas, sapīt vainadziņus dabiskā pļavā un klausīties saimnieku stāstījumu par tējām , dabu un dzīvi laukos.
Amatu meistaru ciemā ir spēcīgas aušana tradīcijas. Briežuciema
audējas ieguvušas atzinību, piedalījušās tūrisma izstādēs, tirdziņos.
Viņu austie lupatu deķīši, grīdsegas, somas, sedziņas un citi izstrādājumi
ir gaumīga un noderīga dāvana, labs prezentācijas materiāls. Darbnīcā
var ne tikai iegādāties un pasūtīt preci, bet arī ciemiņi paši var iemēģināt
roku aušanas mākā, paklausīties stāstījumu. Aušanas darbnīcas
apmeklējumu var savienot ar folkloras kopas ‘’Soldanī’’ muzikāliem
priekšnesumiem un dančiem.
Briežuciema alus darītājs Jānis Kašs aicina ciemos uz “Dzintaru”
mājām - apskatīt kā gatavo latgaļu alu, nobaudīt šo gardo un veselīgo
dzērienu un iepazīties tuvāk ar alus vēsturi. Apmeklētāji var piedalīties
alus darīšanas procesā, sākot no dabīgām izejvielām, līdz gatavam
produktam, un klausīties stāstījumu par alus tradīcijām un degustēt jau
gatavu produktu. Kā arī var apskatīt aprīkojumu, kurā dara alu. Ir lieliska
iespēja izmēģināt pašiem pamalt graudus (iesalu) vecajās akmens roku
dzirnavās. “Dzintaru” mājās piedāvā arī atpūtu lauku vidē.
Lūdzam savu ierašanos saskaņot iepriekš!
Adrese: Balvu novads, Briežuciema pagasts
Kontaktpersona: Zita Mežale, e-pasts: mezalezita@inbox.lv, T.
25444621

Izbraucieni ar retro motocikliem
Tūrisma izbraucienus ar retro
motocikliem pa tuvāku un tālāku
apkārtni piedāvā retro moto klubs
“Rūsa vējā”, kas atrodas Tilžā.
Tāpat “Rūsa vējā” piedāvā moto
eskortu kāzās, dzimšanas dienās,
pilsētas svētkos vai jebkurā
citā Jūs interesējošā pasākumā,
kā arī labprāt iesaistās dažādu
ēverģēlību izstrādāšanā - kāzu
vārtu organizēšanā, vecmeitu un
vecpuišu ballīšu atbalstā, teatrālu
iestudējumu realizēšanā. Gaisotnes nodrošināšanai - moto
atribūtika retro stilā. Apmeklējums
iepriekš jāpiesaka!
Adrese: Krasta iela 3, Tilža,
Tilžas pagasts, GPS: 56.9058894,
27.3600579
Tālrunis: 26425960, kapsaras@rusaveja.lv, www.rusaveja.
lv
Tūrisma maršruts “Atver muzeju vārtus!”
Latgales plānošanas reģions aicina Tevi atvērt Latgales, Polockas (Baltkrievija) un Utenas (Lietuva) muzeju
vārtus un iepazīt kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības, ko saudzīgi glabā visu triju valstu pierobežas reģionu
muzeji! Tieši muzeji ir vieta, kas mūs sirsnīgi aicina ne vien izzināt savas valsts vēsturi, apzināt savas saknes un
identitāti, bet arī labāk iepazīt kaimiņus!
Maršruts:Rugāji – Balvi – Susāju pagasts – Viļaka – Upīte – Baltinava – Ludza – Bērzgale – Rēzekne – Sakstagals – Viļāni – Malta – Preiļi – Vārkava – Naujene – Polocka – Daugavpils – Utena.
Maršruta detalizēts apraksts http://latgale.lv/lv/regionalie_projekti/museum_gateway/atver_muzeja_
vartus
”Ičas apmetnes” ciems atrodas Balvu novada
Bērzpils pagastā. Ičas apmetne – sena dzīvesvieta,
tā atrodas Ičas upes krastos. Apmetne atklāta 1937.
gadā. Tā bijusi apdzīvota neolītā (4500 - 1500
pr.Kr.) un bronzas laikmetā (1500 - 500 pr.Kr.).
Apmetnē dzīvojuši amatnieki, zvejnieki.... un viņu
senās prasmes tiek liktas lietā arī šodien. ''Ičas apmetnes ciema'' iedzīvotāji piedāvā ceļojumu caur
šodienu uz pagātni.
Ičas apmetnes ciemā tiek piedāvāts audēju,
maizes cepšanas un gleznošanas meistardarbnīcas,
kā arī apmeklēt Bēržu Svētās Annas Romas katoļu
baznīcu un noslēgumā atpūsties Ičas upes krastā,
vārīt zivju zupu un dzirdēt stāstus par senajām
apmetnēm. Ir piedāvājums arī laivot pa Ičas upi un
pārlaist nakti ar gulēšanu sienā, mājās pie Ičas upes.
Lūdzam savu ierašanos saskaņot iepriekš!
Adrese: Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils
e-pasts: biruta1962@inbox.lv, t.20223100 vai
e-pasts: annakrivisa@inbox.lv, t. 27872031

Jaunas naktsmītes un iespējas nesteidzīgai atpūtai dabā
Brīvdienu māja “Līgokrasts”
Brīvdienu māja atrodas Pērkonu
ezera krastā, dažu minūšu braucienā
no Balvu pilsētas. Šeit varēsiet baudīt
mierpilnu atpūtu lauku klusumā un
dabā vai arī rīkot nelielas svinības vai
seminārus (līdz 30 pers.). Brīvdienu
mājā ir 10 gultasvietas (divvietīgi un
vienvietīgi numuri; iespējamas papildvietas), pirts, pagalmā - grilmāja,
bērnu rotaļu laukums, kā arī peldvieta
Pērkonu ezerā. Adrese: "Līgokrasts",
Krasnogorka, Kubulu pagasts, GPS:
57.1454462, 27.3025028
Tālrunis: 26568881, e-pasts: ligokrasts@inbox.lv
Brīvdienu namiņš “Dvīņumājas”
Atpūta
romantiskā
guļbūves
brīvdienu namiņā Pērkonu ezera
krastā 3 km no Balviem. Pieejamas
7 gultasvietas, pirts, kā arī inventārs
makšķerēšanai, peldvieta ezerā, grils
maltītēm brīvā dabā. Visapkārt daba
ar ziedu pļavu, savvaļas dzīvniekiem
un putniem! Kaimiņos - dažādi lauku
labumi!
Adrese: "Dvīņumājas', Elkšņeva,
Bērzkalnes pagasts, GPS: 57.1479451,
27.3240732
Tālrunis:
29106646,
e-pasts:
mdenisova@inbox.lv
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Balvu Valsts ģimnāzijas dienesta
viesnīca
Naktsmītne Balvu pilsētas
centrā, tikai dažu minūšu gājienā
no autoostas:
• izdevīga atrašanās vieta pilsētas zaļajā zonā; iespējams novietot automašīnu;
• drošā stāvlaukumā; internāta
teritorijā atrodas peldbaseins un
kafejnīca;
• atjaunots futbola laukums un
stadions; neierobežotas interneta
un telekomunikāciju iespējas.
• 41 gultasvieta (ar papildvietām 46), 2vietīgas,
• 3-vietīgas, 4-vietīgas un
5-vietīgas istabas. Cena - 7.26
EUR/personai.
Adrese: Dārza iela 2, Balvi,
GPS: 57.1324536, 27.2759819.
Tālrunis: 28351941, 26160043

Brīvdienu māja “Līcītis”
Lauku miers un aktīva atpūta Ičas upes krastā!Piedāvājumā –
naktsmītne (līdz 20 pers.), telpa pasākumiem (līdz 50 pers.), pirts, aktīvai
atpūta – izbraucieni ar laivām pa Ičas upi, makšķerēšana, izjādes ar zirgu, kā arī ekskursijas tuvākās apkārtnes tūrisma objektos.
Piemājas saimniecībā tiek piedāvāta iespēja degustēt pašu sieto
sieru, mājās darītu iesala dzērienu vai alu.
Adrese: “Viškuļi”, Bērzpils pagasts, GPS: 56.8127423, 27.1311840
Tālrunis: 26590367, e-pasts ikstiits@inbox.lv

Šogad Muzeju nakts – Raiņa un Aspazijas Lielākie pasākumi
150-gades zīmē...
novadā 2015.gadā
Kā svinēt dzimšanas dienu
rakstniekiem, kuri sen beiguši
šīs Zemes gaitas? Protams, nav
labāka veida, kā tikties ar rakstniekiem viņu grāmatās. Bet kā
svinēt Muzejam? - rakstīto vārdu
atdzīvinot priekšmetiskos tēlos,
skaņās, krāsās un sajūtās.
2015. gadā Latvijas muzeji
uzņēmušies aizraujošu misiju
– lasīt, pārlasīt un atrast Raiņa
un Aspazijas darbos vistuvākos,
visiedvesmojošākos un aktuālākos motīvus, lai popularizētu
muzejiem nodoto kultūras mantojumu un uzrunātu Muzeju
nakts apmeklētājus. 16. maija
vakarā muzeji aicina gan klejot pa
dzejnieku biogrāfiju dramatiskajiem līkločiem, gan meklēt viņu
daiļrades atspulgus apkārtējās
dzīves realitātēs.
Ceram, ka 16. maijā katrs muzeju nakts apmeklētājs arī Balvos
ieraudzīs kādu niansi jau zināmajā
vai vēl nezināmajā mantojumā, ko
pasaulei atstājuši izcilie latviešu
dzejnieki – Rainis un Aspazija. Un
galu galā, vai nav jauks fakts, ka
Balvu pilsētā ir Raiņa iela? 1940.
gada 18.augustā Lāčplēša ielu no-

5.

sauc par Raiņa ielu. Tur atradās
muižas saimniecības ēka ar uzbrauktuvi, pa kuru ar pajūgiem
varēja ievest lopbarību (tagad tajā
vietā ir veikals „Beta”), kādu laiku
20.gadsimta sākumā Raiņa ielā
atradās Balvu Evaņģēliski luteriskā
draudzes māja, arī Krājkase,
„Daiļrade”.
Kas tad būs baudāms Balvos?
Balvu novada muzejā
Muzeja ekspozīcijas atvērtas
laikā no pulksten 11.00 līdz 24.00
Pulksten 19.00 Muzeju nakts
atklāšana un „Dzeja Saules dārzā”
(piedalās bērni – novada skatuves
runas konkursu dalībnieki). Būs
skatāmas multfilmas, kurās skan
Raiņa un Aspazijas dzeja – „Sēd
uz sliekšņa pasaciņa” un „Saule un
mēness”.
Laikā no pulksten 21.00 22.00 Muzeja pagrabiņā dzejas
kafejnīca „Mēness dārzā”(piedalās
vietējie dzejnieki). Būs skatāmas
Zinta Purena grafikas.
Joprojām aicinām vietējos
dzejniekus pieteikties dzejas lasījumiem. Apmeklētājiem lūdzam
ierasties laicīgi pulksten 21.00, jo

tad uz stundu pagrabiņš slēgs durvis.
Iespējas:
Kopā rakstīt MUZEJA NAKTS
dzejoli;
Pavizināties
„Mazā
sirmā
kumeliņā”( līdzi ņemot kādu
„sudraba dālderīti”);
No skatu laukuma pie ezera
– izbraukt Balvu ezerā ar „Vilnīti”
lūkoties kā „Mēness starus stīgo”;
Pie muzeja viesosies I.K.„Mieriņš un dēli” - Trušu sētiņa „Saulainais stūrītis”.
Pie Bērnu un jauniešu centra
No pulksten 20.00 - Tēja un
mūzika Aspazijas noskaņās.
Olīvs Mētra – personība, kas
saista Balvus ar Raini un Aspaziju.....
Balvu Valsts ģimnāzijā
Muzejs atvērts laikā no 22.0024.00.
Pulksten 22.00 Olīvs Mētra –
Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājs
– Raiņa un Aspazijas līdzgaitnieks.
Labvēlīgos laika apstākļos
mēģināsim saredzēt Raiņa krāteri
uz Merkura.

Balvu

16.maijā Muzeju nakts Balvu Novada muzejā
13.jūnijā „Motociklu vasara 11” Balvos
“Motociklu vasara” Balvos pulcē simitiem motobraucēju no
Latvijas motoklubiem. Šogad pasākums notiks jau vienpadsmito
reizi. Pasākums vienmēr sākas ar parādes braucienu pa Balvu
pilsētas ielām, bet turpinājumā – atrakcijas, konkursi, dejas,
salūts. Organizē - motoklubs “Spieķi vējā”.
22. -23.jūnijā Līgo svētki Balvos un novada pagastos
2. – 5. jūlijā Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls
“Ķiršu dārzs” Balvos
Balvu teātra simtgades pasākumos kā viena no dāvanām
pilsētai pie Balvu Kultūras un atpūtas centra tika iestādīts ķiršu
dārzs. Tā radās nosaukums pirmajam starptautiskajam teātru
festivālam, kas 2007. gadā notika Balvos. Kā ierasts festivāla programmu pamatā veido gan latviešu, gan cittautu dramaturģijas
klasika, bet ir arī daži izņēmumi, kas pārstāv neparastākas teātra
formas.
17. jūlijā Deju mūziķu parāde „Vasaras Assorti” Balvu pilsētas
estrādē
24. jūlijā Pasākums „Dziesma Bērzpilij” Bērzpils estrādē
8.-9. augustā Latvijas Jātnieku Federācijas posms sacensībās
pajūgu braukšanā Tilžā, zirgu sētā “Kapulejas”
22.augustā Balvu novada svētki Balvos
Amatnieku tirgus, novada pagastu dižošanās, sadraudzības
pašvaldību - vieskolektīvu uzstāšanās, koncerti un zaļumballe.
29.-30. augustā XVI Kamermūzikas festivāls Balvu muižā
Koncertprogrammu veido, izmantojot VSIA „Latvijas koncerti” piedāvājumu. Šogad uzstāsies „SCHOLA CANTORUM
RIGA” ar programmu VIGILIA - gregoriskie dziedājumi un agrīnā
daudzbalsība.
16. oktobrī Grāmatu svētki Balvos
7. novembrī 3. dzīvās mūzikas grupu festivāls “Savējie” Kubulu Kultūras namā
Informācija par aktuālajiem pasākumiem un notikumiem
Balvu novada Tūrisma informācijas centrs
Brīvības iela 46, Balvi, T. 64522597, 29272948, e-pasts turisms@balvi.lv www.turisms.balvi.lv, Twitter: @visitBalvi, Facebook.com/BalvuNovadaTic

Lauku labumu tirdziņš 9.maijā

Aicinām apmeklēt ikmēneša
lauku labumu tirdziņu 9.maijā
laukumā pie Balvu Kultūras
un atpūtas centra Brīvības
ielā 61, Balvos, lai iegādātos
dažādus
lauku
labumus,
amatniecības izstrādājumus un
visdažādākos stādus no vietējiem
mājražotājiem, amatu meistariem
un zemniekiem!
Piedalīties aicinām vietējos
zemniekus,
amatniekus
un
mājražotājus! Īpaši gaidīti vietējie
stādu
audzētāji!
Tirgotājiem

lūgums pieteikties savlaicīgi (līdz
7. maijam) - Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, rakstot uz
biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot
26461435.
Nākamais
lauku
labumu
tirdziņš kā ierasts mēneša otrajā
sestdienā – 13. jūnijā.
Lauku labumu tirdziņus rīko
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs sadarbībā ar Balvu Kultūras
un atpūtas centru. Tirdziņus atbalsta Balvu novada dome.
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Lielā talka Balvu novadā

Nu jau tradicionāli aprīļa
beigās visā Latvijā dažādi cilvēki,
organizāciju biedri un iestāžu vai
uzņēmumu darbinieki, atsaucoties vislatvijas Lielās talkas organizatoru aicinājumam, vienojas
kolektīvi vai pa vienam doties uz
sev zināmām vietām, lai tās sakoptu tā, lai būtu prieks gan sev, gan
visai sabiedrībai.
Arī šis gads gan Latvijā, gan arī
Balvu novadā nav bijis izņēmums.
25.aprīlī visā Latvijā notika Lielā
talka.
Balvu
pilsētā
talciniekus
iekustināja un ar enerģisku dejas
priekšnesumu darbiem mudināja
Līgas-Morozas Ušackas deju grupas meitenes, savukārt talkas
koordinators Māris Verjanovs
izsludināja loteriju, kurā varēja
piedalīties ikviens talkotājs un
savā īpašumā iegūt vērtīgas balvas.
Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis visiem

novēlēja možu garu un pozitīvu
garastāvokli un ar saukli: „Par sakoptu pilsētu, novadu un valsti!”
talka varēja sākties.
Talkas dienā apkārtni kopa gan
pagastu pārvalžu, gan pašvaldības
un pašvaldības iestāžu darbinieki, gan skolu un pirmsskolas
izglītības iestāžu kolektīvi, gan arī
uzņēmumi, biedrības, Zemessardze, kā arī privātpersonas.
Īpaši čakli darbojās PA „Santex” darbinieki, kuri vēl pulksten
deviņos vakarā vāca piepildītos
atkritumu maisus, kuri nonāca atkritumu poligonā „Kaudzītes”. Talkas dienā novadā tika savāktas 37
tonnas atkritumu.
Paldies visiem, kuri piedalījās
sava pagasta vai pilsētas teritorijas
sakopšanā!
Īpašs paldies SIA „Rimi Latvia”,
SIA „Valdis”, SIA „Forevers”, SIA
„Maxima Latvija”!

Bērzpils pagastā šogad bija vērojama daudz lielāka iedzīvotāju aktivitāte un iesaistīšanās Lielās talkas
pasākumā nekā iepriekšējos gados. Bērzpilieši talkoja veselas divas dienas – piektdien talku organizēja Bēržu
draudzes vecākā Ilona Seņka un tika sakopta Bēržu baznīcas un draudzes dzīvojamās mājas teritorija.
Talkā iesaistījās arī Bērzpils vidusskolas skolēni, kuri stādīja „Latvijas Valsts meži” dāvinātos kociņus gan pie
Bēržu baznīcas, gan pie skolas, gan pagasta teritorijā.
25.aprīlī tika sakopta Bērzpils ambulances piederošajā teritorija - parks.
„Ir patiess prieks par mūsu iedzīvotāju atsaucību un aktivitāti un liels gandarījums par to, ka šo ambulances
parka teritoriju, kura nebija kopta vismaz 20 gadus, mums visiem kopā izdevās padarīt daudz pievilcīgāku. Pēc
padarītā darba kopīgi baudījām saimnieces Gaļinas garšīgo zupu,” stāsta pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane, sakot lielu paldies visiem talciniekiem, jo īpaši brāļiem Bogdaniem - Valdim, Modrim, Andrim, Ilgonim, kuri
talkā piedalās katru gadu, kā arī ZS ,,Mežmalas”, pagasta darbiniekiem un mazajiem talciniekiem - Līvai, Jānim,
Rinaldam.

Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi kopā ar AS „Latvijas Valsts meži”
pārstāvjiem jau piektdien sakopa „Vecā parka” teritoriju un ceļu uz to.
Diemžēl jau pirmdien šajā vietā pavērās nepatīkams skats – atkritumi
izmētāti pa visu teritoriju, lai gan parkā ir uzstādīti divi atkritumu konteineri. Mīļo cilvēk, nemēslo mežā!

Zemessardzes 31. AMII bataljona pārstāvji ar savu veikumu.

Balvu novada pašvaldības vadība, deputāti un administrācija Lielās Talkas dienā sakopa Pelnupītes un Balvu
ezera krastus, kur tika uzieti gan krēsli, gan riepas, gan arī velosipēda skelets.

Balvu Tautas teātra aktieru komanda Lielās talkas
dienā veica revīziju teātra rekvizītu noliktavā, kur tika
atrasti sen aizmirsti, interesanti priekšmeti.

Deputāta A.Pušpura vērtīgais atradums.
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Šķirojam un talkojam!

Mazais Sivēns un Krokodils
izplūda asarās, jo, abi spēlēdamies, pārplēsa maisiņus, kuros
bija Sivēnmāmiņas sašķirotie atkritumi. Abi nemācēdami ne lasīt,
ne šķirot atkritumus, sēdēja un
bēdājās. Līdz Tilžas pirmsskolas
izglītības iestādes rotaļu laukumā
parādijās “Ežuki” un “Zaķēni”, kas
palīdzēja izlasīt uzrakstus uz atkritumu tvertnēm un pareizi sašķirot
tos.
Tad Sivēns un Krokodils

atcerējās, ka šodien ir Lielā talkas
diena un vēlējās kopā ar bērniem
sakopt rotaļu laukumu - lasot koku
zariņus, grābjot zāli un līdzinot
smiltis.
Redzot aktīvi rosamies bērnus
pa rotaļu laukumu, izglītības
iestādes kolektīvs, rūpēdamies
par bērnu veselīgo uzturu, devās
ārā stādīt gan rabarberus, gan
ogulājus: jāņogas, upenes.
Paldies gan lieliem, gan maziem talkotājiem!

Lielā Talka Tilžas vidusskolā

24.aprīlī Tilžas vidusskolas
apkārtnē rosījās gan lielie, gan
mazie. Kāpēc? Tāpēc, ka visiem
rūp sava apkārtne, un skolēni
uzskatām, ka svarīgi ir dzīvot tīrā
vidē. Skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku kolektīvs aktīvi
iesaistījās Lielās talkas aktivitātēs,
sakopjot Tilžas vidusskolas apkārtni.
Patiesībā darbi iesākās jau
23.aprīlī, kad vairākas klases
izgāja Tilžas ielās, lai palīdzētu

sakopt arī dažādas vietas un objektus pagasta teritorijā. Savukārt
24.aprīlis bija veltīts tikai skolas
apkārtnes sakopšanai. Vecākie
skolēni piedalījās gan upes malas attīrīšanā, gan sporta laukuma
sakopšanā. Jaunākie skolēni aktīvi
darbojās, sakopjot skolas puķu
dobes, kasot vecās lapas un zāli lai ir kur uzplaukt pavasarim.
Skolēnu aktivitāte bija liela visi centīgi strādāja un pavadīja
laiku svaigā gaisā!

Stacijas pamatskola talko Vecajā
parkā

7.

Lielā talka Stacijas pamatskolā
Mānīgais pavasaris- ar lietu,
mākoņiem un lielu vēju gandrīz
„aizbiedēja” Lielo talku... Tomēr
laika apstākļi kļuva labvēlīgi un
piektdien, 24.aprīlī pēc mācību
stundām arī Stacijas pamatskolas
skolēni devās nu jau tradicionālajā
apkārtnes kopšanā.
Katrai klasei tika iedalīts savs
objekts.
Piemēram,
5.klases
skolēni lasīja atkritumus bijušās
dzelzceļa stacijas un sliežu
teritorijā, tur ikdienā valda liela
nekārtība. 1.un 2.klase vāca atkritumus pa skolai tuvējo ceļu
malām gan uz Balvu, gan Vīksnas
pusi. Skolai ir liela teritorija, tāpēc
ikvienam darbs pietika – zālāju
grābšana, puķu dobju kopšana,
veco zaru griešana, sporta laukuma kopšana.
Mēs visi esam tik dažādi, arī at-

tieksme pret darbu- dažāda: vienam ņibēt ņib rociņas un grābeklis,
citam lāpsta krīt no rokām... Bet
tāpēc jau mēs mācāmies- ne tikai
lasīt, rēķināt un radoši domāt, bet
arī fiziski strādāt, saprast, kā mans

darbs var ietekmēt apkārtējo vidi.
Vai TU darbos pieliki savu
roku, lai Latvija kļūtu zaļākā valsts
pasaule? Mēs- Stacijas pamatskolas skolēni, kā arī visi tehniskie
darbinieki un skolotāji centāmies!

Sākusies
pieteikšanās
skolēnu
nodarbinātības pasākumiem vasarā

Arī šogad Balvu novada
pašvaldība dod iespēju skolēniem
strādāt vasarā. Noteikumi par
kārtību,
kādā
organizējami
skolēnu nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā Balvu novadā tika
apstiprināti jau 2013.gadā.
Nodarbinātības pasākumus
vasaras brīvlaikā finansē Balvu
novada pašvaldība, organizē,
koordinē un kontrolē Balvu Bērnu un jauniešu centrs.
Nodarbinātības pasākumi tiks
nodrošināti 96 Balvu novadā
deklarētiem
skolēniem,
kuri
mācās
vispārizglītojošās
vai
profesionālās mācību iestādēs un
kuri uz nodarbinātības pasākuma
uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15
gadu vecumu.
Nodarbinātības
pasākumi
tiek nodrošināti, ņemot vērā
proporciju iedzīvotāju, skolu un
skolēnu skaita ziņā. Balvu pilsētā
tiks nodarbināti 36 skolēni,

Kubulu, Bērzpils, Tilžas pagastos - 8 skolēni, Vīksnas, Vectilžas,
Krišjāņu, Briežuciema pagastos - 6
skolēni, Lazdulejas, Bērzkalnes,
Balvu pagastos - 4 skolēni.
Iesaistītajiem skolēniem būs
jāstrādā divas nedēļas, 4 stundas
dienā (nepilnu darba dienu), 20
stundas nedēļā, saņemot atlīdzību
valstī noteiktās minimālās stundas
tarifa likmes apmērā par faktiski
nostrādātajām stundām.
Vecāki vai aizbildņi aizpildītu
pieteikuma anketu un ārsta izziņu
(forma 027) par veselības stāvokli
iesniedz Balvu Bērnu un jauniešu
centrā pie lietvedes (14.kabinetā,
Brīvības ielā 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501) vai Balvu novada
pagastu pārvaldēs pie lietvedes/
sekretāres. Dokumenti jāiesniedz
laikā no 2015.gada 20.aprīļa līdz
22.maijam
Pieteikšanās secība nedod
nekādas
priekšrocības.
Pēc

iesniegumu saņemšanas, darba
grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus, izvērtē
un līdz 31.maijam informē par
rezultātiem. Priekšrocības uz
darbu ir skolēniem ar pozitīviem
sasniegumiem
mācībās
un
ārpusstundu aktivitātēs, ar labu
uzvedību, bez neattaisnotiem
kavējumiem
un
skolēniem,
kuri piedalās pozitīvas vietējās
kultūrvides veidošanā.
Pašvaldības iestādes, kuras
vēlas iesaistīt skolēnus nodarbinātības
pasākumos
vasaras
brīvlaikā, līdz 23.maijam iesniedz
rakstisku pieteikumu Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldē, vai
BBJC sniedzot informāciju, cik
skolēniem var nodrošināt darbavietas jūnija, jūlija un augusta
mēnešos.
Nolikums un iesnieguma
veidlapa pieejama Balvu novada
mājaslapā www.balvi.lv

Tilžas vidusskolas skolēni iepazīst
robežsardzes darba iespējas un specifiku
Mūsdienu pasaulē, kur ir tik
daudz karjeras iespēju, nereti var
apjukt, mēģinot noskaidrot, kas
tad ir man visatbilstošākais. Tāpēc
ir svarīgi tikties ar pēc iespējas
vairāku profesiju pārstāvjiem,
kas pastāsta par savu darbu. Tā
24.aprīlī Tilžas vidusskolā viesojās
ciemiņi no Viļakas robežsardzes
pārvaldes.
Divu mācību stundu garumā
ciemiņi
informēja
skolēnus
par šīs profesijas pozitīvajām
pusēm, kā arī izaicinājumiem.

Robežsargu profesija ir vilinoša
tiem jauniešiem, kurus interesē
disciplīna, militārā sfēra, aktīvs un
sportisks dzīvesveids. Protams,
šajā nozarē īpaša uzmanība tiek
pievērsta disciplīnai, kura ir stingri jāievēro. Ciemiņi uzsvēra arī
to, ka iegūt izglītību šajā profesijā
ir izdevīgi - jo par to studentam
maksā. Protams, arī tiek sagaidīts
atbildīgs darbs. Tika runāts par
robežsargu profesijas ilgtspēju.
Ciemiņi uzsvēra, ka šī profesija
būs aktuāla ilgā laika periodā.

Turklāt, strādājot šajā sfērā, ikvienam darbiniekam ir daudz iespēju
izaugt un attīstīties - iegūt jaunus
amatus. Skolēni tika informēti
arī par uzņemšanas procesunepieciešamo
dokumentāciju,
iestājeksāmeniem un citiem
pārbaudījumiem, kas ir jāveic,
iestājoties robežsargu koledžā.
Skolēni klausījās ar interesi.
Tika uzdoti jautājumi - tātad interese radās!

Vīksnas bērnudārzs piedalās konkursā „Mazais
prātnieks”

Tradicionāli katru gadu sadarbībā ar “Latvijas Valsts meži”
Ziemeļlatgales mežniecības Balvu
iecirkņa vadītāju Aini Galvanovski, Stacijas pamatskolas skolēni
devās sakopt atpūtas vietu Vecajā
parkā. Cītīgi strādājot tika savākti
6 m3 dažāda veida atkritumu.

Pēc padarītā darba skolēni cepa
desiņas, jau sakoptā atpūtas vietā.
Paldies par sagādāto cienastu
organizācijai! Arī paši talcinieki
bija priecīgi par paveikto darbu un
cer, ka atpūsties gribētāji turpmāk
atpūtīsies un aiz sevis atstās sakopti vidi.

Nu jau trešo gadu notika
konkurss „Mazais prātnieks”.
Arī Vīksnas pirmsskolas grupas bērni piedalījās konkursā.
Tā kā šogad konkursa tēma bija
drošība,
bērni,
gatavojoties
konkursam, cītīgi mācījās, kas ir
policija, neatliekamā medicīniskā
palīdzība, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests, iepazina

šo specdienestu auto mašīnas
un logo zīmes. Gatavošanās laikā
bērni atkārtoja ceļu satiksmes
drošības noteikumus, ko darīt,
ja ir noticis nelaimes gadījums,
kā arī citus drošības noteikumus.
Visvairāk bērniem patika iestudēt
lugu, kurā parādīja citiem, kas
jādara, lai braucot ar velosipēdu
justos droši uz ielas.

- Lai arī mēs neieguvām nevienu no apbalvojamajām vietām, bet esam lepni par sevi, jo
parādījām, cik mēs esam atraktīvi,
atjautīgi, gudri un radoši. Kā arī
priecājamies par iespēju aizbraukt uz Balviem un piedalīties
interesantajā konkursā, - atzina
konkursa dalībnieki no Vīksnas.
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P l ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā
Balvu pilsēta
4. maijs plkst 16.00 Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena.
Mūsdienu
deju koncerts “Gads paskrējis nemanot…”.
10.maijs plkst.11.00 Balto
zeķīšu svētki. Balvu Kultūras un
atpūtas centrs.
10.maijs plkst.15.00 Latvijas
animācijas filmu programma.
Balvu Kultūras un atpūtas centrs.
Ģimenes ieejas biļete 1 euro.
14.maijs
Seminārs
Balvu
reģiona bibliotēku darbiniekiem.
16.maijs
plkst.13.00 Koru
skate. Piedalās Balvu apriņķa kori.
Balvu muiža.
16.maijs Muzeja nakts. Muzeja apmeklējums nakts stundās.
Balvu novada muzejs.
17.maijs
15.00
“Latvijas
Ugunsdzēsībai – 150”.
Baltinavas
amatierteātris
“Palādas” ,Arnis Graps un Balvu
mūzikas skolas saksofonisti. Balvu
Kultūras un atpūtas centrs. Ieeja
bezmaksas.
22.maijs Ieskaņu koncerts XI
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu
un deju svētkiem. Balvu Kultūras
un atpūtas centra laukums,
piedalās Svētku dalībnieki.
22.maijs Latvijas muzeju darbinieku diena Balvos. Muzeju
gada balvas „Zelta puteklis 2014”
pasniegšanas ceremonija. Balvu
novada muzejs.
23.maijs “TPO “Balvi”- 60” jubilejas koncerts, Balvu Kultūras un
atpūtas centrs.
23.-30.maijs Palasīsim kopā.
Spēlējies. Lasi. Mācies. Balvu
Centrālā bibliotēka.
23.-30.maijs Kā mīlēt un
audzināt bērnu. Balvu Centrālā
bibliotēka.
23.-30.maijs Kā mīlēt un
audzināt bērnu. Balvu Centrālā
bibliotēka.

Brīva vakance Alūksnes novada Mobilais
pašvaldībā
mamogrāfs
Alūksnes novada pašvaldība
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto kartogrāfa amatu.
Galvenie darba pienākumi:
veikt
digitālo
karšu
sastādīšanu, precizēšanu, aktualizēšanu un saglabāšanu;
veikt ģeotehnisko, ģeodēzisko un citu teritorijas inženierizpētes darbu uzskaiti;
uzturēt un aktualizēt
kopējos novada inženiertīklu
plānus;
organizēt vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu.
Prasības pretendentam:
augstākā izglītība, vēlama ģeogrāfijas, vides zinātnēs vai
zemes ierīcības jomā;
labas iemaņas darbā ar
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

datoru;
vēlama pieredze strādāt
ar
ģeogrāfiskās
informācijas
sistēmām vai speciālām kartogrāfijas datorprogrammām;
teicamas
saskarsmes,
komunikācijas un organizatora
pras-mes;
B kategorijas autovadītāja apliecība.
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās
darbības aprakstu (CV) līdz 2015.
gada 8.maija plkst.16.00 var
nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu
dome@aluksne.lv, pa pastu vai
nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11,
Alūksnē, LV 4301, 306.kabinets.
Kontaktpersona
Janīna
Čugunova, t.26118815.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas
ieradīsies 21.,22.maijā.
Pie Izglītības pārvaldes, Sporta
iela 1.(Blakus tirgus laukumam)
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!!
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
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Balvu pagasts
8.maijs Garīgie dziedājumi.
22.maijs Garīgie dziedājumi.
Bērzkalnes pagasts
30.maijs Sezonas atkāšana
Bērzkalnes estrādē.
Bērzpils pagasts
23.maijs Bērzpils pagasta
svētki-’’Lielais pavasara jampadracis’’, piedalās amatnieki un
tirgotāji no citiem pagastiem, novadiem Sporta aktivitātes, koncerts, zaļumballe.
Briežuciema pagasts
5.maijs plkst. 15.00 Filma ‘’Uz
spēles Latvija’’.
15.maijs plkst.16.00 Maija
dziedājumi pie pagasta krustiem .
30.maijs Deju vakars ar
ielūgumiem.
Krišjāņu pagasts
16.maijs Krišjāņa dienas pasā-

kums.
Lazdulejas pagasts
9.maijs plkst.11.00 Māmiņu
dienas pasākums-radošā darbnīca
“Modē ir viss”.
29.maijs plkst. 19.00 Estrādes
sezonas atklāšanas pasākums
Lazdulejas
pagasta
estrādē,
piedalās Balvu apriņķa vokālie
ansambļi.
Vokālo
ansambļu
sadziedāšanās koncerts.
Tilžas pagasts
10.maijs
Koncertuzvedums
”Mātes stāsts”.
31.maijs Amatierteātra “Spogulis” pirmizrāde “Ak,maigā sirsniņa”.
Vectilžas pagasts
30.maijs Atpūtas pasākums
vecākās paaudzes iedzīvotājiem
kopā ar kaimiņu pagastiem.
Vīksnas pagasts
1.maijs Diskoballe ar dj Ingaru.
Ieeja 2 euro.
2.maijs Atpūtas vakars vecākajai paaudzei, Vīksnas Tautas
nams.
Izstādes
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde
„Kopā”, fotogrāfiju izstāde „Azari
zyli i bazneicys boltys” (Vladislavs
Kundziņš, Silvija Damelsone, Iveta
Tumašēviča, Jānis Staris).
Fotoizstāde “Latvieša acīm
Skotijā”Vladislavs Kundziņš.
Piecās Balvu Novada muzeja
ekspozīciju zālēs mūsdienīgi
atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija,
tradicionālā mūzika, folklora,
paražas, psalmi, Maija dziedājumi,
cilvēku prasmes un citas vietējās
vērtības.
Muzejā apskatāma izstāde, kas
bija veltīta mūsu novadniekam ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā ir
fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa
svētku un ikdienas formas tērpi ar
visiem aksesuāriem, apbalvojumi,
ko muzejam glabāšanā nodeva
V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
No 15.aprīļa muzejā Balvu Mākslas skolas audzēkņu
noslēguma darbu izstāde.
Literatūras izstāde “Rainis un
Aspazija. 150” - Balvu Centrālā
bibliotēka.
Kubulu Kultūras nama mazajā
zālē Māras Kozlovskas gleznu
izstāde „Meža sonāte”.
Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāma Gunas Sisojevas rokdarbu izstāde “Krāsu sprādziens”.
Vīksnas Tautas nams Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiāles 1.-4.
klašu pulciņa „Čaklie pirkstiņi”
darbu izstāde.
Tilžas
Kultūrvēstures
un
izpētes un tūrisma centrā skatāma
Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“Ziedi”.

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola.
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

