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Valsts svētkos – apbalvojums

Ar Ordeņu kapitula 2015.
gada 2.aprīļa lēmumu par nopelniem Latvijas valsts attīstībā
par Atzinības krusta virsnieku
iecelts Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Augstais valdības apbalvojums
ir apliecinājums tam, ka Latvijas
valdība ir novērtējusi mūsu novada vadītāja Andra Kazinovska
nopelnus pašvaldības darbā, pilsoniskas sabiedrības veidošanā
un pašaizliedzīgu iegudījumu Latgales attīstībā.
Valsts apbalvojumu pasniegšana notika 4. maijā - Latvijas
Neatkarības atjaunošanas 25.
gadadienā. Toreiz, 1990.gadā,
dziesmotās atmodas atgrieztā
ticība un pārliecība ļāva pieņemt
šo vēsturisko lēmumu. Ir daudz
kas pārvērties mūsu valstī, bet
visu šo laiku Latvijā nemainīga
pamatvērtība ir cilvēks.
Valsts prezidents Andris Bērziņš, uzrunājot svinīgā pasākuma
dalībniekus, uzsvēra, ka neatkarības deklarācija deva valstij gadsimta lielāko iespēju.
-Šīs dienas apbalvotie pārstāv
visu Latviju,- sacīja prezidents,
- tos cilvēkus, kas balstījuši Latvijas neatkarības atgūšanu deviņdesmitajos gados un mūsu ceļu
uz priekšu šajos 25 gados. Esmu
pārliecināts, ka šis atbalsts tikai
pieaugs, bet tas ir mūsu pašu
rokās.
Pēc apbalvojuma saņemšanas
Andris Kazinovskis sacīja, ka tas
viņam ir bijis zināms pārsteigums.
Uzrunājot pašvaldības darbiniekus Balvu novada domē,
viņš atzina, ka tas ir sava veida
novērtējums kopējam pašvaldības
darbam, visu kopējas darbības
rezultāts.
Viņš lielāko daļu mūža – nu jau
vairāk nekā 25 gadus, ir strādājis
pašvaldībās Latvijas Austrumu
pierobežā - Medņevas pagastā,
Balvu rajonā, tagad - Balvu novadā,
kā pats atzīst, cenšoties apzinīgi
veikt šos pienākumus. Viņa iniciēti
un vadīti ir daudzi projekti, kas
saistīti ar ceļu renovāciju, māju
rekonstrukciju un ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu sakārtošanu
gan Balvos, gan lauku ciematos.
Andris Kazinovskis vienmēr atbalsta visa novada attīstību kopumā
– redzeslokā paturot ne tikai
pilsētu, bet arī lauku ciematus.
Viņš aktīvi darbojas Latgales
plānošanas reģiona interesēs,
iestājoties par Latgales līdzsvarotu
attīstību, cīnoties par Latgales
iespējām un aizstāvot tās intereses
Latvijā. Viņam vienmēr ir bijis savs
pārdomāts viedoklis, ko viņš nav
baidījies izteikt.
Andri Kazinovski raksturo
kā pašvaldības vadītāju, kurš
nepārtraukti paralēli pašvaldības
vadītāja tiešajiem pienākumiem
darbojas Valsts Austrumu robežas nostiprināšanā, par ko ir
saņēmis Valsts robežsardzes
un citu atbildīgo institūciju apbalvojumus un atzinību. Viņš

A.Kazinovskis un Valsts prezidents A.Bērziņš
personīgi ir iniciējis un sekmējis robežkontroles punkta
“Vientuļi” attīstību, piedalījies
Latvijas – Krievijas sarunās par
robežjautājumiem.
Andris Kazinovskis ir devis
nozīmīgu ieguldījumu ceļu projekta “Austrumu stīga” īstenošanā,
kas ir nozīmīgs faktors austrumu
pierobežas
uzņēmējdarbības
attīstībā, kā arī valsts aizsardzībā.
Jāatzīmē arī viņa aktīva un pozitīva
rīcība darbojoties Eiroreģiona
Pleskava – Livonija ietvaros, kas

veicināja pārrobežu sadarbību ar
Igauniju un Krieviju.
Kopā ar profesoru Staņislavu
Keišu viņš kopš 1966. gada pēta
reģionu attīstības jautājumus,
sagatavojis priekšlikumus valsts
attīstībai,
par to tapuši daudzi raksti un pērn iznāca plaša
monogrāfija “Reģionālā attīstība
Latvijā: administratīvi teritoriālās
reformas norises gaita, problēmas,
risinājumi”.
Balvu novada pašvaldības
administrācijas darbinieku, paš-

valdības un valsts iestāžu vadītāju,
pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmē par godu Latvijas Neatkarības
atjaunošanai Andris Kazinovskis aicināja atcerēties notikumus
pirms 25 gadiem.
- Toreiz-, viņš sacīja, - pārmaiņu vēstnesis bija 1989. gada
pašvaldību vēlēšanas, lielākajā
daļā pašvaldību ievēlēja patriotiski noskaņotus, aktīvus cilvēkus.
Daļa no tiem pārstāvēja atmodas kustību, bija Tautas frontes
aktīvisti, daudzi no viņiem
piedalījās Vislatvijas pašvaldību
deputātu lielajā sanāksmē Daugavas stadionā Rīgā, kur Augstākās
padomes deputātiem tika izteikts
aicinājums pieņemt Neatkarības
deklarāciju. Gan toreiz, gan šogad
maijā, kad Rīgā notika pasākumi
sakarā ar šo ievērojamo valsts
svētku pasākumu, tajos piedalījās
arī mūsu novada politiski aktīvie
cilvēki. Tam sekoja Augstākās
padomes vēlēšanas, kurās ievēlēja
Augstāko Padomi, kas 4.maijā
nobalsoja par Latvijas Neatkarības
atjaunošanu.
Andris Kazinovskis uzsver,
ka šajos 25 gados Latvijas dzīvi
vērtējot var likt gan plusus, gan
mīnusus. Taču svarīgi, ka tagad
paši, mūsu pašu ievēlēta valdība
nosaka valsts attīstību, paši lemjam par savu dzīves ceļu un par
valsts politiku.
Valsts svētkiem veltītās sanāksmes
noslēgumā
daudzi
tās dalībnieki sveica šīs dienas
gaviļnieku, valsts apbalvojuma
ieguvēju Andri Kazinovski. Viņš ir
saņēmis daudzus apsveikumus,
arī no tiem cilvēkiem, ar kuriem
ikdienā ir bijušas domstarpības
un atšķirīgi viedokļi dažādos
jautājumos.
Saņemot ordeni no prezidenta rokām, A.Kazinovskis pateicībā
par piešķirto apbalvojumu teica:
”Gods kalpot Latgalei, Vidzemei,
Zemgalei un Kurzemei. Gods
kalpot Latvijai.”

9. (125.) numurs
Latvijas ugunsdzēsības 150.
gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā Daugavpilī 14.maijā
Latgales reģiona brigādes amatpersonas, veterāni un sadarbības partneri saņēma Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojumus.
Ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta apbalvojumu
„Jubilejas goda zīme „Latvijas
Ugunsdzēsībai - 150””apbalvoja
Balvu pārstāvjus:
• Māri Voicišu, Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības valdes
priekšsēdētāju;
• kaprāli Juri Baikovu, Latgales reģiona brigādes Balvu
daļas ugunsdzēsēju
glābēju
(autovadītāju);
• virsleitnantu Mārtiņu Dūviņu, Latgales reģiona brigādes
Balvu daļas inspektoru dežurantu
(vada komandieri);
• kaprāli Sergeju Fjodorovu,
Latgales reģiona brigādes Balvu daļas ugunsdzēsēju glābēju
(autovadītāju);
• kapteini Alekseju Kovšovu,
Latgales reģiona brigādes Balvu
daļas inspektoru;
• virsleitnantu Ivāru Leonu,
Latgales reģiona brigādes Balvu
daļas inspektoru dežurantu (vada
komandieri);
• kapteini Gunti Magoni, Latgales reģiona brigādes Balvu daļas
komandieri;
• kaprāli Aināru Timofejevu,
Latgales reģiona brigādes Balvu daļas ugunsdzēsēju glābēju
(autovadītāju);
• virsseržantu Ivaru Circeni,
Latgales reģiona brigādes Balvu
daļas vada komandiera vietnieku.
Apsveicam!

Info diena Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā
22.maijā plkst.13:30 Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā (Vidzemes iela 2b, Balvos) notiks Latgales plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC)
infodiena par uzņēmējdarbības
uzsākšanas
pamatprincipiem
un ES struktūrfondu pienesuma
tās attīstībā 2007.- 2013. gada
plānošanas periodā. Infodienā
piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra
speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv, tālr. 654
23801.

Balvu Centrālās bibliotēkas
darba laiks vasarā
Informējam, ka Balvu Centrālā
bibliotēka no 1.jūnija līdz 1.septembrim sestdienās būs slēgta.
Bērnu abonements no 1.jūnija
līdz 1.oktobrim sestdienās - slēgts.

A.Kazinovski sveic Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Roginskis un lietvede Sanda Bula

Atvainojamies lasītājiem par
sagādātajām neērtībām!
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Domes priekšsēdētāja sleja

14.maija
Domes sēde
Sēde notika 14.maijā,
piedalījās
14 deputāti.
izskatīja 68 jautājumi.

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Smiltenē LPS 26. kongress – par
valstiski svarīgiem jautājumiem

Kā strādāt pašvaldībām, kādi ir svarīgākie valsts politikas jautājumi
– par to tiks runāts kārtējā pašvaldību savienības kongresā. Lai vērtētu
pagājušajā gadā paveikto, spriestu par pašvaldību darba aktualitātēm
un nostāju būtiskos šīs jomas jautājumos, Smiltenē piektdien, 15. maijā
uz 26. kongresu pulcēsies Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) biedri. Ir
paredzēts, ka kongresā kā viesis piedalīsies arī Valsts prezidents Andris
Bērziņš, valdības, Saeimas un ministriju pārstāvji.
Darbojoties LPS valdē, varu teikt, ka starplaikā starp iepriekšējo un
šī gada kongresu LPS ir bijusi iesaistīta daudzu pašvaldībām un arī valstij kopumā svarīgu jautājumu risināšanā, līdzdarbojoties gan pie pedagogu jaunās atalgojuma sistēmas ieviešanas, skolu tīkla sakārtošanas,
iestājoties par taisnīgu pašvaldību finanšu izlīdzināšanu un iespējām
pašvaldībām sekmēt uzņēmējdarbību. Valstiski svarīgi, ka dažādu jomu
padomnieki LPS un visu pašvaldību vārdā piedalās Saeimas komisiju
sēdēs, analizē likumprojektus, kam ir ietekme uz pašvaldību darbu un
aizstāv pašvaldību viedokli ne tikai valsts, bet arī Eiropas mērogā. LPS
priekšsēdis Andris Jaunsleinis un pašvaldību pārstāvji ir tikušies gan ar
dažādu nozaru ministriem, gan arī ministru prezidenti Laimdotu Straujumu un Valsts prezidentu Andri Bērziņu.
Valsts prezidents Andris Bērziņš 6.maijā, tiekoties ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Andri Jaunsleini, uzsvēra, ka
pašvaldību lomai un funkcijām nākotnē būtu jāpalielinās, pārņemot
arī daļu no centrālās varas funkcijām. Varu tikai piekrist šim viedoklim.
A.Bērziņš aicināja katru pašvaldību ilgtermiņā izvērtēt attīstības modeli
un pēc labprātīgas vienošanās veidot lielākas administratīvi teritoriālās
struktūras, kuras daudz efektīvāk nekā līdz šim varētu kalpot primāri
savu iedzīvotāju labklājībai.
Lai formulētu LPS viedokli, uz kuru pamatojoties veidot turpmāko
darbu, kongresā plānots pieņemt rezolūcijas par izglītības finansēšanas
reformu, skolu tīklu, pašvaldību iespējām iesaistīties komercdarbībā,
sadarbību ar Valsts kontroli un arī pašvaldību vēlēšanu perioda
palielināšanu.
Kongresā plānots pieņemt rezolūciju Par izglītības finansēšanas
reformu, kurā, apzinoties, ka pedagoģisko darbinieku atalgojuma
palielinājums ir nepieciešamais nosacījums motivētu darbinieku
iesaistīšanā vietējās ekonomikas strukturālajās reformās, LPS izteiks aicinājumu valdībai un Saeimai palielināt atskaitījuma likmi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldībām, lai kompensētu jaunā
modeļa radītos papildus izdevumus pedagogiem un pašvaldības
finansētajam personālam. Tas attiecināms uz tiem pedagoģisko iestāžu
darbiniekiem, ko finansē pašvaldības, piemēram, pirmskolas izglītības
iestādes. Līdz šim pastāvošā kārtība skolu finansēšanā, kad noteikts, ka
nauda seko skolēnam, tiek mēģināta ieviest arī citās nozarēs, piemēram,
medicīnā.
Šāda kārtība liecina, ka valsts daudzkārt tiek vadīta kā biznesa
uzņēmums – atbalstīts tas, kas veiksmīgi attīstās, bet, kas nē, tas tiek
nolikvidēts. Tātad attīstās lielās pilsētas, lielās skolas un tml. Taču
valsts šādu ceļu nedrīkst iet. Tas ir absurdi. Valstij, veicot reformas,
ir jānodrošina, ka ikviens cilvēks no tās var saņemt pilna mēroga pakalpojumus ikvienā vietā valstī. Tas, ka laukos šie pakalpojumi izmaksās
dārgāk, valstij ir jāapzinās un ar to jārēķinās. Ja valsts sāk atteikties no
šīs prasības, tas ir bīstami un var novest pie sekām, ka cilvēkos zūd
ticība savai valstij, patriotisms, kas galu galā var novest pie valstiskuma
zaudēšanas.
Svarīgi būtu pārejas periodā paredzēt lielāku elastību pedagogu
izvēlē un izglītības standartu piemērošanā, kas nodrošinātu mācību
procesa nepārtrauktību.
Rezolūcijā iecerēts rosināt apzināties, ka finansēšanas modeļa reforma nerisina galvenos izglītības strukturālo pārmaiņu jautājumus, tāpēc
sadarbībā ar pašvaldībām jāturpin tā satura un organizācijas reformas.
Piekrītu, ka pēc ilgstošas ekonomiskās krīzes Latvijā nepieciešama
gan valsts, gan pašvaldību aktīva un mērķtiecīga politika izaugsmes
veicināšanai un ES ir noteikts vienāds vēlētāju loks Eiropas parlamenta
un pašvaldību vēlēšanās, vairākās ES dalībvalstīs nacionālais vēlēšanu
periods jau ir saskaņots ar Eiropas parlamenta vēlēšanu ciklu, apvienot vairākas vēlēšanas vienā dienā būtu gan ekonomiski izdevīgi,
gan palielinātos vēlētāju aktivitāte, gan līdzīgāk sadalītos uzvarējušo
politisko spēku spektrs dažāda līmeņa vēlēšanās un tiktu nodrošināta
iespēju starpvēlēšanu periodā uzsākt un pabeigt attīstības projektus. LPS
vienā no rezolūcijām ierosina noteikt piecu gadu periodu pašvaldību
vēlēšanām, saskaņot pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas jau
ar nākamo vēlēšanu ciklu, izvērtēt iespēju, ka nacionālās, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas notiktu vienā dienā, izvērtēt iespēju,
ka Latvija rosinātu saskaņot Eiropas Parlamenta vēlēšanu ciklu ar ES
budžeta periodu.
Kongresā būs pārstāvēti LPS biedri no 118 Latvijas pašvaldībām.
LPS biedrus kongresā pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un
domes pilnvaroti deputāti. Kongresa dalībnieku skaits ir atkarīgs no
pašvaldības iedzīvotāju skaita: pašvaldību līdz 5000 iedzīvotājiem
pārstāv 1 pārstāvis; pašvaldību no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju pārstāv
2 pārstāvji; pašvaldību ar vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju pārstāv 3
pārstāvji.
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Par Balvu novada Domes
Atzinības raksta piešķiršanu
Pirmais
darba
kārtībā
bija jautājums par Balvu novada Domes Atzinības raksta
piešķiršanu. Par to ziņoja deputāte
Ināra Ņikuļina.
Balvu novada Dome nolēma
piešķirt Balvu novada Domes
Atzinības
rakstu
EGONAM
SALMANIM
par
ilggadēju,
profesionālu un radošu darbu
muzikālās izglītošanas jomā un
sakarā ar pūtēju orķestra „Balvi”
60 gadu jubileju.
Par grozījumiem lēmumos
Tika atcelts Balvu novada
Domes 2015.gada 22.janvāra
lēmums “Par saistošo noteikumu
Nr.4/2015 „Par Balvu pilsētas ielu
uzturēšanas un lietošanas kārtību”
pieņemšanu”
Izdarīti grozījumi lēmumā
“Par grozījumiem Tilžas pagasta
padomes 2008.gada 19.septembra lēmumā „Par lauku
apvidus zemes piekritību Tilžas
pašvaldībai” un zemes vienības
reģistrēšanu zemesgrāmatā.”
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma par zemes
nomu Vectilžas,Vīksnas pagastā,
par
zemes
nomas
līguma
pagarināšanu Balvu pagastā, par
atļauju slēgt apakšnomas līgumu,
par zemes vienību Balvu pagastā
iznomāšanu, par zemes nomu
Bērzpils, Krišjāņu pagastā, Tilžas
pagastā, par zemes nomas līguma
pārslēgšanu.Tika nobalsots par
adresu piešķiršanu ēkai un esošās
adreses
saglabāšanu
nekustamajam īpašumiem. Skatīja arī
jautājumus par nedzīvojamo telpu
nomas līguma pagarināšanu, par
nekustamo īpašuma sadali, par
nekustamā īpašuma nodošanu
atsavināšanai,
par
dzīvokļu
atsavināšanu, par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības sadali, jauna īpašuma
izveidošanu
un
nodošanu
atsavināšanai Kubulu pagastā, par
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu zemes vienībām.
Aktualizē Rīcības plānu un
investīciju programmu
Domes sēdē tika spriests par
Balvu novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam Rīcības
plāna un Investīciju programmas
aktualizācijas uzsākšanu.
Aizņēmumi attīstības projektiem

Tika pieņemti lēmumi par
aizņēmumu Balvu novada pašvaldības ERAF finansētā projekta
„Ūdenssaimnniecības
attīstība
Balvu novada Kurnas ciemā"
realizēšanai, par aizņēmumu
riteņtraktora iegādei Balvu novada pašvaldības vajadzībām,
par aizņēmumu Balvu novada
pašvaldības KPFI finansētā projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā II kārta” realizēšanai.
Maksas pakalpojumu cenrāži
budžeta iestādēs
Deputāti apstiprināja Balvu
pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” maksas pakalpojumu
cenrādi, Balvu profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
maksas pakalpojumu cenrādi.
Sēdē lēma par Balvu Sporta
skolas peldbaseina akciju ,,SEZONAS
NOSLĒGUMS”
,par
līdzfinansējuma nodrošināšanu
Balvu sporta skolai sporta
inventāra iegādei, par vecāku
līdzfinansējuma maksas noteikšanu profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu apguvei
Balvu Sporta skolā. Tika arī noteikta dalības maksas bērnu vasaras
nometnēs 2015.gadā.
Apstiprina novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā finanšu pārskatu
Apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
2014.gada
konsolidēto finanšu pārskatu ar
šādiem rādītājiem:
1. bilances aktīvi uz 31.12.2014.
EUR 45 518 472
2. pārskata gada budžeta
izpildes rezultāts EUR 285 571
3. pārskata gada speciālā
budžeta izpildes rezultāts EUR 12
407
4. pārskata gada ziedojumu
un dāvinājumu izpildes rezultāts
EUR 5 009
Par Balvu novada kultūras
nozares darbības programmu
2016.- 2017.gadam
Balvu novada Dome nolēma
izstrādāt Balvu novada kultūras
nozares darbības programmu
2016.- 2017.gadam.
Tika izveidot darba grupa
Balvu novada kultūras nozares
darbības programmas 2016.- 2017.
gadam izstrādei šādā sastāvā:
1.1. Iveta Tiltiņa - Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja vietniece kultūras un
sporta jautājumos (darba grupas
vadītāja);
1.2. Ruta Cibule - Balvu
Centrālās
bibliotēkas
direktore, Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes metodiķe nemateriālā

mantojuma
saglabāšanas
jautājumos;
1.3. Anita Strapcāne - Balvu
Kultūras un atpūtas centra direktore, kultūras darba metodiķe;
1.4. Iveta Supe - Balvu novada Muzeja direktore;
1.5. Ināra Ņikuļina - Balvu novada Domes deputāte, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētāja;
1.6. Valda Vancāne - Balvu
novada pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļas plānotāja;
1.7. Olga Siņica - Balvu novada pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļas finansiste.
Par Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora iecelšanu
Deputāti nobalsoja iecelt
Imantu SERDĀNI par Balvu novada pašvaldības izpilddirektori.
Par SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” darbības
rezultātiem
Par SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
darbības rezultātiem 2014.gadā,
kapitālsabiedrības
plānotajām
aktivitātēm
2015.gadā
un
perspektīvajiem attīstības projektiem ziņoja apvienības valdes
priekšsēdētājs M.Zeitmanis.
Dažādi jautājumi
Sēdē lēma par nobraukuma
normas noteikšanu Balvu novada
administrācijas transportlīdzeklim
TOYOTA VERSO, par Balvu
novada
pašvaldības
iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu
to prombūtnes laikā, par Balvu
novada pašvaldības noteikumu
„Kārtība, kādā Balvu novada
pašvaldība piešķir finansējumu
biedrībām,
nodibinājumiem
un reliģiskajām organizācijām”
apstiprināšanu,par
izmaiņām
Balvu
novada
pašvaldības
Administratīvo aktu strīdu komisijas un Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju
sadales komisijas sastāvā, par
pilnvarojumu pieņemt lēmumus
dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos, par pārstāvja deleģēšanu
Latvijas Pašvaldību savienības
26.kongresā un biedru sapulcē.
Deputāti piekrita apstiprināt
piešķirtā valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un
mācību literatūras izdošanai un
iegādei sadalījumu Balvu novada pašvaldības pirmsskolas
un vispārējās izglītības iestādēm
2015.gadā saskaņā ar pielikumu
un lēma par grozījumiem Tilžas
pagasta padomes 2008.gada
19.septembra lēmumā „Par lauku
apvidus zemes piekritību Tilžas
pašvaldībai” un zemes vienības
reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa otrais
maksājums veicams līdz 15.maijam
Saskaņā ar likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”,
nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksājumi veicami vienu
reizi ceturksnī ne vēlāk kā
31.martā, 15.maijā, 15.augustā un
15.novembrī, vienas ceturtdaļas
apmērā no nodokļa gada summas
vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Lai iegūtu aktuālo informāciju
par nekustamā īpašuma nodokli,
nodokļa maksātāji var izmantot
portālu www.epakalpojumi.lv.
Portāls sniedz iespēju:
•
Iegūt informāciju par
savu nekustamo īpašumu nodokli
Latvijas pašvaldībās;
•
Sekot līdzi nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumiem;
•
Apmaksāt
nekustamā

īpašuma
nodokli
par
sev
piederošajiem vai par citas fiziskas
vai juridiskas personas īpašumiem
jau sagatavotā maksājumā, izmantojot ērtāko Ibanku;
•
Pieteikties
elektroniskai maksāšanas paziņojumu
saņemšanai;
•
Pieteikties
e-pasta
vai SMS atgādinājumam par
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos.
Aicinām nodokli samaksāt
laicīgi, jo saskaņā ar likumu par
laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda
0,05% apmērā no nesamaksātās
summas.
Lai
nerastos
pārpratumi
saistībā ar nodokļa apmaksas

termiņu,
aicinām
pieteikties
atgādinājumu saņemšanai par
nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksas termiņa tuvošanos
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma
vēstule uz norādīto e-pastu tiks
izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS
veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Atgādinām, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājam –
juridiskai personai – mēneša laikā
no nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma rašanās
brīža turpmākai saziņai ar NĪN
administratoru ir jāpaziņo sava
elektroniskā pasta adrese.
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Apvienojot valsts atbalsta finanšu instrumentus, uzņēmējiem reģionos
paveras vairāk iespēju

Šā
gada
aprīlī
vienotā
institūcijā ir apvienojušies trīs
uzņēmumi, kas sniedz atbalstu
uzņēmējiem finanšu instrumentu
veidā: Latvijas Attīstības finanšu
institūcija Altum, Latvijas Garantiju
aģentūra (LGA) un Lauku attīstības
fonds (LAF).Vienotās institūcijas
nosaukums ir Attīstības finanšu
institūcija Altum (ALTUM), un tā
turpina īstenot visas līdzšinējās
ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta
programmas.
Līdz ar vienotas institūcijas izveidi tagad arī Latvijā pilna spektra valsts atbalsta programmas un
finanšu instrumenti – aizdevumi,
riska kapitāls, garantijas, atbalsts
lauksaimniekiem – ir pieejami
vienuviet. Piemēram, informācija
par riska kapitāla un garantiju
saņemšanu tagad pieejama arī
vairāk nekā divdesmit pilsētās Latvijas reģionos.
Tas ir visaptverošs finanšu in-

strumentu klāsts visās uzņēmuma
attīstības stadijās, sniedzot daudz
plašākas
biznesa
attīstīšanas
iespējas nekā līdz šim. ALTUM
piedāvā finanšu risinājumus gan
biznesa uzsākšanai, ražošanas
prototipa izstrādei vai nelielu
projektu īstenošanai, gan aizdevumus liela mēroga ražošanas
projektu attīstībai, garantijas
jaunu eksporta tirgu apguvei un
riska kapitāla ieguldījumus. Īpašs
atbalsts aizdevumu un garantiju
veidā paredzēts arī lauksaimniekiem. Tāpat šogad plānots uzsākt
vairākas jaunas valsts atbalsta programmas gan uzņēmējiem, gan
privātpersonām.
Sadarbība ar klientiem tiek
turpināta līdzšinējā kārtībā, izmantojot esošo ALTUM klientu
apkalpošanas reģionālo tīklu
vairāk nekā 20 Latvijas pilsētās.
Esošie un topošie klienti šajās
pilsētās var saņemt informāciju

par pakalpojumiem un valsts atbalsta programmām, kuras līdz
šim apkalpoja katra institūcija
atsevišķi.
Tas
nozīmē,
ka
informāciju par riska kapitāla un
garantiju saņemšanas iespējām
tagad var saņemt visi Latvijas
iedzīvotāji, ne tikai rīdzinieki, un
šī informācija ir pieejama ikvienam klientam iespējami tuvu savai
dzīvesvietai.
Biznesa uzsācējiem – gan ļoti
maziem, gan lieliem – ALTUM
piedāvā
Starta
programmu,
dažāda veida mikrokredītus, riska
kapitālu, kā arī atbalstu dažādu
apmācību veidā.
Maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta programmu
spektrs ir īpaši plašs – garantijas
aizdevuma saņemšanai bankā, eksporta kredītu garantijas, dažāda
veida aizdevumi attīstībai, kā arī
mezanīna aizdevumi un riska
kapitāls straujam lēcienam.

Ļoti svarīgs segments ir lauksaimnieki, kuri savām vajadzībām
var izmantot gan garantijas, gan
apgrozāmo līdzekļu un investīciju
aizdevumus, gan finansējumu
lauksaimniecības zemes iegādei.
Atbalsts
uzņēmējiem
ir
pieejams tiešā veidā ALTUM
reģionālajos centros un pie
dažādiem finanšu starpniekiem,
piemēram, komercbankās. Tagad
visu interesējošo informāciju
un vispiemērotāko risinājumu
atkarībā no uzņēmuma vajadzībām, kā arī partnerus, pie kuriem vērsties, ikviens uzņēmējs
var uzzināt ALTUM.
Tās
ir
jaunas
iespējas
zinātniekiem radīt un ražošanā
ieviest jaunas inovācijas, kā arī
iespēja ikvienam kļūt par lauksaimnieku, uzņēmēju un darba
devēju. Valsts atbalsta programmas piešķir paātrinājumu
lietām, kas citādi notiktu lēnāk

vai iespējams – pat pārāk vēlu.
Altum strādā, lai stiprinātu Latvijas
uzņēmēju konkurētspēju!
Kur var saņemt papildu
informāciju par ALTUM piedāvājumu?
Plaša informācija par ALTUM
piedāvātajām
valsts
atbalsta
programmām uzņēmējiem pieejama mūsu mājas lapā www.
altum.lv, reģionālajos centros,
tostarp Gulbenē, Rīgas ielā 47
(darba laiks katru darba dienu no
8.30 – 17.00), tālrunis 64473806,
un konsultāciju birojos visā
Latvijā, kopumā 24 pilsētās.
Tuvākais konsultāciju centrs atrodas Balvos (Brīvības iela 46a),
un tas apmeklētājiem ir atvērts
trešdienās no 14.00-16.00 un
ceturtdienās no 9.00 – 12.00.
Valtis Krauklis,
Gulbenes reģiona centra
vadītājs

Skaists objekts Lazdulejas pagastā Sākta samariešu paku izdale vistrūcīgākajiem
Balvu novadā kopš maija
sākuma uzsākta Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām
(EAFVP) pārtikas paku izdale. Latvijas Samariešu apvienība pārtikas
pakas sadarbībā ar reģionālajiem
partneriem dalīs 9 izdales punktos visā Latvijā.
Balvu novadā pakas var saņemt
Latvijas Samariešu apvienības Bal-

vu nodaļa, Krasta iela 1, otrdienās,
plkst. 9 – 17 , tel. 25691312
Pārtikas pakas tiks dalītas
ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām
personām,
kurām
piešķirts
trūcīgās statuss, kā arī krīzes/
ārkārtas situācijā nonākušajiem.
Higiēnas
preces
un
saimniecības preču komplekti,

Pārtikas preču komplekts

Izziņa uz 1 mēnesi
Darba svētku dienā, 1.maijā,
Lazdulejas pagastā tika atklāta
jauna, kokā grebta Lazdulejas pagasta pārvaldes zīme. Liels prieks
par to, ka zīmes dizaina autors
un izpildītājs ir mūsu pašu pagasta iedzīvotājs, mājturības un
tehnoloģiju skolotājs Valentīns
Keišs!
Pagasta pārvaldes vadītājs Andris Višņakovs patiesā pacilātībā
un priekā par paveikto un ku-

plo klātesošo pagasta iedzīvotāju
pulciņu, izteica atzinības un
pateicības vārdus darba autoram.
Pie jaunās pārvaldes zīmes visi
kopā iesējām un arī iestādījām
puķes un, apbrīnojot Valentīna
Keiša roku darbu, saviesīgās
sarunās kopīgi baudījām tēju!
Sņežana Pundure,
Lazdulejas pagasta kultūras
darba organizatore

Senioru un jaukto vokālo
ansambļu skate
2.maijā Gulbenes Kultūras
centrā pulcējās Alūksnes, Apes,
Gulbenes, Balvu, Viļakas, Senioru
un jauktie vokālie ansambļi uz
ikgadējo ansambļu skati. Skatē
piedalījās 12 jauktie un 17 senioru
vokālie ansambļi.
Skates dalībniekus vērtēja
žūrija trīs cilvēku sastāvā:
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas
direktors,
Balvu,
Alūksnes un Gulbenes koru
apriņķa virsdiriģents Roberts
Liepiņš,
Gulbenes novada skolu koru
virsdiriģents, kordiriģents Uldis
Kokars,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas lektors, Pierīgas koru
apriņķa virsdiriģents, diriģents
Jānis Baltiņš.
Klātesošos
uzrunāja
un
uzmundrinājuma vārdus teica
Gulbenes
novada
Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas vecākā
kinsultante Edīte Siļķēna un vēlēja
skanīgas balsis un izdošanos.
Vokālie ansambļi Skatē pie-

dalījās ar daudzveidīgu repertuāru.
Kubulu pagasta jauktais vokālais
ansamblis (vadītāja Anastasija
Ločmele) izpelnījās visskaļākos
aplausus no klātesošajiem par
dziesmas izpildījumu. Tāpat kā
Viļakā, arī Gulbenē visas notis bija
apkopotas grāmatā, kuru saņēma
katrs vadītājs.
Balvu
novadu
pārstāvēja
Kubulu pagasta garīgo dziesmu ansamblis „Vakarblāzma”,
(vadītāja Liene Akmeņkalne),
Balvu Kultūras un atpūtas centra
jauktais vokālais ansamblis” Par
to” (vadītāja Liene Akmeņkalne),
Balvu pagasta jauktais vokālais
ansamblis” Malduguns” (vadītāja
Gunta Ripa) un Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis
(vadītāja Anastasija Ločmele).
Koncertmeistari Ģirts Ripa un Viktors Bormanis.
Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis (vadītāja Anastasija
Ločmele) ieguva I pakāpi, bet visi
pārējie mūsu ansambļi ieguva II
pakāpes diplomus.

Izziņa uz 3 mēnešiem

Izziņa uz 6 mēnešiem

un individuālo mācību piederumi
un skolas somas tiks dalīti tuvāko
mēnešu laikā. Pašreiz pieejamas
tikai pārtikas pakas.
Sīkāka infromācija - Agita
Kraukle, projekta “Paēdušai Latvijai” vadītāja, Latvijas Samariešu
apvienība, Visbijas prospekts
18, Rīga, LV-1014, 67518289,
22033700.

Higiēnas un saimniecības Individuālo mācību piepreču komplekts
derumu komplekti vai
skolas soma

1 paka katrai personai

1 paka katram bērnam, Viens komplekts vai skokas nav sasniedzis 18 ga- las soma kalendārā gada
dus
ietvaros katram bērnam
vecumā no 5-16
Kopā 2 pakas katrai per- Kopā 1 paka uz izziņas
sonai uz izziņas periodu
periodu katram bērnam,
kas nav sasniedzis 18 gadus
Kopā 4 pakas katrai per- Kopā 2 pakas uz izziņas
sonai uz izziņas periodu
periodu katram bērnam,
kas nav sasniedzis 18 gadus

Pasaule ir atvērta ikvienam

Balvu Bērnu un jauniešu centrā
22. aprīļa pusdienlaikā tikās Balvu
novada jaunieši un ciemiņi no
Gulbenes. Jaunieši no Gulbenes
viņi ir tikai šobrīd, jo Latvijā viņi
ir ieradušies uz brīdi un ir voluntieri, Eiropas brīvprātīgie. Četri
jaunieši - Maksims no Baltkrievijas, Kventins no Francijas, Luka no
Itālijas un meitene no Horvātijas.
Tikšanos jaunieši uzsāka ar
personības vairoga izveidi, vairogā
atspoguļojot savu bērnību, tagadni un nākotnes vīziju. Sākotnējā
kautrība pazuda un valodas barjera krita, jo tas nav bailīgi, kad
visi runā kopā. Nākotnes sapņi
visiem jauniešiem ir līdzīgi visi
alkst redzēt pasauli, pierādīt sevi
un darīt savu sapņu darbu.
Pēc sapņu lidojuma jauniešiem bija iespēja izkustēties un
atrisināt „roku mīklu”, kuru paši sev
uzdeva. Spēles gaitā noskaidrojās,
ka atbilde ir divi apļi jauniešu roku
veidoti, nevis viens, kā sākotnēji
bija iecerēts.
Ciemiņi klātesošos jauniešus

iepazīstināja ar brīvprātīgā darba
organizāciju Eiropas līmenī un
jauniešu iespējām iesaistīties
šajā kustībā un iepazīt pasauli.
Kventins aicināja visus atcerēties,
ka brīvprātīgo darbs nav peļņas
avots, tā ir iespēja iepazīt kādu
citu zemi, tās kultūru, iepazīstināt
ar sevi, kā daļu citas kultūras.
Palīdzēt ar savu darbu kādā pasaules malā, iepazīstot svešo
zemi un pieņemot tās kultūru.
Jauniešiem ir jāpiesakās savā
lokālajā organizācijā, kas koordinē
brīvprātīgo darbu (piemēram
minot interneta resursus www.
brivpratigais.lv;
www.jaunatne.
gov.lv;
www.jaunatneslietas.lv;
www.prakse.lv; Eiropas Jaunatnes
portāls www.europa.eu/youth/
volunteering).
Jānosūta
sava
motivācijas vēstule un CV, lai kļūtu
par brīvprātīgā darba kandidātu.
Pēc neformālām sarunām
pie tējas, kad jaunieši varēja uzdot sevi interesējošus jautājumus
ārvalstu brīvprātīgajiem, ciemiņi
prezentēja katrs savu valsti. Luka

dzīvo Romā, un ar īstu itāļu degsmi stāstīja par visu skaisto Itālijā.
Latvijā viņu esot pārsteigušas picas ar majonēzi, viņam tas esot
bijis šoks. Francijas pārstāvis
demonstrēja video par savas valsts
skaistumu un centās kliedēt mītus
par francūžiem. Horvātu pārstāve
aicināja visus iepazīt šo zemi,
kurai ir salu arhipelāga daļa, ļoti
ietekmējusies no itāļu kultūras,
un
Horvātijas
kontinentālo
daļu, kura ir zaļa un bagāta ar
ūdenskritumiem. Marksisms No
Baltkrievijas sacīja, ka, ja kāds
grib vēstures stundu par padomju
laikiem, tad ir jādodas uz Baltkrieviju, jo valsti atjaunoja pilnībā
padomju laikos, jo tā bija pilnībā
iznīcināta Otrajā pasaules karā.
Īsts pārsteigums jauniešiem
bija Balvu Muzeja apmeklēšana un
pārsteidzoša muzeja ekspozīcija.
Jauniešiem patika ekspozīciju
modernie risinājumi, moderno
tehnoloģiju izmantošana runājot
par vēsturiskām lietām.
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Stādīsim, lai vairotos prieks
Kādas puķes stādīsim?
Pašā karstumā ir lielais
stādīšanas un sēšanas laiks. Traktori jau pārbraukājuši tīrumus sleju
slejām, sējot labību, vietām tā jau
pat uzdīgusi. Stādām kartupeļus
un sējam dārzus.
Bet tikpat liela rosme ir arī
siltumnīcās, kur audzē puķu
dēstus, uz palodzēm aug vasaras
puķu stādiņi, dobēs apkopjam
ziemcietes un blakus sējam un
stādām vasaras puķes – samtenes,
asteres, balzamīnes, lauvmutītes,
brūnactiņas, rudzupuķes, kliņģerītes …
Pavasarī esam aprūpējuši tuvinieku kapus, nu laiks iestādīt
puķes vasaras košumam. Kādus
augus izvēlēties? Kad stādīt un kā
kopt?

balkonu neuzgāztos kaimiņiem
uz galvas, noskaidrojiet, kādu
smagumu tas spēj izturēt, un, veidojot savu balkona dārzu, ar to
jārēķinās.
Darbs sekmēsies, ja atcerēsimies, ka balkonu kastēs
lielākoties stāda viengadīgus
augus, cenšoties neizvēlēties
kaprīzas un grūti kopjamas puķes,
tādas, kas pirmajā mirklī piesaista
ar savu eksotisko izskatu, bet kuras
var izrādīties grūti audzējamas.
Labāk iegādāties stādus jau
podiņos,
tad
pārstādīšanas
procesā netiks traumētas puķu
saknes.
Augsne
stādīšanai
nopērkama veikalos jau gatavā
veidā, bet var izmantot arī dārza
augsni. Kastes vai poda apakšā
ieteicams iebērt keramzīta kārtu

Attēlā: Biruta Circene un Evita Voika
Izdaiļosim balkonus
Kad viesojos pie mūsu pusē
zināmās stādu audzētājas Birutas Circenes “Sīļos“ Kubulu
pagastā, ziedus savam balkonam izvēlējās Evita Voika.
Zināms, ka iepriekšējos gados
Balvu pašvaldības organizētajā
konkursā par skaistākajām sētām,
augstāko novērtējumu guva tieši
viņas koptais un ziediem rotātais
daudzdzīvokļu mājas balkons Balvos. Tradīcija ar krāšņiem ziediem
izdaiļot namu palodzes, terases
un balkonus arvien populārāka
kļūst arī mūsu pilsētā. Augi ar
skaistu lapojumu un krāsainiem
ziediem balkonus padara daudz
mājīgākus un skaistākus.
Pieredzējuši audzētāji, kā
siltumnīcās sastaptā Evita, jau zina,
ko un kā stādīt, kā augus aprūpēt,
lai tie zeltu iecerētajā krāšņumā.
Taču mazāk prasmīgajiem, pirms
ķerties pie apzaļumošanas, jāizvērtē, kādi apstākļi būs izvēlētajā
vietā - saules vai ēnas puse, vēja
brāzmas no ezera vai kāda plaša
klajuma puses vai aizvējš. Balkonam var izvēlēties vīteņaugus,
piemēram, mežvīnus vai efejas,
kas, apvijoties ap balkona režģiem,
augiem radīs patvērumu no vēja,
aizsegs kādu nepievilcīgu skatu,
kā arī palīdzēs radīt noslēgtu vidi,
kur aizslēpties no garāmgājēju
skatieniem. Noēnojumu var radīt
arī, izmantojot, koka, bambusa
vai plastikāta režģus, ko apaudzē
ar kresēm vai ipomejām vai citām
stīgojošām puķēm.
Jāatceras, ka balkona apstādījumiem neder lieli augi, jo to
sakņu
sistēmai nepieciešams
pietiekami daudz vietas. Lieli
podi ar zemi ir ļoti smagi, īpaši, ja
izmirkuši, bet balkona izturība nav
neierobežota. Nav jau balkons
jāpārvērš par eksotisku augu mežu
vai džungļiem un ir jābaidās arī, lai
kādā dienā viss stādījums kopā ar

drenāžai. Labākais laiks stādīšanai
- vakars, nevajadzētu šo darbu
darīt dienas karstākajā laikā. Arī
laistīt vajadzētu vai nu no rīta,
vai arī vakarā, kad gaiss ir vēsāks.
Lai puķes krāšņi ziedētu līdz pat
rudenim, par tām ir jārūpējas regulāri jālaista un jāmēslo, jāseko
līdzi, lai augus nebojātu kaitēkļi
un slimības. Vismaz reizi nedēļā
nepieciešams mēslot ar atbilstošu
mēslojumu. Var izmantot arī
ilgstošas iedarbības mēslojumu,
kuru jau stādīšanas laikā pievieno
augsnei. Mitrā augsnē mēslojums
pamazām šķīst, nodrošinot puķes
ar papildu barību vairāku mēnešu
garumā.
Saulainā pusē vai pusēnā
patiks lielākajai daļai augu petūnijām, pelargonijām, alisēm,
gazānijām, verbenām, salmenēm
un daudziem citiem augiem.
Dienvidu pusē labāk nestādīt begonijas un lobēlijas. Taču dažkārt
balkonu krāšnu dara tieši daudzie
podiņi ar nokarenām begonijām,
kas pēdējos gados kļūst arvien
populārākas. Ja balkons ir ēnainā
pusē, tad labi jutīsies lobēlijas,
dažādas pīpenes,
fuksijas,
balzamīnes, samtenes, spriganes,
arī parastā efeja. Vējainā vietā
labāk stādīt zemus augus - zemās
petūniju šķirnes, lauvmutītes,
samtenes, alises. Šīs patiesības
tiklab attiecināmas uz puķu dobēs
stādītajiem augiem.
Pelargonijas vai petūnijas?
Viens no lētākajiem un
populārākajiem apzaļumošanas
veidiem ir - krāsainās petūnijas,
tomēr, ja vasara ir vēsa un lietaina, šie augi ir kaprīzi un ļoti
prasīgi attiecībā pret kopšanu.
Lai petūnijas krāšņi ziedētu, nevis
nīkuļotu, tām jāvelta daudz laika.
No šāda aspekta raugoties, pelargonijas ir daudz "ērtākas", tās ir
pieticīgas un nav tik jūtīgas pret
vēju un aukstumu.

-Es tomēr esmu par petūnijām,
- atzīst Biruta Circene. – Tās ir
mana mīlestība. Un pēdējā laikā
noziedējušos
ziedus
nemaz
nerauju nost. Tie paši pazūd vējā
un saulē. Pie tam tagad ir arī nelielu ziedu petūnijas, tās ir vēl
interesantākas.
Un dārzniece parāda, kā
jānokniebj noziedējušais zieds –
ar visu sēklotnes daļu.
- Bet pelargonijas?
- Tās tomēr ir siltāku zemju
augs. Tur kur vairāk saules, tās
sakuplo kuplas jo kuplas. Pie
mums mazliet pietrūkst siltumiņa.
Par petūnijām speciālisti raksta, ka tās ir nakteņu dzimtas augs,
kura lapas atgādina tabakas lapas.
Dzimtene — Dienvidamerika.
Viengadīgs augs ar ovālām, zaļām,
matainām lapām un vienkāršiem
vai pildītiem piltuvveida ziediem.
Ziedi ir jutīgi pret lietu, aukstās,
lietainās vasarās tie bojājas, bet
siltos, sausos gados zied bagātīgi
un izskatās lieliski. Daudzziedu
grupas šķirnes ir krūmveida augi
ar sīkākiem ziediem, līdz 5 cm
diametrā. Tie salīdzinoši labi
iztur lietu un pacieš lietainas
vasaras. «Grandiflora» un «Multiflora» grupu šķirnes pavairo,
martā sējot telpās. Stādus ārā
izstāda pēc salnām. Piemērots
attālums starp stādiem — 25 cm.
Šo grupu šķirnēm vēlama viegla,
labi drenēta augsne, tai nav jābūt
pārāk bagātai ar barības vielām.
Ik pa laikam nolasa noziedējušos
ziedus. Izstāda puķu dobēs, podos, kastēs uz balkona, citos traukos. Šķirnes ar gariem dzinumiem
audzē lielos iekarināmos grozos
un podos vai kā zemsedzes augus.
Dārzniece Biruta Circene
atzīst, ka nav jābaidās fantazēt
un eksperimentēt. Viņa iesaka arī
nokarenās puķes stādīt nogāzītēs,
akmens dārzu slīpumos. Tā var izveidot ļoti krāšņu dobi, kur augi
veidos skaistu zemsedzi.
Eksotiskas vai tradicionālas
puķes?
Balzamīnes pie puķu stādu
audzētājas
aizņem
vairākus
siltumnīcu plauktus.
Esmu puķkopjus iemācījusi tās stādīt – saka Biruta Circene.
Tās visbiežāk izmanto vasaras
dobēs, bet tās ir sevišķi krāšņas
un viegli kopjamas arī telpās.
Balzamīnes neēd gliemeži.
Jo vairāk laistīs, jo
krāšņāk puķes ziedēs. Un ja
aizkaltē, piemēram, kapos, tad
nepieciešams ļoti spēcīgi salaistīt,
tās atdzīvosies. Ja stādi ir podiņos,
tad tos var iemērkt ūdenī un vēl
no augšas daudzkārt salaistīt.
Dobēs ieteicams tās liet no rīta
vai pievakarē. Pieticīgas, aug
gan saulainā, gan noēnotā vietā.

Regulāri jānorauj noziedējušie
ziedi. Dobēs zied no maija līdz pat
rudens salnām. Ļoti piemērotas,
veidojot apaļas ziedu bumbas,
ko var pakārt nojumē vai nolikt
uz terases. Tikpat gaumīgi tās
izskatās balkonkastēs, arī podos.
Ļoti iecienītas kapos,- stāsta Biruta
Circene.
Tāpat puķu dobēs un citos
stādījumos neaizvietojamas ir lielziedu atraitnītes, kamolbegonijasdaudzgadīgi
augi,
ko
pie
mums audzē kā viengadīgus.
Kamolbegonijām raksturīgi lieli un
bieži vien pildīti ziedi. Augs veido
bumbuļus, kurus var pārziemināt.
Ir krūmveida un nokarenās formas
Vienas no pirmajām pavasarī
uzzied alisītes, kuras sauc arī par
medenēm, jo tās smaržo pēc
medus un zied līdz pat rudenim.
Ciešāka stādīšana der, ja vēlas
panākt ātrāku efektu — kuplumu,
bet tad vēlāk atkal jāpārstāda.
Svarīgi ir tikko stādītas puķes
nepārlaistīt, jo tad tās vienkārši
nonīks vai veidosies zemes
garoziņa. Pārziedējušās ziedkopas
viegli nogriež ar šķērēm. Pēc neilga laika puķe dzīs jaunus dzinumus un atkal uzziedēs.
Populāras ir vilnainās sārmenes (sudrablapas) - augs, kas
nezied, bet veido sudrabainu
klājienu. Labāk aug siltā, saulainā
vietā sausā augsnē. Kombinējot
ar citiem augiem, var iegūt gaišu,
gaisīgu noskaņu. Arvien vairāk
stādām leduspuķes Tās veido

krūmveida
augumu,
20–30
cm augstas, lapas irsalīdzinoši
lielas, spīdīgas, nedaudz gaļīgas,
dažādās nokrāsās — no zaļas līdz
tumši purpursarkanai. Kompakti augi, bagātīgi zied 1 cm lieliem
ziediem no jūnija līdz septembrim vai līdz pirmajām salnām.
Krāšņi izskatās apstādījumos,
paklājdobēs, apmalēs, traukos,
iecienītas kapos.
Tās ir izturīgas pret sausumu – saka Biruta Circene, redziet, ja lapas kļūst spīdīgas kā
šai puķītei dobes malā, tas liecina, ka mitruma par maz. Tā augs
sevi aizsargā.
Dobēs var droši stādīt dažādu
veidu samtenes, neļķes, pīpenes,
nemēzijas, portulakas, dienziedes
un daudzas citas vasaras puķes.
Bet asteres vajag iesēt
dārzā vagā, - savu pieredzi atklāj
Biruta Circene, - tad tās uzziedēs
tām paredzētajā īstajā laikā – septembra sākumā, un augi arī mazāk
slimos.
Viņa arī rosina pārāk daudz
neaizrauties ar ārzemju augiem.
Tagad, kad jau krietni esam iepazinuši Eiropas piedāvātos stādus
un sēklas, spējam šo piedāvājumu
novērtēt arī ar kritisku aci. Ne visi
augi ir pietiekami krāšņi mūsu
klimatiskajos apstākļos, vairāk
vajadzētu atgriezties pie mūsu
dārzos tradicionālajām puķēm –
kliņģerītēm, dālijām, pīpenēm, arī
gladiolām, pujenēm, kāršrozēm,
flokšiem.
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Saulainie, jautrie un baltie Balto zeķīšu svētki

Bērnu čalas, smiekli un reizēm
arī ieraudāšanās ar neparastu
troksni un rosību pildīja Balvu
Kultūras un atpūtas centra zāli,
kad 10. maijā – Mātes dienā tur
notika Balto zeķīšu svētki. Balvu
novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa jau 11.reizi pulcināja
nesen dzimušos mazuļus un viņu
vecākus. Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Svetlana Romanovska,
sveicot pasākuma dalībniekus,
atzīmēja, ka svētki notiek jau
tradicionāli, šogad uz tiem tika
aicināti 107 jaundzimušie un viņu
tuvinieki. Sveicēju pulkā – arī Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis. Svētku prieku
ienesa deju studijas Terpsihora
ritmikas grupu (2-3 gadīgie un 4-5
gadīgie) deju priekšnesumi, Jamahas mūzikas skolas Robīšu grupas dziedāšana, daudzie skaistie
vēlējumi.
Atgādinām, ka tie vecāki, kuri
nevarēja ierasties uz pasākumu,
mazulim dāvāto piemiņas medaļu
un zeķītes var saņemt Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā.
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NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas Dalība eTwinning starptautiskā
seminārā
skolēniem vasaras brīvlaikā
9.aprīli, Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) pieņem darba
devēju pie-teikumus dalībai
skolēnu vasaras nodarbinātības
pasākumā, kas tiks īstenots no
1.jūnija līdz 31.augustam. Lai pieteiktos, darba devējam ir jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un tā jāiesniedz
NVA filiālē, kuras darbības
teritorijā plānots izveidot darba
vietu skolēnam.
Vasaras nodarbinātības pasākumā tiks iesaistīti skolēni vecumā
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot),
kuri iegūst izglītību vispārējās,
speciālās
vai
profesionālās
izglītības iestādēs.
Pasākuma mērķis - veicināt
skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā valsts līdzfinansētās
darba vietās, nodrošinot viņiem
iespēju iegūt darba prasmes,
iemaņas un darba pieredzi.
Darba devējs ar skolēnu slēgs
darba līgumu uz NVA norādīto
skolēna nodarbinātības laiku

pasākumā un nodrošinās darba
vadītāju, kurš palīdzēs skolēnam
apgūt darbam nepieciešamās
prasmes un iemaņas.
Darba devējam NVA nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša
darba algai 50 % apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru pusi algas
skolēnam maksās darba devējs
pats. Protams, darba devējs
skolēnam var maksāt arī vairāk
nekā minimālo darba algu. Darba
devējs par nodarbināto skolēnu
veiks arī darba devēja un darba
ņēmēja nodokļu nomaksu.
NVA nodrošinās arī dotāciju
ikmēneša darba algai skolēna
darba vadītājam. Par 10 skolēnu
darba vadīšanu dotācijas apmērs
noteikts vienas valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas
apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs
par viena skolēna darba vadīšanu
būs viena desmitā daļa no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Tātad, par viena skolēna
nodarbināšanu pilnā slodzē darba
devējs saņems 180 euro skolēna
darba algai un 36 euro skolēna
darba vadītāja darba algai pirms
nodokļu nomaksas.
NVA apdrošinās skolēnus
pret iespējamiem nelaimes gadījumiem pasākuma laikā. Skolēnus
nedrīkst nodarbināt darbos, kas
saistīti ar paaugstinātu risku viņu
drošībai, veselībai, tikumībai un
attīstībai.
Plašāku informāciju par iespējamajiem nodokļu nomaksas
režīmiem, uzsākot darba gaitas,
un apgādību var uzzināt Valsts
ieņēmumu dienestā.
Skolēnu pieteikšanos dalībai
skolēnu vasaras nodarbinātības
pasākumā NVA izsludinās maijā.
Arī šogad vasaras darbam skolēni
varēs pieteikties elektroniski.
2015. gadā skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumā NVA
plāno iesaistīt 3500 skolēnus, t.sk
NVA Balvu filiālē 41.

„Ko TU atstāsi aiz sevis? Izvēlies nākotni jau
šodien!”
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi
gatavojas piedalīties Eiropas
parlamenta Informācijas biroja
izsludinātajā konkursā ” EUROSCOLA 2015”, izveidojot Eiropas
parlamenta elektronisko pastkarti.
Jau februārī konkursam sāka
gatavoties 24 Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
jaunieši. Trīs mēnešu laikā viņi
piedalījās diskusijās, kurās tika
nokaidroti aktuālākie jautājumi
un problēmas, un kā tos regulē
Latvijas un Eiropas Savienības
likumdošanas
normas.
Tika
izpētīta pieejamā informācija
internetā, bibliotēkās par Eiropas
parlamenta uzbūvi, darbību un to,
kā tur pieņemtie lēmumi ietekmē
ES valstu likumdošanu.
Uz vienu no tikšanās reizēm
jauniešiem tika dots uzdevums –
internetā uzmeklēt informāciju
par kādu aktuālu jauniešu
problēmu, kā rezultātā tika izveidots saraksts, kura pirmajās
vietās ierindojās smēķēšana un
alkohola lietošana un tādēļ par
galveno izpētes tēmu projektā
kļuva: smēķēšanas problēma, tās
apkarošana, ierobežošana, sekas un ietekme uz nākamajām
paaudzēm.
Pētot
pieejamo
informāciju, analizējot aptau-

jas anketas datus, secinājām, ka:
smēķēšana jauniešu vidū ir ļoti
izplatīta, aptuveni 15% jauniešu
Latvijā smēķē regulāri; ES parlaments izstrādā, pieņem un apstiprina direktīvas par smēķēšanas
ierobežošanu, īpaši jauniešu vidū,
lai to padarītu mazāk pievilcīgu;
zinātne pierādījusi, ka smēķētāju
ģenētiskajā fondā var rasties
mutācijas un iedzimtības ceļā
pastāv liela iespēja nodot tās
nākamajām paaudzēm, savukārt
nesmēķētāja nākamo paaudžu
veselība ir labāka un dzīves ilgums garāks; diemžēl smēķēšanas
popularitāte un atkarība no tabakas izstrādājumiem ievērojami
nemazinās!
Vēloties
mazināt tabakas
izstrādājumu lietošanu un izskaust
smēķēšanas atkarību, radās mūsu
komandas sauklis pastkartei:
“Ko TU atstāsi aiz sevis? Izvēlies
nākotni jau šodien!”, kura tika izveidota kopīga darba rezultātā
un, kuras galvenā ideja- mudināt
smēķētājus aizdomāties par savu
un nākamo paaudžu veselību.
Pēc ilgām diskusijām tika izlemts,
ka pastkartē būs animācija, lai
labāk izpaustu savu ideju. Tajā tika
attēlots kā smēķēšana ietekmē
cilvēka veselību un kādas sekas
gaidāmas nākotnē. Izveidotā

pastkarte
tiks nosūta Eiropas
parlamenta interneta vietnēm
un organizācijām, kas saistītas ar
jauniešiem, kā arī tirdzniecības
vietām.
Jaunieši
nolēma
izvirzīt
priekšlikumus Eiropas parlamentam: pieņemt tabakas pārdošanas
likumus vēl stingrākus, aizliedzot
pārdot līdz 21 gada vecumam
visās ES valstī; tirdzniecības vietās
samazināt cigarešu redzamību,
pārdodamo daudzumu, veikt
regulārāku tirdzniecības vietu
uzraudzību,
izslēdzot iespēju
nepilngadīgajiem iegādāties cigaretes; sabiedrībā, īpaši jauniešu
vidū aktīvāk popularizēt veselīga
dzīvesveida ideju un akcentēt
smēķētāja izvēli un tās negatīvo
ietekmi uz savu, līdzcilvēku un
nākamo paaudžu veselību.
BPVV audzēkņi, vērtējot savu
paveikto un ieguldīto darbu
saka tā “... darbs sākumā likās visai vienkāršs, jo tēma bija labi
saprotama, bet sākot darbu pie
tā nemaz tik vienkārši nebija.
Kopumā mēs labi pavadījām
laiku un iepazinām viens otru
tuvāk, uzzinājām daudz jauna
un noderīga. Ceram, ka mūsu
ideja nesīs labumu sabiedrībai
kopumā”.

Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles pirmsskolas izglītības grupas skolotāja Skaidrīte Bankova
piedalījās Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības,
jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ aktivitātes „eTwinning”
starptautiskā seminārā pirmsskolas skolotājiem „eTwinning rīki
un sadarbības projekti pirmsskolā” no 23. – 26. aprīlim, kas
norisinājās Siguldā. eTwinning
ir Eiropas skolu sadarbības tīkls,
kura mērķis ir veicināt izglītības
iestāžu sadarbību, izmantojot
informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas (IKT). eTwinning
ir Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un sporta
programmas Erasmus+ aktivitāte
(daļa no KA2), kura tiek īstenota,
izmantojot projektu kā metodi
mācību un audzināšanas procesā
un veicinot skolotāju tālākizglītību
IKT un valodu jomā.
eTwinning piedāvā drošu
bezmaksas sadarbības platformu
www.etwinning.net, kurā 35 Eiropas valstu izglītības darbinieki
var darboties drošā interneta vidē:
•
veidot virtuālos sadarbības projektus,
•
izvietot savus metodiskos materiālus, piedalīties interešu grupās,
•
piedalīties vebināros un
tiešsaistes kursos par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību
priekšmetos,
•
atrast sadarbības partnerus citiem projektiem. (Erasmus+, Nordplus u.tml.)
Semināra laikā bija iespēja
satikt pirmsskolas skolotājus,
kas strādā ar 3-6 gadus veciem
bērniem, no dažādām Eiropas
valstīm
(Kipras,
Norvēģijas,
Ungārijas, Francijas, Igaunijas,
Portugāles, Čehijas, Horvātijas),
un atrast sev projekta partnerus. Pirmajā semināra dienā
tika apmeklēta Priekuļu PII
„Mežmaliņa”, kura ir apbalvota
ar Eiropas balvām par eTwinning
projektiem, iestādes vadītāja
pastāstīja semināra dalībniekiem
par savu pieredzi realizējot
projektus.
Semināra
vadītāji
iepazīstināja par iespējām, ko
eTwinning piedāvā skolotājiem

Eiropā, kā arī iepazīstināja ar
noderīgiem IKT rīkiem, kas
palīdzētu organizēt savu projektu. Visvērtīgākais seminārā
bija iespēja atrast sev projekta
partnerus, kuriem ir līdzīgas idejas. Tika izstrādāti projektu plāni
ar saviem projektu partneriem,
kuri tika prezentēti semināra
dalībniekiem. Pēc izstrādes projekti tika reģistrēti www.etwinning.net, apstiprināti un tiem tika
izveidota TwinSpace, kur var ievietot jebkādus ar projektu saistītus dokumentus, attēlus, video.
Arī Vīksnas pirmsskolas grupas
skolotāja Skaidrīte Bankova kopā
ar Marika Merila no Pärnu Lasteaed Kelluke, Pärnu, Igaunija
reģistrēja projektu FRIENDSHIP
T.F.F.A.F. (Friendship through folk
tales animation films), pie kura
sāks strādāt septembrī. Projekta
laikā tiks iepazītas citu valstu partneru tautas pasakas un izveidota
viena animācijas filma.
Skolotāja Skaidrīte Bankova iesaka visiem pedagogiem
iesaistīties eTwinning, gūstot
starptautisku pieredzi un domu
apmaiņu ar pedagogiem dažādās
valstīs, iespēju popularizēt savu
un skolas pieredzi, zināšanas par
citu tautu kultūras kopīgajām un
atšķirīgajām iezīmēm. Kā arī tā ir
laba iespēja pilnveidot svešvalodu
prasmes, iemaņas darbā ar IKT,
iespēja smelties idejas un iedvesmu, vērojot kā strādā kolēģi citās
valstīs. Iesaistoties eTwinning var
pieteikties dalībai starptautiskos
semināros un izvirzīt savu projektu dažādām balvām.

Mātes dienai veltīta pēcpusdiena Vectilžas skolā

Māmiņu
dienai
veltīta
pēcpusdiena notika 7. maijā
Vectilžas skolā. Gan skolēni, gan
pirmsskolēni ar dziesmiņām,
dzejolīšiem un skaistām pašu
gatavotām dāvaniņām sveica savas māmiņas.
Skolas filiāles vadītāja E.
Čirka pasniedza Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes pateicību
Elitai Bukšai par bērnu godprātīgu
audzināšanu un draudzīgu atbalstu skolai.
Pēc tam māmiņas pakavējās
kopīgās sarunās pie kafijas galda
un radošajā darbnīcā iemācījās
gatavot sev rotas- ziediņus.
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Modrīte Silavniece - viena no labākajām valstī
Nacionālais veselības dienests
(NVD) ir veicis ģimenes ārstu gada
darbības novērtēšanu atbilstoši
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem
par 2014. gadu. Kopumā tika izvērtēts 1302 ģimenes ārstu darbs, kuri
pagājušajā gadā sniedza valsts
apmaksātus veselības aprūpes
pakalpojumus, pilnu gadu bija
līgumattiecībās ar NVD un netika
aizvietoti.
Labākos 2014. gada darba
kvalitātes rezultātus valstī sasniegušas ģimenes ārstes Inese
Lejniece (Pļaviņās un Vietalvā),
Aina Braķe (Ērgļos) un Modrīte Silavniece (Balvos).
Tika vērtēti tādi ģimenes ārstu
darba kvalitātes kritēriji kā profilakses īstenošana, bērnu aprūpe,
hronisko pacientu aprūpe, praksē
reģistrēto pacientu dalība valsts
organizētajās vēža agrīnās diagnostikas pārbaudēs, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
izsaukumu skaits pie ģimenes
ārsta pacientiem, ja izsaukuma
rezultātā pacients nav ticis ievietots slimnīcā, kā arī ģimenes
ārsta veikto manipulāciju daudz-

veidība.
Salīdzinot ar 2013. gada novērtējumu, pagājušajā gadā kopumā
sasniegti augstāki rezultāti. Par 19
% pieaudzis to ārstu skaits, kuri
izpildījuši vairāk kā piecus no 13
kritērijiem. Šādu ārstu 2014. gada
vērtējumā visvairāk ir Vidzemē 54 %, vismazāk Rīgā - 23 %, vidējais
rādītājs valstī - 34 %. Mazāk kļuvis
to ģimenes ārstu, kuriem nav bijis pa spēkam izpildīt nevienu
kvalitātes kritēriju - 2013. gadā to
bija 4,2 %, 2014. gadā - vairs tikai
2,6 %.
Ģimenes ārstiem ir nosūtīti
novērtēšanas rezultāti un pārskaitīti maksājumi par gada darba
kvalitāti. Maksājuma apmērs ir
atkarīgs no izpildīto kvalitātes
kritēriju skaita un ģimenes
ārsta praksē reģistrēto pacientu
skaita. 18 ģimenes ārsti saņēmuši
gada kvalitātes maksājumu, kas
pārsniedz 1600 EUR, vidējais
maksājuma apmērs valstī –
520 EUR. Ikgadējais kvalitātes
maksājums ir daļa no kopējā
finansējuma,
kuru
ģimenes
ārsti saņem no valsts prakses

darbības nodrošināšanai un valsts
apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
Veselības ministrs Dr. Guntis
Belēvičs norāda: "Sadarbībā ar
ģimenes ārstu asociāciju, pilnveidosim šos kvalitātes kritērijus, lai
celtu primārās veselības aprūpes
līmeni. To var panākt palielinot
samaksu ģimenes ārstiem, kuri
strādā kvalitatīvāk".
Ikgadējais kvalitātes maksājums ir daļa no kopējā finansējuma, kuru ģimenes ārsti
saņem no valsts prakses darbības nodrošināšanai un valsts
apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
Kvalitātes kritēriji ieviesti,
lai pilnveidotu ģimenes ārstu
prakšu darbu, kā arī motivētu
ārstus aktīvāk iesaistīties pacientu
profilaksē un aprūpē. Ģimenes
ārstu novērtēšanas kritēriji pirmo
reizi tika ieviesti 2013. gadā. Pērn
septiņiem kvalitātes kritērijiem
tika mainīti vērtēšanas nosacījumi,
lai tos tuvinātu reālai ģimenes
ārstu darbībai praksēs.
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Balvu novada Bērzpils ciema
ūdenssaimniecības sakārtošana
Balvu novada pašvaldība
turpina projekta „Balvu novada
Bērzpils ciema ūdenssaimniecības
sakārtošana”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/084 īstenošanu.
Ir atsākti būvdarbi pēc
tehnoloģiskā pārtraukuma. Būvdarbu veikšanas laikā saņēmām
no iedzīvotājiem divus iesniegumus. Vienu iesniegumu saņēmām
no iedzīvotāju grupas, kuri

lūdza gar viņu mājām neveikt
atklātu rakšanas metodi un otrs
iesniegums bija no iedzīvotāja,
kurš lūdza rast iespēju un izbūvēt
komunikāciju pieslēgumu pie
viņa mājas. Pašvaldība ir ņēmusi
vērā iedzīvotāju viedokli un ir veikusi izmaiņas projektā.
Projekta vadītāja Irēna Začeva

Tiks uzsākts ūdenssaimniecības attīstības projekts Kubulu pagastā

Dispepsijas un fibromialģijas slimnieki aicināti
pieteikties jaunai bezmaksas ārstniecības programmai

Ikdienas
steidzīgas
ritms
būtiski ietekmē mūsu veselību.
Tas nav nekāds noslēpums, ka
jebkāda veida
organisma un
pašsajūtas disbalanss atstāj sekas uz mūsu veselību. Pat izjūtot
ikdienišķu satraukumu, nemieru
un stresu, kas saistīts, piemēram,
ar darbu vai personīgo dzīvi, tas
var novest pie smagām slimībām,
kas var tikt saistītas gan ar nerviem, gan fiziskām sāpēm, sekām,
kas saistītas ar nesabalansētas
pārtikas lietošanu uzturā un cita
veida problēmām, kas būtiski
iespaido mūsu veselību un
pašsajūtu. Ar šādiem simptomiem
saistītās slimības ir dispepsija un
fibromialģija, kas katra ir atšķirīga
tās izpausmēs, tomēr var radīt
nopietnas veselības sekas. Lai
noskaidrotu šo slimību simptomus, to progresu un tās ārstētu,
veselības centrs “Adoria” vēlas
sniegt atbalstu un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem, kas
izjūt ar tām saistītus simptomus.
Viens no gremošanas traucējumus
raksturojošiem
terminiem ir dispepsija. Dispepsija ir pastāvīgas vai periodiskas
centrālas sāpes vai diskomforts
vēdera augšdaļā. Sāpes vēderā
visbiežāk liecina par gremošanas
sistēmas funkcionālu vai organisku slimību. Akūtu sāpju gadījumā
diagnostika un terapija bieži jāveic

nekavējoties, kas var izpausties
arī kā neatliekama ķirurģiska
ārstēšana.
“Dispepsijas gadījumā vēdera
sāpes var būt arī ne-gremošanas
orgānu
pataloģijas
pazīme.
Piemēram, sāpes vēdera rajonā var
būt muskuļu vai kaulu pataloģijas,
plaušu karsoņa un pat sirds infarkta gadījumā. Tāpēc vēdera sāpju
cēloni diagnosticēt var nebūt
viegli un ārstu uzdevums, vērtējot
pacienta veselības stāvokli, ir
noteikt, vai to var novērot, droši
ārstēt simptomātiski, vai arī
nepieciešama papildu diagnostika, speciālista konsultācija vai
neatliekama ķirurģiska operācija,”
norāda veselības centra "Adoria"
vadītāja dr. Ārija Bušmane.
Savukārt, fibromialģija saistīta
ar simptomu kompleksu, ko raksturo hroniskas, difūzas muskuļuskeleta sāpes, sāpju punkti,
depresija, miega traucējumi,
rīta stīvums, astēnija un citi aspekti, kas bieži vien izpaužas
kā visa ķermeņa sāpes. Pacienti
nereti norāda savā ķermenī aptuveni sešas "jutīgās vietas",
kurās sāpes ir īpaši stipras. Šīs
"jutīgās vietas" parasti ir kaklā,
plecos, zem elkoņiem, muguras
lejasdaļā, gurnos un kājās. Turklāt
fibromialģiju var pavadīt vesela
virkne citu veselības traucējumu,
sākot no gremošanas trakta

kairināmības sindroma līdz pat
depresijai.
"Latvijā šādi pacienti ir gandrīz
katrs trešais vai ceturtais, tikai diagnozes var būt dažādas.
Fibromialģijas sindroma cēloņi
var būt ļoti atšķirīgi – tās ir gan
muskuļu spazmas, gan perifēri
un centrālie nervu sistēmas
mehānismi, kas organismā rada
disfunkciju, hiperjūtību. Tas,
kas palīdz vienam pacientam,
var izrādīties nederīgs citam. Tā
kā katra pacienta simptomi un
slimības stadija varbūt atšķirīgā
līmenī, veselības centra "Adoria"
galvenais uzdevums ir palīdzēt tikt
galā ar šo slimību katram no slimniekiem un uzlabot to ikdienas
dzīvi", turpina dr. Ārija Bušmane.
Veselības centrs “Adoria” vēlas
sniegt atbalstu un nodrošināt
bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem,
kas slimo vai izjūt ar dispepsiju
un fibromialģiju saistītus simptomus. Veselības centa "Adoria"
ārsti ir ieinteresēti savu klientu
veselības uzlabošanā un cīņā
pret slimībām, kuras nereti izraisa
pat visierastākie dzīves apstākļi.
Visi interesenti aicināti pieteikties pie dr. Ā.Bušmanes pa tālruni
29275401, darbdienās no plkst.12
– 15, vai pa e-pastu: info@adoria.
lv

Pēc līguma parakstīšanas A.Kazinovskis un D.Terentjevs, “A.A. &
būvkompānijas “ pilnvarotā persona
Balvu novada pašvaldība
informē, ka projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība
Balvu novada Kurnas ciemā”,
N r. 3 D P / 3 . 4 . 1 . 1 . 0 / 1 3 / A P I A /
CFLA/083 ietvaros, pirmdien tika
parakstīts līgums ar pilnsabiedrību
“A.A. & būvkompānijas” par
būvdarbu izpildi Kurnas ciema
ūdenssaimniecības attīstībai.
Būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību
- SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”.
Projekta ietvaros plānots veikt
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūvi un rekonstrukciju,
Kubulu pagastā Kalna ielas un
Balvu ielas posmos, savienojot šos
posmus kopējā tīklā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija tiks veikta, nodrošinot atzarus
līdz sarkanajām līnijām (līdz
robežai starp pašvaldības zemi
un privātīpašumu). Esošajiem
patērētājiem tiks nodrošināti
pārslēgumi arī aiz sarkanās līnijas
robežām, nepasliktinot patērētāju
situāciju.
Balvu novada pašvaldība aicina Kubulu pagasta iedzīvotājus
būt atsaucīgiem un pacietīgiem,
kā
arī
aktīvi
līdzdarboties
būvniecības laikā.
Neskaidrību gadījumā zvaniet
projekta vadītāja Irēnai Začevai,
mob.t.26327162, 64521029 vai
rakstiet irena.zaceva@balvi.lv

Pārbaudies. Ārstējies. Dzīvo!
Jau piekto gadu pēc kārtas
krūts vēža pacientu atbalsta
biedrība „Vita” sadarbībā ar „Latvijas Basketbola savienību” organizē
krūts
veselības
informatīvo
kampaņu. Arī šogad Latvijā tiek
īstenota kampaņa „Pārbaudi
krūtis, lai dzīvotu!”, lai uzrunātu
sievietes vecumā no 50 – 69 gadiem. Ik gadu vairāk nekā 100
000 sieviešu šajā vecumā saņem
valsts
nosūtītu
uzaicinājuma
vēstuli veikt krūšu izmeklējumu ar
mamogrāfijas metodi bez maksas.
Realitātē ne vairāk kā 40% sieviešu
veic šo pārbaudi. Tas joprojām ir
maz, ņemot vērā, ka paaugstināts

krūts vēža saslimšanas risks ir tieši
sievietēm vecumā no 50 – 69 gadiem. Aicinām ikvienu līdzcilvēku
– meitas, draudzenes, māsas, arī
dēlus un vīrus atbalstīt, iedrošināt,
pavaicāt, aizvest uz mamogrāfiju
sev svarīgo cilvēku. Pavaicājiet,
vai Jūsu mamma saņēma vēstuli,
pavaicājiet, vai viņa ir veikusi
mamogrāfiju. Pasakiet, ka Jums
viņa ir svarīga un Jums rūp viņas
veselība! 2015. gada 23.maijā Rīgā
notiks kampaņas kulminācija.
Aicināts ikviens uz jau piekto rozā
gājienu „Ejam kopā, lai dzīvotu”.
Gājiens notiks no Brīvības
pieminekļa līdz „Arēna Rīga”,

kur kopīgi varēs vērot labdarības
basketbola spēli starp Latvijas un
Ķīnas sieviešu basketbola izlasēm.
Gājiena dalībniekiem ieeja spēlē
bez maksas!
Arī Balvos, 2015. gada 15. maijā
pl.15:00, Sociālā dienesta III stāva
zālē notiks kampaņas ‘’Pārbaudi
krūtis, lai dzīvotu!’’, informatīvais
pasākums. Laipni aicināti!
Neļausim bailēm sevi uzvarēt!
Dzīvosim ar pārliecību par savu
veselību!
Ilze Kozlovska,
Sabiedrības veselības speciāliste

Mobilais mamogrāfs
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!!
•
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no
Nacionālā veselības dienesta

Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
•
Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67 14 28 40 un 27 86 66 55
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@
mamografija.lv
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P l ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā

Mūžībā aizgājis Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks, Domes deputāts
NORMUNDS DIMITRIJEVS
Es aizeju, kaut viss te ļoti patika
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.
/O. Vācietis/
Ievziedu baltumā un saules
zeltā uz zemes pavasaris plaukst.
Dabā jau lakstīgalas pogo un
sārtos ziedus ābeles jau ver. Ir
dzīves ausma, bet lietus lāses
logā skan kā kluss klauvējiens,
jo mūžības ceļā aizgājis mūsu
NORMUNDS DIMITRIJEVS Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks, Domes deputāts
(1960.gada 23.septembris –
2015.gada 13.maijs)
Normunda darba mūžs veltīts
pašvaldības darbam. Pēc Latvijas Republikāniskās neklātienes
lauksaimniecības
tehnikuma
absolvēšanas 1986.gadā, kur
tika iegūta tehniķa - mehāniķa
izglītība, Normunds strādāja
padomju saimniecībā Tilžā. Bet
jau no 1997.gada bijis Tilžas pagasta deputāts, strādājis par Tilžas
pagasta padomes priekšsēdētāja
vietnieku.
Kopš 2009.gada bija Balvu novada Domes deputāts. Strādājis
par izpilddirektora vietnieku, bet
no 2013.gada jūnija bija Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks. Par spīti noslogotajam
darbam pašvaldībā, Normunds
turpināja strādāt arī Neatliekamās

medicīniskās palīdzības dienestā
par autovadītāju, kā arī nodarbojās
ar uzņēmējdarbību Tilžas pagastā.
Normunds bija viens no
pirmajiem Latvijas neatkarības
cīnītājiem un deviņdesmitajos
gados ir bijis īpašo brīvprātīgo
vienību biedrs.
Normunds izaudzinājis četras
meitas, bijis mīļš vectēvs saviem
mazbērniem. Pēdējos gadus atbalsts viņam ir bijusi dzīvesdraugs
Ligita.
Normunda Dimitrijeva mūžs
ir pārtrūcis, bet kolēģu un drau-

gu atmiņās vienmēr dzīvos viņa
paveiktais darbs, dzīvesprieks un
gaišums.
Kad pavasara vēji atnesuši
šo sāpīgo ziņu, patiesā cieņā noliecam galvas un izsakām klusu
un patiesu līdzjūtību Normunda
Dimitrijeva tuviniekiem.
Izvadīšana 2015.gada 20.maijā,
pulksten.13.00 no Normunda
mājām Tilžā uz Kāpessila kapiem
Balvu novada Dome un
pašvaldība

Balvu novada muzejā 20.maijā plkst.15.00 gleznotāja Anatolija Zelča
personālizstādes atklāšana.
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Balvu pilsēta
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 “Latvijas Ugunsdzēsībai – 150”
plkst.11.00 Svētā mise, kopīga
lūgšana ar ugunsdzēsējiem un
glābējiem Balvu Romas katoļu
baznīcā
plkst.15.00. 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
Balvu pagasts
22.maijs Garīgie dziedājumi
Bērzkalnes pagasts
30.maijs Sezonas atklāšana
Bērzkalnes estrādē. Piedalās
pašdarbības kolektīvi.
Bērzpils pagasts
23.maijs Bērzpils pagasta
svētki ‘’Lielais pavasara jampadracis’’.
Plkst. 9.00 Pavasara tirgus pagasta centrā
Aicināti visi mājražotāji un amatnieki ar savām precēm!
Tirgu ielustinās pagasta folkloras kopa ‘’Saivenis’’.
Plkt. 9.30 Skrējiens maršrutā
Dārza iela - Līvanu iela- Dārza iela.
Piedalās ikviens, neatkarīgi no vecuma!
Plkst. 10.00-12.00 -Sporta
aktivitātes Bērzpils vidusskolas
sporta laukumā.
Plkst 10.00 -14.00 Kroma
kolna brolistes aktivitātes par 9.13. gadsimta Latgales senvēstures
notikumiem Bērzpils pagastā;
demonstrēs unikālās, krāšņās un
daudzveidīgās rotas un sagšas,
seno karavīru ekipējumu, ieročus,
cīņas mākslu un sadzīvi.
Plkst. 20.00 Bērzpils estrādē
deju kolektīvu koncerts,
pēc koncerta plkst. 22.00
Balle ,spēlē Juris Ķirsons no grupas ‘’Otto’’.
ieeja uz balli līdz plkst. 23.00EUR 2.00 vēlāk 2,50.
Briežuciema pagasts
15.maijs plkst.16.00 Maija
dziedājumi pie pagasta krustiem
30.maijs plkst.18.00 Briežuciema skolas 105 gadu jubilejas
svinības un deju vakars esošajiem
un bijušajiem skolas darbiniekiem

un skolēniem.
Krišjāņu pagasts
16.maijs
Krišjāņa dienas
pasākums Tautas namā.
No plkst.10.00 tirdziņš pie
Krišjāņu tautas nama.
Plkst.11.00 dziesmas, dejas
līksmība laukumā pie pagasta.
Plkst.12.00 radošā darbnīca rotaļlietu gatavošana bibliotēkā.
Plkst.20.00 svētku koncerts
kopā ar kaimiņu pašdarbniekiem
Krišjāņu Tautas namā. Plkst.22.00
balle kopā ar Kasparu Maku. Ieejas maksa 1,50 EUR. pēc plkst.
23.00 2,00 EUR. Pašdarbniekiem
ieeja brīva.
Lazdulejas pagasts
29.maijs plkst. 19.00 Estrādes
sezonas atklāšanas pasākums
Lazdulejas
pagasta
estrādē,
piedalās Balvu apriņķa vokālie
ansambļi.
Vokālo
ansambļu
sadziedāšanās koncerts.
Tilžas pagasts
31.maijs Amatierteātra “Spogulis” pirmizrāde “Ak,maigā sirsniņa”
Vectilžas pagasts
30.maijs Atpūtas pasākums
vecākās paaudzes iedzīvotājiem
kopā ar kaimiņu pagastiem.
Vīksnas pagasts
28.maijs
Atpūtas
vakars
Vīksnas
pagasta
vecākajai
paaudzei.
Izstādes
Fotoizstāde “Latvieša acīm
Skotijā”, Vladislavs Kundziņš- Balvu Kultūŗas un atpūtas centrā.
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.
No 15. maijā plkst. 15.00 Balvu
Centrālās Bibliotēkas izstāžu zālē
Arhitektūras un pilsētplānošanas
diplomprojekta “Balvu pilsētvides
reģenerācija” izstāde.
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 pēc
pieprasījuma skatāma Daces
Teilanes izstāde “Mana Eģipte’’
Bērzpils Saieta namā izstādē
skolotājas Ārijas Loginas vāzīšu
kolekcija.

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.
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