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Apbalvoti labākie kultūrā un sportā

20. (157.) numurs

Lauku labumu tirdziņš 10.
decembrī

Aizvadītās nedēļas nogalē,
3.decembrī, Balvu muižā notika
Balvu novada Gada balvas Kultūrā
un sportā „Mūsu lepnums”
apbalvošanas pasākums, kurā
vairākās nominācijās tika sumināti
šī gada labākie un veiksmīgākie
kultūras un sporta jomā.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
atzina, ka mums ir daudz dažādu
pasākumu, kuros piedalās liels
skaits novada iedzīvotāju, tādēļ
ir nepieciešams atskatīties uz
paveikto un sumināt labākos.
Gada balvai Kultūrā un sportā
kopumā tika saņemti vairāk nekā
100 iesniegumi, tomēr galveno
balvu saņēma 8 nominanti.

10. decembrī Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra, notiks ikmēneša lauku
labumu tirdziņš Ziemassvētku
noskaņās. Apmeklē tirdziņu, lai
laicīgi sarūpētu svētku dāvanas,
iegādātos dažādus lauku labumus
un amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un
amatu meistariem!
Tirdziņā piedalīties aicināti
vietējie
zemnieki,
amatnieki
un
mājražotāji!
Tirgotājiem
pieteikšanās obligāta (līdz 8.de
cembrim) Ziemeļlatgales biz
nesa un tūrisma centrā: raks
tot uz biznesacentrs@balvi.lv,
turisms@balvi.lv
vai
zvanot
26461435, 29272948.

Valsts asinsdonoru centrs

Nominācijā „Novada Gada cilvēks kultūrā” pieteikto pretendentu bija visvairāk – 15. Tomēr atzinīgi tika
novērtēta un galveno balvu saņēma Ilga Oplucāne , kura svētku režiju salīdzina ar militāro mākslu, jo abiem ir
daudz kopēju jēdzienu – pozīcija, stratēģija, ģenerālplāns. „Piešķirot šo Atzinības rakstu, jūs mani šobrīd iecēlāt
par ģenerāli, bet ģenerālis nav nekas, ja viņam nav komandas,” teica I.Oplucāne.
Savukārt specbalva par mūža ieguldījumu Balvu tautas teātra izveidē un attīstībā tika pasniegta Vairai Resnei,
kura jau kopš 1972. gada ir Balvu teātra mākslinieciskā vadītāja.

Nominācijā
„Novada
Gada
kultūras pasākums” balvu saņēma
4.Starptautiskais tautu deju festivāls
„Eima, eima”, mākslinieciskais
vadītājs Agris Veismanis.

Nominācijā „Debija kultūrā” tika izvirzīta Diāna Poševa (foto pirmā no
kreisās), Liene Šaicāne, Sakrālās kultūras centrs, vadītāja Aija Putniņa, kā
arī pasākums „Balvu novada vecmāmiņa 2016”. Šajā nominācijā balvu
saņēma Sakrālās kultūras centrs, par ko vislielākais nopelns, kā atzina
pati Aija Putniņa, ir prāvestam Jānim Bārtulim, jo pateicoties viņam, šis
centrs tika izveidots.

Diemžēl sporta jomā netika
saņemts gaidītais pieteikumu skaits,
tomēr par labākajiem šajā nozarē
tika atzīti Aigars Pušpurs un Jānis
Strapcāns. Aigars Pušpurs (foto)
saņēma balvu nominācijā „Novada
Gada cilvēks sportā”.

Jānis Strapcāns tika apbalvots par
mūža ieguldījumu sporta attīstībā.
Nav noslēpums, ka Jānis visu dzīvi ir
veltījis savam hobijam – volejbolam.

Par „Novada Gada sporta notikumu” šogad tika atzīts pasākums
Sieviešu rallijs „Prieka tūre”, kuru
organizēja Dagnija Vaickovska
(foto pirmā no labās) un Ilze
Gļauda.

Nominācijā „Entuziasts sportā / labākais treneris” balva tika piešķirta
Ērikam Eizānam, kurš ir vislielākais atbalsts un treneris savam dēlam,
motobraucējam Laurim Eizānam (foto pirmais no kreisās).
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Šī gada 14.decembrī Balvu
muižā, Brīvības iela 47, no plkst.
9:00-13:00 būs iespēja nodot asi
nis Valsts asinsdonoru centram.

Iedzīvotāju ievērībai!
Balvu novada pašvaldības
Sociālais
dienests
informē,
ka iesniegumus par sociālās
palīdzības
pabalstiem
no
iedzīvotājiem pieņems līdz 2016.
gada 16.decembrim, ieskaitot.
Atgādinām, ka vecākiem/
aizbildņiem līdz šī gada beigām
ir jāuzraksta iesniegums bērnu
ēdināšanai pirmsskolas izglītības
iestādēs un mācību iestādēs:
daudzbērnu ģimeņu bērniem,
bērniem invalīdiem, bērniem
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem par kārtējo
mācību pusgadu.
Sociālā
dienesta
klientu
pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 8:30-18:00
Trešdiena: 9:00-16:00
Piektdiena: 8:30-12:00.
Tālr.: 64521176.

Labdarības akcija saldākiem
Ziemassvētkiem
Līdz 16. decembrim ikviens
tiek aicināts piedalīties labdarības
kampaņā
„Ziedo
saldākiem
Ziemassvētkiem”, sarūpējot sal
dumu paciņu bērniem no trūkumā
nonākušajām ģimenēm. Šo akciju
jau ceturto gadu īsteno Latvijas
Samariešu apvienības Pārtikas
banka „Paēdušai Latvijai”.
Ziedojumu iespējams atstāt
jebkurā no 40 pārtikas bankas
izdales punktiem visā Latvijā - Rīgā
un Rīgas apkārtnē, Jūrmalā, Tal
sos, Tukumā, Kandavā, Kuldīgā,
Dobelē, Liepājā, Bauskā, Vecum
niekos, Ogrē, Inčukalnā, Amatā,
Aizkrauklē,
Cēsīs,
Valmierā,
Limbažos, Strenčos, Smiltenē,
Alūksnē, Apē, Balvos, Koknesē,
Jēkabpilī, Viļānos u.c.
Tuvāko izdales punkta adresi
un kontaktinformāciju lūgums
skatīt Pārtikas bankas mājaslapā
www.paedusailatvijai.lv
sadaļā
„Kontakti”.
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18. novembra sarīkojums „Lepni zem Latvijas karoga”
Latvijas
Republikas
proklamēšanas
dienas
sarīkojums „Lepni zem Latvi
jas karoga” šoreiz notika Balvu
muižā, kur Balvu novada jauktais
koris „Mirklis”, ar diriģenti Lindu
Vītolu priekšgalā, atklāja svinīgo
pasākumu dziedot „Karoga
dziesmu”, bet vēlāk izpildot arī
„Mīla ir kā uguns”.
Svētku uzrunā Balvu no
vada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Andris
Ka
zinovskis
atskatījās
vēsturē,
atgādinādams, ka teju pirms
100 gadiem latgalieši iestājās
par neatkarīgas Latvijas valsts
izveidošanu: „Šodien svinam
mūsu valsts svētkus. Pārņemti
ar dažādām rūpēm un dar
biem ikdienā mēs, iespējams,
maz domājam par mūsu val
sti, tās nozīmi un svarīgumu
mūsu dzīvē. Piederību Latvijai
spilgtāk apzināmies tad, kad
šķērsojam valsts robežu, īpaši,
atgriežoties mājās Latvijā no
kāda ārzemju brauciena, vai arī
tad, kad čempionātos un sporta
spēlēs piedalās un uzvar mūsu
sportisti, tad kad plīvo Latvijas
valsts karogs un skan himna.
Bet valsts svētkos, arī šovakar,
18.novembrī, visa tauta, katrā
pilsētā, ciematā un sētā svin Lat
vijas valsts neatkarības gadadie
nu. Nav tālu, vēl tikai pēc diviem
gadiem mēs svinēsim mūsu
valsts neatkarības simto gadadie
nu. Bet vai visi zina, kā veidojās
Latvijas valsts?
Toreiz
divdesmitā
gad
simta sākumā, kad Latvijas teri
torija atradās cariskās Krievijas
sastāvā, gaišākie prāti, virsnieki,
garīdznieki, kultūras darbinieki
un citi inteliģences pārstāvji
no Vidzemes un Kurzemes
guberņām un Latgales, kura
toreiz
atradās
Vitebskas
guberņas sastāvā, pulcējās kopā
dažādos saietos, līdz vienojās
par neatkarīgas valsts Latvijas
izveidošanas nepieciešamību.
Daudzi nezina, ka tieši latgalieši
bija tie, kas iestājās par
neatkarīgas valsts izveidošanu,
kamēr Vidzemes un Kurzemes
pārstāvji uzstāja uz Latvijas
autonomijas
pietiekamību
Krievijas sastāvā. Latgalieši sa
vulaik bija pārdzīvojuši sma
gus laikus Vitebskas guberņas
sastāvā,
latgaliešu
valodas
un drukas aizliegumu, tāpēc

viņu prasības bija kardinālas,
un galā arī īstenojās. Latvijas
valsts neatkarība tika izcīnīta
smagās kaujās ar ienaidniek
iem. Kā svarīgākās un izšķirošas
tiek pieminētas kaujas un uz
vara pār Bermonta karaspēku
mūsu valsts rietumu daļā, bet
ne mazāk svarīgas un izšķirošas
kaujas tika izcīnītas arī Latvijas
teritorijas austrumu daļā, 1920.
gadā atbrīvojot Latvijas teritoriju
no boļševikiem jeb lieliniekiem.
Šajās cīņās īpaša loma bija Balvu
un tās apkārtnes iedzīvotājiem,
kuri partizānu cīņās, nesagaidot
Latvijas regulāro armiju, paši
saviem spēkiem atbrīvoja savu
Balvu apkārtnes teritoriju no lieli
niekiem. Partizānu pulkā cīnījās
dažādu tautību cīnītāji, daudzi
no viņiem krita varoņu nāvē,
daudzi no viņiem ir apbalvoti ar
Lāčplēša ordeņiem. Iespējams,
arī šodien zālē ir šo karavīru un
varoņu mazbērni vai dzimtas
turpinātāji. Tāpēc Balvu pilsētas
centrā stalti stāv Staņislava
piemineklis, veltīts Balvu puses
partizāniem, brīvības cīnītājiem.
Tā nav vienīgi piemiņas vieta
kritušajiem, tas ir apliecinājums
tam, ka dzīvi palikušie pēc
Pirmā pasaules kara un brīvības
cīņām sakārtoja un sakopa karā
izpostīto zemi un ēkas, un div
desmit gadu laikā uzcēla Latvijas
valsti plaukstošu un varenu, kurā
valdīja pārticība un labklājība.
Latvijas izaugsmes pamatā bija
ikviena iedzīvotāja darbs un
griba strādāt savas ģimenes un

valsts labā. Šis piemineklis ir
atgādinājums mums par to, ka
nav cita ceļa, kā vien paļāvība
uz Dievu un saviem spēkiem, lai
mēs ikviens sasniegtu labklājību
un mūsu valsts izaugsmi.
Dievs svētī Latviju!”
Balvu
Romas
katoļu
baznīcas priesteris Mārtiņš Klušs
klātesošos aicināja padomāt,
kādu dāvanu katrs no sevis mēs
varēt uzdāvināt Latvijai. Vai
tas būtu katra darbs, dzīve, at
tieksme pret lietām, kas tiek
darītas, vai arī dāvana Latvijai ir
katra paša ģimene.
Sarīkojumā uzstājās brīnišķīgi
viesmākslinieki
Latvijas
Nacionālā teātra aktrise Indra
Burkovska, dziedātāja, vokāliste
Inguna Kalniņa, koncertmeistars,
pianists un komponists Val
dis
Zilveris, kuri bija sagatavojuši
muzikāli, dzejisku programmu,
kuras laikā tika lasīti fragmenti no
Māras Zālītes darbiem, dzeja no
Dinas Bitēnas-Sirmās krājumiem,
Jons Druce-Bārenīši, Imants
Ziedonis, Jānis Rainis, Rūdolfs
Blaumanis. Dziedātāja Inguna
Kalniņa izpildīja latviešu tautas
dziesmas un karavīru dziesmas.
18.
novembra
svinīgajā
pasākumā Balvu novada domes
Atzinības raksti tika pasniegti
Stanislavam Cibulim, Terēzai
Čudarkinai, Sarmai Dunskai,
Irēnai
Ertmanei,
Anastasijai
Ločmelei, Ilona Ločmelei, Sani
tai Putniņai, Ligitai Pušpurei,
Arvīdam Raciborskim, Andrejam
Tūmiņam un Vitai Vācietei.

Ar svinīgu dziesmu svētkus atklāja Balvu novada jauktais koris „Mirklis”.

Valsts svētkos tika pasniegti 11 Balvu novada domes Atzinības raksti, tai skaitā
arī Arvīdam Raciborskim (pirmais no kreisās), Vitai Vācietei un Andrejam
Tūmiņam.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Terēza
Čudarkina Atzinības rakstu saņēma par kvalitatīvu un apzinīgu novada
vispārējās izglītības darba vadību. Jāpiebilst, ka Terēza izglītības jomā strādā
kopš 1988.gada.

Par ilggadēju darbību Balvu teritoriālajā invalīdu biedrībā un ieguldījumu
invalīdu sociālās integrācijas veicinšānā Atzinības raksts tika pasniegts arī
Stanislavam Cibulim.

Par īpašiem nopelniem Balvu novada labā tika godinātas un Atzinības rakstu saņēma Anastasija Ločmele (foto otrā
no labās), Ilona Ločmele, Sanita Putniņa un Ligita Pušpure. Jāatzīmē, ka Balvu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļas vadītāja Ligita Pušpure 24.novembrī Liepājā saņēma Voldemāra Caunes balvu „Gada bibliotekārs darbā ar
bērniem un jauniešiem”.

Par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē tika sumināta
Balvu slimnīcas speciāliste Sarma Dunska.
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Ceļā uz Latvijas simtgadi Balvu
novadā

Arī Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētājas palīdze Irēna Ertmane bija viena no Atzinības raksta
saņēmējiem.

Svētku sarīkojumā brīnišķīgu koncertprogrammu sniedza koncertmeistars,
pianists un komponists Valdis Zilveris, Latvijas Nacionālā teātra aktrise Indra
Burkovska (pirmā no kreisās) un dziedātāja, vokāliste Inguna Kalniņa.

Lielākie mērķi un uzdevumi,
kas Balvu novadā jāpaveic sagaidot
Latvijas simtgadi, ir Balvu Kultūras
un atpūtas centra renovācija,
pieminekļa Latgales partizānu
pulka
kritušajiem
karavīriem
atjaunošana,
koktēlnieka
un
garīdznieka Antona Rimoviča
pieminekļa un laukuma izveide,
Balvu pilsētas stadiona rekon
strukcija, kā arī Bērnu parka izvei
de.
Šobrīd jau notiek darbi pie
kultūras centra atjaunošanas,
taču darba ir daudz un pārmaiņas
iecerētas patiešām vērienīgas,
tāpēc plānots, ka paies aptuveni
divi gadi, līdz uzstādītais mērķis
tiks sasniegts.
Tā kā Balvu novadā cilvēki
ļoti lepojas ar pieminekli Lat
gales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem kā simbolu Latvijas
neatkarībai, ir paredzēts to atjau
not, lai 2019. gadā, kad Latgales
partizānu pulkam apritēs 100 gadi,
tas būtu kā cieņas apliecinājums

brīvības cīnītājiem.
Vēl viena no lielākajām iecerēm
ir koktēlnieka un garīdznieka An
tona Rimoviča pieminekļa un lau
kuma izveide. Antons Rimovičs
devis nenovērtējumu ieguldījumu
strādājot Balvu Romas katoļu
draudzē, kā arī savu mūžu atdevis
kalpošanai Dievam un cilvēkiem
tieši Latgalē.
Bez
iepriekšminētajām
aktivitātēm Balvu novads ņems
aktīvu dalību Valsts simtgades
centrālajos pasākumos – Latgales
kongresā, folkloras festivālā „Bal
tica”, Vispārējos Latviešu dziesmu
un deju svētkos, akcijā „Apskauj
Latviju” un daudzās citās.
Idejas simtgades svinībām
joprojām tiek pilnveidotas, arvien
tiek izdomāts kaut kas jauns un
vēl nebijis, tāpēc droši var apgal
vot, ka simtgades svinības Balvu
novadā būs krāšņas, sirds siltuma
piepildītas, atmiņā un vēsturē
paliekošas.

Balvi Ziemassvētku rotās

Svētku sarīkojumu noslēdza dziedošā Eriņu ģimene.

Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
pašvaldībās aicina pieteikt bērnus ar funkcionāliem
traucējumiem

Latgales plānošanas reģiona
projekta „Deinstitucionalizācijas
pasākumu
īstenošana
Lat
gales reģionā” ietvaros Latgales
pašvaldībās
dažādām
mērķa
grupām ir paredzēta virkne sociāla
rakstura pakalpojumu. Bezmaksas
sociālās rehabilitācijas pakalpo
jumu saņemšana ir paredzēta
arī bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Lai
saņemtu
sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus bez
maksas vecākiem, kuri audzi
na bērnus ar funkcionāliem
traucējumiem un kuriem noteikta
invaliditāte, sākumā ir jāpiesakās
bērnu
individuālo
vajadzību
izvērtēšanai un atbalsta plāna
izstrādei
savas
pašvaldības
Sociālajā dienestā! Balvu novada
pašvaldības Sociālajā dienestā
kontaktpersona ir Sociālā dienesta
vadītāja Anita Petrova, tālrunis
64521998 vai mobilais 29146294.
Šobrīd no vecākiem un
aizbildņiem,
kuru
bērniem
noteikta invaliditāte un kuri
dzīvo ģimenēs, audžuģimenēs
vai aizbildņu ģimenēs, Latgales
reģiona pašvaldībās saņemti 311

iesniegumi.
Latgales plānošanas reģions
aicina tos vecākus un aizbildņus,
kuru aizgādībā ir bērni ar
funkcionāliem
traucējumiem,
vērsties
savas
pašvaldības
sociālajos dienestos un pie
teikties individuālo vajadzību
izvērtēšanai un atbalsta plāna
izstrādei. Jau 2017. gada pavasarī,
pamatojoties uz individuālajiem
atbalsta plāniem, būs iespēja sākt
saņemt plānā noteiktos sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus gan
bērniem, gan bērnu vecākiem.
Paredzēts, ka Latgales reģionā
projekta laikā 533 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem būs
iespēja saņemt sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpo
jumus.
Bērna individuālo izvērtēšanu
veic
profesionāla
speciālistu
komanda, kurā darbojas sociālais
darbinieks,
psihologs,
ergo
terapeits, pēc nepieciešamības
tiek
piesaistīts
fizioterapeits.
Izvērtēšanas mērķis ir nevis uzstādīt
diagnozi, bet saprast, kā bērnam
trūkst, lai viņš justos labāk, tātad –
kāds atbalsts viņam nepieciešams.

Speciālisti nosaka, kas bērnam
papildus nepieciešams, lai uzlabo
tu viņa veselības stāvokli.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu
izvērtēšanas procesu, kā arī lieki
nesatrauktu bērnus, speciālisti
izvērtēšanu veic bērniem ierastā
vidē – viņu dzīvesvietā vai arī
vienojas par citu tikšanās vietu,
piemēram, mācību iestādē vai die
nas centra telpās, kur ikdienā uz
turas bērns.
Sīkāk ar bērna ar funkcionāliem
traucējumiem attīstības vērtēšanas
kritērijiem
un
individuālā
izvērtējuma
metodiku
var
iepazīties Labklājības ministrijas
mājaslapā:
h tt p : / / w w w. l m . g o v. l v / u p load/berni_c/bernu_metodika_ft_
gala_220716.pdf.
Vairāk
par
deinstitucionalizācijas
projekta
ieviešanas gaitu Latgalē var lasīt
šeit: http://latgale.lv/lv/di.
Vairāk
informācijas:
Ināra
Krūtkrāmele,
projek
ta
“Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales
reģionā” vadītāja, t.: 65440862,
inara.krutkramele@latgale.lv.

Eiroreģiona „Pleskava, Livonija” Prezidija sēde Balvos
29.novembrī Balvos notika
Eiroreģiona „Pleskava, Livonija”
Prezidija sēde, kurā piedalījās
Eiroreģiona prezidents Andris
Kazinovskis un Eiroreģiona Lat
vijas sekcijas izpilddirektors Juris
Annuškāns, Pleskavas sekcijas
prezidents Vladimirs Lavrenovs

un Igaunijas sekcijas prezidents
Madis Gross, kā arī citi pārstāvji.
Prezidija sēdē tika pārrunāti
jautājumi
par
Eiroreģiona
funkcijām un uzdevumiem, ap
spriesti šī gada notikumi, sniegti
priekšlikumi un idejas sadarbībai
2017.gadā. Puses vienojās par

pasākumiem, kuros tiks iesaistīti
visi Eiroreģiona partneri.
Tikšanās laikā tika pieņemts
lēmums nākošā gada aprīlī
rīkot padomes sēdi, kā arī gada
sakumā organizēt kārtējo Prezidi
ja sēdi.

27.novembrī, Adventes pirmajā
svētdienā, pilsētas lielajā eglē tika
iedegtas gaismiņas. Sanākušos
balveniešus, jo īpaši mazākos,
rotaļās veda divi atraktīvi rūķi, kā
arī Ziemassvētku vecītis, kurš jau
bija atvedis pirmo dāvanu vezumu.
Kamēr tika gaidīta eglītes
iedegšanās, ar rosīgām dejām
uzstājās deju studijas Terpsi
hora mazie dejotāji, aicinādami
izkustēties arī pieaugušos.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andris

Kazinovskis šajā mierīgajā laikā
iedzīvotājiem vēlēja būt kopā
ģimenēs, kā arī pavadīt šo laiku
mierīgi, klusi, ar pārdomām, kā arī,
lai Ziemassvētki tiešām būtu balti!
Jāpiebilst, ka Balvu pilsētu
Ziemassvētku laikā rotā ne tikai
centrālā egle, bet arī citi svētku
rotājumi – skvērā izgaismoti koki
un egle, parkā stilizētas eglītes,
izgaismoti koki un stalti brieži, ko
darinājusi Balvu Teritoriālā invalīdu
biedrība, kā arī citi Ziemassvētku
rotājumi.

Izrotā māju Ziemassvētkiem un
iegūsti vērtīgu balvu

Balvu novada pašvaldība ir
izsludinājusi konkursu „Skaistākais
Ziemassvētku noformējums” un
aicina Balvu novada privātmāju
īpašniekus, iestāžu un uzņēmumu
vadītājus
un
darbiniekus,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iedzīvotājus
piedalīties
šajā
konkursā, un visiem kopā vei
dot mūsu pilsētas un novada
Ziemassvētku noformējumu.
Noformēto objektu dalībai
konkursā var pieteikt vērtējamā
objekta pārstāvis vai jebkura cita
persona no 2016.gada 1.decem
bra līdz 2016.gada 26.decem
brim (ieskaitot), sūtot pietei
kuma veidlapu uz e-pasta adresi
lauma.kalva@balvi.lv.
Konkursam pieteiktos ob
jektus vērtēs žūrijas komisija
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trīs
kategorijās:
privātmāju
noformējums;
daudzstāvu
dzīvojamo māju noformējums
(dzīvokļu balkoni, lodžijas, logi u.
tml.); uzņēmumu un sabiedrisko
ēku noformējums.
Konkursa objektu vērtēšana
notiks
no
27.12.2016.
līdz
29.12.2016., bet rezultāti tiks
paziņoti un uzvarētāji apbalvoti
2017.gada janvārī.
Konkursa noslēgumā pirmo trīs
vietu ieguvējiem katrā kategorijā
tiks piešķirtas atzinības naudas
izteiksmē: I vietai – EUR 100; II
vietai – EUR 70; III vietai – EUR 50.
Informācija par konkursu (t.sk.
nolikums, pieteikuma veidlapa)
pieejama pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv.
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Pasniegtas Balvu novada gada balvas uzņēmējdarbībā
Jau tradicionāli novembra
nogalē Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar Ziemeļlatgales bizne
sa un tūrisma centru rīko pasākumu

Balvu novada „Uzņēmēju gada
balle”, kurā tiek pasniegtas bal
vas novada uzņēmējiem dažādās
nominācijās. Šogad balle un balvu

pasniegšana 16 nominantiem no
tika 25. novembrī Kubulu kultūras
namā.

„Gada mājražotājs” - Ilona Seņka, zemnieku saimniecībā „Dižarāji” nodarbojas ar gaļas pārstrādi – kūpināšanu.
Darbību uzsākusi šī gada maijā un plāno to turpināt, paplašinot piedāvājuma sortimentu.

Par gada „Jauno uzņēmēju” šogad tika atzīta Kristīne Ločmele, kura
ir picērijas „Zebra” īpašniece. Vadītāja pastāstīja, ka uzņēmumā tiek
nodarbināti 5 darbinieki, klientiem tiek piedāvātas 14 veidu dažādu izmēru
picas un citi produkti. Picērija Balvos darbojas jau gandrīz gadu, un, kā atzīst
Kristīne, izdarītā izvēle, veidot savu biznesu, ne mirkli nav nožēlota.

Balvu pilsētā visiem zināma ir
grāmatnīca „Litiņa”, kuru vada
Lilita Aleksāne. Šī uzņēmēja šogad
saņēma balvu nominācijā „Gada
tirgotājs”. Šogad uzņēmums svin 20
gadu jubileju.

Balvu nominācijā „Netradicionālā saimniecība laukos” saņēma SIA
„Kalnajāņi 1” īpašniece Ingrīda Jeromanova, kura kopš 2012.gada
Briežuciema pagastā audzē vīnogas. Šobrīd saimniecībā ir 14 vīnogu šķirnes.

Par pasākuma apmeklētāju labsajūtu un pozitīvo gaisotni visa vakara gaitā
rūpējās Nacionālā teātra aktieri – Dita Lūriņa un Gundars Grasbergs.

„Gada amatnieka” balvu saņēma IK „Minūte” īpašnieks Leons Belka, kurš
ar pulksteņu un dažādu citu priekšmetu remontēšanu nodarbojas jau kopš
1989.gada. Uzņēmējs izteica pateicību visiem klientiem, kuri izmanto
sniegtos pakalpojumus, tomēr atzina, ka nākotnē vēlētos redzēt palīgus vai
konkurentus, kuri pārņemtu amata prasmes.

Balvu novada „Gada eksportētāja” balvu saņēma SIA „Kalegnum” īpašnieks Kārlis Brūvers, kura uzņēmums no
darbojas ar koka kāpņu ražošanu. Produkcija pamatā tiek eksportēta uz Skandināvijas valstīm, bet tiek sūtīta arī uz
Spāniju, Angliju, Franciju un citām valstīm. Balvu novadā uzņēmums darbojas jau 3 gadus.
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Par „Pieredzējušu uzņēmēju laukos” tika atzīts Aivars Zaikovskis, IK „Panga”, kurš nodarbojas ar biškopību. Kā atzīst
saimnieks, mūsu reģions ir ekoloģiski tīrs, kas ļauj sasniegt labus rezultātus biškopības nozarē.

Ziedus un apsveikumus pasākumā saņēma arī „Gada būvnieks” Vladimirs
Koržakovs, SIA „Veskor”. Uzņēmums strādā galvenokārt Balvu novadā, veic
dažādus celtniecības un remontdarbus. Lielākais objekts, pie kura strādāts, ir
Balvu pareizticīgo baznīcas guļbūves montāža.

Neviltotas ovācijas un aplausus saņēma SIA „Vaduguns” kolektīvs, kuri tika apbalvoti nominācijā „Novada tēla
popularizētājs”. „Vaduguns” jau 66 gadus ar jaunākajām ziņām nāk pie saviem lasītājiem ne tikai Balvu, bet arī citos
Latvijas novados.
Pasākumā tika sumināti divi jaunie lauksaimnieki no Vectilžas pagasta.
Artūrs Jermacāns (pirmais no kreisās), ZS „Kronīši”, saņēma balvu nominācijā
„Gada bioloģiskā saimniecība”. Savukārt Igors Lazorenko, ZS „Ezeriņi” tika
atzīts par „Gada jauno lauksaimnieku”.

„Frizētavas Elija” īpašniece Egita Circene (pirmā no kreisās) saņēma apbalvojumu nominācijā „Gada pakalpojums”. Bet SIA „Balvu Bildes”, kuru
vada Natālija Noskova, saņēma balvu nominācijā „Stabils uzņēmums”. Abi
uzņēmumi ik dienu ar prieku gaida savus klientus. Jāatzīmē, ka arī „Balvu
Bildes” šogad atzīmē 20.gadadienu.

Par svētku organizatorisko pusi rūpējās PA „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” kolektīvs –Inta Kaļva (pirmā
no kreisās), Ineta Bordāne, Gunta Božoka.
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Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis piedalās dziedāšanas Nordplus Junior projekta dalībnieku
meistarklasēs
tikšanās Kauņā

19.novembrī
Briežuciema
etnogrāfiskā ansambļa dāmas
devās uz Rīgu, lai piedalītos
dziedāšanas meistarklasēs. Vēlāk
Biedrības namā kopā ar folkloras
kopu „Skandinieki”, kolektīvi no

Latvijas, no Igaunijas un Lietuvas
koncertēja valsts simtgadei veltītā
patriotiskā, emocionālā, skaistā
koncertā. Koncerta laikā katrs
uzaicinātais kolektīvs vienu dzies
mu uz skatuves dziedāja kopā ar

skandiniekiem, jo pasākums bija
veltīts arī folkloras kopas „Skandi
nieki” jubilejai. Šīs kopā dziedātās
dziesmas ir izdodas grāmatā.
Briežciemietes saviem folkloras
draugiem uzdāvināja Valentīnas
Kašas grāmatu par Briežuciemu
un meistara Andra Ločmeļa ga
tavoto briedi – svečturi. Esam
kārtējo riezi aizveduši un plašai
publikai parādījuši sava pagasta,
novada, Latgales bagātības, ar
kurām lepojamies paši, labprāt
dalāmies ar citiem! Dziedātājas
mājup devās gandarītas, jo bija
iespēja ne tikai pašām piedalīties,
bet arī baudīt skaistu koncertu,
iegūt jaunas idejas, pieredzi, at
kal būt kopā uz vienas skatuves
ar kolektīviem, ar kuriem kopā
būts „Baltica” un citos pasākumos.
Meistarklasēs sievas iemācījās arī
igauņu, setu rotaļas un dziesmas.

Ir noslēdzies Taivānas rīkotais 47. Pasaules bērnu
zīmējumu konkurss

Pasaules bērnu zīmējumu
konkurss Ķīnas Republikā (Taivānā)
tika rīkots jau 47. reizi, kur radošie
darbi tika saņemti no apmēram 50
valstīm. Bērni no Latvijas arī šogad
aktīvi piedalījās konkursā, iesūtot
vairākus darbus. No tiem Taivānas
žūrija apbalvojumus piešķīra 73
Latvijas bērnu darbiem vecumā no
6 -15 gadiem, kuru skaitā arī viena
zelta, divas sudraba un divas bron
zas godalgas.
Lai atzīmētu Latvijas bērnu
sasniegumus, Taipejas Misijas
Latvijas Republikā pārstāvis un
vadītājs Rong – chuan Wu sirsnīgā
pieņemšanā 25. novembrī Rīgas
Latviešu biedrības nama Baltajā
zālē godināja laureātus.
Prieks, ka šajā konkursā
Atzinības rakstus – Goda Diplomus
saņēmuši Balvu Mākslas skolas

audzēkņi: Samanta Kaļva, Nellija
Teilāne, Ikola Mačāne.

Paldies skolotājiem
Šaicānei un Elitai Teilānei!

Lienei

Deju studija „Terpsihora” startē līnijdeju čempionātā

Šī gada 19. novembrī Kultūras
pilī Ziemeļblāzma, Rīgā, notika
7. Latvijas Nacionālais līnijdeju
čempionāts, pulcējot skatītājus,
atbalstītājus, vecākus un 172
dalībniekus no visas Latvijas,
to starpā bija arī Balvu solo un
komandas dejotāji no deju studijas
„Terpsihora”.
Šis gads bija īpašs ar to, ka
deju grupa „Lulū” (no deju studijas
„Terpsihora”) bija vienīgie dejotāji,
kam tika uzticēts godpilnais
pienākums svinīgi atklāt un noslēgt
šo čempionātu ar īpaši Latvijas
Neatkarības proklamēšanas die
nai veltīto priekšnesumu „Zibsnī
zvaigznes”, ko 17. novembrī bija
iespējams vērot arī BPVV, BVĢ,
Balvu pansionātā, Bērzkalnē un
18.novembrī Bērzpilī.
Sacensībās dejotāji no Balviem
startēja 3 dažādās divīzijās, pirmā
no tām bija solo dejotājiem - social
solo devīzija, kurā piedalījās četras
dejotājas no Balviem - Elīna Sīle,
Viktorija Koļuševa, Sintija Vīksniņa,
iegūstot 9.vietu, un Karlīna Ločane,
iegūstot 6.vietu.
Atlikušajās
divās
divīzijās
startēja komandas. Social ProLine
junior devīzijā deju grupa „Bella”
no deju studijas „Terpsihora”,
kurām bija jāstartē ar trīs dažādām

līnijdejām – funky, east coast swing
un cha cha cha, uzrādija labu
sniegumu un ieguva godpilno
1.vietu. Šo sniegumu vērtēja kom
petenti žūrijas locekļi no LLKVDA
(Latvijas līnijdeju un kantri vesterna
asociācijas) un Lietuvas.

Savukārt Showtim divīzijā bija
atļauts startēt ar neierobežotu deju
skaitu, deju grupa „Lulū” piedalījās
ar vienu vienīgu numuru - Līgas
Morozas-Ušackas
horeografiju
„Rokenrola maigā varā”, iegūstot
1.vietu savā divīzijā.

No 2016.gada augusta līdz
2018.gada
augustam
Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola (BPVV) piedalās Nord
plus Junior projekta „Inovatīvas
metodes valodu un kultūras
mācīšanā” aktivitātēs un sadarbo
jas ar skolām Lietuvā un Dānijā.
Projekta mērķis ir sniegt zināšanas
un veicināt izpratni par projekta
dalībvalstu valodām un kultūru.
Projekta laikā jāveic dažādas ar
angļu un latviešu valodām saistītas
aktivitātes savā skolā, kā arī
plānotas skolēnu apmaiņas vizītes,
kuru laikā skolēni mācās projek
ta dalībvalstu valodas un iegūst
informāciju par to kultūru gan no
prezentācijām, gan ekskursijām.
Pirmā projekta dalībnieku
tikšanās noritēja no 2016.gada 7.
līdz 11.novembrim Kauņā, Lietuvā,
un uz to devās 10 BPVV skolēni
kopā ar angļu valodas skolotāju
Inesi Circeni. Šīs nedēļas laikā
skolēni dzīvoja viesģimenēs un
varēja iepazīt lietuviešu ikdie
nu no „iekšienes”. Tāpat arī tika
organizētas izglītojošas aktivitātes,
kurās labāk izprast lietuviešu
kultūru un valodu, piemēram,
Rumšiškes brīvdabas muzejā mūs

sagaidīja ģimene, kura, tērpusies
tautastērpos, dziedāja lietuviešiem
tradicionālās dziesmas, spēlēja un
deva iespēju arī skolēniem uzspēlēt
senos mūzikas instrumentus, kā arī
visus projekta dalībniekus iesaistīja
senajās lietuviešu spēlēs un dejās.
Tāpat arī ekskursija uz Lietuvas
galvaspilsētu Viļņu sniedza ies
paidus par Lietuvas arhitektūru.
Lai apgūtu pamatfrāzes lietuviešu
valodā, skolā tika organizēts gru
pu darbs, kurā skolēni izspēlēja
dažādas dzīves situācijas. Vakaros
pēc projekta aktivitātēm lietuviešu
skolēni savus viesus iepazīstināja
ar izklaides iespējām pilsētā, devās
uz kafejnīcām, boulingu un citur.
Nedēļa paskrēja ļoti ātri
un izveidojās dažas tik ciešas
draudzības saites, ka pat bija grūti
šķirties no jauniegūtajiem drau
giem un negribējās doties mājup.
Taču skumjām nav vietas, jo jau
marta sākumā nākošā projekta
dalībnieku tikšanās notiks Latvijā,
un skolēniem būs iespēja atkal sa
tikt savus jaunos draugus un mācīt
viņiem latviešu valodu.
Inese Circene
BPVV skolotāja

Velomaršruts Nr. 34 “Rypoj vasals!”
saņem Latgales tūrisma gada balvu
2. decembrī Ludzā norisinājās
Latgales reģiona tūrisma konfe
rence, kuras laikā tika pasnieg
tas Latgales tūrisma gada bal
vas. Nominācijā “Inovatīvākais
tūrisma produkts 2016” kā labākais
tika atzīts pirmais marķētais
velotūrisma maršruts Latgalē – Nr.
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34 “Rypoj vasals!”, kas ved cauri
pieciem Ziemeļlatgales novadiem.
Velomaršrutu 169 km garumā
izveidoja Balvu, Viļakas, Rugāju,
Baltinavas un Kārsavas novadu
tūrisma speciālisti sadarbībā ar
velotūrisma eksperti, SIA “Sports S”
vadītāju Santu Paegli.
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Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā Balvu slimnīcā papildus katru dienu

Sākot ar 2017.gadu, tiek ievie
stas minimālās valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās ie
maksas (turpmāk – minimālās
iemaksas), kas darba devējam
ir jāveic par saviem darbinie
kiem. Tādējādi nodrošināts, ka
darbinieki ir sociāli aizsargāti,
piemēram, arī grūtniecības vai
slimības gadījumā, kā arī, darba
gaitām noslēdzoties, saņems ve
cuma pensiju.
Likums “Par valsts sociālo
apdrošināšanu” paredz, ka ar
2017.gada 1.janvāri par ikvienu
darbinieku neatkarīgi no tā, vai
viņš strādā pilnu vai nepilnu dar
ba dienu, vai tikai noteiktu stun
du skaitu kalendāra mēnesī, dar
ba devējam par viņu ir jāmaksā
minimālās iemaksas. Tās veic arī
mikrouzņēmumi par katru no
saviem darbiniekiem neatkarīgi
no mēneša apgrozījuma.
2017.gadā mēneša minimālo
iemaksu
objekts
ir
trīs
ceturtdaļas no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas
apmēra. 2017.gadā minimālā
mēneša alga ir 380 euro, tātad
minimālo obligāto iemaksu ob
jekts ir 285 euro. Ar 2018.gada
1.janvāri minimālo iemaksu ob
jekts būs pilna minimālā mēneša
darba alga. Minimālās iemaksas
aprēķina, piemērojot obligāto
iemaksu likmi, kas vispārējā
gadījumā – 34,09 %.
Kam minimālās iemak
sas nepiemēro vai piemēro
samazinātā apjomā
Minimālās
iemaksas
ir
samazinātas vai tās veic no
faktiskā algotā darbā aprēķinātā
ienākuma šādām personām:
• vecuma pensiju saņēmējiem;
• personām, kurām līdz ve
cuma pensijas piešķiršanai ir
palikuši pieci gadi vai mazāk un
kas pirms tam vismaz 12 mēnešus
nav bijusi darba ņēmēja vai
pašnodarbinātā statusā;
• personām ar I un II grupas
invaliditāti;
• pirmos trīs mēnešus per
sonai, kas pirmreizēji kļūst par
darba ņēmēju;
• jauniešiem līdz 24 gadu ve
cumam, kuras mācās vai studē;
• notiesātajam,
kas
soda
izciešanas laikā strādā;

• darba devējam, kas maksā
nodokļus vispārējā režīmā,
darba
ņēmējam
periodā,
kad tas ir cita darba devēja
– mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja – darbinieks.
Ja minētās personas ir
mikrouzņēmumu
nodokļa
maksātājas, tad 2017.gadā viņām
piemēro iemaksu objektu trīs
astotdaļu apmērā no minimālās
mēneša darba algas jeb 142,50
euro.
Savukārt 2018.gadā iemaksu
objektam jābūt ne mazākam par
pusi no minimālās mēneša dar
ba algas. Ja nodokļi tiek maksāti
vispārējā kārtībā, minētajām
personām minimālās iemaksas
veic no faktiskā algotā darbā
aprēķinātā ienākuma (darba al
gas).
Minimālās sociālās iemaksas
nepiemēro:
• pašnodarbinātajiem;
• sezonas
laukstrādnieku
ienākuma nodokļa maksātājiem;
• iekšzemes darba ņēmējam
pie darba devēja ārvalstnieka;
• ārvalstu darba ņēmējam pie
darba devēja ārvalstnieka.
Kā
piemēro,
maksājot
nodokļus vispārējā režīmā
Ja darba alga ir mazāka par
minimālo mēneša darba algu,
minimālās iemaksas no starpības
starp minimālo mēneša dar
ba algu (2017.gadā 285 euro)
un
faktiski
aprēķinātajiem
ienākumiem veic darba devējs
no saviem līdzekļiem.
Minimālās iemaksas veic tas
darba devējs, kuru darba ņēmējs
savā algas nodokļa grāmatiņā ir
atzīmējis kā galveno ienākuma
gūšanas vietu. Ja darbinieks algas
nodokļa grāmatiņā nav atzīmējis
nevienu ienākuma gūšanas vie
tu, VID vienas darba dienas
laikā Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā (EDS) informē to darba
devēju, kurš pirmais ir iesniedzis
ziņas par darba ņēmēja statusa
iegūšanu, un turpmāk viņam
ir jāveic minimālās iemaksas
par šo darbinieku. Tāpat VID
informē darba devēju par to,
ka minimālās iemaksas turpmāk
par konkrēto darbinieku var
neveikt. Darbinieks var algas
nodokļa grāmatiņā mainīt savu

izvēlēto galveno ienākuma
gūšanas vietu.
Detalizēta informācija par
minimālo iemaksu veikšanu ir
pieejama www.vid.gov.lv sadaļā
„Nodokļi” – „Valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemak
sas” – „Minimālās valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās ie
maksas darba devējiem, kuri
nodokļus
maksā
vispārējā
režīmā”.
Kā
piemēro
mikro
uzņēmumu
nodokļa
maksātājiem
Sākot ar 2017.gada 1.janvāri,
mikrouzņēmumu nodokļa likme
no 9 % tiek samazināta uz 5 %.
Darba
devējs,
kas
ir
mikrouzņēmumu
nodokļa
maksātājs,
minimālās
ie
maksas (gan darba devēja,
gan darba ņēmēja daļu) no
saviem līdzekļiem par katru
mikrouzņēmuma
darbinieku
veic līdz ceturksnim sekojošā
mēneša 15.datumam. Minimālās
iemaksas veic visi darba devēji
– mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāji – par katru savu dar
binieku arī tad, ja konkrētais dar
ba ņēmējs strādā pie vairākiem
darba devējiem.
Detalizēta informācija par
minimālo iemaksu veikšanu
mikrouzņēmumu
nodokļa
maksātājam ir pieejama www.
vid.gov.lv sadaļā „Nodokļi” –
„Mikrouzņēmumu
nodoklis”
– „Minimālās valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās
iemaksas darba devējam –
mikrouzņēmumu
nodokļa
maksātājam”.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā
aicinām
zvanīt
uz VID Nodokļu un muitas
informatīvo tālruni 67120000,
vērsties ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā, vai arī
uzdot jautājumus rakstiski VID
tīmekļa vietnes sadaļā Kontakti.
VID Sabiedrisko attiecību
daļa
tālr. 67122668, 67122670,
26351438, 26558389
e-pasts
komunikacija@vid.gov.lv

7.decembrī aicinām uz konsultācijām par pieejamo atbalstu biznesa inkubatorā

Biznesa ideju autoriem, kuri
vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību,
kā arī jaunajiem komersantiem,
sākot ar šī gada rudeni ir piee
jams atbalsts Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA) iz
veidotajos reģionālajos biznesa
inkubatoros – uzņēmējdarbības
uzsākšanai
un
attīstībai
nepieciešamā vide, konsultācijas,
apmācības un pasākumi par
vispārīgiem
uzņēmējdarbības
jautājumiem, pakalpojumu un
grantu līdzfinansējums, mentoru
atbalsts. Ziemeļlatgalē šos pa
kalpojumus nodrošina Rēzeknes
biznesa inkubators.
Sadarbībā ar Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centru LIAA

Rēzeknes biznesa inkubators
šī gada 7. decembrī aicina biz
nesa ideju autorus un jaunos
komersantus uz individuālām
konsultācijām par pieejamo at
balstu reģionālo biznesa inkuba
toru programmā un to, kā savu
ideju pārvērst par veiksmīgu biz
nesu.
Konsultācijas notiks sākot
no plkst.10:00 Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā Vid
zemes ielā 2b, Balvos. Lūgums
konsultācijai pieteikties iepriekš,
zvanot pa tālruni
25676064,
29437860, 26461435 vai rakstot
uz skaidrite.baltace@liaa.gov.lv vai
biznesacentrs@balvi.lv.
Īpaši gaidīsim biznesa ideju

autorus un jaunos komersantus
no Balvu, Rugāju, Viļakas un Balti
navas novadiem!
Plānots, ka šādas biznesa
inkubatora konsultāciju dienas
Ziemeļlatgalē notiks vismaz reizi
mēnesī, lai nodrošinātu pakalpo
jumu pieejamību visā Rēzeknes
biznesa inkubatora darbības
teritorijā.
Vairāk informācijas par piee
jamo atbalstu biznesa ideju auto
riem un jaunajiem komersantiem
www.zlbc.lv.

tiks nodrošinātas dežūrārsta – pediatra
konsultācijas

Ņemot vērā lielo pieprasījumu
pēc
pediatru
konsultācijām
reģionā, kā arī, lai mazinātu
gaidīšanas
laiku
pacientiem
uzņemšanas nodaļā un vienlai
kus nodrošinātu nepieciešamo
palīdzības sniegšanu mazajiem pa
cientiem, Balvu slimnīcā ar šā gada
1.decembri papildus būs pieejama
dežūrārsta - pediatra konsultatīvā
pieņemšana. Dežūrārsta - pedi
atra konsultācijas ir pieejamas
visiem mazajiem pacientiem nav nepieciešams ģimenes ārsta
nosūtījums un iepriekšējs pie
raksts.
Marģers Zeitmanis, Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības
valdes priekšsēdētājs: „Balvu
slimnīcā ik gadu piedzimst ap 350
mazuļu, kā mazulim draudzīga
slimnīca, mēs rūpējamies par to,
lai veselības aprūpe mazajiem
pacientiem būtu maksimāli piee
jama. Ņemot vērā pieaugošo
pieprasījumu
pēc
pediatra
konsultācijām,
no
1.decem
bra Balvu slimnīcā papildus
būs pieejams dežūrārsts - pedi
atrs. Tā ir papildus iespēja mūsu
mazajiem pacientiem operatīvi
saņemt pediatra bērnu slimību
speciālista konsultāciju dažādu
saslimšanu gadījumos. Jāuzsver,
ka dežūrpediatru ambulatorās
konsultatīvās
pieņemšanas
neaizstās ģimenes ārsta darbu.
Tajā pašā laikā, tā ir papildu
iespēja vecākiem konsultēties
ar bērnu slimību speciālistu
dažādu saslimšanas, kā arī akūtos
gadījumos. Lai saņemtu Balvu
slimnīcas piedāvāto dežūrpediatra
ambulatoro
konsultāciju
nav
nepieciešams
ģimenes
ārsta
nosūtījums un pieraksts, līdz ar
to nepieciešamības gadījumā
mazajiem pacientiem ir iespējams

saņemt
operatīvu
speciālista
konsultāciju.”
Ar šī gada 1.decembri Bal
vu slimnīcā katru dienu no
plkst.16:00 līdz 18:00 tiek
nodrošināta dežūrārsta - pedi
atra konsultatīvā pieņemšana.
Pārējā diennakts laikā, tāpat kā
līdz šim, tiks nodrošināta dien
nakts neatliekamās medicīniskās
palīdzības saņemšana uzņemšanas
nodaļā.
Dežūrārsts
pediatrs
konsultēs bērnus ar akūtām un
neatliekamām
saslimšanām,
piemēram,
ar
paaugstinātu
temperatūru,
klepu,
vēdera
sāpēm, alerģiskām reakcijām
un tamlīdzīgām saslimšanām,
nepieciešamības gadījumā nosūtot
uz izmeklējumiem un analīzēm,
kā arī vajadzības gadījumā, lem
jot jautājumu par mazā pacienta
stacionēšanu.
Dežūrārsta
pediatra
konsultācija var būt nepieciešama
gadījumos, kad bērns ir sas
limis
(paaugstināta
ķermeņa
temperatūra, vemšana, caureja,
izsitumi) vai bērnam ir ilgstošas
sūdzības
(bieža
slimošana,
ilgstošs klepus, vēdera sāpes,
slikta svara dinamika, aizkavēta
augšana, neskaidras izmaiņas
analīzēs). Konsultācijas tiek snieg
tas arī situācijā, kad vecākiem
ir jautājumi vai bažas par bērna
attīstību, uzvedību, ēšanas para
dumiem, die
nas režīmu, miega
traucējumiem.
Papildus
informāciju
par
dežūrārsta - pediatra konsultatīvo
pieņemšanu var uzzināt pa tālruni
(+371) 64507001, darba laiks no
8:00 līdz 16:00, Balvu slimnīcas
reģistratūra, Balvos, Vidzemes ielā
2. Vairāk informācijas: www.slimnicuapvieniba.lv.

Notika pasākumi jauniešiem „ĪSTENO
SAPNI PAR SAVU BIZNESU”
30.
novembrī
Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošā
vidusskolā un Balvu Valsts
ģimnāzijā
notika
informatīvi
pasākumi vecāko klašu skolēniem
“ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BI
ZNESU!”, kurus rīkoja Latgales
plānošanas
reģiona
Latgales
uzņēmējdarbības centrs (LUC)
sadarbībā ar Ziemeļlatgales bizne
sa un tūrisma centru un vietējiem
uzņēmējiem.
Pasākuma laikā vairāk kā 70
jaunieši guva ieskatu par to, kas ir
uzņēmējdarbība, kā arī diskutēja
un izteica viedokļus par biznesa
uzsākšanas iespējām Balvu novadā
un pieejamiem atbalsta instru
mentiem.
Pasākuma laikā lektori, Lat
gales plānošanas reģiona LUC
darbinieki O. Zuģickis, A. Kucins,
V. Mitenbergs, interaktīvā veidā
rosināja jauniešus domāt un
apsvērt savas vēlmes un iespējas
būt uzņēmējam.
Ar
pārdomātiem
un
iedvesmojošiem stāstiem par
uzņēmējdarbību savā pieredzē
dalījās biškopis un galdnieks, IK
„Panga” īpašnieks A. Zaikovskis
un būvnieks, SIA „BTRS” valdes
priekšsēdētājs R. Trubņiks.
A. Zaikovskis
atzina, ka
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strādājot vienmēr domā par
pievienotās vērtības radīšanu
produkcijai, kā arī par to, kā būt
soli priekšā pārējiem. Uzņēmējs
pastāstīja arī par Nodarbinātības
valsts aģentūras vērtīgo atbalstu,
kurš palīdzēja virzīties uz priekšu
bez aizdevumu ņemšanas bankā.
Savukārt uzņēmējs R. Trubņiks
atzina gūtās pieredzes Norvēģijā
nozīmi kvalitatīvu un daudzpusīgu
pakalpojumu
nodrošināšanā
būvniecībā, tāmēšanā, remontdar
bos savā uzņēmumā, kā arī dalījās
pārdomās par noteicošajiem fak
toriem darbinieka izvēlē.
Abi uzņēmēji atzina, ka
darbs viņiem ir sirdslieta un arī
dzīvesveids,
ka viņi nebaidās
kļūdīties! Tas arī nodrošina
panākumus.
Pasākuma noslēgumā jaunieši
tika iesaistīti darba grupās, kuru
uzdevums bija prezentēt bizne
sa ideju, ko varētu realizēt Balvu
novadā. Četri aktīvākie jaunieši
tika uzaicināti uz Biznesa mēneša
noslēguma pasākumu Daugavpilī,
15. decembrī.
Paldies A. Zaikovskim un R.
Trubņikam par vērtīgajiem piere
dzes stāstiem, jauniešiem par
līdzdarbošanos un
LUC dar
biniekiem par sadarbību!

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 6.decembris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
6.decembrī plkst.19:00 Alfa
kurss Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
7.decembrī
plkst.10:00
Topošo līderu dienu decem
bra aktivitāte Balvu Bērnu un
jauniešu centrā.
9.decembrī
plkst.16:00
Jauniešu
pasākums
“Happy
Friday 2: Ziemīši nāk” Balvu
Bērnu un jauniešu centrā,
Multifunkcionālajā
jaunatnes
iniciatīvu centrā.
10.decembrī
plkst.9:00
Lauku labumu tirdziņš Balvos.
10.decembrī
plkst.19:00
Trešās Adventa sveces iedegšana
kopā ar Māsu Sandru Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
13.decembrī
plkst.14:00
Pateicības un prieka stunda
“Lūcijas dienas gaismas stars”
Sociālajā dienestā. Piedalās
Balvu Bērnu un jauniešu centra
pārstāvji.
13.decembrī
plkst.19:00
Alfa kurss Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
16.decembrī
plkst.12:00
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
labdarības
koncerts
Balvu
vecākajai paaudzei.
16.decembrī
plkst.17:00
Balvu Mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts Balvu
Mūzikas skolā.
17.decembrī
plkst.19:00
Ceturtās
Adventa
sveces
iedegšana un Balvu Mūzikas
skolas vijolnieku un solistu kon
certs Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
18.decembrī
plkst.11:30
Balvu Mūzikas skolas audzēkņu
un pedagogu koncerts Balvu
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
20.decembrī
plkst.19:00
Alfa kursa noslēgums Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
21.decembrī
plkst.18:00
Balvu Mūzikas skolas audzēkņu
koncerts “Ziemassvētkus gaidot”
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
21.decembrī
plkst.18:00
Balvu Bērnu un jauniešu cen
tra Ziemassvētku pasākums –
koncerts “Ziemassvētki pasaku
mežā” Balvu muižas lielajā zālē.
25.decembrī
plkst.15:00
Ziemassvētku
koncertizrāde
“Ziemassvētku stāsts” Balvu
muižā.
Koncertā
piedalās:
Sabīne Krilova - mecosporāns,
Madara Kalniņa - klavieres,
Zane Pakalne - vijole. Konkursa
"Radīti mūzikai" uzvarētājs, tu
bists Kaspars Šmits. Valmieras
kultūras centra jauniešu koris
"Skan", diriģente Liene Zvirbule.
Koncerta vadītājas/stāstnieces dvīnes Lauma un Lelde Ozolas.
Ieejas maksa 3,00 EUR. Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu muižā.
27.decembrī
Balvu
no
vada jauktā kora “Mirklis”
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Ziemassvētku koncerts Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
28.decembrī
plkst.12:00
Bērnu eglītes sarīkojums Balvu
muižā.
1.janvārī plkst.00:30 Jaun
gada salūts laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
Bērzkalnes pagasts
23.decembrī
plkst.10:00
Ziemassvētku eglīte pirmssko
las vecuma bērniem Bērzkalnes
bērnudārza zālē.
29.decembrī
plkst.19:00
Vecgada
balle
pagasta
iedzīvotājiem
Bērzkalnes
kultūras un atpūtas centrā.
Briežuciema pagasts
Līdz 15.decembrim iedzīvotāji
tiek aicināti iesniegt apsveiku
mus, pateicības vārdus, raks
tus un vēlējumus Briežuciema
pagasta avīzītei, kas tiks izdota
20.decembrī.
20.decembrī Ziemassvētku
vecītis apciemos Briežuciema
pirmsskolas un pamatskolas ve
cuma bērnus.
30.decembrī
plkst.20:00
Gada noslēguma pasākums
Briežuciema tautas namā. “Zelta
čiekuru” pasniegšana pagasta
iedzīvotājiem.
Briežuciema
pašdarbnieku
muzikālie
priekšnesumi un Gaigalavas
teātra izrāde “Šedevrs”.
30.decembrī
plkst.22:00
Deju vakars kopā ar Jāni Ločmeli
Briežuciema tautas namā. Ieeja
brīva.
Kubulu pagasts
11.decembrī
plkst.14:00
Baltinavas
amatierteātra
“Palādas” izrāde “Lauku kūrorts
pilsētniekiem” Kubulu kultūras
namā. Biļetes cena 2,00 EUR.
18.decembrī
plkst.16:00
Labo
domu
Ziemassvētki
Kubulu kultūras namā. Ieejas
biļete 5,00 EUR. Biļetes pieeja
mas iepriekšpārdošanā Kubulu
kultūras namā, T: 29121586.
25.decembrī
plkst.22:00
Ziemassvētku
balle
Kubulu
kultūras namā kopā ar Ritu un
Māri Keišiem. Ieejas maksa 3,00
EUR. Iespēja rezervēt galdiņu pa
tālruni: 26367693.
26.decembrī
plkst.15:00
Pūtēju orķestra “Balvi” koncerts
Kubulu kultūras namā.
1.janvārī plkst.01:00 Jaunā
gada balle Kubulu kultūras namā.
Spēlēs Gregs no grupas “Baltie
lāči”. Ieejas maksa 3,00 EUR.
Vīksnas pagasts
20.decembrī
plkst.10:00
Jautra Ziemassvētku rotaļu prog
ramma bērniem “Flinstonam
ir ideja!” Vīksnas tautas namā.
Uz eglīti tiek aicināti bērni, kuri
neapmeklē bērnudārzu.
25.decembrī
plkst.19:00

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Vīksnas pašdarbības kolektīvu
koncerts
“Ziemassvētku
noskaņās” Vīksnas tautas namā.
25.decembrī
plkst.21:00
Ziemassvētku balle kopā ar Jāni
Ločmeli Vīksnas tautas namā.
26.decembrī
plkst.17:00
Baltinavas novada dramatiskā
kolektīva "Palādas" luga "On
tana Zīmassvātki" Vīksnas tautas
namā. Režisore Anita Ločmele.
Biļešu iepriekšpārdošana, sazi
noties pa tālruni 20284144.
Biļešu cena 3,00 EUR.
Izstādes
- Bērzpils pagasta Saieta nama
2.stāvā skatāma Līgas Veigu
les
darbu izstāde.
- Vīksnas tautas nama aktu
zālē apskatāma pulciņa “Čaklie
pirkstiņi” dalībnieku izstāde
“Gudrības simbols-pūce”.
- Sociālā dienesta Dienas
centra nodarbību zālē skatāma
Ritas Kamenderes rokdarbu
izstāde “Skaistas un noderīgas
dāvanas”.
- Balvu Novada muzejā
skatāma keramikas un “Bela Kan
delo” sveču izstāde “Gaisma”.
- Balvu Sakrālās kultūras
centrā
skatāmas
izstādes
“Klosterdzīve Latvijā” un “Eu
haristiskie brīnumi pasaulē”.
- Balvu Centrālās bibliotēkas
zālē skatāma Nikolaja Gorkina
filatēlijas
izstāde
“Dzīvnieki
Sarkanajā grāmatā”.
- Balvu Centrālās bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā skatāma
Evitas Zarembas-Krīgeres izšūto
gleznu izstāde “Nebeidzamie
krustiņi un 290400 adatas
dūrieni”.
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē skatāma Gulbenes Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde
“Romantisms”.
- Pansionātā “Balvi” skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
izstāde “Aplis aplī”.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas sko
las audzēkņu izstāde “Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- Izstāde “Balvu novads
2015” Kubulu kultūras nama
mazajā zālē. Izstādē aplūkojamas
planšetes par Balvu novada pa
gastiem.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku pras
mes un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Val
dim Matīsam.
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