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Atklāts Balvu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs
Šī gada 1.jūlijā svinīgi tika
atklāts Balvu novada Valsts un
pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs, kurš darbojas uz pašvaldības bāzes un
saskaņā ar vienotiem principiem,
nodrošinot klientiem vienkopus
gan pašvaldību pakalpojumus, gan
noteiktus valsts pakalpojumus.
Atklāšanā
piedalījās
gan
Balvu novada vadība, gan Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvji,
VSAA direktores vietniece Ilze
Andersone, Latvijas Pašvaldību
savienības Padomniece reģionālās
attīstības jautājumos Ivita Peipiņa
un citi valsts un pašvaldības iestāžu
pārstāvji.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis izteica pateicību viesiem,
kuri iesaistījās centra izveidē, un
izteica cerību, ka līdz ar iestādes
izveidošanu, tiks uzlabota pakalpojumu kvalitāte un pieejamība
novada iedzīvotājiem.
Arī VARAM valsts sekretāra
vietnieks
informācijas
un
komunikācijas
tehnoloģiju
jautājumos
Edmunds
Beļskis
uzsvēra, ka cilvēkiem ir jāsaņem
kvalitatīvi pakalpojumi, un šo
centru izveide ir veids kā tas tiek
panākts. „Ceram, ka pirmie trīs
izveidotie klientu apkalpošanas
centri – Balvos, Tukumā un
Smiltenē,
būs
paraugs
un
motivācija pārējiem. Jūs arī būsiet
tās pašvaldības, kuras sniegs
konsultācijas un padomus pārējām
pašvaldībām,” vēlot veiksmi, teica

Paziņojums!
Sestdien, 9. jūlijā, plkst.10.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
notiks
atkārtota
dārzkopības
biedrības „Verpuļeva” biedru kopsapulce.

AS „Sadales tīkls” ievieš
saīsinātus
klientu
servisa
tālruņu numurus
Lai atvieglotu iedzīvotāju
komunikāciju ar AS „Sadales tīkls”,
kas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad
ir traucēta elektroapgāde, no
1.jūlija AS „Sadales tīkls” ir ieviesusi
četrzīmju klientu servisa tālruņu
numurus, un turpmāk jautājumos
par elektroapgādi klienti tiek
aicināti zvanīt uz bezmaksas
informatīvo tālruni 8403, bet
elektrotīkla bojājumus pieteikt,
zvanot uz tālruni 8404.

Veic lauku apsekošanu

Griež simbolisko atklāšanas lentu. No kreisās: SIA „VESKOR” direktors Vladimirs Koržakovs, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis un Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
E.Beļskis.
Gan centra vadītāju Skaidrīti
Pilāti, gan valsts iestāžu darbiniekus ar laba vēlējumiem sveica
arī pārējie klātesošie.
Centra izveide tika īstenota
ar valsts atbalstu un tā darbības
nodrošināšanai 2016.gadā, sākot ar
1.jūliju, tiek saņemta valsts budžeta
dotācija 50% apmērā – uzturēšanai
300 eiro, nodarbināto atalgojumam 700 eiro mēnesī. Pārējie 50%
jānodrošina pašvaldībai. Arī ēkas

sakārtošanai tika piešķirta valsts
dotācija 50 000 eiro apmērā, kura
izlietota ēkas jumta nomaiņai un
bēniņu siltināšanai, cokola un
fasādes atjaunošanai, iekšdarbiem
un citiem labiekārtošanas darbiem. Pašvaldība centra izveidē
ieguldījusi vairāk nekā 70 tūkstošus
eiro.
Klientu apkalpošanas centrā
pakalpojumus
sniedz
Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
un
Valsts
zemes
dienesta

speciālisti. Šobrīd tur atrodas arī
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
Norēķinu centrs. Savukārt centra
klientu apkalpošanas speciālists
sniedz konsultācijas par 7 valsts
iestāžu e-pakalpojumiem un
praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes
lasītāju. Jāatzīmē, ka šo valsts
iestāžu publiskos pakalpojumus
līdzīgi kā iepriekš var saņemt arī
iestāžu esošajās nodaļās/klientu
apkalpošanas centros.

koka, ar preskartona iekšējo
oderējumu. Tai ir četras atsevišķi
nodalītas telpas, kā arī kāpnītes
un lievenītis. Savukārt zem

mājas ir paredzēta vieta ēdiena
novietošanai. Mājas dubultsienas
nodrošinās aizsardzību pret vēju
un lietu.

Uzstādīta pirmā kaķu māja Balvos
Šī gada aprīļa sākumā Balvu novada pašvaldībā pulcējās
pašvaldības speciālisti un Balvu
pilsētas iedzīvotājas, kurām rūp
pamestie dzīvnieki, lai risinātu
jautājumu par klaiņojošajiem
kaķiem
pilsētā.
Sanāksmes
laikā tika pārrunātas dažādas
problēmsituācijas,
bet
tika
pieņemts arī lēmums – izveidot
kaķu māju.
Ir pagājuši divi mēneši, un
pirmā kaķu māja ir gatava un
uzstādīta Teātra ielā 6b. Turpmāk tie
iedzīvotāji, kuri baro kaķus, barību
varēs nolikt pie šīs mājas, līdz ar
to daudzdzīvokļu māju apkaimē
nemētāsies ēdienu atliekas un vide
kopumā būs sakārtotāka.
Atklājot uzstādīto māju, Balvu
novada pašvaldības saimnieciskās
nodaļas
vadītājs
–
pilsētas
pārvaldnieks Sandis Meiers izteica pateicību šīs idejas autorei
Inesai Stankevičai un domubiedriem, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
speciālistam Viktoram Šļuncevam,
kurš ideju pārvērta īstenībā un māju
uzbūvēja, tāpat paldies vārdus
saņēma Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Imanta Serdāne
par idejas atbalstu. Būvmateriālu

11. (148.) numurs

sagādē atbalstu sniedza arī SIA
„Ozolmājas”
vadītājs
Aigars
Pušpurs.
Māja kaķiem izgatavota no

Līdz šī gada 8.jūlijam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras
(LĢIA)
darbinieki
veic lauku apsekošanas darbus
pašvaldības teritorijā. Šie darbi
notiek topogrāfiskās kartes M1:10
000 izgatavošanas ietvaros.
Apsekojamā teritorijā tiks
detāli salīdzināts kartes saturs ar
situāciju dabā. Apsekošanu pagastu teritorijā veic divi darbinieki
ar pelēkas krāsas automašīnu
Ford Kuga ar valsts nr. LA-3363.
Visiem LĢIA darbiniekiem ir darba
apliecības, kuras nepieciešamības
gadījumā var uzrādīt.

Informācija
biedrībai

dārzkopības

Dārzkopības biedrība „Ezer
mala – 1” valde mazdārziņu
īpašniekiem dara zināmu, ka PA
„San-Tex” Norēķinu centrs no
1.jūlija atrodas Partizānu ielā 14,
Balvu novada Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā,
kur
turpmāk
varēs
nomaksāt biedru naudu un par
patērēto elektroenerģiju.
Valde lūdz dārziņu īpašniekus
savlaicīgi nomaksāt biedru naudu!

Izmaiņas darba laikā
Sakarā ar Balvu reģiona
bibliotēku darbinieku studiju
braucienu uz Kuldīgas novadu
15.jūlijā Balvu Centrālā bibliotēka
būs SLĒGTA!
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!

Uzņem kandidātus mācībām
Valsts robežsardzes koledžā
(Robežsargu skolā)

Idejas autore un realizētājs - Inesa Stankeviča un Sandis Meiers.
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Valsts robežsardzes Viļakas
pārvalde līdz 22.07.2016. (ja vidējā
izglītība iegūta līdz 2016.gadam) un
no 01.07.2016. līdz 22.07.2016. (ja
vidējā izglītība iegūta 2016.gadā)
uzņem kandidātus mācībām
Valsts robežsardzes koledžā
(Robežsargu skolā - 1 gads).
Informācijai: www.vrk.rs.gov.
lv, tālr.: 64501918, 28658190. Pie
teikties: Garnizona ielā 19, Viļakā,
Viļakas novadā.
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Domes priekšsēdētāja sleja

parādīs, vai visi sarakstā iekļautie
ceļi tiks pārbūvēti.
Pagasts
Balvu pagasts
Bērzkalnes pagasts
Bērzpils pagasts

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Pēdējā nedēļa gan mūsu pašvaldībā, gan valstī ir bijusi notikumiem
bagāta.
No 1.-3.jūlijam Valmierā notika Latvijas IV Olimpiāde, kurā piedalījās
arī mūsu novada sportisti un ieguva godalgotas vietas, kārtējo reizi apliecinot, ka Sporta skola un Sporta centrs sagatavo labus sportistus. Medaļas
tika izcīnītas gan svarcelšanā, gan vieglatlētikā. Priecē, ka mūsu sportisti
turas līmenī un gūst atzīstamus panākumus valsts mērogā.
Nesen mūsu kaimiņvalstis svinēja savas Neatkarības dienas. Šajā
sakarā tiku ielūgts un kopā ar citiem Latgales pašvaldību vadītājiem
un citiem viesiem piedalījos Krievijas dienas svinībās, ko rīkoja Krievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī. Tāpat apmeklēju arī Baltkrievijas
neatkarības dienas svinības, ko rīkoja Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpils Kultūras namā.
Aizvadīts arī viens no svarīgākajiem mūsu novada pasākumiem
šogad - IV Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”. Atkārtoti izsaku pateicību visiem dalībniekiem un organizatoriem par brīnišķīgo
pasākumu. Iedzīvotājus un viesus priecēja vairāki koncerti, kas šogad
norisinājās ne tikai Balvu pilsētā, bet arī pagastos un Viļakas un Rugāju
novados. Festivāls iegūst arvien lielāku skanējumu, kā arī tajā piedalās
arvien interesantāki un daudzveidīgāki deju kolektīvi no dažādām Eiropas valstīm. Šogad, kā zināms, piedalījās kolektīvi no Polijas, Igaunijas, Čehijas, Slovākijas, Serbijas, kas ar savu unikālo tautas deju padarīja
svētkus ļoti skatāmus un interesantus skatītājiem.
Šis festivāls parādīja, ka Eiropa un tautas ir ļoti dažādas. Bet mēs
esam kopējā dzīves telpā, kopējā Eiropas Savienībā (ES). Pēdējā laikā tiek
runāts par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. No iedzīvotāju
refe
renduma iznākuma var secināt, ka katrai pasaules valstij ir sava
identitāte, un ir svarīgi šo savdabību saglabāt. Tāpat kā ir valstis un tautas
ar savu identitāti, tāpat arī ikvienam cilvēkam, ģimenei ir savas atšķirības,
tradīcijas, kuras būtu jāsargā, jāpopularizē un jāsaglabā. Runājot par ES
nākotni, liekas, ka vadošie ES politiķi sāk saprast to, ka nākotnē ES varētu
pastāvēt, ja tiek saglabāta katras tautas un katras valsts identitāte.
Bet, turpinot par notikumiem tepat mūsu novadā, vēlos pieminēt
arī to, ka Balvos nupat ir atklāts Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVKAC), kurš ir viens no trijiem apkalpošanas
centriem, kas ir izveidots reģionālās nozīmes pilsētās. Par tā saukto vienas pieturas aģentūru izveidi politiķi runāja jau ilgu laiku, un šobrīd izveidotie centri veiks šīs aģentūras funkcijas. Reālitātē tas nozīmē, ka
ikviens iedzīvotājs varēs saņemt vajadzīgos pakalpojumu vienā vietā no
vairākām iestādēm. Šobrīd Balvu VPVKAC darbojas VSAA, Valsts zemes
dienests, PA „San-Tex” Norēķinu centrs un pašvaldības speciālists, bet uz
priekšdienām ir plānots paplašināt pakalpojumu apjomu. Ceru, ka novada iedzīvotājiem tas atvieglos pakalpojumu saņemšanu un uzlabos to
kvalitāti.
Strauji tuvojas arī mācību gada sākums. Atgādinu, ka Balvu novadā
nav plānotas lielas strukturālās pārmaiņas. Vienīgi skolēnu skaita
nepietiekamības dēļ vairs nepastāvēs Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle,
par ko jau iepriekš arī tika runāts.
Šobrīd intensīvi notiek Balvu Bērnu un jauniešu centra remontdarbi.
Paredzēts, ka uz jaunā mācību gada sākumu šī iestāde sāks funkcionēt
jaunās, renovētās un siltinātās telpās.
Šobrīd jau ir iesācies atvaļinājumu un arī ogu un sēņu laiks, tādēļ
novēlu ikvienam labi atpūsties, ievākt jauno ražu un uzkrāt spēkus jauniem darbiem!

Pārbūvēs pašvaldības vietējās nozīmes
ceļus
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” mērķis
ir atbalstīt investīcijas publiskās
ceļu infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību. Balvu novada pašvaldībai šī pasākuma ietvaros pieejamais atbalsts no fonda
sastāda 1,58 miljonus eiro.
Pamatojoties uz 2015.gada
28.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 475 „Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā

„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu
veidā Balvu novada domes sēdē
tika apstiprināti objektu atlases
kritēriji pasākuma īstenošanai,
katrā
pagastā
sabiedriskās
apspriešanas
sanāksmēs
tika
uzklausīti zemnieku saimniecību
īpašnieku un uzņēmēju viedokļi
par nepieciešamo ceļu pārbūvi.
Pamatojoties uz sanāksmēs nolemto, sadarbībā ar pagastu pārvalžu
vadītājiem tika sastādīts prioritāro
ceļu saraksts.
Jau 27. jūnijā tika izsludināts
atklāts konkurss par būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzību. Iepirkums par veicamajiem būvdarbiem

Balvu
novada
plānoto
pārbūvējamo ceļu saraksts:

Ceļa nosaukums

Garums, km

Naudaskalns - Ozolsala

2,55

Naudaskalns - Silamala

0,60

Silamala - Dūrupe

1,30

Elkšņeva - Mūrova

2,90

Dārza iela – Vecpils –
Mūramuiža - Silamuiža

1,00

Golvari – Pelerijas - Līdumnieki

1,15

Golvari – Zosuļi

3,00

Briežuciema pagasts

Dambergi – Ploskena - Augstasils

4,90

Krišjāņu pagasts

Krišjāņi – Krampiņas – Runcene
-Krišjāņi

1,40

Kubulu pagasts

Bankas ceļš

2,26

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts
Vectilžas pagasts
Vīksnas pagasts

Nobrauktuve uz Zirgadobi

1,20

Nobrauktuve uz Avikšiem

0,31

Petrovka – Zaļčupe - Avikši

0,35

Krasta iela - Spirģu ceļš

2,31

Tilžas kapi - Meteņi – Toki –
Keiba - Tilža

3,85

Krutova - Bukši (-Vīgarsalas)

0,75

Lutināni - Ceriņkalns

0,63

Sprogas – Oknupe - Pokuļeva
Kopā

4,40
28,66

Aicina līdz Latvijas simtgadei kopīgi
paveikt 100 vides darbus
Gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums ZAAO ir uzsācis vides
iniciatīvu „100 darbi Latvijai” un
aicina iedzīvotājus apvienot savas zināšanas, idejas, prasmīgās
darba rokas un resursus, lai
līdz 2018. gada 18. novembrim
kopīgiem spēkiem paveiktu
vismaz 100 nozīmīgus darbus
vides labiekārtošanā, izdaiļošanā
un izglītībā.
Kultūras
ministre
Dace
Melbārde: „Latvijas ainava ir daļa
no Latvijas nacionālās identitātes.
Tieši Latvijas daba ir viena no
spēcīgākajām saitēm, kas cilvēkiem
Latvijā ļauj sajusties piederīgiem
simboliskai kopienai. Tāpat mūsu
ainavas savdabība un ar to saistītās
tradīcijas arī ārzemēs dzīvojošajos
latviešos rada visspēcīgāko vēlmi
kādreiz atgriezties Latvijā. Tādēļ
simtgades kontekstā ir svarīgi
ar rūpēm un lepnumu izcelt šo
neizsīkstošo piederības avotu”.
„„100 darbi Latvijai” mērķis ir sapost Latviju uz tās nozīmīgo jubileju, mudināt iedzīvotājus padarīt
skaistāku savu apkārtējo vidi un
izcelt tos pozitīvos un paliekošos
darbus, kas stiprinās Latvijas dabas
vērtības nākotnē. Visi darbi tiks
apkopoti vienotā kartē iniciatīvas
mājas lapā www.100darbilatvijai.
lv, vērienīgākie un oriģinālākie tiks
iemūžināti īpašos video žurnālos,
bet projekta noslēgumā taps Latvijas simtgadei veltīts vides tūrisma
ceļvedis,” stāsta ZAAO valdes
priekšsēdētājs Aivars Sirmais.
ZAAO ir apņēmies šos labos vides darbus apkopot, un,
uzrunājot pēc iespējas plašāku
sabiedrību, savest kopā tos, kuriem
ir idejas, resursi un amata prasmes.
Sadarboties vides darbu realizācijā
apliecinājušas jau 28 Vidzemes
un Latgales puses pašvaldības.
Interesi par šo projektu izrādījuši
arī uzņēmēji, kuri ir gatavi ieguldīt
savus resursus apkārtējās vides
uzlabošanā.

Darbus veikt ir aicināts ikviens
- iedzīvotājs vai iedzīvotāju
grupa, nevalstiska organizācija,
uzņēmums, pašvaldība, valsts vai
pašvaldības iestāde, kas ceļā uz
Latvijas simtgadi vēlas paveikt ko
paliekošu un nozīmīgu. Tie var
būt dažādi vides labiekārtošanas,
izdaiļošanas, atjaunošanas un
sakopšanas darbi, kā arī aicinām
organizēt vides izglītības aktivitātes
ar mērķi radīt sabiedrībā skaidru
izpratni par savas rīcības ietekmi uz
vidi. Darbiem nav ierobežojumu
un rāmju, tos var īstenot gan
privātā, gan publiskā teritorijā
ar vienīgo nosacījumu, ka darba
augļus bauda pēc iespējas lielāka
sabiedrības daļa.
Savu labo vides darbu
aicinām savlaicīgi piereģistrēt
www.100darbilatvijai.lv,
sadaļā
„Piesaki savu darbu”, jo tiek plānota
interesantāko darbu filmēšana.
Līdz pat mūsu valsts dzimšanas
dienai vides iniciatīvas notikumiem varēs sekot līdzi arī sociālajos
tīklos - Facebook un YouTube.
Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” autors ZAAO ir pašvaldību
dibināts
uzņēmums,
kas
nodrošina kvalitatīvus atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus
28 novados, Vidzemes un Latgales
pusē. Līdzās savai pamatdarbībai
uzņēmums
veic
ievērojamu
sabiedrības informēšanas un
izglītošanas darbu ar mērķi radīt
izpratni par pareizu atkritumu
apsaimniekošanu
un
cilvēku
rīcības sekām uz vidi. 2015. gadā
ZAAO saņēma Valsts vides die
nesta apbalvojuma „Zaļās izcilības
balva” augstāko vērtējumu.
Papildus informācija: Līga
Ivanova,
„100
darbi
Latvijai” koordinatore, 26464686,
info@100darbilatvijai.lv.
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Izsole
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu: Brīvības iela 87,
Balvi, Balvu novads, kas sastāv no
zemes gabala - starpgabala 0,1029
ha platībā kadastra Nr. 3801 002
0085. Izsoles sākumcena – EUR
2400,00 (divi tūkstoši četri simti
euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2016.gada 2.augustam plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 2.augustam plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 240,00 (divi simti četrdesmit
euro, 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 3.augustā plkst. 14.00.

Atcelts termiņš obligātai suņu apzī
mēšanai
ar
mikroshēmu
Lai atvieglotu finansiālo slogu
suņu īpašniekiem, kuru finansiālās
iespējas ir ierobežotas, valdība
28.jūnijā pieņēma grozījumus
noteikumos par mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtību.
Grozījumi nosaka, ka termiņš
obligātajai suņu apzīmēšanai
ar mikroshēmu un reģistrācijai
Lauksaimniecības datu centra
(LDC) datubāzē tiek pārcelts no
2016.gada 1.jūlija uz 2017.gada
1.janvāri.
Lai paplašinātu personu loku,
kurām atļauta suņu apzīmēšana
(mikročipa zemādas ievadīšana)
un reģistrācija LDC datubāzē,
kā arī, lai samazinātu ar suņu
apzīmēšanu un reģistrāciju saistītās
izmaksas, tiks veikti grozījumi
Veterinārmedicīnas likumā, nosakot, ka Pārtikas un veterinārā die
nesta (PVD) inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti, kā arī apmācītas
personas, kurām ir līgums ar
dzīvnieku patversmi, varēs no
darboties ar suņu apzīmēšanu un
reģistrāciju datu centra datubāzē.
Vienlaikus
grozījumi
tiks
izdarīti arī 2011.gada 21.jūnija
noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība",
nosakot, ka PVD inspektoriem vai
pilnvarotiem veterinārārstiem, kā
arī apmācītām personām, kurām
ir līgums ar dzīvnieku patversmi,
ir atļauta suņu apzīmēšana un
reģistrācija LDC datubāzē.
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Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 8. un 9. jūlijā
8. un 9.jūlijā Balvos un
Viļakas novadā norisināsies otrās
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas,
kuras apmeklēs arī Zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs.
Piektdien, 8.jūlijā plkst. 10.00
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā Balvos Zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs un Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis
atklās
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas.
Turpinājumā interesentiem būs
iespēja piedalīties seminārā par
ES projektu iespējām.
Plkst. 13.00 J.Dūklavs un novada domes vadība apmeklēs
z/s „Kotiņi” Viļakas novadā,
prezentāciju
„Inovatīvas
tehnoloģijas lauksaimniecībā” un
iepazīsies ar z/s „Kotiņi” darbību
un sasniegumiem.
No plkst. 13.00 līdz 17.00 Balvos dažādos vietējos uzņēmumos
notiks Atvērto durvju diena,
kad ikvienam interesentam būs
iespēja iepazīties ar to darbību un
sniegtajiem pakalpojumiem vai
ražoto produkciju. Aktīvākajiem
uzņēmumu
apmeklētājiem
būs iespēja tikt pie balvām!
Apbalvošana-loterija norisināsies
9.jūlijā plkst.10.00 Balvu pilsētas
parkā tirgus laikā. Dalībnieku karte
pieejama www.zlbc.lv.
Plkst. 13.00 Viļakas novada Šķilbēnu pagasta zemnieku
saimniecībā
„Kotiņi”
Ziemeļlatgales
lauksaimnieki
un citi interesenti tiek aicināti
uz
prezentāciju
„Inovatīvas

tehnoloģijas
lauksaimniecībā”
un iepazīšanos ar z/s „Kotiņi”
darbību.
Sestdien, 9. jūlijā no plkst.
9.00 līdz 13.00 Balvu pilsētas parkā
norisināsies Lielais mājražotāju
un amatnieku tirgus, kurā aicināti
piedalīties gan Ziemeļlatgales
mājražotāji, zemnieki un amatnieki, gan arī citi uzņēmumi ar
Latvijā ražotu preci. Tirgus norisi
papildinās kultūras programma ar
Ziemeļlatgales novadu kultūras
kolektīvu
priekšnesumiem
uzstāsies
Baltinavas
sieviešu
vokālais ansamblis, Baltinavas deju
kolektīvs „Kust i kust”, ar latgaliešu
dziesmām un dančiem iepazīstinās
Upītes jauniešu folkloras kopa un
īpašās meistardarbnīcās ikvienam
būs iespēja iemācīties kādu seno
rotaļu vai deju kopā ar Upītes
jauniešiem.
Amatu meistardarbnīcas tiek
rīkotas projekta „Ziemeļlatgales
amatu meistaru parāde” ietvaros, kas tiek finansēts no Valsts
kultūrkapitāla fonda
a/s “Latvijas
valsts meži” finansētās
mērķprogrammas
„Latvijas
valsts mežu atbalstītā Latgales
kultūras programma 2016”. Projekta mērķis - ar amatnieku
meistardarbnīcām lauku labumu
tirdziņos apmeklētājiem radīt
interesi un nodot senās amatu prasmes tālāk sabiedrībai,
akcentējot to kultūrvēsturisko
nozīmi Ziemeļlatgales nacionālās
identitātes saglabāšanā un tūristu
piesaistē.

Aicinām ikvienu apmeklēt
Ziemeļlatgales uzņēmēju die
nu amatnieku un mājražotāju
tirgu, iepazīties ar uzņēmumiem,
omulīgā atmosfērā pavadīt sestdienas rītu un iegādāties dažādus
lauku labumus un amatniecības
izstrādājumus no zemniekiem,
mājražotājiem un amatu meista
riem!
Savukārt Viļakā pie pilsētas
estrādes no plkst. 11.00 līdz 13.00
viesosies retro motociklu braucēji
pasākuma „Ziemeļlatgales retrorallijs 10” ietvaros. No plkst. 13.00
līdz 17.00 pie estrādes norisināsies
Triobet
Latvijas
spēkavīru
čempionāta 2. posms, ka arī
meistardarbnīcas bērniem (ādas
apstrāde, filcēšana, motocikla
krāsošana, floristikas meistarklase
u. c.) un iespēja satikt ZAAO
vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” vēstnešus – asināt prātu vides
jautājumos un laimēt Tallink jūras
ceļojumu 4 personām!
Dienas noslēgumā plkst. 19.00
ikviens tiek aicināts uz koncertu
un zaļumballi ar grupu „Galaktika” Viļakas pilsētas estrādē.
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas rīko Balvu novada pašvaldības
aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” sadarbībā ar
Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu pašvaldībām.
Visi pasākumi bez maksas!
Papildus
informācija
–
29437260, biznesacentrs@balvi.lv,
www.zlbc.lv.

Atvērto durvju diena Balvu pilsētas uzņēmumos
8. jūlijā no plkst. 13.00 līdz
17.10
Ziemeļlatgales
biznesa
un tūrisma centrs sadarbībā ar
uzņēmumiem rīko Atvērto durvju
dienu Balvu pilsētas uzņēmumos
ar mērķi dot iespēju ikvienam
pilsētas iedzīvotājam un viesim
iepazīties ar uzņēmumu darbību,
to piedāvātajiem pakalpojumiem
un produktiem.
Lai piedalītos Atvērto durvju
dienas apmeklētāju apbalvošanāloterijā,
katram
dalībniekam
jāizpilda nosacījumi:
1) no mājaslapas ww.zlbc.lv
jāizdrukā karte, kur norādīti visi
uzņēmumi, kuri piedalās Atvērto
durvju dienā. Karti var saņemt arī
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma

centrā (Vidzemes ielā 2b), Balvu
novada Tūrisma informācijas
centrā un muzejā (Brīvības iela
46);
2)
jāapmeklē
vismaz
7 uzņēmumi un kartē jābūt
attiecīgajam uzņēmuma zīmogam
un/vai
uzņēmuma
pārstāvja
parakstam;
3)
jānorāda vārds, uzvārds
un telefona numurs;
4)
aizpildīta karte 8.jūlijā
līdz plkst. 18.00 jānogādā Balvu
Novada muzejā (Brīvības iela 46).
Loterijā piedalās tikai tās
dalībnieku kartes, kuras ir pareizi aizpildītas un atbilst visiem
nosacījumiem!
Apbalvošana:

1)
Apbalvošanu - loteriju
organizē, vada un dalībniekus apbalvo Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs;
2)
Apbalvošana notiks 9.
jūlijā plkst. 10:00 Balvu pilsētas
parkā;
3)
Loterijā tiks izlozēti un
apbalvoti 7 Atvērto durvju die
nas Balvu pilsētas uzņēmumos
apmeklētāji, kas balvās iegūs
dāvanu kartes un naudas balvu.
4)
Ja balvas ieguvējs loterijas laikā neatradīsies parkā,
lai varētu saņemt balvu, organizatori ar uzvarētāju sazināsies pa
apmeklētāja kartē norādīto tālruņa
numuru un vienosies par balvas
saņemšanu citā laikā.

Uzņēmējiem - seminārs par ES projektu iespējām!
8.
jūlijā
plkst.
10:00
Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centra konferenču zālē
Balvi, Vidzemes iela 2B
Semināra programma:
1)
Lauku attīstības prog
ramma „Atbalsts ieguldījumiem
ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā”,

Ziemeļaustrumu
reģionālā
pārvalde;
2)
Latgales
plā

n
ošanas
reģiona
Latgales
Uzņēmējdarbības
centra
aktualitātes, Latgales plānošanas
reģiona LUC;
3)
Vācija kā Eiropas lielākā
tirgus vilinājums, Vācijas-Baltijas
tirdzniecības kamera Igaunijā,

Latvijā, Lietuvā;
4)
Finansēšanas iespējas
bankā „Citadele”, Bankas “Citadele” Balvu filiāle.
Aicinām
pieteikties
uzņēmumus, kam ir sadarbības
partneri un preču noieta tirgus
Vācijā, uz individuālu tikšanos
ar Vācijas - Baltijas kameras
pārstāvjiem.

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD)
līdz 2016.gada 24.augustam
izsludinājis projektu iesniegumu
pieņemšanu „Lauku saimniecību
un uzņēmējdarbības attīstība”
apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”.
Apakšpasākuma mērķis ir
sekmēt gados jaunu cilvēku
iesaistīšanos
pastāvīgā

lauksaimniecības
darbībā
un
nodrošināt
darbaspēka
atjaunošanos
un
paaudžu
nomaiņu
lauksaimniecības
sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības
vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu
saimniecību,
lai
ražotu
lauksaimniecības produkciju vai

savā īpašumā pārņemtu esošu
saimniecību.
Otrās
kārtas
pieejamais publiskais finansējums
apakšpasākumā
„Atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai”
ir EUR 8 000 000, kas sadalīts
ievērojot reģionalizācijas principu.

Projekta iesnieguma veid
lapa un detalizētāki pasākuma
nosacījumi pieejami mājas lapā:
www.lad.gov.lv sadaļā: „Atbalsta
veidi/ Projekti un investīcijas”.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz,
izmantojot
LAD
Elektroniskās
pieteikšanās
sistēmu (EPS), vai ievērojot Elek
tronisko dokumentu likumu,
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vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā struktūrvienībā
Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centrā Rīgā.
Lauksaimnieki tiek aicināti
iesniegt pieteikumus EPS!
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Ar grandiozu lielkoncertu Balvos atzīmēts IV Starptautiskais tautu deju festivāls
“Eima, eima”!
2. jūlija vakarā Balvu pilsētas
estrādē uzstājās simtiem dejotāju
ne tikai no Latvijas, bet arī no
ārzemēm. Bija ieradušies dejotāji
no Baltinavas, Lubānas, Ludzas,
Rēzeknes, Rugāju, Viļakas un
pašmāju Balvu novada. Īpašie
festivāla viesi bija deju grupas
“Kannel” un “Siisik”, un kapela
“Kannel” no Igaunijas, deju grupa
“Portaš” no Čehijas, jauniešu deju
un dziesmu ansamblis “Keblowo”
no Polijas, jauniešu deju grupa
“Srem” no Serbijas, jauniešu deju
grupa “Rakonca” no Slovākijas,
kā arī Latvijā plaši zināmais un
nopelniem bagātais tautas deju
ansamblis “Daiļrade” no Rīgas.
Tradicionāli koncerts, kura tēma
šajā reizē bija “Sader liepa ar ozolu…”, aizsākās ar svinīgu gājienu
no Balvu Kultūras un atpūtas centra līdz Balvu pilsētas estrādei.
Tērpušies
ābeles,
ozola un liepas tērpos, kurus
bija darinājusi Anita Matule,

pasākumu vadīja Kristīne Ercika,
Andris Kaļiņins un Aiga Mača.
Koncerta sākumā uzrunu teica
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, kurš atgādināja, ka festivāla
pirmsākumi meklējami 2009.
gadā un tā idejas autori ir Balvu
Centrālās bibliotēkas direktore
Ruta Cibule, kā arī vairāku deju
kolektīvu vadītājs Agris Veismanis. Domes priekšsēdētājs sveica visus skatītājus, dalībniekus,
kolektīvu vadītājus, režisorus un
vēlēja raitu deju soli!
Pateicoties šim festivālam,
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem
bija lieliska iespēja vērot ne tikai
pašmāju kolektīvu sniegumu,
bet arī straujos un Latvijai neti
piskos citu valstu tautu deju ritmus, kuri koncertam piešķīra
sevišķu noskaņu. Īpašus aplausus
un gaviles izpelnījās tautas deju
ansambļa “Daiļrade” un ārzemju
deju grupu priekšnesumi.

Lielkoncerta noslēgumā visi
kolektīvi vienojās Rikavas kadriļas
ritmos, sadancojot ar citiem
kolektīviem un noskaņojoties
zaļumballei, kurā šoreiz muzicēja
Rēzeknes kapela “Dziga”.
Paldies
visiem
deju
kolektīviem un organizatoriem,
kas piedalījās festivālā un dāvāja
tik daudz patīkamu emociju
ikvienam skatītājam, jo īpaši
liels paldies par ieguldīto darbu festivāla mākslinieciskajam
vadītājam Agrim Veismanim,
režisorei Ilgai Oplucānei un
māksliniecei Lienei Šaicānei.
Festivālu
organizēja
Balvu
Kultūras un atpūtas centrs ar Balvu novada pašvaldības, Rugāju
novada pašvaldības, Viļakas
novada
pašvaldības,
Valsts
Kultūrkapitāla fonda un Latvijas
Nacionālā kultūras centra atbals
tu.

Gājiena priekšgalā Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kolektīvs
„Rika”.

Gājienā piedalījās arī tautu deju un dziesmu ansamblis „Keblowo” no Polijas, kurš dibināts 1975.gadā. Festivālā „Eima, Eima!” piedalījās jauniešu grupa vecumā no 15-20 gadiem.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis uzrunā uzsvēra, ka festivāla ideja radusies 2009.
gadā un tās autori ir Ruta Cibule un Agris Veismanis.

Uzstājas tautu deju kolektīvs no Igaunijas.

Lielkoncerta tēmu - koki, kuri ir īpaši katrā no festivāla viesu zemēm, lieliski atspoguļoja ne tikai dejas, bet arī koncerta vadītāju - Aigas Mačas (liepa), Kristīnes Ercikas (ābele), Andra Kaļiņina (ozols) lieliskie tērpi, kurus darinājusi
Anita Matule.

Tautu deju kolektīvs „Rakonca” no Slovākijas izpildīja savam reģionam
raksturīgās dejas.
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Festivālā Balvos piedalījās arī tautu deju un dziesmu ansamblis “Keblowo”
no Polijas.

Elpu aizraujošas dejas izpildīja viens no vadošajiem Latvijas deju ansambļiem „Daiļrade”, kurš novērtēts ar augstiem panākumiem deju konkursos un tautas deju skatēs. Kopš dibināšanas brīža, „Daiļrade” ir piedalījusies visos
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kā arī 2013.gada svētkos kļuvusi par finālkonkursa laureāti, iegūstot
1.vietu valstī.

Jauniešu tautu deju kolektīvs „Srem” no Jakovas Serbijā.

Lielkoncerta noslēgumā dejotāji joprojām bija enerģiski un gandarīti par
kopīgo sadancošanos.

Mūsu puses dejotāji izpilda deju „Sābru dancis”.

Vita Matīsa Balvu Novada muzejam dāvina vitrāžu
Balvu
Novada
muzejā
viesojās politoloģe, vairāk kā
100 monogrāfiju un rakstu autore Vita Matīsa. Viesošanās
mērķis bija uzdāvināt vitrāžu,
kuru 20. gadsimta 80.-to gadu
beigās vai 90.-to gadu sākumā
izgatavojis viņas tēvs Rūdolfs
Matīss, kurš savulaik strādājis
par
skolotāju
Gulbenē,
Subatē. No Amerikas uz Latviju vitrāža atvesta 1994. gadā.
Kaut arī Vita Matīsa ir
politikas
zinātnes
doktore, viesprofesore Latvijas
augstskolās, tikšanās šoreiz
norisinājās
vairāk
runājot
par garīgām vērtībām – par
Matīsu dzimtu, tās saknēm
Ziemeļlatgalē. Balvu Centrālās
bibliotēkas direktore Ruta
Cibule, kura organizēja šo
tikšanos, uzsvēra: „Matīsu
dzimtas vārds Ziemeļlatgales
novados un pagastos tiek
izrunāts ar lielu cieņu, jo šīs
dzimtas pārstāvji mūsu pusē ir
atstājuši ļoti redzamus darbus
un pēdas, kas arvien tiek pētīti
un apzināti”.
Ar Vitu Matīsu tikās arī

Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis.
Domes
priekšsēdētājs
izteica
gandarījumu par iespēju satikt cilvēkus, par kuriem
ir tik daudz dzirdēts. Viņš
pastāstīja: „Vēsturiski dzimtas
Latvijā bijušas ļoti spēcīgas,
katra lauku teritorija un ciemati balstījās uz spēcīgām
dzimtām, jo dzimta nav
vienkārši cilvēku kopums, tā ir
personību kopa, kura veic darbus, kas ir palikuši vēsturē. Viena no spēcīgākajām dzimtām
Ziemeļlatgalē ir Matīsu dzimta”. Domes priekšsēdētājs
izteica pateicību, ka muzejs
šo informāciju apkopo un
saglabā, kā arī Vitai Matīsai pasniedza ziedus un savu grāmatu
–
monogrāfiju
„Reģionālā
attīstība Latvijā: administratīvi
teritoriālās reformas norises
gaita, problēmas, risinājumi.”
Arī Vita Matīsa piekrita, ka
tradīcijas ir ļoti svarīgas, tās ir
jākopj un reģioniem jāpievērš
lielāka uzmanība.
Vita Matīsa pastāstīja arī

par savu tēvu, par viņa darbu
Latvijas skolās pirmskara laikā,
par dzīvi Amerikā. Jāatzīmē,
ka vairāki Matīsu dzimtas
pārstāvji bijuši skolotāji un

izglītojuši
jaunākas
paau
dzes. Matīsu dzimtas saknes
meklējamas tālā pagātnē.
Vita Matīsa atklāja, ka viņas
vectēvs bijis Balvu baznīcas
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pērminderis, kurš ļoti strādājis
pie idejas par Balvu baznīcas
uzbūvēšanu.
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Ar labiem sasniegumiem Latvijas IV Olimpiādē sevi pierāda Balvu sportisti
No 1. līdz 3. jūlijam Valmierā
norisinājās Latvijas IV Olimpiāde,
kurā kopumā piedalījās 4724
dalībnieki,
pārstāvot
94
pašvaldības. No tiem 3729
bija sportisti, bet 995 - treneri,
apkalpojošais personāls, komandu
vadība.
Latvijas
IV
Olimpiādes
programmā bija iekļauti 26 Olim
piskie sporta veidi. Valmierā bija
vērojamas sacensības šādos sporta
veidos: badmintonā, basketbolā,
boksā, futbolā, handbolā, šosejas
riteņbraukšanā,
svarcelšanā,
triatlonā, vieglatlētikā, volejbolā,
pludmales volejbolā un airēšanas
slalomā. Tāpat Valmierā notika
Olimpiādē iekļautais neolim
piskais sporta veids – orientēšanās,
kā arī paraugdemonstrējumi šahā.
Balvu
novada
komandu
pārstāvēja 36 sportisti. Novada
sportisti
milzīgā
konkurencē
un spraigā cīņā uzrādīja aug
stus rezultātus: svarcēlāji Aigars
Kuprišs (treneris Varis Sārtaputnis)
svara kategorijā līdz 105kg izcīnīja
sudraba medaļu, bet Edgars Priste
(treneris Varis Sārtaputnis) izcīnīja
II vietu svara kategorijā līdz 69
kg. Ceturto vietu svara kategorijā
līdz 85 kg ieguva Edijs Oplucāns,
kurš Latvijas Olimpiādē piedalījās
jau trešo reizi. Piektā vieta svara
kategorijā līdz 77 kg Balvu Sporta skolas trenerim svarcelšanā
Artūram Berezovam.
Jāatzīmē, ka Balvu novada futbola komanda iekļuva 8 labāko
komandu finālā un cienīgi aizvadīja
visas spēles.
Vieglatlētikas izlasi pārsvarā
pārstāvēja Balvu Sporta skolas
jaunie sportisti, ar kuriem kopā
startēja skolas absolvents, XXII
Ziemas Olimpisko spēļu sudraba
medaļas ieguvējs bobslejā Arvis
Vilkaste.
Dita Kaša (būdama junioru
vecumā) startēja arī pieaugušo
konkurencē un izcīnīja 3. vietu
lodes grūšanā, ar lielisku personīgo
rekordu - 13,14 m. Augstu rezultātu
100m skrējienā uzrādīja jauniešu
grupas sportists Aivis Krastiņš,
kurš, pateicoties sasniegtajam
rezultātam, varēs startēt Pasaules

skolēnu ģimnaziādē Turcijā U-18
grupā. Aivja Krastiņa dalību
ģimnaziādē finansiāli atbalsta Balvu novada pašvaldība.
Lieliskus rezultātus uzrādīja
Lotārs Aleksejevs (400m skrējiens)
un Viktorija Beļikova (800m
skrējiens). Apmierināta ar savu sasniegto rezultātu 400m skrējienā
bija arī Jeļena Suhova.
Lieliski veicās 4x100m stafetē
vīriešiem, kur priekšgalā startēja
Arvis Vilkaste. Pietrūka vien
pavisam nedaudz līdz medaļai.
Patiess prieks par Imanta Kairiša
audzēkņiem, kuri jūlija beigās
piedalīsies Baltijas meistarsacīkstēs
vieglatlētikā Latvijas izlases sastāvā,
kas notiks Igaunijā un Lietuvā.
Dita Kaša startēs lodes grūšanā
U-20 grupā, Aiva Niedra šķēpa
mešanā (U-18), Aivis Krastiņš 100m
stafetes skrējienā (U-18), Artis
Duļbinskis trīssoļlēkšanā (U-18) un
Uvis Pošeika kārtslēkšanā (U-16).
Šķēpmetēja Aiva Niedra (U-18)
dosies arī uz Eiropas čempionātu
Gruzijā.
Paldies visiem dalībniekiem
un treneriem par gatavošanos un
startiem Latvijas IV Olimpiādē!

Latvijas IV Olimpiādes atklāšanā piedalījās arī Balvu Sporta centra direktors Edgars Kaļva (pirmais no kreisās), Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un
Balvu Sporta skolas medmāsa Skaidrīte Ķīsele.

400m skrējienā startē Jeļena Suhova.

Dita Kaša lodes grūšanas disciplīnā, kura sevi veiksmīgi pierādīja startējot
pieaugušo konkurencē.

Foto no kreisās: Vieglatlēti Aiva Niedra, Aivis Krastiņš, Dita Kaša, Lotārs
Aleksejevs, Artis Duļbinskis, Viktorija Beļikova.

Foto no kreisās: Svarcēlāji Artūrs Berezovs, Aigars Kuprišs, Edgars Priste, Edijs Oplucāns.

4x100m stafetes skrējēji (foto no kreisās): Arvis Vilkaste, Artis Duļbinskis,
Lotārs Aleksejevs, Aivis Krastiņš.
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Valsts atbalsts grantu veidā jūsu Osvalda Mūzikas Nakts
13. augusts, plkst. 20.00- Andris Baltacis kopā ar grupu
daudzdzīvokļu mājas renovācijai un
Baltie Lāči un arī vietējā gru04.00, Baltinava.
energoefektivitātes paaugstināšanai
Jau 20 gadus Baltinavas pa no Upītes Unknown Artist.
Skaista
dzīve
sākas
ar
laimīgiem cilvēkiem un sakārtotu
vidi ap sevi. Lai palīdzētu Jūsu
daudzdzīvokļu mājai tapt sakoptai
un tādai, kas taupa gan energoresursus, gan saudzē iedzīvotāju
maciņus, no šā gada pavasara
Latvijā ir pieejama jauna valsts
atbalsta programma no Eiropas
struktūrfondiem daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
paaugstināšanai.
Kas var izmantot jauno
daudzdzīvokļu
ēku
energoefektivitātes programmu?
Ja daudzdzīvokļu mājā ir vismaz
5 dzīvokļi un vienam īpašniekam
pieder mazāk nekā 20% no
dzīvokļu skaita un nedzīvojamās
telpas neaizņem vairāk kā 25 % no
kopējās mājas platības, dzīvokļu
īpašnieki ar pilnvarotās personas
starpniecību var pieteikties prog
rammai. Pilnvarotā persona ir
iedzīvotāju pilnvarots pārstāvis,
kas iedzīvotāju vārdā paraksta dokumentus un īsteno visus
energoefektivitātes pasākumus.
Kāds
valsts
atbalsts
pieejams
daudzdzīvokļu
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanai?
Programma
piedāvā daudzpusīgu atbalstu:
bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais
atbalsts līdz 50% no projekta
izmaksām), aizdevumu garantiju,
kā arī iespēju piesaistīt "Attīstības
finanšu
institūcijas
Altum"
(ALTUM) aizdevumu projekta
realizācijai.
Kādus darbus var veikt
ar
programmas
atbalstu?
Energoefektivitātes
projekta
ietvaros var veikt sekojošus
būvdarbus – sienu, pagraba,
bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu,
apkures sistēmas renovāciju,
karstā ūdens sistēmas renovāciju,
inženiersistēmu
renovāciju
un
citus
nepieciešamos
ēkas
uzlabošanas
darbus.
Veicot
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus mājā,
ir iespējams uzlabot mājas kopējo
tehnisko stāvokli, pagarināt tās
mūžu un paaugstināt dzīvokļu tirgus vērtību.
Kas ir svarīgākais, lai uzsāktu
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumus?

Lai
sekmīgi
varētu
veikt
nepieciešamos
uzlabošanas
darbus daudzdzīvokļu mājās,
dzīvokļu
īpašniekiem
jābūt
aktīviem un jāiesaistās lēmumu
pieņemšanā par savas mājas
renovāciju un dzīves apstākļu
uzlabošanu. Dzīvokļu īpašnieku
atbildība par māju ir daudz lielāka
nekā tikai atbildība katram par
savu dzīvokli. Lēmumos par mājas
uzlabošanas darbiem ir jāiesaistās
visiem dzīvokļu īpašniekiem, lai
māja būtu sakārtota un tajā būtu
patīkami dzīvot. Lielākais ieguvums pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas ir tas, ka būtiski
samazināsies izmaksas par apkuri.
Programmā
pieejamais
finansējums ir 166 miljoni eiro,
un ar šī finansējuma palīdzību
būs iespējams nosiltināt ap
1700 no Latvijā esošajām 36
000
daudzdzīvokļu
mājām.
Finansējums būs pieejams nelielai
daļai no daudzdzīvokļu mājām,
līdz ar to aicinām būt aktīviem un
izlēmīgiem un laikus pieteikties
finansējumam jūsu daudzdzīvokļu
mājas renovācijai.
Pieteikties programmai varēs
līdz 2022.gada 31.decembrim vai
līdz brīdim, kamēr tiks izsmelts
viss
pieejamais
programmas
finansējums.
Programmu īsteno ALTUM.
ALTUM aicina dzīvokļu īpašniekus
būt aktīviem un izmantot pieejamo finansējumu. Pieteikties
programmā var ar pilnvarotās
personas starpniecību, līdz ar to
dzīvokļu īpašniekiem jāizlemj,
kam uzticēt mājas renovācijas
īstenošanu. Pilnvarotā persona var
būt esošais mājas apsaimniekotājs
vai mājas biedrība, vai kāda cita
juridiska persona, kam dzīvokļu
īpašnieki uzticas un pilnvaro
energoefektivitātes
projekta
realizācijai.
Plašu informāciju par prog
rammas
nosacījumiem
un
piedāvātajām iespējām aicinām
skatīties ALTUM mājas lapā www.
altum.lv, kā arī aicinām nākt uz
konsultācijām klātienē ALTUM
reģionālajos centros visā Latvijā.
Valtis Krauklis
Altum Gulbenes reģionālā
centra vadītājs

Lauksaimniekiem piešķirti 75 procenti
dīzeļdegvielas par atbilstošās platības
hektāru
Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē, ka lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem 75 procentu apmērā no kopējā dau
dzuma 2016./2017. saimnieciskajam gadam par atbilstošās
platības
hektāru
piešķirta
marķētā dīzeļdegviela, kurai
piemēro samazināto akcīzes
nodokļa likmi.
Dīzeļdegviela tiek piešķirta
lauksaimniekiem izmantošanai
tikai
lauksaimniecības
tehnikā
–
traktortehnikā
un
lauksaimniecības
pašgājējmašīnās,
lauk
saimniecības
produkcijas ražošanai, kā arī kravas
pašpārvadājumiem. Lauksaim-

nieki pirms degvielas iegādes var
sazināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var
iegādāties iekrāsoto degvielu.
DUS kontaktinformācija pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.
lv izvēlnē „Valsts atbalsts”.
Iesniegumus
marķētās
dīzeļdegvielas, kurai piemēro
samazināto akcīzes nodokļa
likmi, LAD pieņēma līdz šā
gada 1.jūnijam. Līdz 2016.gada
30.oktobrim
LAD
pieņems
gala lēmumu par atlikušā
dīzeļdegvielas
daudzuma
piešķiršanu 2016./2017. saimnieciskajam gadam, par ko
lauksaimniecības
produkcijas
ražotāji tiks informēti atsevišķi.

novada vārds ir nesaraujami
saistīts ar mūzikas festivāla „Osvalds” vārdu. Sākotnēji tas bija
neliels muzikantu saiets, bet
ar laiku kļuvis par pamanāmu
mūzikas notikumu Latgalē.
Šis būs pirmais Osvalda
sarīkojums,
ieejot
trešajā
desmitgadē. Protams, katrs
laiks ienes savas korekcijas, bet
galvenās Osvalda pamatvērtības
- enerģiskums un dzīvesprieks,
paliek nemainīgas. Šogad tās
palīdzēs nodrošināt arī tikpat
pozitīvi mākslinieki, kas ļaus
padarīt Osvalda nakti Baltinavā
par neaizmirstamu emociju pilnu notikumu.
Apmeklētājus
priecēs
šarmantais šlāger un pop
mūzikas izpildītājs Normunds
Rutulis. Vecāka gadagājuma
cilvēkiem noteikti būs patīkama
satikšanās ar jaunības dienu
elku Žoržu Siksnu. Savukārt pasaules popmūzikas gaisotnē
mūs ievedīs Kristīne Šomase.
Latgales māksliniekus pārstāvēs

Jāsaka, ka šī grupa būs sagatavojusi speciālu programmu
ar pagājušajā gadā traģiski bojā
gājušā Osvalda himnas autora
Jāņa Keiša dziesmām. Vēl no
Balvu puses vietējiem muzikantiem uz skatuves kāps nebēdnīgi
pozitīvā instrumentālās mūzikas
grupa Alu Cilvēki, kas šajā
reizē būs iestudējusi vairākas
dziesmas arī kopā ar solisti
Dagmāru Laicāni. Tāpat arī
apmeklētājus gaida satikšanās
ar, nu jau jāsaka, latviešu
šlāgermūzikas ikonu duetu Sandra, bet visu to kopā sasaistīs
populārā TV raidījuma „Latvijas šlāgeraptauja” vadītājs, aktieris Guntis Skrastiņš. Savukārt
jauniešu auditoriju iepriecinās
muzikālā apvienība Olas ar
saviem grāvējiem par mūsdienu
aktualitātēm, grupa Tranzīts,
kas nu jau latviešu mūzikā ir
nemainīga vērtība, kā arī Dj
Japānis, Dj Barik, Dj Mairix un
Dj Čivix.
Lai
padarītu
daudz
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veidīgākas
Osvalda
nakts
norises,
būs
iespēja
baudīt arī dažādas ar mūziku
nesaistītas lietas. Tradicionāli
apmeklētājiem būs iespēja
„izšauties” ar katapultu 20m
augstumā. Tāpat būs iespēja
piedalīties loterijā ar ieejas
biļetēm un laimēt dažādas
vērtīgas balvas no Philips. Bet
īpašu pārsteigumu būs sagatavojis uguns mākslinieks Alesh
Walker, kas piedāvās iespaidīgu
pusnakts uguns šovu.
Apmeklētāju
labsajūtai,
protams, būs nodrošinātas
arī ikdienišķi nepieciešamās
lietas - ēdienu un dzērienu
tirdzniecība, profesionāla apsardze, pārvietojamās tualetes,
kvalitatīva skaņa un gaisma.
Ieejas
maksa
iepriekšpārdošanā EUR 6,00,
uz vietas EUR 10,00. Biļetes var
iegādāties www.bilesuparadize.
lv vai Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
Uz tikšanos Osvalda Mūzikas
Naktī 13.augustā, Baltinavā!

Mobilais mamo Kultūrvēstures datu bāze papildināta
ar video materiāliem
grāfs Balvos
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas 25., 26.
jūlijā ieradīsies Balvos, pie tirgus
laukuma.
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 67142840 un 27866655.
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai rakstot uz e-pastu
info@mamografija.lv.

Jūnijā
noslēdzās
Balvu
Centrālās bibliotēkas realizētais
projekts
„Video
materiāla
pievienošana
Balvu
reģiona
Kultūrvēstures datu bāzes ie
rakstiem”, kuru atbalstīja Valsts
Kultūrkapitāla fonds.
Kultūrvēstures
datu
bāzi
pamatā
veido
tekstuālā
informācija
un
fotogrāfijas,
bet laika gaitā gribējās to
papildināt arī ar skatāmu un
klausāmu informāciju. Jau 2015.
gada rudenī pie ierakstiem par
etnogrāfiskajiem
ansambļiem,
kuri piedalījās folkloras festivālā
„Baltica
2015”,
pievienojām
video
ierakstus
ar
viņu
uzstāšanos pasākumā „Mantinieki. Ziemeļlatgale”. Pamanījām,
ka šiem ierakstiem pieauga
skatījumu skaits.
Tā kā bibliotēkas direktores Rutas Cibules rīcībā bija
liels
daudzums
vēsturisku
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video materiālu no Balvu rajona padomes Kultūras nodaļas
realizētajiem
projektiem
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un filmētais
materiāls
no
personīgajiem
un citiem arhīviem (filmētais
materiāls aptver laika posmu no
1998.gada līdz 2009.gadam), tad
radās ideja par video fragmentu
sagatavošanu.
Projekta laikā tika atlasīti, sagatavoti un Kultūrvēstures datu
bāzes ierakstiem pievienoti 34
video fragmenti ar tautas muzikantu vai teicēju uzstāšanos.
Video fragmenti pieejami
Balvu
Centrālās
bibliotēkas
mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/cb_web/.
Aicinu
vēlreiz
ielūkoties
Kultūrvēstures datu bāzē un
patīkamu klausīšanos!
Ināra Bobrova
Projekta vadītāja
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
7. jūlijā plkst. 13:00 Kubulu
pagasta Kultūras namā bezmaksas
redzes pārbaude (Rīgas izbraukuma optika).
8. jūlijā plkst. 20.00 Deju
mūzikas parāde „Vasaras Assorti”.
Balvu pilsētas estrādē. Pasākumu
vada Dj Aivis no Radio 2. Piedalās:
grupas „Baltie Lāči”, „Bruģis”,
„Tranzīts”, „Otto”,Sabīne Berezina,
Ralfs no Medņevas, Žoržs Siksna, Ēriks Gruzniņš, Jānis Krūmiņš
no grupas „Apvedceļš”. Biļetes
iepriekšpārdošanā
Eur
5,00,
pasākuma dienā Eur 7,00.
8. jūlijā sapulce Balvu Sakrālās
kultūras centrā Balvu grupai, kuri
plāno iet svētceļojumā ar kājām uz
Aglonu.
15. jūlijā plkst. 19:00 Balvu
Sakrālās kultūras centrā tikšanās ar
mākslinieci Dinu Ābeli.
16. jūlijā plkst. 11:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Bērnības svētki piecgadīgajiem
balveniešiem.
Iepriekšēja
pieteikšanās līdz 12. jūlijam.
16. jūlijā plkst. 18:00 Balvu
pilsētas estrādē koncert-balle
“Jaunības atmiņās” kopā ar grupu “Rumbas kvartets”. Biļetes
iepriekšpārdošanā Eur 6,00, koncerta dienā Eur 8,00 Balvu Kultūras
un atpūtas centrā, tālr. 26367693,
kase 25608580, 26631500.
Balvu pagasts
9. jūlijā plkst. 11:00 Balvu pagasta Tautas namā Bērnības svētki
Balvu pagasta piecgadniekiem.
Bērzkalnes pagasts
9. jūlijā plkst. 18:00 Bērzkalnes
estrādē Bērnības svētki Bērzkalnes
pagasta piecgadniekiem. Plkst.
21:00 balle kopā ar Māri Zaharovu.

Briežuciema pagasts
8.
jūlijā
plkst.
22:00
Briežuciemā notiks Balvu Bērnu
un jauniešu centra organizētais
brīvdabas kino “Mammu, es tevi
mīlu”.
Kubulu pagasts
9. jūlijā plkst. 18:00 Kubulu
pagasta Pilngadības svētki NENOTIKS. Plkst. 22:00 balle kopā ar
“Projekts M” un DJ Barik. Ieejas
maksa Eur 2,00.
Tilžas pagasts
9. jūlijā Tilžas pagasta svētki
“Atvērto durvju diena”. Aktivitātes
jau no plkst. 8:30 visas dienas
garumā – mājražotāju tirdziņš,
amatierteātra “Spogulis” sveiciens,
netradicionāli
noformēto
transportlīdzekļi brauciens, stafetes, sporta spēles, piepūšamās
atrakcijas, svētku gājiens u.c. Plkst.
19:00 Tilžas pagasta Kultūras
nama tautas mākslas kolektīvu
un grupas “Dricānu Dominante”
koncerts. Plkst. 22:00 zaļumballe
kopā ar Zinti Krakopu. Darbosies
brīvdabas kafejnīca.

Vīksnas pagasts
8. jūlijā plkst. 22:00 Vīksnas
pagasta Tautas namā koncertballe
ar grupu “Ceļā”. Balle ar galdiņiem,
ieejas maksa Eur 3,00.
16. jūlijā plkst. 17:00 Vīksnas
skolas sporta laukumā sporta
svētki. Plkst. 22:00 Vīksnas pagasta Tautas namā balle kopā Jāni
Ločmeli no grupas “Sikspārnis”.
Ieejas maksa Eur 2,50, pēc 23:00
Eur 3,00.
Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.

- Sakrālās kultūras centrā
skatāma Dinas Ābeles izstāde
“Tuvāk būt”. Izstādes noslēgumā
(15.07.) būs tikšanās ar mākslinieci,
gleznas varēs iegādāties.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
- Balvu Novada muzejā
skatāma Anitas Holmas gleznu
izstāde “Pieskāriens”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
“Virtuāla pastaiga pa pagājušā
gadsimta avīzēm un žurnāliem”, ar
iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni
29213768.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma izstāde “Līgas karikatūras”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkas
gaitenī skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Mana Rīga”.
- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Dinas Babānes
izstāde “Gleznas”.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Muzikāla
glezniecība”.
- Tilžas Kultūrvēstures izpētes
un Tūrisma centrā skatāma Kristapa Herca fotoizstāde “Starptautiskais ledus skulptūru festivāls
2016”.
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Elitas Eglītes un Zanes
Čudarānes radošo darbu izstāde.
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu noslēguma darbi.

SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
nodrošina mikroķirurga,
rokas ķirurga un plastikas
ķirurga valsts apmaksātas
konsultācijas un plānveida
operācijas Gulbenē
Dr. Nonna Tomiševa sniedz
valsts apmaksātas konsultācijas un
veic valsts apmaksātu ārstēšanu,
tajā skaitā veic arī nepieciešamās
operācijas, sekojošos gadījumos:
Plaukstas hroniskas saslimšanas:
- progresējošas sāpes un
tirpšana rokās, īpaši izteikta naktīs;
- savilkti pirksti un kustību
traucējumi plaukstās;
- rokas vai pirkstu deformācijas;
bumbuļi un veidojumi rokās.
Sejas plastiskās operācijas (maksas pakalpojums):
- augšējo un apakšējo plakstiņu
korekcija; ausu gliemežnīcu korek
cija.
Dr. Nonna Tomiševa konsul
tācijas sniedz Gulbenes slimnīcā,
Upes ielā 1, Gulbenē. Konsultācijām
pieteikties pa tālruni 64472809.
Ambulatoro pacientu pieņemšana
2016.gada 19.jūlijā, Gulbenē.
Lai saņemtu valsts apmaksātos
pakalpojumus,
nepieciešams
nosūtījums no ģimenes ārsta vai
speciālista, kas ir līgumattiecībās ar
Nacionālo veselības dienestu.
Saņemot SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” pakalpojumus, iespējams izmantot arī
veselības apdrošināšanas polises.
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