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Tiks uzsākta Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācijas
projekta īstenošana
Emisijas kvotu izsolīšanas
ins
trumenta finansēto projektu
atklāta konkursa „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana – zema
enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros ir apstiprināts Balvu novada
pašvaldības iesniegtais projekta
pieteikums
„Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Balvu
Kultūras un atpūtas centrā”.
Līdz 2016.gada 5.oktobrim
Balvu novada pašvaldība parakstīs
līgumu ar Latvijas Republikas
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un Sabiedrību

15. (152.) numurs
Iesaki Latvijas iedvesmojošāko
skolotāju un uzdāvini viņam
jaunu viedtālruni!

Ir
izsludināta
Vislatvijas
iniciatīva
„Iedvesmojošākais
skolotājs”, kuras ietvaros esošie un
bijušie skolēni, kā arī viņu vecāki,
ir aicināti dalīties ar stāstiem par
savu iedvesmojošāko skolotāju. Tie
stāstu varoņi, kuri saņems visvairāk
balsu, kā pateicību par smago darbu un ieguldījumu Latvijas bērnu
un jauniešu audzināšanā, saņems
jaunus viedtālruņus no Huawei.
Iniciatīvas ietvaros tiks apbalvoti
divi labāki skolotāji katrā reģionā,
kopumā ar jauniem viedtālruņiem
iepriecinot 10 iedvesmojošākos
Latvijas skolotājus.
Iesniegt skolotāja stāstu var
līdz pat 30.septembrim, inter
neta vietnē: http://bit.ly/2bwQ3tL.
Rezultāti tiks paziņoti skolotāju die
nas noskaņās, 5.oktobrī.

Balvu
darbu

peldbaseins

atsācis

Pēc vasaras pārtraukuma sestdien, 10.septembrī, darbu atsāka
Balvu Sporta skolas peldbaseins
Dārza ielā 2, Balvos. Darba laiks no
plkst.09:00 līdz 22:00.
Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācijas skices.

ar ierobežotu atbildību „Vides
investīciju fonds” par Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta projekta Nr. EKII-2/5 „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”
īstenošanu.
Emisijas
kvotu
izsolīšanas instrumenta (EKII) projektam apstiprinātās attiecināmās
izmaksas ir 1 240 393,17 eiro,
tai skaitā EKII finansējums 69,900000 % un Balvu novada Domes līdzfinansējums 30,100000 %.
Par
iegūto
finansējumu

tiks veikti Balvu Kultūras un
atpūtas centra ēkas renovācijas
un siltināšanas darbi. Projekta
būtiskākās aktivitātes:
1. Telpu apgaismojuma rekonstrukcija un saules paneļu
uzstādīšana elektrības pašpatēriņa
nodrošināšanai;
2. Celtniecības (siltināšanas)
darbi:
2.1. Pamatu siltināšana;
2.2. Uz grunts esošu grīdu
siltināšana;
2.3. Logu un durvju nomaiņa;
2.4. Jumta siltināšana, seguma

un lietus ūdens noteksistēmas
nomaiņa;
2.5. Ārsienu siltināšana no
iekšpuses un ārpuses un apdares
atjaunošana;
3. Rekuperatīvās ventilācijas
sistēmas ar pievadāmā gaisa
dzesēšanu, izmantojot zemes
siltumsūkni, uzstādīšana;
4. Apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija;
Saskaņā
ar
iepirkuma
procedūras rezultātiem, rekons
trukcijas darbus objektā veiks SIA
„WOLTEC”. Ar uzņēmumu jau ir
noslēgts būvdarbu līgums.
Projekts
paredz
sasniegt

oglekļa
dioksīda
emisijas
samazinājumu gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa vismaz 67 379,00 kgCO2 gadā, un
enerģijas patēriņu apkurei uz ēkas
aprēķina platību gadā, pēc projekta īstenošanas beigu termiņa
nepārsniedzot 18,89 kWh/m2
gadā.
Lai arī projekts paredz tikai ēkas
siltināšanas darbus, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis atklāja, ka tiks
meklēti risinājumi un finansējums,
lai ēku sakārtotu pilnībā un jau pēc
2 gadiem tā būtu pieejama visiem
iedzīvotājiem.

No 15.septembra piena ražotāji var pieteikties atbalstam par piena
ražošanas samazināšanu
No šī gada 15.septembra pie
na ražotāji var pieteikties Eiropas
Komisijas piešķirtam atbalsta
pasākumam - Eiropas Savienības
atbalstam piena ražotājiem par
piena ražošanas samazināšanu.
Piešķirtais
atbalsts
piena
ražotājiem tiks izmaksāts 2017.
gada sākumā.
Atbalstam var pieteikties lauksaimnieki, kas 2016.gada jūlijā
ir nodevuši pienu pārstrādei.
Atbalsts ir paredzēts piena
ražotājiem par piena piegādes
samazināšanu 3 mēnešu periodā,
salīdzinot ar tādu pašu pe
riodu iepriekšējā gadā. Atbalsts
paredzēts 140 eiro apmērā par
piena tonnu. Atbalstu varēs

saņemt arī tie piena ražotāji,
kas jau no šā gada sākuma ir
samazinājuši ražošanas apjomu.
Atbalsta saņemšanai būs četras
pieteikšanās kārtas.
Pirmajā kārtā pieteikšanās
sāksies no 15.septembra. Pirmajā
pasākumu kārtā atbalstu varēs
saņemt par piena samazinājumu
2016.gada pēdējā ceturksnī (oktobris, novembris, decembris)
salīdzinājumā ar 2015.gada pēdējo
ceturksni. Pieteikšanās pirmajai
kārtai noslēgsies 21.septembrī
plkst.13.00.
Ja atbalsta pasākumā pie
ejamais budžets būs pietiekams,
tiks izsludināta arī otrā, trešā un
ceturtā kārta.

Lai saņemtu atbalstu, piena
ražotājam būs jāiesniedz elek
troniski divi iesniegumi:
1. iesniegums par piena
ražošanas samazināšanu pirms
attiecīgā samazināšanas perioda
sākuma;
2.
atbalsta
izmaksas
pieprasījums par piena ražošanas
samazināšanu pēc samazināšanas
perioda beigām.
Lai sniegtu atbalstu pie
na
ražotājiem,
iesniegumu
pieņemšana atbalsta pasākumā
notiks elektroniski.
Iesniedzot
pieteikumus
LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā, lauksaimniekiem nebūs
jādodas uz Lauksaimniecības

datu centru (LDC), lai noskaidrotu datus par savu saimniecību.
Aizpildot iesniegumus EPS, atbalsta pretendentam sistēmā
jau būs pieejama LDC noziņotā
informācija par veiktajām pie
na piegādēm. Pirmajā kārtā
izsludinātais pieteikšanās laiks
ir ļoti īss, tāpēc EPS ļaus visiem
pagūt iesniegt pieteikumus.
LAD aicina tos piena ražotājus,
kas vēl nav LAD Elektroniskās
pieteikšanās
sistēmas
(EPS)
lietotāji, jau savlaicīgi noslēgt
līgumus par EPS lietošanu.
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Valsts asinsdonoru centra izbraukums uz Balviem

22.septembrī no plkst. 9.0013.00 Balvu muižā, Brīvības ielā
47, Valsts asinsdonoru centra
izbraukumā donoriem būs iespēja
ziedot asinis.

Noteikts medību aizliegums
tumšajai pīlei un kākaulim
Lai medību praksē ievērotu
medījamo dzīvnieku ekoloģiski
līdzsvarotas apsaimniekošanas principus un nodrošinātu migrējošo putnu populāciju aizsardzību, valdība
6.septembrī apstiprināja grozījumu
medību noteikumos.
Tā kā ar Līguma par Āfrikas Eirāzijas migrējošo ūdensputnu
aizsardzību (AEWA) 6.dalībvalstu
sanāksmes lēmumu ir mainīts
vairāku Eiropas Savienībā medījamo
putnu sugu populāciju statuss, tad
ir jāmaina statuss divām Latvijā
medījamo migrējošo ūdensputnu
sugām - tumšajai pīlei (Melanitta fusca) un kākaulim (Clangula hyemalis).
Šīs sugas tiek izslēgtas no medījamo
putnu saraksta, un turpmāk to
medības nebūs atļautas.

Balvu Sakrālās kultūras centrā
visu septembri skatāma Ramonas Pēkšēnas izstāde

Ramona Pēkšēna ir stikla nozares māksliniece, kurai raksturīga
novatoriska pieeja un individuāls
rokraksts. Strādā kā praktizējoša
māksliniece savā privātajā darbnīcā
Rīgā, specializējoties stikla mākslas
jomā. Mācījusies sākotnēji Rīgas
Lietišķās mākslas vidusskolā (RLMV)
un vēlāk Latvijas Mākslas akadēmijā
(LMA) Rīgā. Saņēmusi maģistra
grādu (2004).
Izstādēs piedalās kopš 1998.g.
Bijušas
2
personālizstādes:
„Svētums” Stikla Galerija, Rīga
(2007) un „Izmaiņas ir iespējamas”
A.Sūnas mākslas galerija, Rīga
(2009). Piedalās autoru grupas
„Kokons” izstādēs un projektos. Darbi bijuši eksponēti izstādēs „Māksla
no Latvijas/ Sztuka Lotwy”, galerija
„Bielsko BWA” Bielsko-Bialā, Polijā
(2012), un Silēzijas muzejā, Katovice,
Polija (2013).
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Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Balvi dzīvo un strādā
Balviem šis gads paiet
88.dzimšanas
dienas,
kopš
iegūtas pilsētas tiesības, un 250
gadu, kopš dibināta Balvu muiža,
vēstures atceres un šodienas
vērtēšanas zīmē. Balvi aug. Līdzi
arī novadā esošie pagasti, jo šajā
Latgales pusē valda uzskats, ka
vienlīdz stipriem un attīstītiem
jābūt visiem, ka nedrīkst atšķirties
dzīves kvalitāte pilsētā un laukos.
Kā tad sokas, kādas ir nākotnes
ieceres, kas tuvākos un tālākos
plānos, ņemot vērā, ka sākusies
pieteikšanās jaunā plānošanas
perioda Eiropas struktūrfondu
saņemšanai, sarunājos ar Balvu
novada vadītāju Andri Kazinovski. Uz jautājumu, vai Balvi
ir gatavi, viņš pasmaidīja un filozofiski atzina, ka par to varēšot
runāt simts gadus pēc tam, kad
gatava būšot Rīga.
- Jūs uzsverat, ka, protams,
primārie vienmēr būs jautājumi,
kas skar Balvu novadu, tomēr
tos nevar skatīt atrauti no Latvijas kopējām problēmām. Kādā
ziņā?
Andris Kazinovskis: - Jā, un
viena no šādām ļoti aktuālām
problēmām, var pat teikt globāla
mēroga, ir jauniešu aizplūšana.
Viņuprāt
labākas
dzīves
meklējumos projām no dzimtās
vietas. Netiek novērtēts tas, ko
var dot pašu zemīte, ko var dot
nekustamais īpašums, mežs.
Vecāki jau kādu laiku turas un,
kad vairs nespēj neko darīt, tad to
zemi pārdod, un rezultāts ir mūsu
tukšie lauki, jo bērni kaut kur
svešā valstī ir izvēlējušies kalpa
dzīvi.
- Varbūt tas tāds virspusējs
skats, taču Balvu novadā nešķiet,
ka gluži visa jaunā paaudze ir
pametusi savu dzimto pusi. Ir
daudz jaunu uzņēmēju, lauksaimnieku, mājražotāju.
-Ir gan, tomēr mans uzdevums ir panākt maksimumu. Var
braukt projām mācīties, apgūt
pieredzi, taču jāatgriežas mājās.
Tad mums nebūs jāšausminās
par neapdzīvotiem ciemiem,
neapkoptām zemes platībām un
biezību Rīgas tuvumā. Tur trūkst
vietu bērnudārzos, kamēr Balvos, lūdzu, ir iespēja bērnus sūtīt
mūsdienīgi iekārtotās izglītības
iestādēs, ir kultūras, sporta
pasākumi, ir sociālās garantijas.
Taču tāda nu patlaban ir valsts
politika – centru attīstīšana un
reģionu aizmiršana.
- Par šo situāciju runā ga
diem. Kādēļ nekas nemainās?
- Runā un runās. Mūs vienkārši
nedzird vai negrib dzirdēt, tādēļ
politiķiem ir jāsaka tieši acīs,
jāataino realitāte. Mana pieredze
ir tāda, ka cilvēkiem, iekļūstot
lielajā politikā, valsts pārvaldē,

izveidojas it kā divas sejas: ar
vienu pagriežas pret tautu, kad
skaisti jārunā, jāsola, ar otru –
darbos, kas interesē personiski pašus. Tātad savtība sev, nevis
iedzīvotājiem, un tā ir mūsu Latvijas nelaime.
- Jūs esat mainīšanās ceļu
norādījis savā un Staņislava
Keiša kopīgi sarakstītā grāmatā
„Reģionālā attīstība Latvijā:
administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas,
risinājumi”. Faktiski tā ir kā ābece
šodienas samilzušo problēmu
risināšanai. Jūsos ieklausās?
- Ir bijušas prezentācijas,
grāmata
dota
politiķiem,
deputātiem, esam pat pārrunājuši
iespējamos risinājumus. Diemžēl
atbilde ir...vienaldzība. Zinu, ka
studenti un pasniedzēji gan šo
pētījumu izmanto. Es neuzskatu
sevi par ģēniju, kurš spēj sniegt atbildes uz visiem jautājumiem un
norādīt pareizo virzienu, tomēr
grāmatā paustās domas, ja grib,
var izmantot. Tur ir norādīts viens
no šīs valsts attīstības praktiskajiem scenārijiem, pamatojoties uz
vietējiem apstākļiem un citu valstu pieredzi. Tikai viens no daudziem piemēriem - Polijā Eiropas
nauda tiek sadalīta reģioniem.
Mums Latvijā vispirms Rīgai
un tad pēc pārpalikuma principa kaut ko atmet laukiem. Arī
Nacionālās attīstības plānā tāda
lieta kā reģioni nav pieminēti,
tikai pilsētas. Bet nodokļus taču
maksājam visi vienādi – vienalga, dzīvojam galvaspilsētā,
mazpilsētā vai lauku mežmalā.
Toties
pakalpojumos
gan
nav
vienlīdzības.
Pagaidām
protestējam tādā veidā, ka cilvēki
mūk no valsts, jo kāpēc maksāt
nodokļus, ja neko nesaņem pretī:
dzīvesvietas tuvumā nav izglītības
iespēju, atbilstošas veselības
aprūpes, dažādu sadzīves pakalpojumu. Toties ierēdņu skaits
mums milzīgs. Pirms desmit gadiem bija 160 tūkstoši, tagad
– 180 tūkstoši, bet iedzīvotāji
pirms desmit gadiem bija 2,3 miljoni, tagad 1,8. Kur loģika? Man
ir milzīga pieredze pašvaldību
darbā – teju 30 gadi, un patlaban sākas bīstama tendence –
mēs atgriežamies izpildkomiteju
laikā. Es šodien vairs nejūtos
kā pašvaldības – pašu valdības,
vadītājs, jo novada deputātu,
amatpersonu
pieņemtos
lēmumus pārāk bieži apstrīd valsts institūcijas, piesaucot Ministru
Kabineta noteikumus, ministriju
ierēdņu norādījumus. Respektīvi,
Rīgas ierēdņi māca, kā laukos
jādzīvo, nevis paļaujas uz to, ka
mēs labāk zinām, kā tas jādara.
Kontrolējošie dienesti brauc
ar vienu mērķi – sodīt, reizēm

nonākot pat pretrunā, jo vieni
saka – jāsoda, otri iebilst – nav
par šo jāsoda, ir par to jāsoda. Ar
varu mūs grib piespiest nodokļus
maksāt, ar varu – dzimteni mīlēt.
Sirds pa to vidu aizmirsusies. Es
jau piedzīvoju laikus, kad viss bija
jādara obligāti. Kur tā sistēma palika? Un tagad uz to pašu iet. Vēl
kāds piemērs. Pašvaldību darba
analīzi, efektivitāti un revīziju,
kā nosaka likums, veic konkrēta
revīzijas firma, kura noteikta,
veicot iepirkuma procedūras.
Ar šo firmu tiek slēgts līgums,
maksāta nauda par padarīto, un
atklātie pārkāpumi vai nepilnības
pašvaldībai ir jānovērš, ko mēs arī
izdarām. Tomēr reālajā dzīvē ir tā,
ka arī citas institūcijas, piemēram,
Valsts kontrole vai Konkurences
padome, pašvaldībā pārbauda
vienus un tos pašus rādītājus
- praktiski dubultīgi veic kontroles
funkcijas,
tādējādi
izšķērdējot nodokļu maksātāju
naudu. Šī birokratizācija un
funkciju daudzkāršošana kavē
ekonomikas attīstību, piespiež
pašvaldības un privāto sektoru
daudz laika izlietot nelietderīgi.
Mums šie dienesti praktiski
traucē gan uzņēmējdarbībā,
gan lauksaimniecībā un arī
pašvaldībā,
jo
bieži
vien
brīdinošie pasākumi tiek aizstāti
ar tiešu sodīšanu un naudas
iekasēšanu.
- Jūsuprāt, attīstās tikai Rīga?
- Tas tiek akcentēts. Vēl vairāk,
tiek uzspiesta un veidota ārvalstu
banku interesēm atbilstoša politika Latvijā, uzsverot, ka laukos nav
perspektīvas uzņēmējdarbības
attīstībai,
ka
Latgalei
nav
nākotnes.
Adresāti
šādai
demagoģijai parasti ir jaunieši,
kuri galvaspilsētā vai ārzemēs saskata dzīves perspektīvu, ignorējot
savu dzimto pusi, savu zemi.
Laukos paliek viņu vecāki, kuri
ar laiku kļūst nespējīgi zemi apkopt, tad šo dārgumu par sviestmaizi pārdod, visbiežāk kādam
ārvalstu investoram un, kad nu
dēls vai meita ārzemēs par kalpu
izstrādājies, bieži vien zaudējis
gan darbu, gan sociālos pabalstus, atgriežas Latvijā, nav vairs
nekā. Galvenā bagātība zeme par
lētu naudu ir notirgota. Vācieši,
dāņi, zviedri saprot, ka ar Latvijas
zemi var pelnīt, attīstīt biznesu,
mūsu pašu cilvēki nesaprot. Visi
pasaules kari vēsturē ir bijuši tikai par zemi, energoresursiem
un nekustamo īpašumu, un nevis
par darbu vai algām. Nekustamais īpašums bija un vienmēr būs
vislielākā vērtībā.
- Jūspusē ir diezgan daudz
jauno lauksaimnieku, protams,
netrūkst gan arī ārvalstu zemes
kopēju.
- Ir tie, kuri saprot, ka laukos
var saimniekot ar modernām
un mūsdienīgām metodēm gan
lopkopībā, gan graudkopībā,
kuri saprot, ka zeme ir kā rauga mīkla, uz kuras var veidot
dažādus biznesus. Netrūkst arī
atbalsta mehānismu: gan Eiropas Savienības struktūrfondu
maksājumi, gan dažādi projekti,
gan valsts atbalsti. Daudzi savu
dzīvi perfekti ir sakārtojuši arī
šeit, Latgalē, arī Balvu novadā,
un viņiem būs garantētas drošas

vecumdienas, jo valsts sociālā
sistēma var nebūt mūžīga. Ņemot
vērā lielo bēgļu un iebraucēju
skaitu Eiropas valstīs, sociālā un
pensiju sistēma var uzsprāgt un
pazust kā burbulis. Ja cilvēkam
ir nekustamais īpašums un vēl
uz tā pamata izveidots bizness, tad ir garants gan jaunu
ģimeņu veidošanai, gan arī
vecumdienām.
- Ko šādā situācijā var
palīdzēt pašvaldība?
- Pašvaldība nav palīdzības
iestāde, bet gan it kā virsbūve, kas
cenšas iniciēt dažādas aktivitātes.
Ir daudz biedrību, kas darbojas
ar jauniešiem, rīko seminārus,
māca, kā izmantot Eiropas atbalstu. Pašvaldības galvenais uzdevums ir radīt vidi, kas nav laukos sliktāka, nekā galvaspilsētā.
Uzskatu, ka Balvos tā ir: visu
veidu izglītība, sports, kultūra,
ārstnieciskie pakalpojumi. Darbojas Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs. Pašvaldība
ir atjaunojusi ēkas, piesaistījusi
speciālistus, mēs esam centušies
maksimāli atbalstīt visu veidu
uzņēmējdarbību,
nodrošinot
infrastruktūru.
Pašvaldība
daudz var palīdzēt mazajiem uzņēmējiem. Piemēram,
popularizējot Balvu Zaļo tirdziņu
un bez dalības maksas ierādot
tirgošanās vietas.
- Jūs esat arī viena no retajām
pašvaldībām, kur laicīgā vara sadarbojas ar garīgo.
- Jā, par šo sadarbību ne
viens vien ir pabrīnījies, jo Balvos vienlīdz godā tiek turēta
kā luterticība, tā katoļu un
pareizticība. Es pats esmu ticīgais
un tādēļ uzskatu, ka ar šīs garīgās
varas pārstāvjiem pašvaldībai ir
jāsadarbojas un mēs arī tiešām
daudzos jautājumos esam raduši
kopīgu viedokli un problēmu
risinājumus. Man ļoti patika, kā
garīgo varu saskaņa izpaudās
šogad Aglonā – bija uzaicināti
visu konfesiju pārstāvji.
- Balvi jau var lepoties pat ar
jaunu pareizticīgo baznīcu.
- Gluži gatava tā vēl nav, bet
finansējums tika saņemts no
draudzes locekļu savāktajiem
ziedojumiem, valsts budžeta,
pašvaldības un Pleskavas apgabala administrācijas, kas ar gubernatora Turčaka kunga atbalstu baznīcas celtniecībai dāvināja
baļķus.
- Jūsu novadam Krievijas
Federācijas robeža ir ļoti tuvu.
Balvi ir iniciators un virzītājs
spēcīgā Eiroreģiona „Pleskava
– Livonija” pastāvēšanai. Jūs
esat šīs institūcijas vadītājs. Ko
varat teikt par sadarbību, kas
ir diezgan rosīga un regulāra,
ja zinām, ka kopumā valstī
gandrīz valda tāda kā tendence
labāk attiecības ar Krieviju
nepieminēt.
- Es nebaidos ne pieminēt,
ne runāt, ne sadarboties, jo ir
daudz pozitīvā un labi rezultāti
svarīgu jautājumu risināšanā.
Man tur, otrā pusē robežai,
nestāv ienaidnieks, bet tāds pats
zemnieks, pašvaldības vadītājs
vai uzņēmējs, un problēmas
bieži vien mums pilnīgi vienādas.
Daudz kas, šādi sadarbojoties,
atrisināts. Piemēram, Vientuļu
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–
Ļudonkas
robežkontroles
punkta un ceļu sakārtošana,
vienkāršota
robežšķēršošana
Latvijas un Krievijas pierobežas
iedzīvotājiem, lai viņi var
apmeklēt radiniekus, piedalīties
dažādos pasākumos, svinēt Troicu.
- Būtiskākais Eiroreģiona
dalībvalstu ieguvums, tostarp
Lietuvas un Igaunijas, laikam ir
dalība projektu konkursos, un
uzvaras gadījumā Eiropas prog
rammu atbalsta saņemšana
attīstībai.
- Ir jau bijuši veiksmīgi starp
valstu sadarbības projekti ar Eiropas struktūrfondu finansējumu,
par
kuriem
esam
Balvos
izveidojuši modernu digitālo
muzeju, bet Pleskavā šā paša projekta ietvaros renovēts kultūras
nams un Igaunijā Sangastes pils.
Tagad gribam startēt konkursā
kopā ar Lietuvu un Pleskavu, jo
Balvos ir jāatjauno Lāču dārzs
un līdzīgi objekti jāsakārto
kaimiņvalstīs.
- Ir jau projekti, kas īstenoti
arī tikai Balvos.
- Nupat atklājām Valsts un
pašvaldības
vienoto
klientu
apkalpošanas centru, kas ir viens
no trijiem tādiem reģionālas
nozīmes pilsētās. Tas nozīmē, ka
iedzīvotāji var saņemt visus valsts
iestāžu pakalpojumus vienā vietā,
ir norēķinu centrs un pašvaldības
speciālists, bet pakalpojumu apjomu nākotnē vēl paplašināsim.
Ir daudz izdarīts dzīves kvalitātes
uzlabošanai. Tā kā šobrīd veras
vaļā jaunie struktūrfondi, arī mēs
plānojam startēt projektu konkursos Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācijai un siltināšanai, stadiona rekonstrukcijai, kādreizējā
gaļas kombināta un putnu
fermas teritoriju sakārtošanai,
dažādiem darbiem pagastos
un vēl daudz kam citam. Tiek
prognozēts, ka Balvu novadam
varētu būt pieejami 2,2 miljoni eiro Latgales programmas
ietvaros un 5,2 miljoni eiro no
reģionu centriem paredzētiem
līdzekļiem degradēto teritoriju
revitalizācijai, kā arī vairāk nekā
1,5 miljoni eiro nelielu projektu
atbalstam. Ir jau investors, un Balvos top granulu ražotne, kas dos
darbavietas, ir reāli, ka Balvos būs
uzņēmums, kur ražos pārtikas
pusfabrikātus un arī būs darbavietas. Ir prieks, ka atradās uzņēmējs,
kurš pārņēma kādreizējo Balvu
maizes ceptuvi, investēja tajā un
šobrīd Balvi var lepoties ar ļoti
garšīgu un kvalitatīvu maizi.
- Kā Balvos plāno sagaidīt
Latvijas 100.dzimšanas dienu?
- Mēs līdzdarbojamies Latgales kopējā programmā, bet
īpaši Balvu kontekstā gribam
parādīt kādu ārkārtīgi unikālu
vēstures faktu: 1918.gadā nevis
regulārais karaspēks, bet paši
balvenieši atbrīvoja savu teritoriju no boļševikiem. Tādēļ mums
ir mūsu Brīvības - Staņislava piemineklis, un par šīm vēstures
lappusēm gribam pastāstīt visiem.
Ilze Galkina
Publikācija no Latvijas Avīzes
29. augusta izdevuma
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Valsts iestāžu vadītāji tiekas sanāksmē
Lai arī joprojām turpinās
atvaļinājumu laiks, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis 2.septembrī
uz tikšanos aicināja valsts iestāžu
vadītājus, lai pārrunātu jaunākos
notikumus un aktualitātes valsts
iestāžu darbā.
Priekšsēdētājs īsi informēja,
ka pašvaldība aktīvi strādā, lai
apgūtu projektu līdzekļus, notiek darbs pie pārrobežu projektu
izstrādes, tāpat priekšsēdētājs
apstiprināja, ka drīzumā tiks
uzsākta Balvu Kultūras un atpūtas
centra renovācija, par ko izteica
pateicību Saeimas deputātiem – J.
Trupovniekam un I. Laizānei.
Par
svarīgāko
nozarēs
informēja arī iestāžu vadītāji.
Slimnīca Balvos būs.
SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
valdes
priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis pastāstīja, ka ir pagājuši jau 3
gadi kopš slimnīcas renovācijas,
un šobrīd viss ir atkarīgs no
noslēpumainā
„master-plāna”,
tomēr, neskatoties uz valstī
notiekošo, ir pamats ticēt, ka
slimnīca paliks līdzšinējā statusā
un turpinās sniegt jau esošos pakalpojumus un attīstīties. Pozitīva
ziņa ir arī tā, ka šobrīd slimnīca
strādā jau ar peļņu, iedzīvotājiem
tiek piedāvāti jauni pakalpojumi – viens no tiem ir individuālā
veselības pārbaudes programma „EXPRESS DIAGNOSTIKA/
ĀRSTĒŠANA LATVIJĀ!”, kas vienas dienas laikā ļauj operatīvi
noteikt vispārējo veselības stāvokli
un sagatavot ārstēšanās plānu,
lai savlaicīgi novērstu dažādas
saslimšanas.
Tāpat M.Zeitmanis atklāja,
ka Balvu slimnīcas pagrabstāvā ir
renovēts ēdināšanas bloks, kur
paēst var nākt ne tikai slimnīcas
apmeklētāji, bet arī jebkurš
pilsētas vai novada iedzīvotājs.
Pusdienu piedāvājumu cenas ir
demokrātiskas.
Slimnīca ir piesaistījusi arī jaunus speciālistus, tomēr bažas raisa
dzemdību nodaļas turpmākais liktenis, jo šobrīd Balvu dzemdību
nodaļā notiek aptuveni 300
dzemdības gadā, kas ir minimālais

skaitlis, lai šī nodaļa saglabātos.
Spēkā stājušies grozījumi
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksā.
Valsts
policijas
Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
priekšnieks Dzintars Čerbakovs
informēja, ka policijas darbs
turpinās kā ierasts. Šobrīd
aktuālākais iedzīvotājiem un arī
policijas darbiniekiem ir ar 1.septembri spēkā stājušies grozījumi
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā, kuri paredz izmaiņas
naudas sodu piemērošanā.
Dz. Čerbakovs ziņoja, ka
aktuālas
kļuvušas
zādzības
garāžās, Tilžas pagastā nesen
atklāta kaņepju audzētava, kur
atrasti 150 augu stādi. Uz šo brīdi
Balvu iecirknī ierosinātas jau 259
krimināllietas (pērn kopā 251), lie
tu atklāšanas procents – 44,4%.
Darba apstākļus uzlabo piešķirtās
6 jaunas automašīnas, kur divas no
tām ir netraferētās.
Ieņēmumi palielinājušies.
Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) nodokļu pārvaldes Latgales
nodokļu administrēšanas daļas
Balvu klientu apkalpošanas centra
vadītāja Janīna Pužule paziņoja, ka
šogad ieņēmumi sastāda jau vairāk
nekā 8 milj. eiro (pērn kopumā 7
580 000 eiro). Pozitīva tendence
vērojama arī uzņēmējdarbības
vidē – tiek saņemtas arvien
labākas atsauksmes par Balvu
puses uzņēmējiem, kā arī VID
reģistrējušies 27 jauni uzņēmumi.
Jauni Ugunsdrošības noteikumi.
Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienesta
(VUGD)
Latgales reģiona Balvu daļas
priekšnieks Igors Dovgans vērsa
uzmanību uz to, ka stājušies spēkā
jaunie Ugunsdrošības noteikumi, kas jāievēro gan pašvaldībai,
gan uzņēmumiem, iestādēm
un organizācijām. Savukārt ar
šī gada 1.oktobrī spēkā stāsies
arī Civilās aizsardzības likuma
izmaiņas. VUGD Balvu daļas
priekšnieks aicināja iedzīvotājus
izvērtēt
ugunsdzēsēju
izsaukumu nepieciešamību, jo nereti
dzīvnieku glābšana vai kādi viltus
izsaukumi kavē nopietnu avāriju

seku likvidēšanu. Resursu ir tik, cik
to ir.
Bezdarbs samazinās.
Nodarbinātības
valsts
aģentūras (NVA) Balvu filiāles
vadītāja
Sandra
Kindzule
pastāstīja, ka bezdarbnieku skaits
ir samazinājies – zem 2000, kas
skaidrojams ar sezonālo darbu
sākšanos. Turpinās algoto pagaidu
sabiedrisko darbu programma,
Balvu novadā ir apstiprinātas 73
darbavietas, tomēr problēmas
tieši laukos rada tas, ka tā sauktajā
„100latnieku” programmā nav
strādātgribētāju un varētāju.
Beidzoties vasaras sezonai,
NVA noslēgusies arī bērnu un
jauniešu vasaras nodarbinātības
programma, kurā pa vasaru strādāt
un nopelnīt savu, iespējams, pir
mo algu bija iespēja 87 bērniem,
pašvaldība līdzfinansēja 50 bērnu
nodarbinātību. Arī mūsu puses
uzņēmēji aktīvi izmantoja šo un citas NVA sniegtās iespējas.
ĀCM
turpina
izplatīties,
gaidāma ES pārbaude Latgalē.
Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes
vadītājas vietniece Inese Apine
brīdināja, ka Latgales reģionā turpina izplatīties ĀCM, tādēļ joprojām
notiek regulāras PVD inspektoru pārbaudes par biodrošības
ievērošanu saimniecībās. Šogad 8
mēnešos apsekoti 98% no reģionā
reģistrētajām 2742 novietnēm,
sastādīti
73
administratīvo
pārkāpumu
protokoli,
102
novietnēm uzlikts pārvietošanas
aizliegums. I.Apine atgādināja, ka
Balvu novads atrodas 2. un 3.zonā,
kas paredz cūkgaļas realizācijas
ierobežojumus.
Sakarā ar KCM un ĀCM 26.
un 27.septembrī Ziemeļlatgales
pārvaldē vizītē ieradīsies Eiropas Savienības inspektori, kuri
pārbaudīs ne tikai PVD darbu, bet
apsekos arī atsevišķas saimniecības
Latgalē, zināms, ka viena no tām
būs Ludzas novada, bet otra – kāda
no Balvu novada saimniecībām,
tādēļ I.Apine aicināja ikvienas
saimniecības īpašniekam sakārtot
novietnes atbilstoši biodrošības
noteikumiem!

Iedzīvotāji nodod otrreizējai pārstrādei ievērojamu
daudzumu videi kaitīgu preču
SIA „ZAAO“ (ZAAO) augustā,
papildus ikdienā nodrošinātai nolietotu elektropreču savākšanai
EKO laukumos un no klientu
mājvietām, trešo gadu rīkoja
akciju „Sper EKOsoli“. Akcijas
mērķis bija panākt, ka elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumi
tiek nodoti otrreizējai pārstrādei,
samazinot iespēju tiem nonākt
mežos vai citviet, kur var rasties
apdraudējums videi un cilvēka
veselība. Tāpat mērķis bija
informēt iedzīvotājus par atkritumu veidiem, kurus pieņem EKO
laukumos.
Akcijas laikā EKO laukumos
ZAAO darbības teritorijā tika
aizpildīti vairāk nekā 1300 akcijas
kuponi par atnesto elektortehniku, savācot 36 000 kilogramus
dažādas nolietotas elektrotehnikas vienības.
Iedzīvotāji uz šķiroto atkritumu nodošanas laukumiem
Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos,
Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā,
Limbažos, Mazsalacā, Raunā,

Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā,
Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā
„Daibe“ atgādāja datorus, monitorus, putekļu sūcējus, televizorus, veļas mazgājamās mašīnas,
tējkannas, kafijas automātus,
radioaparātus, ledusskapjus, te
lefonus, gludekļus un dažāda cita
veida elektropreces, kas palikušas
nederīgas.
Visvairāk dalībnieku akcijā
bija no Valmieras, Raunas un
Limbažiem, attiecīgi 377, 124 un
121 cilvēki.
ZAAO apliecina, ka otrreizējai
pārstrādei derīgās izejvielas, kā arī
elektriskie un elektroniskie atkritumi un sadzīvē radušies bīstamie
atkritumi tiek savākti atsevišķi no
sadzīves atkritumiem, pāršķiroti
atbilstoši kvalitātes prasībām un
nodoti pārstrādes uzņēmumiem
Latvijā un ārvalstīs.
Akcijas dalībnieku starpā
katrā EKO laukumā tika izlozētas
balvas, ko nodrošināja AS „Lat-

vijas Zaļais punkts“. Galveno
balvu – Karcher firmas putekļu
sūcēju, pēc izlozes ieguva Raunas EKO laukuma apmeklētāja
Ruta Cepurīte. Savukārt Balvu
EKO laukuma apmeklētājs Imants
Trupovnieks savā īpašumā ieguva
elektrisko sulu spiedi.
Atgādinām, ka arī ārpus akcijas laika nolietotu, neizjauktu
elek
trotehniku bez maksas var
nodot 20 ZAAO EKO laukumos, kuru adreses un darba laiks
pieejami uzņēmuma mājas lapā.
Turklāt ZAAO bez maksas savāc
nolietotu, neizjauktu sadzīves
elektrotehniku arī pēc telefoniska
vai rakstiska pieteikuma, izbraucot uz klientu mājvietām. Nolie
totas elektrotehnikas savākšanu
var pieteikt pa tālruni 642 81250
vai mob.tālr. 26132288, kā arī
sūtot e-pastu ar pieteikumu uz
zaao@zaao.lv.
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste

3.

Izmaiņas
suņu
reģistrēšanas
kārtībā nav gaidāmas
Saeima 8.septembrī pieņēma
lēmumu nenodot izskatīšanai
parlamenta komisijās grozījumus
Veterinārmedicīnas likumā, kas
paredzēja ļaut suņu obligāto
apzīmēšanu
ar
mikroshēmu
(čipošanu)
veikt
ne
tikai
veterinārārstiem, bet arī Pārtikas un
veterinārā dienesta (PVD) inspektoriem un dzīvnieku patvers
mju
darbiniekiem, tādejādi padarot
suņu apzīmēšanu un reģistrāciju
pieejamāku suņu īpašniekiem,
īpaši lauku reģionos.
Vienlaikus Zemkopības mi
nistrija atgādina, ka obligātā suņu
apzīmēšana ar mikroshēmu un
suņa reģistrācija Lauksaimniecības
datu centra (LDC) datubāzē jāveic
līdz 2017.gada 1.janvārim. Ja prasība
netiks izpildīta, kontrolējošās
iestādes - PVD un pašvaldības
policija - varēs uzlikt sodu, kas
fiziskajām personām ir 7–210 eiro,
juridiskajām personām – 15–350
eiro.
Praktizējoši veterinārārsti, tāpat
kā līdz šim, būs vienīgie, kuri varēs
apzīmēt mājas (istabas) dzīvnieku ar
mikroshēmu, tādejādi Zemkopības
ministrija aicina veterinārārstu
par
suņu
apzīmēšanas
un
reģistrācijas
darbībām
prasīt
dzīvnieku
īpašniekiem
segt
samērīgas izmaksas un skaidrot, par kādiem pakalpojumiem
samaksa tiek iekasēta. Savukārt
dzīvnieku īpašniekiem iesakām
pašiem savlaikus interesēties un
meklēt izdevīgāko piedāvājumu
un pakalpojuma cenu starp
praktizējošajiem veterinārārstiem.
Kā
reģistrēt
suni
LDC
datubāzē.
• Sunim ir jābūt apzīmētam ar
mikroshēmu (čipotam), ko var veikt
tikai praktizējošs veterinārārsts.
• Sunim ir lolojumdzīvnieka
pase vai mājas (istabas) dzīvnieku
pase, ko izsniedz tikai praktizējošs
veterinārārsts.
Līdzšinējā
vakcinācijas apliecība ir jānomaina
pret pasi.
Praktizējošam veterinārārstam
izsniedzot pasi, ja nav pienācis
noteiktais
laiks
revakcinācijai
pret
trakumsērgu,
piespiedu
pārvakcinācija pret trakumsērgu
nav jāveic. Nākamās revakcinācijas
termiņu praktizējošs veterinārārsts
nosaka saskaņā ar vakcīnas
lietošanas
instrukciju.
Šajā
gadījumā dzīvniekam vienlaikus
būs divi dokumenti - vakcinācijas
apliecība ar derīgo trakumsērgas
vakcināciju un pase ar atzīmi par

Balvu
novads
velosipēdistam
Lai izceltu labās prakses
piemērus
velosipēdistiem
draudzīgas
infrastruktūras
veidošanā, kā arī velotūrisma
veicināšanā, un dalītos ar
labo pieredzi riteņbraukšanas
pasākumu
organizēšanā,
jau otro gadu Latvijā tiek
organizēts konkurss „Draudzīgs
velosipēdistam”.
Šogad konkursā piedalījās arī
Balvu novada pašvaldība, piesa-
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veikto apzīmēšanu ar mikroshēmu.
Laikā, kamēr dzīvniekam ir divi
dokumenti, ar suni nedrīkst doties
ārpus Latvijas teritorijas.
• Ja suns ir apzīmēts ar
mikroshēmu un sunim ir pase, to
LDC reģistrēt var:
1) p r a k t i z ē j o š a i s
veterinārārsts,
2) pats suņa īpašnieks,
3) vietējā pašvaldība, ja tā
sniedz
šādu
pakalpojumu (to savlaikus ie
teicams noskaidrot pašiem
dzīvnieku īpašniekiem).
• Dzīvnieka
īpašniekam,
reģistrējot suni datu bāzē, līdzi
jāņem personu apliecinošs dokuments un dzīvnieka pase.
Lai suns tiktu piereģistrēts
datubāzē, dzīvnieka īpašniekam
ir jāsamaksā LDC reģistrācijas
maksa 7,11 eiro - saskaņā ar
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi
(Ministru kabineta noteikumi
Nr.880, 17.09.2013.).
Praktizējošs veterinārārsts ir
tiesīgs iekasēt maksu par sniegto
pakalpojumu saskaņā ar konkrētā
praktizējošā veterinārārsta cenrādi.
Tāpat praktizējošais veterinārārsts
iekasēs samaksu arī par pases
aizpildīšanu
un
izsniegšanu
saskaņā ar savu cenrādi.
Plānotās izmaiņas.
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un plāno iesniegt valdībā
grozījumus Lauksaimniecības datu
centra publisko maksas pakalpojumu cenrādī, samazinot maksu
par mājas (istabas) dzīvnieka
reģistrāciju LDC datubāzē no 7,11
uz 3,50 eiro. Arī dzīvnieku patversmes suņus varēs reģistrēt
bez maksas, ja valdība šo ieceri
atbalstīs. Maksas samazinājums
iespējams, jo LDC pašlaik pārskata
iekšējās procedūras un procesus,
lai nodrošinātu to, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieki un vairāk
nekā 20 tūkstoši LDC autorizētie
lietotāji, izmantojot LDC portāla
iespējas, paši varētu reģistrēt mājas
(istabas) dzīvnieku datubāzē no
2016.gada 1.novembra. Iecerēts, ka
paši dzīvnieka īpašnieki reģistrāciju
varēs veikt arī vienotā valsts un
pašvaldību pakalpojumu portāla
www.latvija.lv
e-pakalpojumu
saskarnēs no 2017.gada 1.janvāra.
Rūta Rudzīte
Zemkopības ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

–

draudzīgs

kot PA „Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centra” sadarbībā ar
kaimiņu novadiem izstrādāto pir
mo Latgalē marķēto reģionālo
velomaršrutu Nr. 34.
Izskatot pieteikumus, konkursa žūrija šo pasākumu atzinusi par
laureātu kategorijā „Velotūrisma
veicināšana”.
Apbalvošanas
pasākums
notiks
šī
gada
22.septembrī.
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Zinību diena Balvu novada skolās
Septembris jau pusē. Pēc
garās vasaras bērni un jaunieši ir
atgriezušies un jau iejutušies skolas ritmā. Šogad 1.septembrī Balvu
novada izglītības iestāžu durvis
vēra 1378 skolēni.
Balvu pilsētas skolās liela
rosība.
Jau agrā rītā Balvu pilsētas
ielās 1.septembrī bija manāmi
melnbaltā apģērbā tērpti bērni un
jaunieši ar garām gladiolām, asteru
pušķiem vai kādiem citiem rudens
ziediem rokās. 1.septembris ir prieka un satraukuma diena ne tikai
skolēniem, bet arī bērnu vecākiem
un pedagogiem, jo sākas jauns
gads – jauns mācību gads.
Mazākie skolēni pulcējās pie
Balvu pamatskolas, lai kopā ar
Lāci iezvanītu Zinību dienu. Īpašs
prieks par to bija 70 1.klases skolniekiem.
Savukārt Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
skolas gaitās ieveda gudrā Pūce
un vienmēr medus kārais Vinnijs
Pūks. Ziedu, medus un karodziņu
pasniegšanā palīdzēja divas čaklas
bitītes. Katrs skolotājs tika īpaši
pieteikts un godināts.
Balvu
Valsts
ģimnāzijā
Zinību diena bija īpaša ar to,
ka svētku pasākumā notika
īstenotā LMT projekta atklāšana
– priekšnesumos tika izmēģinātas
jaunās skrituļslidas, kā arī bija neliels salūts pie daudzfunkcionālā
soliņa-puķupoda.
Mācības
vienīgajā ģimnāzijā Balvu novadā
uzsācis 301 skolēns.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis skolēniem vēlēja un
no sirds ieteica izmantot visas
izdevības un gūt arvien jaunas
zināšanas, jo tā ir bagātība.
Kā
Balvu
pamatskolā
1.septembrī
uzrunāja
Balvu
Evaņģēliski luteriskās draudzes

mācītājs Mārtiņš Vaickovskis un
Balvu Romas katoļu draudzes
priesteris Mārtiņš Klušs: „Lai Jaunais mācību gads nes pilnu grozu ar āboliem – zinībām, labām
sekmēm, pasākumiem, un lai ir
gribasspēks un neatlaidība radīt un
nest šos augļus!”
Briežuciema
pamatskolā
prieks mijas ar skumjām.
Ja pavasara izlaidumu skolās
var saukt par ražas laiku, tad 1.
septembri par sējas laiku. Arī
Briežuciema pamatskolā ir sācies
jaunais mācību gads. Protams,
katram tas bija citāds, citādas
izjūtas, emocijas.
Briežuciema pamatskolas direktors Aigars Keišs teic: „Man kā
skolas vadītājam šis 1. septembris atnāca ar dalītām sajūtām,
gan skumjām, gan prieku. Ir ļoti,
ļoti, ļoti skumji, ka samazinās
skolēnu skaits laukos, tai skaitā pie
mums. Skolā šogad mums vairs
nestrādā ļoti labi skolotāji, sava
amata profesionāļi, - skolotājas
Silvija Ločmele un Anita Platniece.
Sirsnīgs paldies skolotājām par
ieguldīto darbu! Gribu piebilst,
ka abas skolotājas uzskatu arī par
savām skolotājām, no kurām bija
ko mācīties ik uz soļa. Nu, protams, priecīgs noskaņojums bija par
paveikto darbu, sagatavojot skolu
jaunajam mācību gadam. Īpaši
gribas atzīmēt, ka šogad skolas
sagatavošanā aktīvi iesaistījās nu
jau 9. klases audzēkņi. Mums tagad
ir TĀDS gaitenis! Paldies, jums,
devītie –Samanta, Līna, Patrīcija,
Valfrīd un 8. klases Valērij! Neskatoties uz to, ka mūsu nav daudz,
mēs esam gatavi strādāt, mācīties,
piedalīties konkursos, sacensībās,
olimpiādēs un darīt zināmu visiem,
ka mēs esam. Un, lai Dievs mums
visiem palīdz!”
Zinību dienas pasākumā visu
skolas kolektīvu vienoja kopīga

Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā īpaši godāti tika
skolotāji.

Īpašs prieks par Zinību dienas pārsteigumiem bija redzams Balvu pamatskolas mazo pirmklasnieku acīs.

Balvu Valsts ģimnāzijā 1.septembra pasākums noslēdzās ar „burtnīcu lietu”.
skolas attēlošana uz lielas papīra
lapas, kurā katrs klases kolektīvs,
skolotāju kolektīvs un tehniskie
darbinieki, vecāki zīmēja viņuprāt
svarīgāko. Netika aizmirsti pat Latvijas un Latgales karogi, kas plīvo
pie tās.
Skolas audzēkne Samanta teic,
ka 1. septembris katrā skolā ir īpašs,
bet Briežuciema pamatskolā, tas ir
vēl īpašāks. „Šogad smagās zinību
pils durvis vēra 3 pirmklasnieki. Tā
ar aplausiem sagaidījām jaunus
draugus un skolasbiedrus - Dāvi,
Kristoferu un Jāni,” stāsta Samanta.
Stacijas skolai piešķirts Ekoskolu Zaļais karogs.
Stacijas
pamatskola
ar
atkalredzēšanās prieku un darbo
ties gribu uzsākusi jauno mācību
gadu. Šogad skolēnu saimē ir 85
skolēni, mācības uzsāka 9 pirmklasnieki.
Zinību dienas priekšvakarā
tika saņemta iepriecinoša ziņa,
ka Stacijas skolai piešķirts starptautiskais Ekoskolu Zaļais karogs.
Tas ir augstākais apbalvojums
par iepriekšējā mācību gada
padarītajiem darbiem vides jomā.
Skolas pārstāvji 19.septembrī dosies uz Rīgu, lai saņemtu karogu
īpašā apbalvošanas ceremonijā,
bet svētku pasākumā visi bija
apņēmības pilni iesākto turpināt.
Šis mācību gads būs liels
izaicinājums gan skolotājiem, gan
skolēniem, jo tiks uzsākta darbība
eTwinning un Erasmus+ projektos.

Kopš 1. septembra ģimnāzijas pagalmu rotā krāšņs puķu pods, bet skolēniem
ir iespēja braukāt ar skrituļslidām.

Tilžas vidusskolas audzēkņi
atklāj alfabēta noslēpumu.
Ak, šī plašā pasaule. Ja mēs
tā padomājam - cik tautību, cik
valstu, cik valodu un alfabētu. Šī
dažādība mūsu planētu padara
īpašu un unikālu. Latviešu valoda
- lai gan lietotāju skaits ir mazs,
tā izceļas ar savu skanīgumu,
plašo vārdu krājumu. Mēs ar 33
alfabēta burtiem spējam izcelties
un būt labākie daudzās jomās sportā, mūzikā, militārajā jomā,
mākslā un citur. Tilžas vidusskolas skolēni, uzsākot jauno mācību
gadu, 1.septembrī atklāja alfabēta
noslēpumus.
Tilžas vidusskolas skolotāja
Evija Kaša stāsta, ka 1.septembrī
zālē virmoja satraukums. Starp
burtu virpuļiem, skolas zvana
skaņām, čalām, atkalredzēšanās

Tilžas
internātpamatskolā
Zinību dienu sāk ar dievkalpojumu.
Katra diena, stunda, minūte,
sekunde nes pārmaiņas. Viss
mainās, galvenais, vienmēr saskatīt
mirkļa īpašo skaistumu. Zinību die
na, ko pavadījām kopā, ir likteņa
dāvana, kas sniedz mācībstundu
katram, uzsākot jaunu mācību
gadu.
Šogad
mācības
Tilžas
internātpamatskolā uzsāka 91
skolēns. Zinību diena iesākās
ar diev
kalpojumu Tilžas Romas
katoļu baznīcā un turpinājās ar
tiešo ēteru no „TIPS TV”, kur ikviens
tika iepazīstināts ar skolas jauniešu
vasaras
dzīves
spilgtākajiem
mirkļiem. „TIPS TV” ēterā bija
raidījumi „Degpunkts”, „Ekstrasensu cīņas”, „Gudrs vēl gudrāks”,

prieku, sarunām bija paslēpušies
zinātkārie asniņi. Vissatraucošākais
šis 1.septembris bija 14 bērniem,
kas pirmo reizi vēra vaļā skolas durvis, lai atklātu pasauli, kas
pavērs viņiem ne tikai durvis uz
zināšanām, bet sevis atklāšanu,
pilnveidi, talantu izkopšanu.
Atklājot
Zinību
dienas
pasākumu, Tilžas vidusskolas direktore Gunta Rižā priecājās par
jaunā mācību gada uzsākšanu un
novēlēja visiem radošu braucienu
pa dažādām izglītojošajām ostām.
Īpaši tika sumināta 1.klasīte, kas
saņēma skolēnu apliecības un
grāmatiņu - kā starta komplektu
veiksmīgam mācību gadam. Bez
ievērības nepalika arī jaunākie
savā posmā - 10.klases audzēkņi
un audzinātāja, kas tagad kopā
trīs gadus izbaudīs to, kā ir būt
vidusskolēnam. Arī viņi saņēma
no direktores veiksmes vēlējuma
vārdus un īpašu piemiņu no skolas
- piezīmju kladi, uz kuras vizuļojas
Tilžas vidusskola naksnīgajos
pavasara mēnešos.
Alfabēta noslēpumus palīdzēja
atklāt 10.klases skolniece Rebeka
Ločmele un 8.klases skolniece
Una Kuģeniece, kas pārliecinoši
vēstīja, ka bez alfabēta nav
iespējams nekur. Tilžas vidusskolā
alfabēts ir sastopams it visur- nevar spēlēt šahu un dambreti, pirms
nav izlasīta kāda gudra grāmata.
Nav iespējams paust savu patriotismu, nododot jaunsargu
zvērestu, ja burti nav zināmi. Tie
palīdz arī izdziedāt skanīgākās
dziesmas
skolas
muzikālajos
kolektīvos un uzrakstīt efektīvus
biznesa plānus komerczinību
programmā. Sports. Pat tur slēpjas

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

alfabēts, jo noteikumi par katru
sporta spēli taču ir jāizlasa. Starp
noslēpumu atklāšanu visiem bija
iespēja vērot Tilžas kultūras nama
bērnu dramatiskā teātra uzvedumu, talantīgās režisorītes Astrīdas
Ivanovas vadībā. Arī 1.klasīte bija
sagatavojusi savu sveicienu, ko
visiem pavēstīja Anete Dzene,
atraktīvi skandinot dzejolīti. 1.klasei tika sagādāts arī īpašs uzdevums, ko viņi veica kopā ar 10.kla
ses skolēniem.
Tilžas vidusskolas audzēknes
Rebeka un Una uzsver, ka Tilžas vidusskola ir vieta, kur ne tikai iegūst
kvalitatīvas zināšanas, bet arī var
attīstīt savu personību, piedaloties
interešu izglītības pulciņos. „Nav
šaubu - mēs te saņemam pašu
labāko, lai tālāk dzīvē varētu iet
drošu soli,” teic meitenes.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 15.septembris
„Sporta ziņas”, visus klātesošos
izkustināja dalībnieki no šova
„Netīrās dejas”, kā arī tika noskaidrotas tuvākās laika ziņas.
Tilžas
internātpamatskolas
pašpārvaldes prezidente Alīna
Keiša stāsta, ka 1.septembris
izvērsās ļoti interesants, jautrs
un ar pārsteigumiem: „Šogad ar
mums kopā nebija skolas direktore Iluta Berziša, viņa ir devusies
atvaļinājumā. Priecājamies par
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mūsu pirmklasniekiem, kuriem
uzdāvināja jaunas košas somas,
bet skumām, jo šogad skolā vairs
nestrādās skolotājas S.Pauloviča
un A.Vaciete”.
Noslēgumā
dir.
vietas
izpildītāja I.Dzene visiem vēlēja:
„Šeit esam mēs visi tie, kas būsim
kopā domās, darbos! Saticīgu,
zināšanām bagātu un savstarpējas
cieņas pilnu mums visiem jauno
mācību gadu!”

Balvu pamatskolā 1.septembra zvanu uz stundām iezvanīja Lācis.

Tilžas internātpamatskolas pirmā un otrā klase. Audzinātājas - Rita Ločmele
(pirmā no labās), Anna Tomoševica, bijusī audzinātāja Skaidrīte Pauloviča.

Katrs Tilžas skolas 1.klases skolēns
saņēma „starta komplektu” veiks
mīgam jaunajam mācību gadam.

Briežuciema pamatskolas 1.klasīte ar audzinātāju un pagasta pārvaldes
vadītāju Anastasiju Gabrāni.

Stacijas skolas 6.klase ar audzinātāju Valentīnu Kašu.

Tilžas vidusskolas 1.klases audzēkņi kopā ar 12.klasi.

Bērzkalnes pagasta autobuss darbā uz pilnu jaudu 10. septembra lauku labumu
Mēs, Bērzkalnes pagasts un pagasta
pārvaldes
vadītāja
tirdziņš
pagasta iedzīvotāji, esam patiesi
priecīgi, jo mums ir savs autobuss.
Šī gada 1.septembris bija īpašs,
savus skolēnus uz skolu vedām ar
savu autobusu. Īpaši liels prieks
ir Rubeņu ciema skolēniem,
viņu vecākiem, jo līdz šim uz
skolu bērni brauca ar sabiedrisko
transportu vai uz skolu veda paši
vecāki. Daudziem no viņiem līdz
autobusa pieturai bija jāmēro
attāls ceļa posms, jākrāj biļetes.
Šobrīd autobusa kustību maršruts
ir izstrādāts tā, lai tas piestātu pēc
iespējas tuvāk skolēnu mājām.
Ļoti svarīgi, lai droši justos gan
bērni, gan viņu vecāki.
Pirmajā septembrī autobusā
savus pagasta bērnus sagaidīja

S.Saleniece (ar ābolu grozu
- spēka vitamīniem, uzsākot
mācību gadu).
Katru skolas dienu plkst.08.10
pie Bērzkalnes pagasta tiekas divi
autobusi - Bērzkalnes pagasta un
Lazdulejas pagasta, jo tikai divi
autobusi spēj nodrošināt visu
skolēnu pārvadājumus, un nav
svarīgi, kura pagasta autobusā
brauc
skolēns, galvenais ir
nokļūšana skolā un atpakaļ mājās.
Jāpiebilst, ka arī pēcpusdienā autobusi brauc reizē, lai nodrošinātu
vietas visiem skolēniem.
Ceram uz savstarpējo sapratni
un līdzās būšanu, saudzēsim sevi
un savu tuvāko, būsim iecietīgāki
viens pret otru, pasniegsim roku

10. septembra rītā Balvos
tuvāki un tālāki mājražotāji,
amatnieki, zemnieki pulcējās
uz tradicionālo lauku labumu
jeb “zaļo” tirdziņu, lai Balvu pilsētas iedzīvotājiem un
viesiem piedāvātu lauku labumus, sezonas ogas un augļus,
kā arī dažādus amatniecības
izstrādājumus. Šajā tirdziņā
projekta “Ziemeļlatgales ama
tu meistaru parāde” ietvaros
piedalījās keramiķi Jolanta un
Valdis Dundenieki no Balvu novada Bērzpils pagasta. Jāteic, ka
keramiķu piedāvātā mini izstāde

Pirmais skolēns ar skaistām asterēm
savai skolotājai autobusā iekāpa
Maksims Naskovs.
otram un vienkārši dienu uzsāksim
ar smaidu!
Pagasta autobuss būs liels atbalsts arī pagasta pašdarbniekiem,
teātra grupai, pensionāriem,
visiem
iedzīvotājiem.
Mēs,
bērzkalnieši, sakām lielu paldies
visiem, kas atbalstīja, lēma un
deva „zaļo gaismu” Bērzkalnei būt
savam autobusam.

1.septembrī ar sava pagasta bērniem kopā bija Bērzkalnes un Lazdulejas pagastu pārvalžu vadītāji.

Skaidrīte Saleniece
Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja
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un darbošanās pie podnieka ripas bija ļoti pieprasīta un bērni
pat veidoja rindu, lai paši tiktu
iemēģināt roku māla mīcīšanā
un podu virpošanā. Tirdziņa
omulīgo un radošo gaisotni
papildināja skanīgā Vīksnas pagasta kapella “Aizezeres muzikanti” Ineses Skujas vadībā.
Paldies keramiķiem un muzikantiem, kā arī visiem tirdziņa
dalībniekiem un apmeklētājiem!
Uz tikšanos nākamreiz – 8.
oktobrī!
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Ar LMT atbalstu Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā iekārtota atpūtas zona
1.septembrī, svinīgi atzīmējot
Zinību dienu, Balvu Valsts
ģimnāzijā (BVĢ) jaunais mācību
gads iesākās ar vadmotīvu „Dzīve
kā mācību stunda”. Skolas pagalmā
tika atklāts „LMT Latvijai” ietvaros
finansējumu guvušais projekts –
labiekārtota atpūtas zona skolas
teritorijā un prezentēti jauniegūtie
skrituļslidu pāri.
Zinību dienā un projekta
atklāšanas pasākumā klātienē
piedalījās Balvu novada domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis,
Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas
katoļu Draudzes mācītājs Mārtiņš
Klušs, Balvu Evaņģēliski luteriskās
draudzes
mācītājs
Mārtiņš
Vaickovskis, projekta iesniedzēja,
BVĢ atbalsta biedrības vadītāja
Sandra Kindzule, LMT biznesa
klientu centra „Rēzekne” pārstāvji
Edgars Repelis un Ārija Gutāne,
kā arī BVĢ skolēni, skolotāji un
vecāki.
Projekta ietvaros ģimnāzijas
pagalmā tika iekārtota atpūtas
zona ar lielizmēra puķupodu
un ērtām sēdvietām, kā arī
skolēniem iegādāti 16 skrituļslidu
pāri. Jauniegūtās skrituļslidas

demonstrēja un pirmo reizi
iemēģināja deju grupa „Di-dan
cers”, kas par godu svinīgajam notikumam bija sagatavojusi īpašu
priekšnesumu.
„Projekta rezultātu paziņošanu
un demonstrēšanu skolēniem
un mācību spēkiem izvēlējāmies
veikt Zinību dienā, lai svinīgi
varētu pateikties balsotājiem un
atbalstītājiem. Jauno gadu iesākām
ar vadmotīvu „Dzīve kā mācību
stunda”, apliecinot, ka mērķi un
sapņi piepildās vienmēr, ja vien
esam radoši, mācāmies, meklējam
jauno, sadarbojamies un ieguldām
darbu mērķu realizēšanā,” uzsver
BVĢ direktore I. Paidere.
Projekta iesniedzēja S.Kindzule
stāsta: „Ar LMT finansiālu atbalstu saskatījām iespēju teritoriju
labiekārtot, izveidojot pievilcīgu
pilsētvidi un popularizējot veselīgu
dzīvesveidu skolēnu vidū. Pirms
diviem gadiem tika nobruģēts
ģimnāzijas pagalms, tādējādi radot
vietu, kur „Skriet līdz vējam – pretī
veselīgam dzīvesveidam”.
„Prieks, ka pēc kopīgi paveikta darba Balvu Valsts ģimnāzijā
skolēniem tepat skolas teritorijā

būs iespēja kvalitatīvi un ar
gandarījumu pavadīt brīvo laiku
svaigā gaisā. Lai radošām domām
un lieliem darbiem piepildīts jaunais mācību gads!” novēl LMT
biznesa klientu centra „Rēzekne”
vadītājs E.Repelis.

Projekts „Skrienam līdzi vējam
– pretī veselīgam dzīvesveidam” ir
viens no pieciem projektu konkursa „LMT Latvijai” atbalstītajiem
projektiem
Balvu
novadā.
Konkursa ietvaros Balvu novadā
tika saņemtas 30 konkursa pro-

jektu idejas, no kurām iedzīvotāju
balsošanai otrajā kārtā tika
izvirzītas 21. Apkopojot balsojuma
rezultātus, kopumā tika saņemtas
7540 balsis.
Inese Paidere
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore

Sakrālās kultūras centrā koncerta laikā prezentē ar LMT atbalstu iegādātās apskaņošanas
iekārtas
Pateicoties LMT un Balvu novada pašvaldības iniciatīvai rast
iespēju papildu finansējumu
idejas realizēšanai, Balvu Romas katoļu draudze īstenoja

projektu „Kopējam labumam”,
kura rezultātā tika iegādāta
apskaņošanas aparatūra.
1.septembra
priekšvakarā,
31.augusta vakarpusē, Balvu Ro-

mas katoļu baznīcā notika Sv. Mise
bērniem un jauniešiem, skolēniem
un studentiem, kā arī skolotājiem,
lūdzot Dieva žēlastības jaunajam
mācību gadam. Pēc Sv. Mises Balvu Sakrālās kultūras centrā notika
koncerts „Nāc gaismā!”. Koncerts
tika atklāts ar Imanta Ziedoņa
„Gods Dievam augstībā”, kam
sekoja U.Marhilēviča un G.Rača
dziesma „Liesmiņa”, kuru izpildīja
koncerta
jaunākā
dalībniece
Evelīna Pipcāne.
Koncerta vadītāja lomā iejutās
prāvests Mārtiņš Klušs, kurš gan
atzina, ka tādu pienākumu veic
pirmo reizi, taču tas viņam izdevās
ļoti labi. Koncerta programmā tika
iekļautas gan laicīgās dziesmas un
skaņdarbi, gan garīgais repertuārs.
Klausītāji bija ļoti atsaucīgi
un jau koncerta nākamā dziesma
„Nedalāmā”, kuru izpildīja Aiga
Mača, tika aktīvi atbalstīta ar publikas aplausiem dziesmas laikā.
Koncertu kuplināja arī Sintijas

Bērzpilieši piedāvā ekskursijas „Ičas apmetnes ciemā”
Latgales plānošanas reģiona
pārstāvji
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas ietvaros aicināja vietējās
pašvaldības sniegt informāciju par
tematisko ciemu izveidi Balvu novada pašvaldības teritorijā. Bērzpils
pagasta pārvaldes darba grupa, ap-

Ilga un Māris Lazdiņi ekskursantiem piedāvāja nobaudīt pašceptu
maizi un gardu zivju zupu.

kopojot vairākas idejas, izveidoja
tematisko ciemu „Ičas apmetnes
ciems”.
„Ičas apmetnes ciems” atrodas Balvu novada Bērzpils pagastā.
Ičas apmetne – sena dzīvesvieta,
kura atrodas Ičas upes krastos.
Apmetne atklāta 1937. gadā. Tā bijusi apdzīvota neolītā (4500 - 1500
pr.Kr.) un bronzas laikmetā (1500
- 500 pr.Kr.). Apmetnē dzīvojuši
amatnieki, zvejnieki, un viņu senās
prasmes tiek liktas lietā arī šodien.
„Ičas apmetnes ciema” iedzīvotāji
piedāvā ceļojumu caur šodienu uz
pagātni.
Ičas apmetnes ciemā tiek
piedāvātas audēju un maizes
cepšanas meistardarbnīcas, kā arī
ir iespēja apmeklēt Bēržu Svētās
Annas Romas katoļu baznīcu un
noslēgumā atpūsties Ičas upes
krastā, vārīt zivju zupu un dzirdēt
stāstus par senajām apmetnēm.
Pie Ičas upes, pretī Ičas apmetnes vietai, tika iekopta un izveidota atpūtas vieta ar diviem
galdiem, soliem un ugunskura vie-

tu. Šo atpūtas vietu un informācijas
stendu izveidoja pagasta pārvalde.
Pateicoties arī pašvaldībai, tika
piešķirts finansējums informācijas
stendam
un
kokmateriāliem.
Galdus un arī stendu izgatavoja
Bērzpils vidusskolas darbmācības
skolotājs Ēriks Mičulis un pagasta saimniecības pārzinis Māris
Lazdiņš.
Šogad pirmā ekskursantu grupa pieteicās no Burtnieku novada
Vecates pagasta. Astoņpadsmit
ekskursanti bija izteikuši vēlmi
apmeklēt
maizes
cepšanas
meistardarbnīcu un zivju zupas baudīšanu Ičas krastos. Mai
zes cepšanas meistardarbnīcu
piedāvāja mūsu pagasta iedzīvotāja
Guna Tūmiņa, zivju zupu - pagasta
kolektīvs. Vēl ciemiņi apmeklēja
mūsu
keramiķu
Dundenieku
meistardarbnīcu.
Bērzpils pagasts ir ar senu
vēsturi, ar daudziem senka
piem, pilskalnu un skaistiem dabas skatiem. Drīzumā sāksies
Bēržu kapličas atjaunošanas darbi

Pitkevičas izpildītā dziesma „Uz
vienu dienu„ un Agitas Melbergas izpildījumā dzirdētā „Miljons domu nakts”. Ovācijas un
īpaši aplausi tika veltīti Harijam
Ločmelim un Jānim Budevičam,
kā arī koncertmeistaram Viktoram Bormanim pēc Miroslava
Kolstrunka skaņdarba „Asaras
naktī” atskaņošanas. Šis skaņdarbs
nevarēja atstāt vienaldzīgu nevienu
no klausītājiem. Izpildījums bija
brīnišķīgs! Koncerta neatņemama
sastāvdaļa bija arī Ritas Keišas
izpildītais „Alleluja”, kurš šajā vasarā
baznīcā tika atskaņots vairākkārtīgi
laulībās, kuras tika reģistrētas
Balvu Romas katoļu baznīcā. Koncertu noslēdza garīgais repertuārs.
Astras Ločmeles - Ambarovas izpildījumā dzirdētā Jolantas Kanašķes dziesma „Ko man
nozīmē” un pašas Astras sacerētā
dziesma „Nāc gaismā!” klausītājus
aicināja uz pārdomām un dziļāku
ieskatīšanos sevī, savā sirdī. Sin-

tijas Sirmaces izpildītā dziesma
„Svētī Kungs, šo mūsu zemi” kopā
ar Kristīni Budeviču, izskanēja kā
visu klausītāju kopējais lūgums
Dievam.
Projekta „Kopējam labumam”
ietvaros iegādātās apskaņošanas
iekārtas tika izmantotas pilnā
apmērā un tika ļoti atzinīgi
novērtētas gan no skatītāju, gan
no koncerta dalībnieku puses.
Pedagoģe Rita Keiša izteica vēlmi
labprāt sadarboties, jo ar tik labu
aparatūru nemaz tik bieži darbo
ties nesanāk. Prieks par paveikto,
prieks par sadarbību, prieks, ka
projekts ir attaisnojis savu nosaukumu „Kopējam labumam”.
Esam atvērti, aicinām organizēt
pie mums konferences, seminārus,
koncertus u.c. pasākumus! Visi
mīļi gaidīti Balvu Sakrālās kultūras
centrā!
Mārtiņš Klušs
Balvu Romas katoļu draudzes
priesteris

Bērzīnes pilskalnā. Pēc kapličas
atjaunošanas, pagastā būs par vienu
tūrisma objektu vairāk. Kultūras
pasākumu organizatore Anna
Kriviša ir mācījusies gidu kursos,
kurus organizēja Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs. Viņa
piedāvā interesantu stāstījumu par
Bērzpils pagasta kultūrvēsturisko

mantojumu.
Mēs priecāsimies par katru ekskursantu grupiņu, kuri pieteiksies
apmeklēt pagasta teritorijā esošās
vēsturiskās vietas un izbaudīs skais
tos dabas skatus!
Biruta Bogdane
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja

Kopā ar viesiem no Burtnieku novada pie Ičas krastos izveidotā informācijas
stenda.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 15.septembris

Aicinām apmeklēt akcijas „Lubāna ezera noslēpumi Aicinām
2016” noslēguma pasākumu BĀKĀ
vēsturi!
1. oktobrī, sestdienā, plkst.
18.00 ūdenstūrisma attīstības
centrā BĀKA, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, notiks
noslēguma pasākums tūrisma akcijai „Lubāna ezera noslēpumi 2016”.
Uz pasākumu aicināts ikviens,
kurš piedalījās akcijā un šovasar
apceļoja Lubāna ezera apkārtni.
Akcija turpināsies līdz 1. oktob
rim, tāpēc nekas vēl nav nokavēts
– priekšā ir vairākas rudenīgi
siltas septembra nedēļas, lai
atklātu Lubāna ezera noslēpumus
un
iepazītu
plašo
tūrisma
piedāvājumu Latvijas lielākā ezera
apkārtnē, kas, citu starpā, ir arī
pirmā akmens laikmeta cilvēku
apdzīvotā vieta Baltijā pēc ledus
atkāpšanās, savukārt šobrīd var
lepoties ar dabas lieguma statusu
un īpaši draudzīgu teritoriju putnu
vērošanai – te mīt vairāk nekā 250
putnu sugas.
Tūrisma akcijas laikā no 2016.

gada 1. maija līdz 1.oktobrim
ceļotājiem ir iespēja apmeklēt 26
tūrisma objektus un saimniecības
sešu pašvaldību teritorijā ap
Lubāna ezeru. Kopā ar akcijas bukletu katrs ceļotājs saņem
Dalībnieka karti, kurā jāsavāc pieci
paraksti no apmeklēto tūrisma
objektu saimniekiem. Ja izdodas apmeklēt 10 akcijas objektus,
tad var aizpildīt divas Dalībnieka
kartes – būs divreiz lielāka iespēja
laimēt kādu no balvām, jo akcijas
noslēguma pasākumā 1. oktobrī
notiks 30 tūrisma uzņēmēju un
pašvaldību sarūpēto balvu izloze.
Jāatzīmē,
ka
aizpildītās
Dalībnieku kartes var ņemt līdzi
uz pasākumu, iesūtīt pa pastu
(Akcijai „Lubāna ezera noslēpumi
2016”, Saieta laukums 1, Madona,
LV4801), atsūtīt uz e-pastu tic@
madona.lv vai arī atstāt kādā no
četriem objektiem: Lubāna mitrāja
informācijas
centrā,
Lubānas

tūrisma informācijas un amatnieku
centrā, Varakļānu muižas pilī vai
ūdenstūrisma centrā BĀKA.
Akcijas noslēguma pasākuma
laikā 1. oktobrī BĀKĀ uzklausīsim
tūrisma saimniecību īpašnieku
stāstus par dzīvi „tūrismā”,
cienāsimies
ar
zivju
zupu,
klausīsimies pašdarbnieku koncertu, sagaidīsim jautros pārsteigumus
un dalīsimies iespaidos par šīs
vasaras
piedzīvojumiem
pie
Lubāna ezera, kā arī, protams,
izlozēsim
30
veiksminiekus,
kuri saņems akcijas tūrisma objektu saimnieku un organizatoru
sarūpētās balvas.
Līdzi jāņem „groziņš” un
labs garastāvoklis. Pieteikšanās
pasākumam līdz 30. septembrim,
zvanot pa tālruni nr. +371 27821974.

izzināt

Valsts kultūrkapitāla fonda
Latvijas Valsts mežu atbalstītajā
Latgales kultūras programmā
apstiprināts finansējums Balvu
Centrālās bibliotēkas projektam
“Latgales ceļš pretī Latvijas valstij (1915-1920). Lektorijs
Ziemeļlatgales
kultūras
un
izglītības darbiniekiem”.
Nodarbības notiks
Balvu Centrālajā bibliotēkā,
Tirgus ielā 7.
• Latvijas
valstiskuma
veidošanās un Latgales loma tajā
(vada dr.hist. Inese Runce). 24.
septembris plkst. 11.00.
• Latgales ceļš uz Latvijas

savas

7.

Valsts

valsti. Izvēles alternatīvas (vada
dr.hist. Henriks Soms). 1. vai 8. oktobris.
• Reliģiskais faktors Latgalē
Latvijas valstiskuma veidošanās
kontekstā (vada Dr. hist. Eccl. Andris Priede). 15. oktobris plkst.
11.00.
• Zemes jautājums Latgalē
(vada Dr.hist. Vladislavs Malahovskis). 12. novembris.
• Latgale
citu
Latgalē
dzīvojošo tautību skatījumā (vada
Dr. philol. Valentīns Lukaševičs.)
3. decembris.
Pieteikties līdz 19.septembrim, rakstot uz e-pastu biblioteka@balvi.lv.

Ligita Harčevska,
Rēzeknes novada Tūrisma
informācijas centra vadītāja

Projekts “Mobilās riteņbraucēju brigādes izveide
Septembrī Rēzeknē notiks „Uzņēmēju
Briežuciemā” noslēdzies
Projekta
“Mobilās
riteņbraucēju brigādes izveide Briežuciemā” ietvaros laika
posmā no 2015.gada maija līdz
2016.gada augustam realizēta
ļoti nozīmīga aktivitāte – izveidota un divas vasaras veiksmīgi darbojusies Mobilā riteņbraucēju
brigāde. Tās darbības mērķis –
lokālā mērogā izveidot savdabīgu
pašpalīdzības grupu, kuras ietvaros vietējie jaunieši vasarās brauc
pie vientuļajiem pensionāriem
uz viņu lauku sētām un palīdz
ikdienas
darbos.
Projekta
mērķa grupa – Briežuciema
pagasta un Baltinavas novada
vientuļie pensionāri, vietējie

dienas Latgalē 2016”

jaunieši. Veiksmīga sadarbība
ar Briežuciema pagasta sociālo
darbinieci, Briežuciema pagasta
pārvaldi, Balvu novada domi,
Briežuciema pamatskolu, kā
arī zemieku saimniecību “Papardes”, kas priekšfinansēja projetka aktivitātes to kvalitatīvai
norisei. Vēl viena veiksmīga
aktivitāte
projekta
ietvaros
bija Velodarbnīcas darbības
nodrošināšana.
Velodarbnīca
darbojas joprojām, jo Balvu
novada
pašvaldība
finansē
Velodarbnīcu
kā
interešu
izglītības pulciņu, apmaksājot
vadītājam algu par darbu ar
bērniem un pusaudžiem.

23.-24. septembrī Rēzeknē,
Latgales vēstniecībā „Gors” notiks
„Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”,
kuras rīko Latvijas tirdzniecības un
rūpniecības kamera sadarbībā ar
Latgales plānošanas reģionu.

ES fondu atbalsta programma
energoefektivitātes
paaug
stināšanas pasākumu īstenošanai
apstrādes rūpniecības nozares
komersantu ražošanas ēkās

LCB aicina Balvu apkārtnē un citur iedzīvotājus ieskatīties
zem tiltiem
Tilti ir stratēģiski nozīmīgas
būves, kas savieno divus krastus.
Tiem nepieciešama pastāvīga
uzraudzība un kopšana. Bez tiltiem
mēs būtu ierobežoti laikā, telpā
un iespējās. Diemžēl patlaban no
valsts pārziņā esošajiem gandrīz
1000 tiltiem ceturtā daļa ir sliktā,
bet 150 – ļoti sliktā stāvoklī. Šīs
būves noveco un bojājas ne tikai no
augšas, bet arī no apakšas – drūp,
rūsē un deformējas. Daļu no tiltiem
būtu nepieciešams nekavējoties
slēgt vai būtiski ierobežot satiksmi.
Valsts budžeta finansējums jau
daudzus gadus tiltu sakārtošanai ir
nepietiekams. Tādēļ biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” (LCB) aicina
sabiedrību iepazīties ar daļu sliktā
stāvokli esošo valsts tiltu, pirms tie
nav sabrukuši pavisam.
Lai
mudinātu
cilvēkus
ieskatīties patiltēs, zem sliktā
stāvoklī esošajiem valsts tiltiem ir
izlikti spēles elementi – Geocaching slēpņi, kuros ir iespēja uzzināt
vairāk gan par konkrētajiem tiltiem,
gan par to apkārtni.
Patlaban Geocaching slēpņi
ir ievietoti 12 patiltēs Vidzemē,
Kurzemē un Zemgalē, taču divu
nedēļu laikā ir plānots šo sarakstu
papildināt ar valsts tiltiem arī Latgales reģionā. Vasaras periodā ir
apsekoti valsts tilti, taču biedrība
ir pārliecināta, ka līdzīga situācija
ir arī ar daļu pašvaldību tiltu –
finansējums trūkst kā vieniem, tā

otriem.
Patlaban slēpņi ir izvietoti zem
šādiem valsts tiltiem:
• Tilts pār Braslu (Plācis –
Eiķēnu grants karjers), autoceļš
V324, Pārgaujas novads, Straupes
pagasts;
• Tilts pār Gauju (Drustu stacija
– Zosēni), autoceļš V304, Jaunpiebalgas novads, Zosēnu pagasts, 3.3
kilometrs;
• Tilts pār Viesīti (Vecumnieki–Nereta—Subate), autoceļš P73,
Viesītes novads, Viesītes pagasts,
29.4 kilometrs;
• Tilts pār Situ (Gulbene –
Balvi), autoceļš P35, Balvu novads,
Kubuļu pagasts, pie Kurnas ciema
• Tilts pār Sesavu (Mežciems –
Staļģene – Stūrīši), autoceļš V1071,
Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts;
• Tilts pār Ranku (Ogre –
Viskaļi), autoceļš V996, Ogres novads, Ogresgala pagasts, 10. kilometrs;
• Tilts pār Abavu (pievedceļš
Ķīšu
pansionātam),
autoceļš
V1485,Tukuma novads, Jaunsātu
pagasts, 0.6 kilometrs;
• Tilts pār Kaldabruņu (IlūksteBebrene – Birži) autoceļš P72,
Jēkabpils novads, Kaldabruņas
ciems, 22.9 kilometrs;
• Tilts pār Bērzauni (Pļaviņas
– Madona), Madonas novads,
Bērzaunes pagasts, 26.7 kilometrs;
• Tilts pār Pededzi (Gulbene

Plašāka informācija par iespēju
piedalīties www.zlbc.lv.
Papildus informācija, rakstot uz
e-pastu ilze.brice@chamber.lv vai
zvanot pa tālruni 29 141 693.

– Balvi – Krievijas robeža, pie
Litenes), autoceļš P35, Gulbenes
novads, Litenes pagasts, 18.6 kilometrs;
• Tilts pār Iecavu (Ozoļgaiļi –
Zālītes stacija), autoceļš V1009, Iecavas novads, Zālītes ciems, 2.210
kilometrs;
• Tilts pār Sidrabi (Dobele –
Bauska, pie Elejas), autoceļš P103,
Jelgavas novads, Elejas pagasts, 38.1
kilometrs.
Reizēm šķiet, ka LCB pūliņi
pievērst
lēmumpieņēmēju
uzmanību drausmīgajam tiltu
stāvoklim ir kā saucēja balss
tuksnesī. Tādēļ arī sabiedrība ir
aicināta būt aktīva un runāt par
tiltu slikto tehnisko stāvokli – esot
pie konkrētā objekta, pašiem
uzņemt tiltu foto, ievietot tos savā
Facebook vai Twitter konta profilā
ar atsauci #BedigieTilti, ierakstā
atzīmēt @LatvijasCeluBuvetajs (Facebook) vai @Biedriba_LCB (Twitter) un dažos vārdos raksturot tiltu
stāvokli. Ziņot par sliktā stāvoklī
esošajiem tiltiem sociālajos tīklos
var ne tikai slēpņošanas spēles entuziasti, bet arī ikviens interesents.
LCB atgādina: tilti ir sliktā
stāvoklī un patiltes – ne vienmēr
viegli pieejamas. Tādēļ ikviens
slēpņu meklētājs ir aicināts
būt uzmanīgs un piesardzīgs,
padomājot par savu drošību.
Noderēs apavi ar neslīdošām
zolēm un reizēm – arī ķivere.

Ministru kabineta 6. septembra sēdē atbalstīta Ekonomikas
ministrijas
izstrādātā
ES
fondu
atbalsta
programma
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumu
īstenošanai
apstrādes
rūpniecības nozares komersantu
ražošanas ēkās. Programmas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda
finansējums ir 32 555 030 EUR.
Atbalsta programmas mērķis
ir veicināt efektīvu energoresursu
izmantošanu, enerģijas patēriņa
samazināšanu un pāreju uz atjaunojamajiem energoresursiem.
Atbalsta programma ļaus
īstenot
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumus
ražošanas ēkās ar 30% atbalstu no kopējām attiecināmajām
projekta izmaksām mazajiem,
vidējiem un lielajiem komersantiem, kuru pamatdarbība ir
apstrādes rūpniecības nozare.
Vienam projekta iesniegumam
minimāli pieejamais publiskā
finansējuma apmērs ir 50 000
EUR un maksimālais – 600 000
EUR.
Programmas ietvaros atbalstu plānots sniegt līdz pat
65 apstrādes rūpniecības ko
mersantiem, radot vismaz 15%
enerģijas ietaupījumu gadā, veicinot komersantu produkcijas
konkurētspēju eksporta tirgos.
Finansējums programmas ietvaros tiks piešķirts:
• ēku
energoefektivitāti
paaugstinošu
pārbūves
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vai
atjaunošanas
darbu
veikšanai;
•energoefektivitātes
paaugstināšanai
esošajās
ražošanas
tehnoloģiskajās
iekārtās,
paredzot
to
uzlabošanu vai nomaiņu;
• ēkas
inženiersistēmu
atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
• ieguldījumiem atjaunojamo
enerģijas avotu izmantošanai;
• kā arī projekta tehniskās
dokumentācijas un projekta
vadības nodrošināšanai.
Atbalsta
sniegšanu
nodrošinās Centrālā finanšu
un līgumu aģentūra (CFLA).
Atbalsta prog
rammas atlase
tiks izsludināta pēc projektu
iesniegšanai
nepieciešamo
procedūru
saskaņošanas
ar
CFLA – provizoriski 2016. gada
novembrī.
Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumiem ”Darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība”
4.1.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu
energoresursu
izmantošanu,
enerģijas patēriņa samazināšanu
un pāreju uz AER apstrādes
rūpniecības nozarē” īstenošanas
noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 15.septembris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
17. septembrī plkst. 16:00 Gaigalavas amatierteātra izrāde Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
23.septembrī
plkst.19:00
Draudzes vakars „Bībeles studija”
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
30.septembrī plkst.19:00 Rīgas
Svētā Jēkaba katedrāles jauniešu
ansambļa „Ex - Animo” koncerts
Balvu Sakrālās kultūras centrā.

Krišjāņu pagasts
17. septembrī plkst. 18:00
Pasākums
„Gaismas
nakts
Staburagā”. Līdzi jāņem pašu gatavoti gaismas objekti, būs balvas, priekšnesumi un dažādi
pārsteigumi. Būs karsta zupa, kāds
našķis jāsagādā pašiem.

Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde „Euharistiskie
brīnumi pasaulē” un Ramonas
Pēkšēnas darbu izstāde.
- 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
apskatāma
izstāde
„Trauslā
sievišķība”.

- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu izstāde „Mana Rīga”
un mākslinieces, Latvijas bērnu
grāmatu ilustratores Anitas Paegles
darbu izstāde.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde „Muzikāla
glezniecība”.
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Dženijas dzejas un Andreja
Gāršnieka gleznu izstāde “Iedvesma
katrai dienai”. Tikšanās ar autoriem
5. oktobrī.

Plkst. 15.30 Mežarijas kapos
Plkst. 16.30 Priedaines kapos
22.oktobrī
Plkst. 15.00 Dūrupes kapos
Plkst. 16.00 Salmaņu kapos
29.oktobrī
Plkst. 15.30 Dampadruvas kapos
Plkst. 16.00 Kačupes kapos
1.novembrī
Plkst. 17.00 Začu kapos
2.novembrī
Plkst. 18.00 Balvu-Rožu kapos.

Plkst. 18.00 Čudarienes kapsētā
2.oktobrī
Plkst.15.00 Kamoļkalna kapsētā
Plkst.16.00 Garosilu kapsētā
Plkst.18.00 Pokratas kapsētā
9.oktobrī
Plkst.18.00 Gaiļakalna kapsētā
15.oktobrī
Plkst.15.00 Krišjāņu kapsētā
Plkst.17.00 Kāpessila kapsētā
16.oktobrī
Plkst. 17.00 Andrakalna kapsētā
22.oktobrī
Plkst.16.00 Priedaines kapsētā
23.oktobrī
Plkst.15.00 Miezāju kapsētā
29.oktobrī
Plkst.15.00 Jaškovas kapsētā.

Svecīšu vakari
Balvu un Sprogu Romas katoļu
draudzēs:
1.oktobrī
Plkst. 15.00 Tutinavas kapos
Plkst. 16.00 Derdziņu kapos
2.oktobrī
Plkst. 15.00 Miezāju kapos
Plkst. 15.30 Čāgu kapos
8.oktobrī
Plkst. 15.30 Pilskalna kapos
Plkst. 16.00 Naudaskalna kapos
9.oktobrī
Plkst. 15.30 Pērkonu kapos
Plkst. 16.00 Egļukalna kapos
15.oktobrī
Plkst. 15.30 Pansionāta kapos
Plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas
kapos
16.oktobrī

Evaņģēliski
luteriskajās
draudzēs:
24.septembrī
Plkst.18.00 Balvu kapsētā
1.oktobrī
Plkst.16.00 Vectilžas kapsētā

17.augustā
Balvu pilsētas
tirgū lielais
Rudens
gadatirgus.
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