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Balvos tiekas Ziemeļaustrumu reģiona futbolisti
24.septembrī Balvu pilsētas
stadionā aizritēja Ziemeļaustrumu
reģiona mini futbola 7:7 turnīrs, kurā
piedalījās kopumā 10 komandas
- SMFK Zellis (Gulbenes novads),
FK Kvarcs/Madonas BJSS, Bērzpils
pagasta komanda (Balvu novads),
Jaguar (Ludzas nov.), FK Alūksne/
Kājnieku skola, Alūksnes Jaunatne,
Balvu pagasts (Balvu novads),
FK Namejs (Līvāni), Stāmerienas
pagasts
(Gulbenes
novads).
Ziemeļaustrumu reģiona mini futbola turnīrā komandas tika sadalītas
divās apakšgrupās:
A grupa:
1.vieta - FK Alūksne/Kājnieku
skola (12 punkti);
2.vieta - Stāmerienas pagasts (9
punkti);
3.vieta - Bērzpils pagasts (6
punkti);
4.vieta - Alūksnes Jaunatne (3
punkti);
5.vieta - Balvu pagasts (0 punkti).
B grupa:
1.vieta - Jaguar (8 punkti);
2.vieta - FK Kvarcs/Madonas
BJSS (6 punkti);
3.vieta - FK Namejs (Līvāni) (6
punkti);
4.vieta – Lubāna (4punkti);
5.vieta - SMFK Zellis (2 punkti).
Turnīra play-off tikās abu grupu
1. un 2.vietu ieguvēji, spēles izvērtās
ļoti azartiskas un tikai ar minimāliem
vārtu guvumiem Jaguar komanda no
Ludzas ar 1:0 uzveica Stāmerienas
pagasta komandu. Bet FK Alūksne/
Kājnieku skola ar 0:1 zaudēja FK
Kvarcs/Madonas BJSS futbolistiem.
Tālāk komandas sadalīja vietu
secību visā turnīrā.
Spēlē par 9.-10.vietu tikās
SMFK Zellis (Gulbenes novads)
pret Balvu pagastu. Spēle beidzās
ar 2:1 par labu SMFK Zellis. Spēlē

Izglītības pārvaldei mainīta
atrašanās vieta
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde turpmāk atradīsies
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas
ēkas
1.stāvā,
Bērzpils ielā 1a, Balvos, LV-4501.

Organizē kursus medniekiem
„Latvijas Mednieku apmācību
centrs” organizē kvalitatīvus kursus mednieka un medību vadītāja
apliecības iegūšanai Balvos.
Pieteikties pa tālr. 29282027
vai www.lmac.lv.

PVD uzsācis vakcināciju

Balvu novada Bērzpils pagasta komanda A grupā izcīnīja 3.vietu, bet kopvērtējumā ierindojās 6.vietā.
par 7.-8.vietu tikās Alūksnes jaunatne pret Lubānas komandu. Tikai
ar minimālu pārsvaru 0:1 uzvarēja
Lubāna. Bērzpils komanda ar FK
Namejs (Līvāni) futbolistiem cīnījās
par 5.-6.vietu, ar rezultātu 2:0
piekāpjoties FK Namejs sportistiem.
Trešo vietu ar rezultātu 0:2 spēlē
pret Stāmerienas pagastu izcīnīja FK
Alūksne/Kājnieku skola.
Finālā
tikās
divas
pašas
spēcīgākās vienas grupas komandas
- FK Kvarcs/Madonas BJSS un Jaguar
(Ludza). Spēle izvērtās ļoti dinamiska un tehniski ļoti augstā līmenī, bet
vairāk šajā spēlē spēka bija palicis
Jaguar (Ludzas novads) komandai,
kas arī pelnīti uzvarēja ar rezultātu
1:3. Līdz ar to LFF Ziemeļaustrumu
reģionu mini futbolā pārstāvēs

komanda JAGUAR.
Vietu sadalījums un labākie
komandu spēlētāji:
1.vieta - Jaguar (Ludza), labākais
komandas spēlētājs Artjoms Staško;
2.vieta - FK Kvarcs/Madonas
BJSS, labākais komandas spēlētājs
Ints Radziņš;
3.vieta - FK Alūksne/Kājnieku
skola, labākais komandas spēlētājs
Haralds Ulass;
4.vieta - Stāmerienas pagasts
(Gulbenes novads), labākais komandas spēlētājs Ilgvars Glāznieks;
5.vieta - FK Namejs (Līvāni),
labākais komandas spēlētājs Andris
Vaikulis;
6.vieta - Bērzpils pagasts (Balvu novads), labākais komandas
spēlētājs Dāvis Raciborskis;

7.vieta - Lubāna, labākais komandas spēlētājs Deniss Tuleiko;
8.vieta - Alūksnes Jaunatne,
labākais komandas spēlētājs Jēkabs
Inscenbergs;
9.vieta - SMFK Zellis (Gulbenes novads), labākais komandas
spēlētājs Dimitrijs Smagars;
10.vieta - Balvu pagasts (Balvu novads), labākais komandas
spēlētājs Rihards Ščogols.
Visa turnīra labākie spēlētāji:
„Labākais vārtsargs” - Valērijs
Šeļeznovs (Jaguar, Ludza), „Labākais
uzbrucējs” - Toms Cingles (FK
Alūksne/Kājnieku skola), „Labākais
aizsargs” - Artis Karačkovs (Ja
guar, Ludza), „Labākais visa turnīra
spēlētājs” - Klāvs Sveķis (FK Kavarcs/
MBJSS).

Ar LMT atbalstu Balvu futbolisti ieguvuši jaunas formas
Sestdien, 17. septembrī, Balvu
pilsētas stadionā pulcējās novada jaunie futbolisti, viņu vecāki
un treneri, lai piedalītos ģimeņu
saliedēšanas pasākumā „Ģimeņu
futbola diena” un prezentētu
iegādāto
futbola
ekipējumu.
Līdzekļi pasākuma rīkošanai un
ekipējumam iegūti, pateicoties uzvarai iedzīvotāju balsojumā „Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu
konkursā „LMT Latvijai”.
Balvu novadā un pilsētā
populārākais sporta veids pēdējos
četrus gadus bērnu vidū ir futbols,
tādēļ par projektu konkursā iegūto
finansējumu 2000 eiro apmērā
biedrība „Futbola klubs Balvu Vilki” ir iegādājušies futbola formas
bērniem vecumā no 6–19 gadiem
– kreklus, šortus, vārtsarga formu un
cimdus, getras, kas apdrukātas ar
Balvu novada simboliku. Tāpat par
piešķirtajiem līdzekļiem organizēti
pasākumi – Ģimeņu sporta diena,
bērnu futbola festivāls „Balvi Open
CUP”, kā arī projekta noslēguma
pasākums “Ģimeņu futbola diena”.
Pasākuma atklāšanā Balvu
Sporta centra vadītājs uzsvēra:
„Latvijas nākotne ir un būs mūsu
bērni un jaunieši. Skaistas futbola
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formas, sakopta futbola vide un
iesaistīšanās pasākumos ir viens no
nosacījumiem, lai bērnus piesaistītu
sportam, aktīvam dzīvesveidam, kas
ļauj izkopt disciplīnu, atbildību un
tiekties uz mērķi”.
Ģimeņu futbola dienā piedalījās
arī projekta iesniedzējs Gints Grīslis,
kura dēls arī spēlē futbolu. „Ir liels
gandarījums par padarīto, prieks
redzēt bērnus jaunās formās, tas
viennozīmīgi futbolistiem dod
motivāciju spēlēt, cīnīties par katru bumbu, katriem vārtiem. Bet
šādi pasākumi saliedē ģimenes,
vecākiem ļauj iesaistīties bērnu
vaļaspriekā, kopā pavadīt laiku.
Paldies visiem, ar kuru palīdzību
varējām realizēt šo projektu. Ce
ram, ka jaunās formas kalpos ilgi un
nesīs balveniešiem tikai uzvaras!”
“Prieks
par
aktīvajiem
balveniešiem, kuriem pirmajiem
starp astoņiem novadiem “LMT Latvijai” ietvaros izdevies realizēt visus
projektus, kas ieguva finansējumu.
Īsajā laikā īstenotās ieceres pierāda
– kopā domājot un darot, varam
paveikt vairāk novada attīstībai,
iedzīvotāju sabiedriskās dzīves
uzlabošanai un veselīga dzīvesveida
veicināšanai,” uzsver LMT biznesa

klientu centra “Rēzekne” vadītājs
Edgars Repelis.
Projekts
„Bērnu
futbola
ekipējuma nodrošināšana Balvos un Balvu novadā” ir pēdējais
no Balvu novadā realizētajiem
četriem projektiem „LMT Latvijai” ietvaros. Pateicoties iegūtajam
finansējumam, projekta ietvaros
Balvu novada bērnu un jauniešu futbola komandas ieguva jaunas formas, Balvu PII “Pīlādzītis” teritorijā
izveidota “Sajūtu – dabas taka”,
Balvu Romas katoļu draudze ieguva
modernu apskaņošanas aparatūru,

savukārt Balvu Valsts ģimnāzijas
teritorijā iekārtota atpūtas zona un
skolēniem iegādāti 16 skrituļslidu
pāri.
Projekta “LMT Latvijai” mērķis
ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas
novados, atbalstīt privātpersonu,
juridisku personu un nevalstisko
organizāciju iniciatīvas novadu
sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši
atbalstot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu sabiedrības
iesaisti un aktīva dzīvesveida
popularizēšanu.

Balvu Sporta centra mazie futbolisti jaunajās formās kopā ar treneri
I.Zaharānu.

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

Pārtikas un veterinārais die
nests informē, ka ir uzsākta
savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējā
vakcinācija pret trakumsērgu.
Vakcīnas šķidrā veidā ir ievietotas folija kapsulās, kas iestrādātas
barības apvalkos. Ēsma izskatās kā
brūngans kubiks, nedaudz mazāks
par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiek
izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu daļā uz 1km2 izsviežot 20-23
vakcīnas ēsmas.

Balvos tiek atjaunota Sporta
iela
22.septembrī tika uzsākti Sporta
ielas atjaunošanas darbi Balvos.
Ielas asfaltseguma atjaunošanas
darbus,
nobrauktuvju
izbūvi
un ūdens novades sistēmas
sakārtošanu veic SIA „JVM būve” no
Rēzeknes, kuriem darbi jāpabeidz
viena mēneša laikā. Būvuzraudzību
veic SIA „Liepas Z”.
Sporta ielas renovācijai posmā
no Dārza līdz Skolas ielai tika
piešķirti līdzekļi 41 079,50 eiro
apmērā no valsts dotācijas autoceļu
(ielu) uzturēšanai.

Steidzies skrituļot !
5.oktobrī no plkst. 17.00 līdz
19.00 vēl nebijis ielu skrituļošanas
pasākums Balvos.
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
internāta audzēkņi aicina uz
kopīgu skrituļošanu Tirgus ielā.
Redzēsiet arī deju grupas „Di –
dancers” uzstāšanos.
Dalībnieku vecumam nav
ierobežojumu. Ierašanās ar savām
skrituļslidām.

Maksājums par pāreju uz
bioloģisko
saimniekošanu
– tikai pēc obligātajām
apmācībām
Lai
saņemtu
maksājumu
par
pāreju
uz
bioloģisko
saimniekošanu,
saimniekiem
obligāti jāapgūst 160 stundu mācību
kurss bioloģiskajā lauksaimniecībā,
uzsver Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs (LLKC).
Šī
norma
īpaši
attiecas
uz
tiem
saimniekiem,
kuri
pieteikušies pasākuma "Bioloģiskā
lauksaimniecība"
aktivitātē
"Maksājums, lai pārietu uz
bioloģiskās lauksaimniecības praksi
un metodēm” un uzņēmušies divu
vai trīs gadu saistības.
LLKC
bioloģiskās
lauk
saimniecības kursu piedāvā apgūt
viena līdz triju mēnešu laikā arī
Tālmācībā. Papildu informācija un
reģistrēšanās mācībām LLKC mājas
lapas www.llkc.lv sadaļā Tālmācība.
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Domes sēde
Šī gada 15.septembrī notika
kārtējā Balvu novada domes sēde,
kurā piedalījās 10 deputāti - Sarmīte
Cunska, Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars
Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks
Ločmelis, Ivans Baranovs. Sēdē tika
izskatīti kopumā 45 jautājumi.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma par vairāku
nekustamo īpašumu sadali Bērzpils,
Krišjāņu un Kubulu pagastos, kā arī
par zemes nomu, zemes nomas
līgumu pagarināšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Tāpat deputāti uzdeva Saimnieciskajai
nodaļai
sagatavot
pārjaunojuma līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Bērzpils pagastā
11,2 ha platībā iznomāšanu un
ļāva personai noslēgt zemes
apakšnomas līgumu ar zemnieku
saimniecību „Dižarāji” par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Bērzpils
pagastā 8,2 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Deputāti lēma apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Sauleslejas” Bērzpils
pagastā zemes vienības sadalīšanai.
Sēdē lēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu „Veldres”
Bērzkalnes pagastā 1,7 ha platībā,
kas sastāv no zemes vienības 1,2
ha platībā un zemes vienības 0,5
ha platībā. Saimnieciskajai nodaļai
tika uzdots veikt nepieciešamās
darbības nekustamā īpašuma „Veldres” reģistrēšanai zemesgrāmatā
uz Balvu novada pašvaldības vārda.
Atsavināšanai tika nodoti šādi
nekustamie īpašumi: - trīsistabu
dzīvoklis Nr.2 „Baltā māja”, Druve
nieki, Kubulu pagasts, ar kopējo
platību 71,10 m2; - divistabu dzīvoklis
Nr.4 „Baltā māja”, Druvenieki, Kubu
lu pagasts, ar kopējo platību 65,70
m2; - divistabu dzīvoklis Nr.4 Pilsoņu
ielā 15, Balvi, ar kopējo platību 29,60
m2. Saimnieciskajai nodaļai tika uzdots veikt nepieciešamās darbības,
lai ierakstītu minētos dzīvokļus
zemesgrāmatā
un
Īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijai tika uzdots pasūtīt tirgus
vērtības noteikšanas lietu, piesaistot
sertificētu vērtētāju, un izstrādāt izsoles noteikumus.
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošās neapbūvētās
zemes
izmantošanas
iespēju
izvērtējumu un valdījumā esošās
degradētās teritorijas izmantošanas
iespēju izvērtējumu.
Sēdē tika apstiprināts zemes
ierīcības
projekts
nekustamā
īpašuma „Vīndedži” Bērzkalnes
pagastā sadalīšanai.
Tāpat tika lemts atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma „Druviņi”
Vīksnas pagastā 16,0 ha kopplatībā
zemes vienību 6,5 ha platībā un
zemes vienību 2,5 ha platībā, no
atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Meždruviņi”. Atdalītajām
zemes vienībām lēma mainīt zemes
izmantošanas mērķi no 0101-zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, uz 0201zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Sēdē lēma pēc telpu grupu
Bērzpils iela 4-1, Balvi, Bērzpils
iela 4-2, Balvi, Bērzpils iela 4-3,
Balvi, un Bērzpils iela 4-4, Balvi,
apvienošanas piešķirt vienu kopējo
adresi Bērzpils iela 4-1, Balvi, Balvu
novads, LV-4501.
Par nedzīvojamo telpu nomu
Sēdē tika nolemts atcelt Balvu

novada Domes 2016.gada 11.augusta lēmumu „Par nedzīvojamo
telpu Partizānu ielā 66, Balvos,
Balvu novadā nomas līguma
pagarināšanu” (sēdes protokols
Nr.11, 31.§).
Deputāti
lēma
pagarināt
nedzīvojamo
telpu
nomas
līgumu par telpām Bērzpils ielā
2A, Balvos ar divām personām
komercdarbības
nodrošināšanai
(zobārstniecības prakse) uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu EUR
0,96 bez PVN mēnesī par 1 m²,
saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu.
Sēdē lēma iznomāt mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu
soli
nedzīvojamo telpu – garāžu Nr. 1
Liepu ielā 1B, Balvos, 35,3 m2 platībā,
nosakot nosacīto nomas maksu
EUR 1,01/m2 par kvadrātmetru
mēnesī bez PVN, saskaņā ar
sertificētā vērtētāja nomas maksas
noteikšanas lietu.
Tāpat tika lemts iznomāt
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nedzīvojamo telpu – garāžu
Nr.3 Liepu ielā 1B, Balvos, 98,8 m2
platībā, nosakot nosacīto nomas
maksu EUR 0,86/m2 mēnesī bez
PVN, saskaņā ar sertificētā vērtētāja
nomas maksas noteikšanas lietu.
Domes sēdē lēma iznomāt
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nedzīvojamās telpas – garāžas
Nr.4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 Liepu ielā
1B, Balvos, 80,4 m2 platībā, nosakot
nosacīto nomas maksu – EUR 0,81/
m2 mēnesī bez PVN, saskaņā ar
sertificētā vērtētāja nomas maksas
noteikšanas lietu.
Deputāti lēma arī iznomāt
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nedzīvojamās telpas – garāžu
Nr.9 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu
novadā, 39,2 m2 platībā, nosakot
nosacīto nomas maksu – EUR 0,77/
m2 mēnesī bez PVN, saskaņā ar
sertificētā vērtētāja nomas maksas
noteikšanas lietu.
Par medību tiesībām
Tika lemts nodot medību
tiesības
medību
iecirknim
„Derdziņi” Balvu novada pašvaldībai
piederošajās un piekritīgajās zemes
vienībās Vīksnas pagastā 20,8178 ha
kopplatībā, medību tiesību nomas
līgumu slēdzot uz 12 gadiem un nomas maksu gadā nosakot EUR 0,30
ar PVN par 1 hektāru.
Par parāda piedziņu
Deputāti lēma piedzīt no
V.Parnova nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 295,84
apmērā par nekustamo īpašumu,
kura adrese ir „Atpūta”, Stirnusala,
Kubulu pagasts, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Par ziedojumu pieņemšanu
Tika lemts pieņemt juridiskās
personas SIA “Eu.Promotions Baltic” ziedojumu mantas veidā par
summu EUR 2905,21 un novirzīt to
Balvu pirmsskolas izglītības iestādei
„Pīlādzītis”. Šāds ziedojums par
summu EUR 3109,10 pieņemts mantas veidā un novirzīts Balvu pamatskolai, un ziedojums par summu
EUR 932,91 mantas veidā novirzīts
Balvu pirmsskolas izglītības iestādei
„Sienāzītis”.
Par noteikumiem
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
novada
pašvaldības
noteikumus Nr.6/2016 „Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales
kārtība Balvu novada pašvaldības
izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu, pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”. Tika nolemts atzīt par
spēku zaudējušiem Balvu novada

pašvaldības 2014.gada 11.septembra Noteikumus Nr.2/2014 (Protokols Nr.13, 3.§) „Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotācijas izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai,
pašvaldību
vispārējas
pamatizglītības un vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām Balvu novada izglītības iestādēs”.
Par amatu savienošanas atļauju
Deputāti pieņēma lēmumu
par amatu savienošanas atļauju
A.Pušpuram.
Par darba algām
Domes sēdē deputāti lēma
noteikt Balvu novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītāju mēneša
darba algas likmes (ne visi vadītāji
strādā pilnu likmi) samaksu:
1. Balvu Valsts ģimnāzijas direktoram - EUR 1134;
2. Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās vidusskolas direktoram - EUR 1134;
3. Balvu pamatskolas direktoram - EUR 1076;
4. Bērzpils vidusskolas direktoram - EUR 950;
5. Tilžas vidusskolas direktoram - EUR 950;
6. Stacijas pamatskolas direktoram - EUR 950;
7. Tilžas internātpamatskolas
direktoram - EUR 1019;
8. Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sienāzītis” vadītājam - EUR
800;
9. Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis” vadītājam - EUR
900;
10. Kubulu pirmsskolas izglītības
iestādes „Ieviņa” vadītājam - EUR
700;
11. Bērzkalnes
pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājam - EUR
650;
12. Tilžas pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājam - EUR 650;
13. Balvu Mūzikas skolas direktoram - EUR 1000;
14. Balvu Mākslas skolas direktoram – EUR 900;
15. Balvu Sporta skolas direktoram - EUR 1050;
16. Balvu Bērnu un jauniešu centra direktoram - EUR 850;
17. Balvu novada pašvaldības
Briežuciema pamatskolas direktoram mēneša darba algas samaksa
noteikta EUR 702,00 par 0,78 likmi.
Par finansējuma piešķiršanu
Sēdē lēma piešķirt Kubulu
pagasta pārvaldei finansējumu
pārvaldes ēkas ūdensvada remontam 6000 EUR no Balvu novada
pašvaldības 2016.gada budžetā
apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
Par direktora pienākumu
izpildītāja iecelšanu
Deputāti lēma iecelt Balvu novada pašvaldības Tilžas
internātpamatskolas
direktora
vietnieci Ilonu Dzeni par Tilžas
internātpamatskolas
direktora
pienākumu izpildītāju uz Tilžas
internātpamatskolas
direktores
Ilutas Bērzišas prombūtnes laiku no
2016.gada 19.septembra.
Par grozījumiem lēmumos
Sēdē lēma izdarīt Balvu novada
Domes 2015.gada 14.maija lēmumā
„Par Balvu novada pašvaldības
iestāžu
vadītāju
pienākumu
pildīšanu to prombūtnes laikā”
(protokols Nr.6, 57.§) grozījumus
1.9., 1.24. un 1.38. punktā.

Ziemeļlatgales pašvaldības mērķtiecīgi
attīsta dabas tūrisma piedāvājumu
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir apstiprinājusi
Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas
un Viļakas novadu pašvaldību kopprojektu „Loba doba Zīmeļlatgolā
jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”,
kura mērķis ir Ziemeļlatgales dabas
vērtību atklāšana, godinot Latvijas
valsts pastāvēšanas simtgadi.
Ziemeļlatgale ir bagāta ar
mežiem un dabas resursiem,
taču šis resurss nav pietiekami
apzināts un atklāts iedzīvotājiem
un Latgales potenciālajiem vie
siem. Lai veicinātu dabas vērtību
atpazīstamību
Ziemeļlatgalē,
nākamā gada tūrisma sezonai
tiks izveidots tūrisma ceļvedis
„Loba doba Zīmeļlatgolā”, kurā
tiks apkopota informācija par dabas teritorijām, īpaši izceļamām
ainavām un vietām skaistai atpūtai,
velotūristiem noderīga informācija,
kā arī pasākumi, kas saistīti ar
dabu un, protams, ieteikumi videi
draudzīgai atpūtai.
Svarīgs ieguldījums tūrisma
jomas attīstībā būs piecu vides
instalāciju objektu uzstādīšana katra
novada teritorijā. Vides instalāciju
objekti paredzēti kā 4 dabas stihiju atspulgi, kas ir uguns, ūdens,
gaiss, zeme, un tiks iekļauti tūrisma
maršrutā kā īpaši apskates objekti jaunajā dabas ceļvedī. Vides
instalāciju objekti, kas simbolizē
dabas neaptveramo spēku un
skaistumu, darīs Ziemeļlatgali par
vēl interesantāku un pievilcīgāku
ceļojuma galamērķi.
Savukārt visa gada garumā
Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas
un Viļakas novados tiks organizēti
vides apziņu veidojoši pasākumi
visām paaudzēm, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem atklāt Latvijas
dabas skaistumu no jauna. Balvu
novadā jau septembra nogalē tiks
organizēts nakts pārgājiens Bērzpils

apkārtnē, savukārt pavasarī notiks
divi pasākumi, kuros iesaistot skolu
jaunatni, būs iespēja pašiem gatavot
putnu būrīšus un vērot gājputnus.
Projekta ietvaros tuvākajā laikā
tiks aicināti arī vietējie fotogrāfijas
amatieri un profesionāļi iesaistīties
ceļojošās foto izstādes veidošanā,
kas atklās Ziemeļlatgales dabas
vērtības.
Projekta realizācijai piešķirtais
finansējums ir 52 tūkstoši eiro un
apstiprinātās aktivitātes visos piecos
novados plānots īstenot līdz 2017.
gada septembrim.
Ziemeļlatgales pašvaldības ir
noslēgušas sadarbības līgumu par
kopēju un mērķtiecīgu darbību,
lai veicinātu tūrisma attīstību
Ziemeļlatgalē. Dabas tūrisma un
velo tūrisma attīstība Ziemeļlatgales
teritorijās tiek izvirzīta kā prioritārs
uzdevums tūrisma izaugsmei un
ilgtspējai.
Aktivitātes Balvu novadā:
• 30.septembrī - Nakts pārgājiens
Lubānas mitrājā.
• 2016.gada – 2017.gada augusts
– Ceļojošā foto izstāde veltīta
Latvijas valsts pastāvēšanas
simtgadei. Tematika „Četras
dabas stihijas – Uguns, Zeme,
Gaiss un Ūdens”. Aicinām vērot,
fotografēt Ziemeļlatgales dabu
un iesūtīt fotogrāfijas izstādei.
• 2017.gada marts - Putnu būrīšu
darbnīca.
• 2017.gada aprīlis - Putnu būrīšu
uzstādīšana un putnu vērošana.
• 2017.gada augustā – projekta
noslēguma pasākums – Vides
instalācijas objekta uzstādīšana.
Projekts
„Loba
doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!” veltīts Latvijas simtgadei. Projektu finansē Latvijas
vides aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.

Balvos īsteno projektu „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”
Latvijas pašvaldības Meža
dienās 2016 ir uzsākusi jaunu
tradīciju - 3 gadu garumā
padarīt Latviju krāšņāku ar koku
stādījumiem un/vai mazo koka
arhitektūras objektu izvietošanu
parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS)
2016.gada
projekta
„Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros Balvu novada pašvaldība par piešķirtajiem
195 eiro stādīja kokus un veica citas
aktivitātes.
Šī gada 23.septembrī Jaunatnes parkā, Ezera ielā 1, Balvos, tika sastādīti dažādi koki
un
košumkrūmi.
Savukārt
29.septembrī
izglītojoša
pasākuma laikā Balvu pamatskolas skolēni tiks iepazīstināti
ar informāciju par konkrētajām
koku/krūmu sugām, to nozīmi
cilvēka veselības uzlabošanā un
uzturēšanā. Pēc informatīvās
daļas stādīšanas sekos viktorīna
un uzdevumi, lai pārbaudītu, cik
daudz informācijas skolēni atceras
no stāstītā. Nobeigumā skolēni
grupās zīmēs katras iestādīto
koku/krūmu (krasta kļava-3 gab.,
baltais grimonis-15 gab., divirbuļu

Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
un attīstības plānošanas dokumenti/
Lēmumi.
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vilkābele-5 gab., zeltzaru vītols-5
gab.) sugas logo, kuri tiks iestrādāti
plāksnē, kas, kopā ar Meža dienu
logo un informatīvo materiālu tiks
uzstādīta iestādīto koku/krūmu
teritorijā Jaunatnes parkā.
Pateicoties šim pasākumam,
pilsētas iedzīvotājus un viesus
pavasarī un vasarā parks priecēs ar
zeltzaru vītola skaistajiem, nokarenajiem, zeltainajiem zariem un
sārto vilkābeļu ziedu kupenām,
rudenī ar krastu kļavu lapu
sārtajiem toņiem, savukārt ziemā
uzmanību piesaistīs balto grimoņu
sarkanie dzinumi.
Projektā vēl plānots uzstādīt trīs
atpūtas saliņas aprīkotas ar galdu,
soliem un atkritumu urnu. Katram
izgatavotajam komplektam tiks
iestrādāta informatīva plāksnīte ar
informāciju, no kāda kokmateriāla
tas ir izgatavots. Atpūtas salu pamats tiks veidots no betona, lai pēc
iespējas mazinātu mitruma ietekmi uz koksni. Atpūtas salas veicinās
saliedētību, komunikāciju, kā arī
sniegs zināšanas jaunajai paaudzei
par dabu un tās vērtībām. Laika
gaitā parka teritorijā, atbilstoši
kopējai ezermalas koncepcijai, tiks
izveidotas arī gājēju takas.
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Pēc pieredzes un iedvesmas uz Preiļu pusi
13. septembrī Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs rīkoja
pieredzes apmaiņas braucienu
Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un gidiem uz
Preiļu, Riebiņu un Rēzeknes novadiem pateicībā par sadarbību un
aktīvu līdzdalību centra rīkotajos
pasākumos šī gada vasaras tūrisma
sezonā.
Diena sākās ar brīnišķīgu un
aizraujošu ekskursiju pa Preiļu
pilsētu dziedošās gides Irēnas
Kjarkužas vadībā – iepazinām
gan Preiļu pilsētas vēsturi, gan
uzzinājām aktuālos notikumus
par pilsētas attīstību un tūrisma
nozari kopumā. Priecēja fakts,
ka novada pašvaldība ir uzsākusi
darbu pie Preiļu pils atjaunošanas,
kas ir viens no pilsētas simboliem.
Preiļu pilsētas apmeklējums nav
iedomājams bez viesošanās Leļļu
galerijā, kur brauciena dalībnieki
aplūkoja fantastisko mākslinieces
Vladlenas autorleļļu kolekciju.
Brauciena laikā apmeklējām
vīngliemežu audzētavu „Ošu
mājas”, kuras saimnieks dalījās
pieredzē ar sava biznesa idejas stāstu un piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem,
kas domāti tieši tūristiem, kuri
„Ošu mājās” tiek uzņemti ik die
nu. Ikvienam neaizmirstama bija
vīngliemežu degustācija – kāds to
baudīja pirmo reizi, kāds jau zināja
par šīs gaļas garšām, bet cits tā arī
nesadūšojās nobaudīt vīngliemezi
paprikas vai puravu salātos.
Zemnieku saimniecība „Kalni”
pārsteidza ar radošo pieeju ekskursiju rīkošanā gan lieliem,
gan maziem apmeklētājiem –
papildus saimniecībā ražotajam
mājas vīnam un marmelādēm,
ko degustācijā piedāvā tūristiem,
„Kalnos” izveidots Burvju dārzs,

kur gandrīz stundas garumā
ikvienu apmeklētāju izklaidē un
radoši nodarbina lieliska gide
Ināra. Pārsteidza lauku sētas saimnieces radošā pieeja dārza izveidē.
Jāatzīmē, ka vīnus un marmelādes
te gatavoto no pašu saimniecībā
audzētajām ogām.
Visnotaļ iedvesmojošs stāsts
bija
bioloģiskajā
zemnieku
saimniecībā „Juri” Riebiņu novadā,
kur nodarbojas ar piena lopkopību
nelielos apjomos un visu pienu
saimnieki pārstrādā sieros, kas
iemantojuši plašu atpazīstamību
un ir pat bijuši Airbaltic lidmašīnu
biznesa
klases
ēdināšanas
piedāvājumā, pateicoties saimnieku sadarbībai ar pavāru Mārtiņu
Rītiņu, „Juros” top gan tradicionālie
Latgales māju sieri ar ķimenēm,
„pakša” siers, kā arī modernā
mocarella, kam te ir dots nosaukums „Martinella” un krēmsiers.
Z/S „Juri” ir pierādījums tam, ka
Latgales laukos var darboties nelielas bioloģiskās saimniecības, ja

vien atrod savu nišas produktu.
Dienas noslēgums – izzinoša
ekskursija atjaunotajā Lūznavas
muižā, kas atrodas Rēzeknes
novadā. Te padomāts gan par
atbilstošu apkārtējās vides izveidi ap muižu, gan par saturu, kā
piepildīt šo ēku – Sarkanajā zālē
tiek rīkoti augstvērtīgi kultūras
pasākumi (koncerti, deju uzvedumi, dažādu citu formu mākslas
performances), gardēžu vakariņas
u.c., šobrīd pārējās telpās izvietotas
gleznu un Latgales keramiķu darbu
izstādes, bet nākotnē, īstenojot
projektus
finanšu
piesaistei,
muižas otrajā stāvā tiks iekārtoti
viesnīcas numuri. Jāatzīmē, ka
Lūznavas muižas ēkā atrodas arī
moderni iekārtots Rēzeknes novada tūrisma informācijas centrs.
Sirsnīgs paldies visiem brau
ciena dalībniekiem par atsaucību
un kopā pavadīto dienu!
Ineta Bordāne
Balvu novada tūrisma organizatore

Ekskursanti atzina, ka diena bija patiesi bagāta ar iespaidiem, un ikvienam
radās savi secinājumi un idejas, ko izmantot savā darbā, uzlabojot gan pašu
piedāvāto tūrisma produktu, gan konkrētu produktu radīšanu Ziemeļlatgalē.
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Apbalvotas 40 velosipēdistiem
draudzīgākās organizācijas Latvijā
Noslēdzot Eiropas Mobilitātes
nedēļu, 2016. gada 22. septembrī
norisinājās konkursa Draudzīgs
velosipēdistam
apbalvošanas
ceremonija, kurā 12 uzņēmumi
un pašvaldības saņēma apbalvojumus par jaunu velo novietņu
un velo infrastruktūras izveidi.
Savukārt 28 organizācijas tika
suminātas par atraktīviem velo
pasākumiem un vietējā tūrisma
attīstīšanu.
Starp konkursa laureātiem
kategorijā „Velo satiksmi un velo
kultūru veicinoša organizācija”
bija arī Balvu novada pašvaldības
aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs”, kura saņēma
balvu par par dalību velo maršruta
Rypoj Vasals izveidē.
Konkursa
Draudzīgs
velosipēdistam
mērķis
ir
izcelt labās prakses piemērus
velosipēdistiem
draudzīgas
infrastruktūras veidošanā, kā
arī
velotūrismu
veicināšanā
un dalīties ar labo pieredzi
riteņbraukšanas
pasākumu

organizēšanā. Šajā konkursā bija
aicinātas piedalīties pašvaldības,
iestādes
un
nevalstiskās
organizācijas.
Konkursa
laureātus
apbalvošanā ar uzrunu sveica un balvas pasniedza Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
parlamentārais sekretārs Jānis
Eglīts, Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas prezidents Igo Japiņš,
Latvijas Riteņbraucēju apvienības
vadītājs Viesturs Silenieks un Policistu velobiedrības priekšsēdētājs
Zintis Gailis. Viesus izklaidēja
mūziķi Goran Gora un Mārtiņš
Miļevskis, kā arī saksofonists
Artis Gāga tandēmā ar Dj Kārli
Blumfeldu. Pasākumu vadīja Uģis
Joksts.
Konkurss
Draudzīgs
velosipēdistam
tiek
īstenots
Eiropas
Komisijas
iniciētās
kampaņas Gudrais pilsētnieks/
Eiropas Mobilitātes nedēļa 2016
ietvaros sadarbībā ar VARAM un
Latvijas riteņbraucēju apvienību.

VARAM parlamentārais sekretārs J.Eglīts pasniedz balvu I.Kaļvai.

Balvu novads pārstāvēts „Uzņēmēju dienās Latgalē 2016” Ābolu balle sociālajā mājā „Atvasara”
Latvijas lielākā uzņēmēju
biedrība Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera (LTRK)
sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģionu rīkoja izstādi „Uzņēmēju
dienas Latgalē 2016”. 23.-24.
septembrī izstāde norisinājās
Rēzeknē, Latgales vēstniecībā
„GORS”, kur kuplā skaitā tika
pārstāvēts arī Balvu novads.
Balvu novada stendā divas dienas savu uzņēmumu produkciju un pakalpojumus prezentēja
pārstāvji no SIA „BTRS”, SIA „Čivix”,
IK „ASNA-G”, SIA „Compaqpeat”,
savukārt Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs apmeklētājiem
piedāvāja tūrisma informāciju par

Pārstāvji no Balvu novada.

Balvu novadu un visu Ziemeļlatgali.
Uzņēmēju izstādē piedalījās
vairāk nekā 100 uzņēmumi no
Latgales un citiem reģioniem.
Izstādes laikā norisinājās arī Biz
nesa iespēju forums, kura ietvaros
rīkotos seminārus par aktualitātēm
uzņēmējdarbībā apmeklēja arī
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra direktore Inta Kaļva un Balvu novada uzņēmēji.
Liels paldies visiem Balvu novada stenda dalībniekiem, kas
abas dienas piedalījās „Latgales
uzņēmēju dienās 2016”!

Ineta Bordāne
Balvu novada tūrisma organizatore

SIA „BTRS” darbinieki prezentēja
celtniecības un ēku siltināšanas
materiālus un tehniku.

IK „ASNA-G” piedāvā galdniecības
pakalpojumus.

Astronomiskajam
rudenim
iestājoties, ar prieku paziņojam,
ka mums izdevās noķert atvasaras skopos saules starus, kas
20.septembrī slēpās ābolu dārzā.
Šogad sārtvaidžu raža lika
aizdomāties sociālās mājas „Atvasara” iedzīvotājiem: vai rīkot
talku, vai ābolu balli? Tāpēc vispasaules veco ļaužu dienu gaidot, tika sakopta Liepu ielas 2 plašā
teritorija, tīrītas notekcaurules un
saposta māja. Norunātajā laikā
ciemiņi bija klāt!
To lomās iejutās Sociālā
die
nesta darbinieki, arī no
pagastiem. Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Anna
Laizāne kolēģiem izrādīja mājas
atmosfēru, rosinot domāt par
katra pozitīvo emociju devumu.
Savukārt iemītnieki dalījās ar

saldajiem sārtuļiem, pie kuru
kātiņiem varēja izlasīt saticību un
dzīves gudrību cildinošas rindas.
Tika veikts īpašs nelūgto putnu
aizdzīšanas rituāls un veidoti
vides dekori. Tautas muzikants
Jānis Lazdiņš visus klātesošos
iepriecināja ar dziesmām un
sirsnīgām melodijām, dažiem
iemītniekiem
pat
izdevās
atcerēties no skolas laikiem
iemācītos dzejas pantus par rudeni, kas izpelnījās vētrainus
aplausus. Uz kārā zoba tika likti
pirmie ziemas krājumi, ceptas
desiņas, dzerta tēja. Svaigi spiestā
ābolu sula, ko tik laipni piedāvāja
Daina Krastiņa, lika sasparoties uz
kopēju ābolu lasīšanu. Pasākums
noslēdzās ar foto sesiju.

Pasākuma dalībnieki pēc labi padarītā darba.
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Ina Bankova
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Balvu Bērnu un jauniešu centrs meklē savējos
Balvu Bērnu un jauniešu
centrā (BBJC) ir sākusies aktīvā
darba sezona. 14. septembra
pēcpusdienā interešu izglītības
pulciņu skolotāji ikvienu bērnu
un jaunieti aicināja iesaistīties
aktivitātēs. Studijas Di – dancers
grupas, ar vadītāju Ditu Niperi
priekšgalā, savu darbu turpina, jo
daudzi mēģinājumi un aktivitātes
viņiem bija arī vasaras brīvlaikā un
septembra sākumā. Šajā gadā deju
studija piedzīvo novitāti, jo darbu
uzsāka studijas bijusī audzēkne deju pedagoģe Alīna Saveļjeva,
kura turpina studijas Rīgā, Mākslas
koledžā. Nokomplektējušās arī pirmsskolas vecuma dejot gribētāju
grupas, šogad jau divas.
Centrā darbojas arī pirms
skolas grupa, kas rotaļīgā un
izzinošā noskaņā kopā ar skolotāju
Ditu Niperi apgūst angļu valodas pamatus. „Čaklie pirkstiņi”

turpinās rosīties kopā ar skolotāju
Inesi Hmaru, kuras nodarbībās
skolas vecuma bērni darina interesantas lietas no ikdienā sastopamiem materiāliem, tādējādi
piedzīvojot lietu pārvērtības.
Darbu
turpina
arī
Skaistumkopšanas
studijas
pulciņš,
kuru
vada
skaistumkopšanas eks
perte Inta
Ozola, piedāvājot jauniešiem
atklāt skaistuma noslēpumus,
apgūt skaistumu radošās prasmes – veidot matu sakārtojumus,
izzināt ķermeņa kopšanas noteikumus.
Vokālās studijas darbā šogad
ir pārmaiņas. Kolektīvam pievienojusies vokālā pedagoģe Rita
Keiša, kura aicina pieteikties un
apmeklēt nodarbības visus tos
jauniešus, kuri vēlas pārbaudīt savas dziedāšanas prasmes.
Jaunieši, kuri sevī jūt

vēlmi būt radošiem, piedalīties
pasākumu organizēšanā un tos
vadīt, tiek aicināti pievienoties
skolotājas Gunitas Prokofjevas
vadītajam pulciņam “Skatuve”,
kur iespējams apgūt prasmes un
dažādas nianses gatavojot dažāda
mēroga pasākumus.
Aktīvu
darbību
uzsāk
“Tehniskās jaunrades klubiņš”
kopā ar skolotāju Jāni Ikstenu.
Pēc telpu renovācijas skolotājs
Jānis ar saviem audzēkņiem darbosies jaunās tehniskās jaunrades
telpās, Jauniešu iniciatīvu centra
“Dinamīts” ietvaros.
Jaunums interešu izglītības
jomā ir iespēja apmeklēt vizuālās
un plastiskās mākslas vides objektu pulciņu, ko vadīs skolotāja Līga
Veigule. Pulciņā savas prasmes
tiks piedāvāts attīstīt tiem, kuri
grib zīmēt, darboties ar dažādām
tehnikām, kā arī uzzināt jaunus
paņēmienus darbam ar dažādiem
materiāliem. Uz šo pulciņu aicināti
arī bērni ar īpašām vajadzībām.
Dizainere Aiga Jansone BBJC
radošajiem jauniešiem piedāvā
apgūt iemaņas un iepazīt tērpu un
aksesuāru darināšanu. Kopā tiks
darinātas praktiskas lietas - nelieli
aksesuāri, dekoratīvas rotas un,
iespējams, tiks sperti pirmie soļi
tērpu darināšanā.
BBJC telpas šobrīd vēl piedzīvo
pārvērtības, kuru noslēgumā
BBJC atsāks darbu ar jaunu elpu
un gaidīs ciemos ikvienu Balvu
pilsētas un novada jaunieti.
Gunita Prokofjeva
BBJC speciāliste jaunatnes politikas jautājumos

Balvu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņu pasniedzēji.

Studijas „Di – dancers” grupas vadītāja Dita Nipere ar savām audzēknēm.

Skolotājs Jānis Ikstens jauniešu centrā mācīs tehniskas lietas.

Jaunā darba sezona skolu pašpārvalžu jauniešiem
Rudens
atgriezis
ierasto
aktivitāšu daudzumu Balvu Bērnu
un jauniešu centrā (BBJC). Pir
mo tikšanos piedzīvojuši arī
skolu pašpārvalžu pārstāvji. Uz
pirmo tikšanos sanāca kupls
skaits jauniešu, kuros bija atkal
redzēšanās un iepazīšanās prieks,
jo dažās skolās jau notikušas
pašpārvalžu vēlēšanas.
Pasākuma
pirmajā
daļā
sanākušie jaunieši tika iepazīstināti
ar Jaunatnes politikas īstenošanas
plānu 2015.-2020. gadam. Ar video
materiāla palīdzību bija iespēja
uzzināt par aktivitāšu plāniem,
virzieniem, kas tiek īstenoti valsts
līmenī un ir aktīvi lokālajā aspektā.
Jaunieši tiek aicināti pašiem būt

aktīviem un iesaistīties savas ikdie
nas bagātināšanā, un piedalīties
radošās aktivitātēs.
Jaunieši tika aicināti dalīties
idejās par to, kā viņi labprāt
pavadītu vasaras brīvlaiku, kas
būtu tās aktivitātes, kas uzrunātu.
Kā izrādās, viņus turpina interesēt
sportiskas aktivitātes, aizraujošas
ekspedīcijas
un
interesanti
pasākumi. Jauniešu iniciatīvas tiks
apkopotas un priekšlikumu veidā
tiks nosūtītas Izglītības un zinātnes
ministrijai, lai tās varētu ņemt vērā
plānojot nākamā gada nolikumu
programmā “Jaunatne darbībā”.
Šajā tikšanās reizē neizpalika
aktivitātes un aktīva darbošanās.
Izkustoties un vairāk iepazīstot

vienam otru, jaunieši kļuva drošāki
un pasākuma turpinājumā ķērās
pie radoša darba un plānoja starpnovadu jauniešu sadraudzības
pasākumu Balvos. Pienākumi un
aktivitātes saplānotas, tiks pavadīta
brīnišķīga pēcpusdiena un vakars.
Pasākuma noslēgumā jaunie
tes nodevās kopīgam priekam un
darbam - tika krāsotas mandalas
un noslēgumā tās tika arī mazliet
analizētas, lai izprastu savas tās
dienas sajūtas.
Gunita Prokofjeva
BBJC speciāliste jaunatnes
politikas jautājumos

Jauniešu tikšanās noritēja brīvā un radošā atmosfērā.

Bērzpils vidusskola saņem starptautisko Ekoskolu zaļo karogu
Pirmdien, 19. septembrī,
Bērzpils vidusskolas skolēnu
pārstāvji - A.Žeikare, A.Tāraude,
B.Birkova, S.Dundenieks, un
skolotāja I. Maderniece, devās
uz Rīgu, lai piedalītos Ekoskolu
apbalvošanas ceremonijā, kura
notika Nacionālajā bibliotēkā.
Bērzpils vidusskola saņēma
Starptautisko Ekoskolu Zaļo
karogu, kas ir rezultāts skolas
kolektīva aktīvai darbībai Ekoskolu programmā.
Varam lepoties, ka mūsu
skolas darbība tika augsti
novērtēta, un mēs bijām vienīgie
skolu grupā, kuriem tika uzticēts
šajā pasākumā dalīties ar savu
pieredzi. Tāpēc A.Tāraude un
A.Žeikare prezentēja Bērzpils

vidusskolas Ekoskolas labās
prakses
stāstu,
iepazīstinot
klātesošos ar mūsu pieredzi
Rīcības dienu rīkošanā un vides
novērtējuma veikšanā.
Pēc apbalvošanas ceremonijas visi devās gājienā „Solis pasaulē”, kurā skolēniem
tika dota iespēja padomāt
par ilgtspējīgu attīstību un dot
solījumu, ko varētu darīt ikdienā,
lai dzīvotu videi draudzīgāk.
Gājiena laikā tika apmeklētas
trīs ministrijas: Vides ministrija,
Izglītības un zinātnes ministrija
un Ārlietu ministrija, aicinot
ministrus iesaistīties šajā akcijā.
Ilona Stepāne
Bērzpils vidusskolas direktore

Bērzpils vidusskolas un Stacijas pamatskolas pārstāvji pirms došanās uz ministrijām.
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Briežuciemā atzīmē Dzejas dienas
Pieturoties pie tradīcijas, ka
septembrī daudzviet tiek atzīmētas
Dzejas dienas, arī Briežuciemā
23.septembra pēcpusdienā dzejas draugi pulcējās kopā, lai
paklausītos vietējo pagasta dzej
nieku - Laimas Ločmeles, Annas
Pundures un Mārtiņa Mūrmaņa,
jaunākās dzejas rindas. Pasākumā
savu sarakstīto dzejoli nolasīja arī

Briežuciema pamatskolas 2.klases
skolniece Gita Sproģe.
Jau no paša rīta dzīvojām
rudenīgu krāsu un Dzejas dienas
noskaņās, jo pirms pasākuma
audio ierakstā skanēja skaista
mūzika un dzeja – aktrises Birutas Skujenieces un dzejnieka Jāņa
Sudrabkalna dzīves un mīlestības
stāsts, skolas un tautas nama

Mākslas skolā keramikas darbnīca
„Radām kopā!”
Latvijas mākslas skolās īpaša
uzmanība keramikai tika veltīta
jau pagājušajā mācību gadā.
Profesionālās ievirzes mākslas
skolu audzēkņu Valsts konkursa
ietvaros notika konkursi skolās
un konkursa dalībnieku ceļojošā
izstāde „Putns”.
14. septembrī Balvu Mākslas
skolā viesojās Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolas keramikas skolotājas Inese Pētersone
un Irēna Vipule kopā ar divām
4. kursa studentēm – Rūtu Patmalnieci un Digni Briģi, kuras

īsā prezentācijā pastāstīja par
Rīgas Dizaina un mākslas vi
dusskolas piedāvātajām izglītības
programmām un par Keramikas
nodaļu.
Mākslas skolas audzēkņi kopā
ar skolotājām un studentēm
darbojās
radošā
darbnīcā
„Radām kopā”, kuras mērķis ir
radīt mākslas skolu audzēkņiem
interesi par keramiku, rosināt
savstarpēju domu un pieredzes
apmaiņu.
Paldies RDMV pozitīvajām
skolotājām un studentiem!

Zita Mežale
Briežuciema Tautas nama
vadītāja

Briežuciema pagasta dzejnieki.

Mazie „Pīlādzīša” olimpieši
23.septembris Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
audzēkņiem paliks atmiņā kā
Olimpiskā sporta diena, jo ciemos
bija ieradušies trīs Balvu Valsts
ģimnāzijas 10.b un 11.c klases sportisti: Artis Duļbinskis, Aiva Niedra,
(bijusī PII „Pīlādzītis” audzēkne),
Agnese Kaša un Aivis Krastiņš (Rīgas
49.vidusskolas 11.klases audzēknis),
kuri guvuši daudz uzvaru Latvijas un citu valstu čempionātos
dažādos vieglatlētikas veidos

apmeklētājus priecēja arī skolēnu
sarūpēto rudens velšu izstāde.
Paldies skolotājai Vijai Jermacānei
un skolēniem! Esam bagāti ar
to, ka mūsu pagastā ir daudz
talantīgu un radošu cilvēku, tai
skaitā arī dzejnieku, priecājamies,
ka tiek pietiekami apmeklēti
dažāda satura pasākumi. Dzejas
pēcpusdienā satikties ar sava pagasta talantīgajiem cilvēkiem bija
ieradušies gan pieaugušie pagasta
ļaudis, gan skolēni. Pasākumus
atbalsta un apmeklē arī pagasta
vadība, skolotāji, pagasta iestāžu
darbinieki - tas priecē!
Dzejniekiem tika uzdoti daudzi
jautājumi, pat ieteiktas tēmas, par
ko varētu uzrakstīt nākamo dzejoli. Aktīvākie jautājumu uzdošanā
bija tieši skolēni. Iespējams, ka
tikšanās ar sava pagasta dzejnie
kiem pamudinās arī jauno paaudzi
uzrakstīt kādu dzejoli.

(sprinta skriešanā, šķēpa mešanā,
tāllēkšanā, lodes grūšanā un citos.
Jaunie sportisti kopā ar
„Pīlādzīša” audzēkņiem kopā
iesildījās, izpildot vispār attīstošos
vingrojumus. Tad visi devās uz
Dabas klasi, kur notika tuvāka
iepazīšanās ar katru no viņiem.
Uz galda tika izliktas iegūtās
medaļas, kausi. Čempioni stāstīja
katrs par sevi. Aiva Niedra pat
nodemonstrēja šķēpa mešanu,
pie kura vēlējās pieskarties

PII „Pīlādzītis” audzēkņi kopā ar sportistiem.

ikviens no vērotājiem. Bērni
uzdeva jautājumus, kāda sportistiem ir diēta, ko viņi ēd, cik bieži
trenējas un kur notiek treniņi. Kā
vissiltāko no zemēm sportisti nosauca Spāniju. Pēc preses konferences notika grupu stafetes
un sacensības, kur katrs varēja
nodemonstrēt
savu
veiklību,
ātrumu dažādās aktivitātēs.
Veiksmīgākie
un
mazāk
veiksmīgākie saņēma no sportis
tiem arī balvas, ko bija sarūpējusi
iestādes vadība. Turpinājums sekoja „Sajūtu-dabas takā”, kuru
bērni izgāja kopā ar sportistiem.
Nobeigumā ciemiņi no „Pīlādzīša”
mazajiem olimpiešiem saņēma
pašgatavotas medaļas un arī nelielas dāvaniņas. Par atmiņu no
šī jaukā pasākuma paliks kopīgā
fotogrāfija
ar
smaidīgajiem,
laimīgajiem dalībniekiem. Mazie
olimpieši
vēlēja
sportistiem
daudz jaunu uzvaru un medaļu arī
turpmāk!

Radošajā darbnīcā audzēkņi sajuta māla īpašības, veidojot ķirbīša formas
un naudas lādīti „Zilonītis”, imitējot dabas faktūras.

Ziedu paklāja „Mēs esam ekoskola!’’ veidošana Stacijas
pamatskolā
Viena
no
jaukākajām
tradīcijām mācību gada pirmajās
nedēļās Stacijas pamatskolā jau
daudzus gadus ir ziedu paklāja
veidošana skolas pagalma zālājā.
Arī šogad, 14.septembrī, Stacijas pamatskolas skolēni un
skolotāji tika aicināti uz skolu
nākt ar krāšņiem, savos dārzos
audzētiem, rudens ziediem.
Šī mācību gada sākumā
skolas kolektīvs uzzināja, ka
pagājušajā mācību gadā visi esam
čakli pastrādājuši un atbalstījuši

dažādas zaļās aktivitātes. Tāpēc
esam to 125 skolu vidū, kurām
tiks piešķirts prestižais starptautiskais Zaļais karogs. Lai atzīmētu
šo panākumu, radās ideja ziedu
paklājā attēlot Ekoskolas logo.
Mājturības un tehnoloģiju
skolotāja Inga Voiciša saka
„Paldies”
visiem
skolēniem,
skolotājiem un bērnu vecākiem
par krāšņajiem rudens ziediem
un ieguldīto darbu ziedu paklāja
darināšanā.

I.Ločmele
Balvu PII „Pīlādzītis” vad.v.i.j.

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
piedalās akcijā „Pasaules labāko ziņu diena”
Jau
otro
gadu
Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas (BPVV) 12.b klase
un
audzinātāja
G.Čubare
piedalījās „Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai” organizētajā
informatīvajā akcijā „Pasaules
labāko ziņu diena”. Šogad akcija
noritēja dienā, kad tiek atzīmēta
ANO noteiktā Starptautiskā miera
diena - 21.septembrī, tāpat šajās
dienās ANO Ģenerālā asambleja
diskutēja par ilgtspējīgas attīstības
mērķu ieviešanu visā pasaulē.
Lai gan ilgtspējīgas attīstības
mērķi ir globāli, tomēr tie attiecas
uz katru no mums, tādēļ, piedaloties šajā akcijā, vēlamies parādīt,
ko cilvēki jau dara, lai īstenotu savus mērķus, kā arī vēlamies aicināt
cilvēkus uz individuālu rīcību,
lai pasaule būtu ilgtspējīgāka un
labāka.
Skolēni dalīja akcijas avīzes,

5.

uzrunāja vietējos iedzīvotājus,
stāstot par būtiskām izmaiņām
pasaulē, nabadzības līmeņa straujo sarukumu un nodokļu politiku.
Tā kā tuvojas Latvijas valsts simtgade, tad ikvienam no mums jau

šodien ir jāpadomā, ko es varētu
dāvāt savai valstij dzimšanas
dienā? Kā rīkošos ES, lai pasaule
kļūtu labāka?
G.Čubare
BPVV skolotāja

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēni Pasaules
labāko ziņu dienā.

Stacijas skolas skolēni pie ziedu paklāja.
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ALTUM valsts atbalsta iespējas biznesa uzsācējiem
Iespējas saņemt finansējumu
sava biznesa sākšanai un jau
esoša
biznesa
attīstīšanai
šodien ir plašas – nauda pieejama arī Attīstības finanšu
institūcijā ALTUM, kura piedāvā
finansēt tās dzīvotspējīgās biz
nesa idejas, kuras īstenotāji
nodrošinājuma vai pieredzes
trūkuma dēļ nevar saņemt
finansējumu komercbankās.
Par ALTUM piedāvājumu
uzņēmējiem, kuru biznesa idejas ir agrīnā attīstības stadijā
vai kuru īstenošana ir sākta
nesen, stāsta ALTUM Gulbenes
reģionālā centra vadītājs Valtis
Krauklis.
Ko ALTUM piedāvā tiem,
kas vēlas sākt savu biznesu vai
ir uzsākuši to nesen? ALTUM
rīcībā ir lieliska programma, kas
palīdz jaunajiem uzņēmējiem
sākt savu biznesu. Tā ir Starta

programma, kas ir ļoti pieprasīta
un tās piedāvājums uzņēmējiem
ir augstu novērtēts. Tā piedāvā
bezmaksas konsultācijas biz
nesa plāna sagatavošanai, kā
arī finansiālo atbalstu aizdevuma veidā. Starta programmā
aizdevuma summa ir no 2 līdz
150 tūkstošiem eiro. Starta
aizdevumi ALTUM pieejami
ar samazinātu nodrošinājuma
prasību.
Biznesa uzsācējiem pieejami arī mikrokredīti līdz pat 25
tūkstošiem eiro. Mikroaizdevumu gada procentu likme ir
5 – 8%. Strādājam arī pie tā,
lai tehnoloģiskajiem start-up
uzņēmumiem ar augstu izaugsmes potenciālu būtu pieejams
riska kapitāla finansējums idejas
attīstības un produkta izstrādes
stadijā.
Kopumā šobrīd ALTUM ir

aptuveni 20 dažādas atbalsta
programmas, kas paredzētas
gan biznesa uzsācējiem un
mikrouzņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
gan lauksaimniekiem, kā arī
īstenojam citas īpašās programmas.
Kur
saņemt
vairāk
informācijas
par
ALTUM
piedāvājumu?
Informācija
pieejama mājas lapā www.
altum.lv un 7 reģionālajos centros, tostarp Gulbenē, Rīgas ielā
47 (atvērts no 8.30 – 17.00), un
konsultāciju birojos visā Latvijā.
Tuvākie konsultāciju centri
atrodas Alūksnē (Pils ielā 21),
un tas apmeklētājiem ir atvērts
ceturtdienās no 9.00 – 14.00, kā
arī Madonā (Saieta laukumā 1),
un tas apmeklētājiem ir atvērts
otrdienās un ceturtdienās no
10.00 – 14.00.

Aicina
pieteikties
māju
energoefektivitātes
uzlabošanas atbalsta programmai
Lielākā
daļa
Latvijas
iedzīvotāju
šodien
dzīvo
pirms vairākiem gadu desmitiem
būvētās
daudzstāvu
mājās. Daudzo gadu laikā
šo ēku tehniskais stāvoklis ir
būtiski pasliktinājies - fiziski
nolietojušās
konstrukcijas,
inženiersistēmas. Liels skaits
ēku ir avārijas stāvoklī, ziemā
mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās
pārāk karsti. Iedzīvotājiem
palielinās
apsaimniekošanas
izdevumi, maksa par apkuri,
jāveido uzkrājumi avārijas remontiem.
Lai šīs mājokļu problēmas
risinātu, ar Eiropas Savienības
struktūrfondu
līdzekļiem
šogad Latvijā ir uzsākta jauna
valsts atbalsta daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
uzlabošanas
programma.
Ar tās palīdzību iespējams
renovēt māju, padarot to
energoefektīvu un palīdzot
ilgtermiņā saudzēt iedzīvotāju
maciņus. Turklāt līdz pat 50%
no izmaksām, kas tiks tērētas
mājas
energoefektivitātes
uzlabošanas
darbiem,
iedzīvotāju vietā apmaksās
valsts no Eiropas Savienības
līdzekļiem. Pārējās izmaksas
iespējams saņemt kā bankas
aizdevumu, turklāt dzīvokļu
īpašniekiem nav jāieķīlā savi
dzīvokļi.
Pieņemot
lēmumu
par
daudzdzīvokļu
mājas
energoefektivitātes uzlabošanu,
iedzīvotāji iegūst labāku un
skaistāku dzīves vidi, pieaug
mājas un līdz ar to arī katra
dzīvokļa vērtība, pagarinās
mājas kalpošanas laiks un kas ir
īpaši svarīgi – samazinās maksa
par apkuri.
Kādu
valsts
atbalstu
piedāvā
daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
uzlabošanas
programma?
Iedzīvotāji ar pilnvarotās personas starpniecību savas mājas
energoefektivitātes projektam
var saņemt daudzpusīgu valsts

atbalstu:
• ALTUM
bezmaksas
konsultācijas par prog
rammas
iespējām
un
nosacījumiem,
tehniskās
dokumentācijas un projekta
dokumentu sagatavošanu;
• ALTUM
grantu
jeb
neatmaksājamu finansiālu
atbalstu, kas sedz līdz 50%
no projekta izmaksām (granta apjomu ietekmē plānotais
energopatēriņš pēc projekta īstenošanas un izvēlētais
aizdevējs – ALTUM vai cits
finansētājs);
• ALTUM
aizdevumu,
gadījumos,
ja
energoefektivitātes
projekta
finansēšanai
nav
pieejams finansējums no
komercbankas, kas piedalās
energoefektivitātes
valsts
atbalsta
programmas
īstenošanā;
• ALTUM garantija komerc
bankas vai cita finansētāja
aizdevumam.
Garantija
kalpos kā nodrošinājums
finansētāja aizdevumam.
Valsts atbalsts paredzēts
daudzdzīvokļu mājām, kurās
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.
Kādus darbus var veikt
ar programmas atbalstu? Ar
valsts atbalsta programmas
palīdzību var veikt sienu, pag
raba, bēniņu siltināšanu, logu
nomaiņu, apkures sistēmas
renovāciju, karstā un aukstā
ūdens sistēmas renovāciju,
inženiersistēmu
renovāciju
un citus nepieciešamos ēkas
uzlabošanas darbus.
Ar
ko
sākt?
Mājas
iedzīvotājiem
jāpieņem
kopīgs lēmums par mājas
renovāciju – lai sāktu rīkoties,
ir nepieciešama piekrišana
no divām trešdaļām mājas
iedzīvotāju. Pieteikties prog

rammai
dzīvokļu
īpašnieki
var ar pilnvarotās personas
starpniecību.
Pilnvarotais
pārstāvis iedzīvotāju vietā un
iedzīvotāju vārdā arī sagatavos un saskaņos dokumentus, organizēs būvnieku izvēli
un uzraudzību, kā arī slēgs
līgumus. Tas var būt gan mājas
esošais apsaimniekotājs, gan
cita juri
diska persona, kuru ir
deleģējuši mājas iedzīvotāji.
Daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes programmas darbība ALTUM tika
uzsākta šā gada aprīlī, uzsākot
iedzīvotāju konsultēšanu. Sākot
ar oktobri, visā Latvijā notiks bezmaksas informatīvie semināri
māju apsaimniekotājiem un
pilnvarotajiem
pārstāvjiem,
kuros tiks sniegta informācija
gan par programmas iespējām
un nosacījumiem, gan par
dokumentu
sagatavošanu
un tehniskiem risinājumiem.
Informācija
par
semināru
norises vietām un laikiem tiks
publicēta ALTUM mājas lapā
www.altum.lv.
Konsultācijas
ALTUM turpinās visā programmas darbības laikā. Vienlaikus ALTUM slēdz sadarbības
līgumus ar komercbankām par
banku iesaistīšanos programmas īstenošanā.
ALTUM
aicina
izmantot valsts piedāvāto atbalstu
daudzdzīvokļu
māju
renovēšanai. Lai arī šī gada
būvniecības sezona tuvojas
noslēgumam, rudens un ziemas mēnešus var izmanot
konsultācijām,
dokumentu
sagatavošanai,
renovācijas
priekšdarbu
veikšanai,
piemēram,
izvēloties
savu
būvnieku, lai jau pavasarī
varētu uzsāk mājas renovēšanas
darbus!
Papildu
informācija
par
daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes programmu
un kontakti: www.altum.lv.

Latgales fotogrāfu biedrība aicina
piedalīties fotokonkursā „Latgalietis
21. gadsimtā”
Latgales fotogrāfu biedrība
aicina ikvienu foto meistaru un interesentu piedalīties fotokonkursā
„Latgalietis 21. gadsimtā”. Fotokonkursa ideju atbalsta Latgales
plānošanas reģiona Attīstības
padome un Preiļu novada dome.
Konkurss noritēs Latvijas valsts
un Latgales kongresa simtgades
pasākumu ietvaros, un viens no tā
mērķiem – nākamajā gadā izveidot krāšņu foto izstādi un izdot fotoalbumu ar Latgales reģiona visu
novadu cilvēku portretiem.
No 40 labākajiem darbiem
tiks veidota izstāde, kuras laikā tiks
sumināti visi konkursa dalībnieki
un apbalvoti labāko darbu autori. Savukārt gala rezultātā
230 fotogrāfijas tiks apkopotas fotoalbumā „Latgalietis 21.
gadsimtā”.
Lai būtu iespējas izvēlēties
pašus
kvalitatīvākos
un
saturiskākos darbus, no katras
Latgales pašvaldības fotogrāfiem
tiek gaidīti vismaz 10 – 20 Latgales cilvēku portreti. Savu artavu
topošās grāmatas izveidē aicinām
ielikt arī pārējo Latvijas novadu
foto meistarus, jo Igors Pličs
pastāstīja, ka viņš ir pārliecināts,
ka arī ārpus Latgales dzīvojošiem
foto meistariem arhīvos ir daudz
atbilstošu fotogrāfiju, kuras būs
vērtīgs izstādes un fotoalbuma

satura papildinājums.
Konkursa organizētāji gaida 21.
gadsimta Latgales cilvēku portretus – fotogrāfijas, kuras uzņemtas
no 2001. gada līdz šai dienai. Ar
savu redzējumu katrs dalībnieks
var nofiksēt kolorītākos portretus gan pilsētas, gan lauku ļaužu
ikdienā - gan darbā, gan atpūtā.
Konkursa ideja radās Latgales
fotogrāfu biedrības vadītājam
Igoram Pličam. Latgalē plaši
pazīstamais
fotomākslinieks
ir
izvirzījis
mērķi
aktivizēt
fotogrāfus,
parādīt
kolēģu
meistarību un iemūžināt Latvijas
fotogrāfu labākos darbus unikālā
fundamentālā izdevumā.
Igors Pličs aicina neaizmirst
fotogrāfu misiju - kalpot cilvēkiem
un iemūžināt mūsdienu laika lieciniekus, atklāt Latgales
reģiona katra novada savdabību
un bagātināt mūsu kopējo
kultūrvēsturi. Fotomākslinieks aicina neatlikt darbu iesūtīšanu līdz
termiņa beigām – 1. decembrim,
kā tas norādīts nolikumā, bet sākt
darboties jau šodien.
Ar fotokonkursa nolikumu va
rat iepazīties Preiļu novada domes
mājas lapā www.preili.lv.
Maija Paegle
Preiļu novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Alfa kurss Balvos
Ikvienam cilvēkam ir daudz
jautājumu – par dzīves jēgu,
savu eksistenci, Dieva esamību,
par laimes priekšnosacījumiem,
darbu, mācībām, atpūtu, ģimeni,
par nākotni. Alfa kurss ir vieta, kur
meklēt atbildes.
Kas ir Alfa kurss?
Tā ir iespēja iepazīt un
izzināt kristīgo ticību. Tā ir vieta,
kur cilvēki var atnākt un uzdot
jautājumus, iedziļināties, kopīgi ar
citiem meklēt atbildes. Viss notiek
ļoti vienkārši – brīvā, draudzīgā un
jautrā atmosfērā. Alfa kurss sastāv
no lekciju sērijas, kas apskata
tādas tēmas kā: „Kas ir Jēzus?”, „Kā
iegūt ticību?”, „Kāpēc un kā man
lūgt?”, „Kā un kāpēc lasīt Bībeli?”,
„Kā pretoties ļaunumam”, „Vai
Dievs dziedina šodien?” „Kam
vajadzīga Baznīca?” u.c. Lekcijas
vadīs un pieredzē dalīsies katoļu
priesteri un citi kristieši.
Kas tajā notiek?
Katras nodarbības sākumā
ir kopīgas vakariņas, tad seko
lekcija un pēc tās - diskusijas
mazajās grupās. Katra tikšanās
ilgst apmēram 2 stundas. Kurss il-

gst 10 nedēļas.
Kam Alfa ir domāta?
Alfa ir domāta visiem, īpaši
tiem, kuri:
• vēlas iepazīt kristietību,
• vienkārši meklē dzīves jēgu,
• grib kaut ko mainīt savā dzīvē,
• vēlas sagatavoties Kristībām,
Dievgaldam, Grēksūdzei,
• arī tiem, kas vēlas kristīt savus
bērnus.
Cik tas maksā?
Dalības maksas Alfa kursā nav,
bet kursa gaitā dalībniekiem ir
iespēja ziedot vakariņām.
Kad un kur notiks Alfa?
Otrdien, 4.oktobrī plkst.19.00
Sakrālās kultūras centrā aicinām
uz Alfa kursa prezentācijas
pasākumu. Vakara gaitā –
muzikāls pārsteigums, tēja, kafija,
uzkodas, filma ,,Alfa Latvijā”, Alfa
kursa dalībnieku liecības.
Regulāras
Alfa
kursa
nodarbības pieaugušajiem notiks
Sakrālās kultūras centrā otrdienās
plkst. 19.00, sākot ar 4.oktobri.
Pieteikties līdz 30.septembrim –
Aija 26309415.
Gaidīsim!

Aicina apzināt un saglabāt Latvijas
augu ģenētiskos resursus
Vidzemes plānošanas reģions
sadarbībā ar Agroresursu un
ekonomikas institūta zinātniekiem
aicina apzināt un saglabāt Latvijas
augu ģenētiskos resursus.
Arvien
vairāk
attīstoties
intensīvajai
lauksaimniecībai,
mūsu dārzos tiek sētas ārzemju
sēklas un pazūd vērtīgās vietējās
šķirnes.
Ja Jūs savos dārzos daudzus
gadus audzējiet zirņus, pupas,
kaņepes,
kartupeļus,
gurķus,
tomātus, sīpolus vai jebkuru citu
augu no pašu novāktām sēklām vai

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

stādiem, ja Jūsu augļu dārzos aug
ābeles, bumbieres, ogu, rabarberu
krūmi, kurus stādījuši jūsu vecāki
un vecvecāki, tad atsaucieties!
Tad zinātniekiem būs iespējas
šīs nenovērtējamās bagātības
iekļaut Latvijas ģenētisko resursu
kolekcijās, izpētīt un saglabāt
nākošajām paaudzēm.
Lūdzam atsaukties tos, kam
šādas šķirnes dārzos aug, lai varētu
veikt šo paraugu ievākšanu! Kontakti: selekcionāre Arta Kronberga,
e-pasts
Arta.Kronberga@arei.lv,
telefons 26162194.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 29.septembris

Izsoles
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr. 57 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu
novads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001057),
kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
33,60 m2 platībā un kopīpašuma
336/31075
domājamajām
daļām no būves (kadastra
apzīmējums 38010030390001)
un zemes (kadastra apzīmējums
38010030390).
Izsoles
sākumcena – EUR 1870,00 (viens
tūkstotis astoņi simti septiņdesmit
eiro).
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 10.oktobrim plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada
10.oktobrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 187 (viens
simts astoņdesmit septiņi eiro)
un reģistrācijas maksa EUR
5,00 (pieci eiro, 00 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst. 13.40.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr. 27 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu
novads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001027),
kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,40 m2 platībā un kopīpašuma
404/31075
domājamajām
daļām no būves (kadastra
apzīmējums 38010030390001)
un zemes (kadastra apzīmējums
38010030390).
Izsoles
sākumcena – EUR 2170,00 (divi
tūkstoši viens simts septiņdesmit
eiro).
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 10.oktobra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada
10.oktobrim
plkst. 16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 217 (divi
simti septiņpadsmit eiro) un
reģistrācijas maksa EUR 5,00
(pieci eiro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības,
Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst.14.00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.11 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu
novads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001011), kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 33,60
m2 platībā un kopīpašuma
336/31075
domājamajām
daļām no būves (kadastra
apzīmējums 38010030390001)
un zemes (kadastra apzīmējums
38010030390).
Izsoles
sākumcena – EUR 1870 (viens
tūkstotis astoņi simti septiņdesmit
eiro).
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 10.oktobra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada
10.oktobrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 187 (viens
simts astoņdesmit septiņi eiro)
un reģistrācijas maksa EUR
5.00 (pieci eiro, 00 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst. 14.20.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr. 7 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu
novads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001007),
kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,50 m2 platībā un kopīpašuma
405/31075
domājamajām
daļām no būves (kadastra
apzīmējums 38010030390001)
un zemes (kadastra apzīmējums
38010030390).
Izsoles
sākumcena – EUR 2170 (divi
tūkstoši viens simts septiņdesmit
eiro).

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 10.oktobra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 10.oktobra plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 217 (divi simti septiņpadsmit
eiro) un reģistrācijas maksa EUR
5,00 (pieci eiro, 00 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst. 13.20.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.1 Pansionāta apbraucamā
iela 2, Celmene, Kubulu pagasts,
Balvu
novads,
kadastra
Nr.38589000126
(kadastra
apzīmējums
38580060480001001),
kas
sastāv no divistabu dzīvokļa
57,3 m2 platībā un kopīpašuma
5460/145450
domājamajām
daļām no būves (kadastra
apzīmējums 38580060480001)
un zemes (kadastra apzīmējums
38580060766).
Izsoles
sākumcena – EUR 1256 (viens
tūkstotis divi simti piecdesmit seši
eiro).
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 10.oktobrim plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada
10.oktobrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 125,60
(viens simts divdesmit pieci eiro
un 60 centi) un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 (pieci eiro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst. 13.00.

7.

Tiks atjaunotas meliorācijas sistēmas
pagastos
Projekta
„Koplietošanas
meliorācijas sistēmu atjaunošana
Balvu novadā” ietvaros ir izstrādāts
būvprojekts. Projekta nr. 16-07a00403-000146.
2016.gada
29.augustā
ir
noslēgusies meliorācijas sistēmu
projektēšana un IK „Firma MELIORS” Balvu novada pašvaldībā ir
iesniegusi izstrādātu Būvprojektu.
Šobrīd ir izsludināts iepirkums
koplietošanas meliorācijas sistēmu
atjaunošanai Balvu novadā un
veikta tirgus izpēte, lai projektam
nodrošinātu būvuzraudzību.
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 280 000,00, publiskais
finansējums EUR 252 000,00. Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada

20.aprīļa līdz 2018.gada 20.aprīlim.
Projekts tiks īstenots piecos Balvu novada pagastos – Balvu, Kubulu,
Bērzkalnes, Lazdulejas un Vīksnas.
Kopējais meliorācijas sistēmas
garums 31 223 m. Projekta ietvaros
plānots iebūvēt caurtekas, atjaunot drenu iztekas, atjaunot drenu
liela diametra kolektoru, ierīkot
sedimentācijas baseinus. Pirms
rakšanas darbu uzsākšanas tiks
novākts apaugums un sabrukušās,
piesērējušās, bojātās caurtekas, kas
traucē ūdens plūsmu, tiks izceltas
no gultnes un nogādātas atkritumu
poligonā.
Sandra Vigule
projekta vadītāja

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lauku labumu tirdziņš 8.oktobrī
8. oktobrī Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra,
notiks tradicionālais lauku labumu
tirdziņš, kura ietvaros katru mēnesi
no maija līdz pat oktobrim aicinām
ikvienu iepazīt dažādu jomu
Ziemeļlatgales amatu meistarus
un tradīciju pratējus. Šomēnes
tirdziņā
radošu
darbošanos
piedāvās Meža labumu ciems no
Žīguriem – čiekuru ievārījuma un
citu meža velšu degustācija, čiekuru
pārvērtību
darbnīca
bērniem,
dekupāža ar meža materiāliem un
citas aizraujošas lietas, kas saistītas ar
dabu un dabas materiāliem.
Aicinām ikvienu apmeklēt
tirdziņu, lai jauki pavadītu sestdie
nas rītu un iegādātos dažādus lauku
labumus, sezonas dārzeņus un ogas,
amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu
meistariem.
Tirdziņā piedalīties aicinām

vietējos zemniekus, amatniekus
un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās obligāta (līdz 6. oktobrim) Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv, turisms@balvi.lv vai
zvanot 26461435, 29272948.
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 ama
tu prasmes tālāk sabiedrībai,
akcentējot
to
kultūrvēsturisko
nozīmi Ziemeļlatgales nacionālās
identitātes saglabāšanā un tūristu
piesaistē.

SIA ZAAO aicina iesaistīties apkārtējās
vides izzināšanā
Jaunajā mācību gadā pašvaldību
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums SIA ZAAO (ZAAO) aicina izglītības iestāžu audzēkņus
un pedagogus aktīvi iesaistīties
apkārtējās vides izzināšanā - dažādu
vecumu skolēniem ļaujot meklēt un
rast risinājumus saudzīgai rīcībai pret
apkārtējo vidi, kā arī izprast ikdienas
paradumu maiņas nozīmi.
Reģionālajā
atkritumu
apsaimniekošanas centrā „Daibe”
ZAAO piedāvā licencētu bērnu un
jauniešu interešu izglītības programmu, kas ietver mācību stundas un
ekskursiju.
Mācību
programmā
tiek
piedāvātas vairākas tēmas, kas
iekļaujas izglītības iestāžu mācību
saturā dabas zinību priekšmetos.
Programma tiek īstenota piekto mācību gadu, nodrošinot
padziļinātas zināšanas par dabas
sistēmām, procesiem, cilvēka un
vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas vei
diem, atkritumu samazināšanas un
otrreizējās pārstrādes iespējām, kā
arī par ilgtspējīgu attīstību un „Nulles
atkritumu” konceptu. Būtiski, ka arī
ekskursijas laikā skolēni iegūst jaunas zināšanas par videi draudzīgu
atkritumu apsaimniekošanu un
otrreizējās pārstrādes iespējām.
Visu mācību gadu ZAAO
piedāvātajā vides izglītības projektā
„Cilvēks vidē” pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem ir iespēja iesaistīties
radošos un izglītojošos konkursos.
Piedalīties aicinātas arī profesionālās
ievirzes izglītības iestādes, mākslas
skolas, bērnu un jauniešu interešu
centri, jauniešu domes.
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Konkursi
ietver
vides
aizsardzības,
atkritumu
apsaimniekošanas un materiālu
otrreizējās izmantošanas tematiku.
Tie vērsti uz iešanu dabā, apkārtnes
un dabas daudzveidības iepazīšanu,
veicinot izpratni par dabas procesiem un vēlmi pētīt, izzināt, kā arī
analizēt savu un līdzcilvēku ikdienas
rīcību.
Šajā mācību gadā konkursu
vienojošā tēma ir koks un daba
kopumā. Konkursu dalībnieki varēs
veidot gleznas, zīmēt, gatavot maketus un veidot video par videi
draudzīgu ikdienu un skolas dzīvi.
Tāpat visu klašu audzēkņi varēs
meklēt atbildes uz ZAAO mēneša
jautājumiem, kā arī piedalīties
otrreizējo materiālu vākšanas akcijā
„Dabai labu darīt”.
Uzsākam jaunu tradīciju - akcijas
„Dabai labu darīt” uzvarētājs saņems
ceļojošo kausu. Kauss gadu no
gada ceļos pie aktīvākajiem akcijas
dalībniekiem, veidojot tradīciju un
pienākuma apziņu dabas un resursu saudzēšanai. Kopumā konkursu
dalībnieki saņem balvas par vairāk
nekā 8000 eiro. Ikgadēji akcijas
„Dabai labu darīt” balvu fondu
nodrošina AS „Latvijas Zaļais punkts”.
Plašāka informācija par ZAAO
vides izglītības projekta „Cilvēks
vidē” konkursiem, kā arī mācību
programmas tēmu piedāvājums,
ekskursijas apraksts un pieteikuma
forma atrodama ZAAO mājas lapā
www.zaao.lv, sadaļā „Sabiedrības
izglītošana”.
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
30. septembrī plkst.18:00 Sv.
Mise bērniem un jauniešiem Balvu
Romas katoļu baznīcā.
30. septembrī plkst.19:00
Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles
jauniešu ansambļa „Ex- Animo”
koncerts Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
30. septembrī plkst. 19:00
nakts pārgājiens Bērzpilī projekta
“Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī!”.
4. oktobrī plkst. 19:00 Alfa
kursa prezentācija Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
8. oktobrī no plkst.9:00 lauku
labumu tirdziņš Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
Bērzkalnes pagasts
1. oktobrī plkst. 20:00 Rudens
diskoballe „Rudentiņš bagāts vīrs”

Rubeņu saieta namā.
Tilžas pagasts
8. oktobrī dažādas aktivitātes
visas dienas garumā “Miķeļa tirgus”
ietvaros. Piedalās 4 lauku kapellas
un 10 individuālie muzikanti.
Izstādes
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma mākslinieces, Latvijas
bērnu grāmatu ilustratores Anitas
Paegles darbu izstāde.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde „Aplis aplī”.
- Balvu Novada muzejā
apskatāma
izstāde
„Trauslā
sievišķība” – apgleznoti porcelāna
trauki un zīda lakati.
- Līdz 1. novembrim Bērzkalnes
pagasta bibliotēkas telpās skatāma
Edītes un Nikolaja Gorkinu
fotoizstāde „Spārnotie draugi”.

- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde „Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- 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.
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Dženijas dzejas un Andreja Gāršnieka gleznu izstāde
“Iedvesma katrai dienai”. Tikšanās
ar autoriem 5. oktobrī.

Mobilais mamogrāfs Balvos
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas 4.
oktobrī ieradīsies Balvos, pie tirgus
laukuma.
Uz mamogrāfa pārbaudi izBALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

brauc 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
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

datuma). Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67142840 un 27866655.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Rita Šubeniece
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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