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Aizvadīti 8.Balvu Novada svētki “Dzīve kā ceļojums”
Ar aktivitātēm visām paaudzēm,
kuru laikā bija iespēja paceļot
mākslā, garšā, bildēs, nezināmajā
un vienkārši savam priekam, ir
nosvinēti Balvu novada svētki
“Dzīve kā ceļojums”, kas bija diena
veselībai, atpūtai un stipram garam.

Informācija par lauku labumu
tirdziņu
Atgādinām, ka 8. jūlijā lauku
labumu tirdziņš NENOTIKS, jo
tika pārcelts uz 1. jūliju. Nākamais
tirdziņš Balvos notiks 12. augustā
laukumā pie kultūras nama kā
ierasts!

Skrējiens pretī Balvu novada
svētkiem

Mobilais mamogrāfs Balvos

Balvu novada svētki sākās
ar ceļojumu Nezināmajā, kad
30.jūnija vakarā 25 skrējēji no Balvu pilsētas estrādes uzsāka “Nakts
laimes skrējienu”, kas ir viens no trīs
”Balvi skrien 2017” posmiem. Sportisti varēja sevi pierādīt 5 km vai 10
km distancē jauniešu, sieviešu un
vīriešu grupā.
Noskaidroti
konkursa
“Sakoptākais novada īpašums
2017” laureāti
Pozitīvām emocijām piesātinātu
dienu
izbaudīja
konkursa
“Sakoptākais novada īpašums
2017” vērtēšanas komisijas locekles
- Anita Petrova, Renata Gavenyte,
Iluta Mežule, Inta Kaļva un Eva
Smirnova, kuras 27.jūnijā devās
apsekot privātmājas, lauku sētas,
uzņēmumus un daudzdzīvokļu
mājas visā novada teritorijā. Apbraucot konkursam pieteiktos īpašumus,
radās pārliecība, ka novadā dzīvo
un saimnieko vienkārši, dāsni, bezgala strādīgi, sirsnīgi un pozitīvi
domājoši ļaudis, kuriem piemīt arī
veselīga humora izjūta. Vērtētāji
centās būt maksimāli objektīvi un
lielos vilcienos domstarpību arī nebija. Noslēguma sēdē izkristalizējās
uzvarētāji četrās nominācijās un tika
piešķirtas arī divas speciālbalvas.
Vērtēšanas procesā komisijas locekļi nonāca pie dažādām
atziņām. Svarīgākā no tām, ka lielā
mērā viss ir pašu rokās, kā mēs gribam dzīvot. Pārsteidzoši, kā mainās
dārza ainava, ja tajā novieto ar
ziedošām puķēm piepildītu vecu
čemodānu, gumijas zābaciņus vai
dārzā mājvietu atrod pūces, zaķa
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Pēc svētku gājiena visi dalībnieki pulcējās Balvu pilsētas estrādē un, skanot Zigmāra Liepiņa dziesmai “Ceļojums”, tika
uzmundrināti ar deju kustībām.
“Visa dzīve man viens ceļojums, visu dzīvi es eju tik pie jums. No jums es esmu sācies, pie jums es tagad nāku, man līdzi
vienmēr ceļotāja prieks. Priekā eju pie jums un priekā jādzīvo mums! Un priekā jūtu es jūs, man prieks vienmēr būs.”
vai kāda cita dzīvnieka figūra. Šīs
vasaras mitrais laiks īpašā krāšņumā
parādīja glīti koptos zālājus un
ziedošo puķu podus. Komisija
saprata arī to, ka modernums nebūt
nav tikai pilsētas priekšrocība,
tas ienācis gan lauku sētās, gan
privātmājās. Var tikai apbrīnot saimnieku izdomu un radošo pieeju sava
īpašuma atpazīstamības veidošanā.
Varēja redzēt, ka tur ir ielikts rūpīgs
un neatlaidīgs ikdienas darbs
vairāku gadu garumā. Interesanti arī
tas, ka saimnieki nesūrojas par nie
kiem un nemeklē vainu ne cilvēkos,
ne valdībā, ne laika apstākļos,
- viņi vienkārši dzīvo un darbu
uzskata par neatņemamu ikdienas
sastāvdaļu, un tā rezultāts dod
gandarījumu pašiem, kā arī priecē
visus tos, kuri iegriežas ciemos. Nepalika neievērots, cik daudz vietas
izdomai vēl priekšā daudzdzīvokļu

namu īpašniekiem un arī tas, ka
kādam bija pietrūcis pacietības pabeigt izravēt visas puķu dobes.
Komisijas pārstāvji sirsnīgi
pateicas visiem, kuri uzdrošinājās
pieteikties konkursam, arī tiem,
kuri pieteica citus, kā arī rosina
turpmākajos gados būt atsaucīgiem,
atvērtiem un radošiem! Lai Jums
saulaina un auglīga vasara, lai darbs
mijas ar skaistiem atpūtas brīžiem!
Balvu
novada
pašvaldības
konkursa „Sakoptākais novada
īpašums 2017” vērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja Anita Petrova.
Pasniegti Balvu novada Domes
Atzinības raksti
Svētku noslēguma koncerta
laikā Balvu pilsētas estrādē tika
pasniegti Balvu novada Domes
Atzinības raksti šādām personām:
Kubulu
pirmsskolas
izglītības

Kategorijā “Sakoptākā lauku sēta 2017” 1.vieta Z/S “Dižarāji” no Bērzpils pagasta, kur saimnieko Ilona un Ivars
Seņķas; 2.vieta Z/S “Bilgas” no Briežuciema pagasta, kur saimnieko Biruta un Oļģerts Punduri.
Kategorijā “Sakoptākā privātmāja 2017” 1.vieta īpašumam “Likteņdzirnas” Kubulu pagastā, kur saimnieko Jūlija
Meirāne un Tālis Korlašs; 2.vieta Modras Keiseles īpašumam Miera ielā, Balvos.
Kategorijā “Sakoptākais uzņēmums 2017” 1.vieta uzņēmumam SIA “Paradīzes putni” Bērzkalnes pagastā, kur saimnieko Sanita un Normunds Prūši; 2.vieta SIA “Aplis23“, veikals “Skārleta”, Baznīcas ielā Balvos).
Kategorijā “Sakoptākā daudzdzīvokļu māja 2017” 1.vieta daudzdzīvokļu mājai Balvu ielā 2, Kubulos, pieteicējas Sintija Pitkeviča un Antra Sprudzāne; 2.vieta daudzdzīvokļu mājai Partizānu ielā 39A, Balvos, pieteicējs Sergejs Ļebedevs;
3.vieta daudzdzīvokļu mājai Teātra ielā 4, Balvi, pieteicēja biedrība “Teātra 4”, Irina Kovšova.
Speciālbalvu “Ziedošākie balkoni” ieguva daudzdzīvokļu māja Ezera 18, Balvos, un speciālbalvu “Skaists dārzs visos
gadalaikos” Lidijas Roginskas īpašums Meža ielā, Bērzkalnē.

iestādes “Ieviņa” skolotājai INGAI
EISAKAI par ilggadēju, profesionālu
pedagoģisko darbu un ieguldījumu
Kubulu PII “Ieviņa” attīstībā; Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
Madonas reģionālās nodaļas Balvu
Klientu apkalpošanas centra inspektorei DAINAI KOKOREVIČAI
par ilggadēju, godprātīgu un
profesionālu
darbu
sociālajā
sistēmā; Balvu pilsētas iedzīvotājam
AIVARAM ĶĪSELIM, par ilggadēju un
godprātīgu darbu medicīnas nozarē;
Lazdulejas pagasta bibliotēkas
vadītājai SKAIDRĪTEI LOGINAI
par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, pagasta
kultūrvēstures popularizēšanu un
aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā
dzīvē;
Briežuciema
pagasta
iedzīvotājam RIHARDIJAM LOGINAM par ilgtspējīgu un atbildīgu
darbu lauksaimniecības nozarē
un Briežuciema pagasta attīstības
veicināšanā;
Balvu
Kultūras
un atpūtas centra bērnu deju
kolektīva “Balvu vilciņš” vadītājai
ZANEI MEIEREI par nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu,
profesionālu darbu un augstiem
sasniegumiem, vadot bērnu deju
kolektīvu “Balvu vilciņš”; Individuālā
uzņēmuma “Bērzpils aptieka”
īpašniecei,
aptiekas
vadītājai
INĀRAI OZOLIŅAI par profesionālu
darbu farmācijas nozarē un
sabiedrības veselības veicināšanu;
Balvu novada pašvaldības aģentūras
“SAN-TEX” apzaļumošanas un
labiekārtošanas nozares traktoristam JURIM OŽAM par godprātīgu
darbu un nozīmīgu ieguldījumu
Balvu
pilsētvides
veidošanā;
Vīksnas pagasta pārvaldes vadītājai
GUNTAI RAIBEKAZEI par nozīmīgu
ieguldījumu pašvaldības darbības
nodrošināšanā un aktīvu darbu
Vīksnas pagasta iedzīvotāju labā;
Kubulu pagasta iedzīvotājai TEKLAI
SUPEI par ieguldījumu Kubulu
pagasta attīstībā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, un sakarā ar
nozīmīgo dzīves jubileju.

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

Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas Balvos
(pie tirgus laukuma, Sporta ielā 1)
ieradīsies 15. augustā
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
- Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums
ir bez maksas (uzaicinājuma
vēstule ir derīga 2 gadus kopš
iesūtīšanas datuma).
- Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša
ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību
ar
Nacionālo
veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefonu 27
86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@
mamografija.lv.

Informācija Rīgas Pedagoģijas
un
izglītības
vadības
akadēmijas Alūksnes filiāles
studentiem
Atbilstoši Ministru kabineta
rīkojumam Nr. 164 "Par Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas likvidāciju", akadēmija
ir pievienota Latvijas Universitātei,
tajā skaitā arī Alūksnes filiāle.
Esošajiem RPIVA studentiem
saglabājas visi tie paši nosacījumi
un garantijas, kas bija iepriekš, tajā
skaitā studiju programmas, studiju
maksas, studiju kredīti un studiju
dienas.
2017./2018. gada jaunajiem,
1.kursa topošajiem, studentiem
tiek piedāvātas tās pašas studiju
programmas, kādas šobrīd tiek
piedāvātas filiālē, arī studiju maksas saglabājas iepriekšējās.
Studentu uzņemšana 1. kursā
turpinās līdz 14.augustam.

Informācija iedzīvotājiem
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības administrācija informē,
ka ģimenes ārstu streika laikā no
3.jūlija plkst. 12:00, tiem pacientiem, kuriem streika dēļ nav sasniedzams savs ģimenes ārsts vai
ārsta palīgs, ir iespēja griezties pēc
palīdzības:
Balvos - uzņemšanas nodaļā
(tālrunis 6457126);
Gulbenē
steidzamās
medicīniskās palīdzības punktā
(tālrunis 64473868).
Ņemot vērā ārkārtas situāciju,
aicinām visiem būt iecietīgiem
un saprotošiem. Iespēju robežās
centīsimies palīdzēt ikvienam.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Aigars Pušpurs,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Ikviens no mums ir novada tagadnes
un nākotnes veidotājs
Kopš ievēlēšanas Balvu novada Domes priekšsēdētāja amatā ir
aizritējušas jau gandrīz trīs darba nedēļas. Šajā laikā esmu ticies ar
vairākiem iestāžu vadītājiem, lai pārrunātu aktualitātes un turpmāk
darāmos darbus. Esmu piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības valdes
sēdē, arī biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” sēdē. Šajā
nedēļā plānota tikšanās ar veselības ministri Andu Čakšu, lai runātu par
Balvu slimnīcas darbību.
Patlaban notiek darbs pie komunālo pakalpojumu piedāvājuma
izvērtēšanas. Protams, tas nav izdarāms ātri un vienā dienā, taču pie tā
tiek strādāts, lai iedzīvotājiem nodrošinātu izdevīgāko piedāvājumu. Ir
sācies darbs arī pie novada administrācijas struktūras pārskatīšanas un
izvērtēšanas, dažām iestādēm mainīsies vadītāji.
Ir aizvadīta lieliska nedēļas nogale. 30.jūnijā apmeklēju
Ziemeļlatgales Uzņēmēju dienas, kur bija tikšanās ar finanšu ministri
Danu Reiznieci-Ozolu, kur viņa prezentēja plānotās izmaiņas nodokļu
politikā. 1.jūlijā piedalījos Balvu Novada svētkos, kas ir aizgājušā perioda
zīmīgākais notikums. Vēlos izmantot iespēju un pateikt paldies organizatoriem par svētku norisi. Vislielākais paldies māju, uzņēmumu, iestāžu
vadītājiem un īpašniekiem par ieguldīto darbu apkārtnes sakopšanā.
Liels paldies visiem gājiena dalībniekiem – pagastu pārvalžu un iestāžu
kolektīviem, kuri, neskatoties uz ne visai mīlīgajiem laikapstākļiem,
piedalījās mūsu novada svētkos.
Ļoti ceru, ka tuvākajā laikā uzlabosies laika apstākļi, lai varētu pabeigt rotaļu laukuma būvniecības darbus Balvu pilsētas skvērā. Šobrīd
zeme ir pārāk pielijusi, lai darbus varētu paveikt noteiktajā laikā. Rotaļu
laukums mazajiem balveniešiem būs lieliska vieta, kur spēlēties un
svaigā gaisā lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Ja nebūs nekādi birokrātiskie šķēršļi, tad šajā mēnesī tiks uzsākta Balvu stadiona rekonstrukcija. Šajā kontekstā vēlētos atgādināt, ka vairāki
projekti ir procesā, taču ceļš līdz kādai būtiskai un redzamai darbībai ir
garš un sarežģīts, jo gan Latvijas, gan Eiropas Savienības normatīvie akti
to nepieļauj izdarīt vienā dienā, mēnesī, vai pat dažos mēnešos. Tas ir
garš process un ir jābūt pacietīgiem, lai sagaidītu gala rezultātu.
Ar cerību, ka atnāks silta vasara, novēlu būt atvērtiem, pozitīviem,
nevēlēt vienam otram ļaunu, bet gan konstruktīvi un ar saprātu strādāt
tā, lai sasniegtu rezultātus un ikvienam būtu gandarījums par labi paveiktu darbu. Atcerēsimies, ka mēs visi kopā esam Balvu novada tagadnes
un nākotnes veidotāji.

Konkurss
uz
Balvu
novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja amatu
BALVU
NOVADA
PAŠVALDĪBA,
Reģ.
Nr.90009115622,
izsludina
atklātu konkursu uz Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja amatu.
Prasības
pretendentiem
(-ēm):
• pretendentam ir akadēmiskā
izglītība
vai
otrā
līmeņa
profesionālā augstākā izglītība;
• pretendentam ir vismaz triju
gadu darba pieredze izglītības
jomā vai izglītības vadības darbā;
• pretendents prot valsts valo
du augstākajā līmenī atbilstoši
Valsts valodas likuma prasībām un
vismaz vienu Eiropas Savienības
oficiālo valodu profesionālajai
darbībai nepieciešamajā apjomā;
• vēlama darba pieredze
kultūras un/vai sporta jomā.
Pretendentiem(-ēm)
jāies
niedz sekojoši dokumenti:
• motivēta
pieteikuma
vēstule;

• dzīves un darba apraksts
(CV);
• izglītību un kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas;
• valsts valodas prasmes
apliecinošu
dokumentu
(ja
nepieciešams) kopijas;
• Pārvaldes darbības un Balvu
novada izglītības, kultūras un sporta jomas attīstības koncepcija (līdz
3 A4 formāta lapām datorrakstā).
Dokumenti amata preten
dentiem jāiesniedz līdz 2017.gada
18.jūlija plkst.11.00 personīgi Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajā
istabā (2.stāvā, 28.kabinetā) vai
sūtot pa pastu, vai elektroniski
uz e-pasta adresi dome@balvi.
lv (parakstītu ar drošu elektronis
ko parakstu). Tālruņi uzziņām
64522468 vai 26196412.
Konkursa
nolikums
pie
ejams Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv.

Domes sēde

Šī gada 21.jūnijā notika ārkārtas
Domes sēde, kurā piedalījās 15
deputāti – Aigars Pušpurs, Ivans
Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta
Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra
Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis
Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks,
Egons Salmanis, Eva Smirnova,
Jānis Zakarīts. Sēdē tika izskatīti
kopumā 9 jautājumi.
Par Balvu novada Domes
pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
Domes sēdē apstiprināja
Balvu novada Domes Finanšu
komiteju 9 locekļu sastāvā - Aigars
Pušpurs, Andris Kazinovskis, Anita
Petrova, Aija Mežale, Inta Kaļva,
Sandis Puks, Sandra Kindzule, Eva
Smirnova, Ivans Baranovs.
Balvu
novada
Domes
Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteju 7 locekļu
sastāvā: Inta Kaļva, Aija Mežale,
Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska,
Jānis Zakarīts.
Balvu novada Domes Sociālo
un veselības aprūpes jautājumu
komiteju 7 locekļu sastāvā: Aivars Kindzuls, Anita Petrova,
Inta Kaļva, Egons Salmanis, Eva
Smirnova, Svetlana Pavlovska,
Pēteris Kalniņš.
Balvu
novada
Domes
Tautsaimniecības
un
vides
komiteju 7 locekļu sastāvā: Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis,
Tālis Korlašs, Aigars Pušpurs, Ivans
Baranovs, Jānis Zakarīts, Pēteris
Kalniņš.
Par
2016.gada
publisko
pārskatu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības 2016.gada
publisko
pārskatu
(Publiskā
pārskata
elektroniskā
versija
pieejama – www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Publikācijas un statistika).
Domes sēdē apstiprināja

arī Balvu novada pašvaldības
aģentūras “SAN-TEX” 2016.gada
publisko
pārskatu
(Publiskā
pārskata
elektroniskā
versija
pieejama – www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Publikācijas un statistika).
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības aģentūras
“Ziemeļlatgales
Biznesa
un
tūrisma centrs” 2016.gada publisko pārskatu (Publiskā pārskata
elektroniskā versija pieejama –
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Publikācijas un statistika).
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumu noteikt zemes vienības
daļai Pansionāta apbraucamā ielā
1, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu
novadā ar kadastra apzīmējumu
3858 006 0480 8001, 45 m2
platībā, zemes lietošanas mērķi –
0902 - ārstniecības, veselības un
sociālās aprūpes iestāžu apbūve,
saskaņā ar izkopējumu no zemes
robežu plāna, kas ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa.
Deputāti nolēma atdalīt no
būvju īpašuma Bērzpils ielā 62A,
Balvos ar kadastra numuru 3801
503 0012, vienu būvi ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0064
009. No atdalītā īpašuma izveidot
jaunu būvju īpašumu un piešķirt
adresi Bērzpils iela 62C, Balvi, Balvu nov., LV-4501. Būvei ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0064
009 mainīt adresi no Bērzpils iela
62A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
uz Bērzpils iela 62C, Balvi, Balvu
nov., LV-4501.
Par Balvu novada Domes
Atzinības raksta piešķiršanu
Domes
sēdē
deputāti
lēma piešķirt Balvu novada
Domes Atzinības rakstus desmit
personām: Inārai Ozoliņai, Ingai
Eisakai, Jurim Ožam, Skaidrītei
Loginai, Dainai Kokorevičai, Teklai
Supei, Rihardijam Loginam, Gun-

tai Raibekazei, Zanei Meierei, Aivaram Ķīselim.
Par funkciju deleģēšanu
Domes sēdē lēma deleģēt Balvu novada pašvaldības Pansionāta
“Balvi” sociālā darba un aprūpes
struktūrvienības vadītājai Daigai
Romkai veikt Pansionāta “Balvi”
direktora pienākumus, kas saistās
ar līgumu slēgšanu, administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas
vai sodīšanas funkciju izpildi,
attiecībā uz Samantu Komani.
Par samaksas atcelšanu
Sēdē lēma ar 2017.gada
16.jūniju atcelt Balvu novada
Domes
deputātam
Andrim
Kazinovskim
Balvu
novada
pašvaldības Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
2.1.1.punktā paredzēto atlīdzību
par
deputāta
pienākumu
pildīšanu, kā arī Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma 8.1.
un 8.1.1 punktā paredzēto samaksu
par darbu Domes komisijās, kuru
sastāvā viņš ievēlēts, kā arī atcelt
no 2017.gada 16.jūnija līdz 2017.
gada 31.jūlijam Balvu novada
Domes deputātei Evai Smirnovai
Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma 2.1.1.punktā paredzēto
atlīdzību par deputāta pienākumu
pildīšanu, kā arī Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma 8.1.
un 8.1.1punktā paredzēto samaksu
par darbu Domes komisijās, kuru
sastāvā viņa ievēlēta.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu novada
Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti/
Domes sēžu audio ieraksti.

Medicīniskās palīdzības saņemšana ģimenes ārstu
protesta laikā
Ņemot vērā to, ka daļa
ģimenes ārstu ir apstiprinājuši
dalību protesta akcijā, kuras laikā
no 3. jūlija nenodrošina līgumu
izpildi par valsts apmaksātu
veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu, lai arī ir izskanējis
aicinājums protesta akciju atlikt līdz 22. jūlijam, Nacionālais
veselības dienests (NVD) sniedz
informāciju iedzīvotājiem par
veselības aprūpes saņemšanas
iespējām gadījumā, ja iedzīvotāja
ģimenes ārsts piedalās akcijā un
pakalpojumus nenodrošina.
Ja nepieciešami ģimenes
ārsta pakalpojumi, NVD aicina
iedzīvotāju vispirms sazināties
ar sava ģimenes ārsta praksi, lai
noskaidrotu, vai ģimenes ārsts
sniegs valsts apmaksātus veselības
aprūpes pakalpojumus pēc 3.
jūlija plkst. 12:00.
• Ja
nepieciešams
medicīniska rakstura padoms
vienkāršu saslimšanu gadījumos
(saaukstēšanās, galvassāpes, kakla
un ausu sāpes, vemšana, caureja
un nelielas traumas), iedzīvotāji
visu diennakti varēs zvanīt uz
valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo
tālruni 66016001.
• Rīgā un citās lielākajās Lat-

vijas pilsētās valsts apmaksātu
medicīnisko palīdzību primāri
varēs saņemt pie dežūrārstiem,
kuri
sniegs
medicīniskas
konsultācijas
ģimenes
ārsta
kompetences ietvaros, savukārt
lauku reģionos – feldšerpunktos.
Protesta laikā dežūrārstu darbs
tiks organizēts arī dienas laikā.
Savukārt gadījumā, ja tie nav
pieejamā attālumā, iedzīvotāji
ar sūdzībām varēs vērsties
arī
steidzamās
medicīniskās
palīdzības punktos un slimnīcu
uzņemšanas nodaļās.
Jaundzimušo
un
bērnu
vakcinācijas
gadījumā
būs iespējams vērsties pie
dežūrārstiem vai pediatriem, lai
saņemtu rekomendācijas par
paredzēto vakcināciju veikšanas
iespējām. Vakcinācija tiks īstenota
vakcinācijas kabinetos.
Ārstniecības iestādēs tiks
paplašināts to ārstniecības personu loks, kas protesta laikā
drīkstēs izrakstīt pacientiem valsts
kompensējamo medikamentu receptes.
• Akūtos
gadījumos
–
piemēram, traumu, hronisku
slimību paasinājuma un citos gadījumos – medicīnisko
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palīdzību iedzīvotājiem sniegs
steidzamās
medicīniskās
palīdzības punktos (ārpus Rīgas)
un slimnīcu uzņemšanas nodaļās.
Ja tiek plānots patstāvīgi doties uz
slimnīcas uzņemšanas nodaļu, pirms došanās (ja tas ir iespējams),
ieteicams ar slimnīcu sazināties
par
palīdzības
saņemšanas
iespējām
atbilstoši
pacienta
veselības stāvoklim. Piemēram,
ir slimnīcu uzņemšanas nodaļas,
kurās var vērsties, ja ir aizdomas
par kaula lūzumu, savukārt citās
var vērsties, ja gūti ķermeņa apdegumi.
• Dzīvībai
kritiskos
gadījumos jāzvana Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestam – 113.
Detalizēta informācija par
to, kur vērsties, ja nepieciešama
medicīniskā vai cita palīdzība,
bet ģimenes ārsts nav pieejams,
atrodama NVD mājaslapas www.
vmnvd.gov.lv un NVD profilos
sociālajos tīklos Twitter un Facebook.
NVD mājaslapā ir pieejama arī
speciāli izveidota interaktīva karte
ar informāciju, kur iedzīvotājiem
vērsies pēc palīdzības akūtos
gadījumos.
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Izskanējušas trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas
30.jūnijā un 1.jūlijā Balvu,
Rugāju un Viļakas novados notika jau trešās Ziemeļlatgales
uzņēmēju
dienas,
kuras
30.jūnijā sākās ar aizlūgumu
Augustovas katoļu baznīcā
par
vi
siem
Ziemeļlatgales
uzņēmējiem,
zemniekiem,
lauksaimniekiem.
Turpinājumā sociālā portāla
draugiem.lv
runasvīrs
Jānis
Palkavnieks lekcijā “Motivācija
formula” dalījās darbinieku
motivēšanas
pieredzē
rezultatīvākai darba izpildei
uzņēmumā.
Eglaines pamatskolā, uz
atraktīvām
un
sportiskām
stafetēm Jāņa Rakstiņa vadībā,
pulcējās
četras
komandas,
kuras pārstāvēja Ziemeļlatgales
uzņēmējus,
Bērzpils
pagastu, Balvu Profesionālo un
vispārizglītojošo vidusskolu un
Lazdukalna pagastu.
Viļakas un Rugāju novados
uzņēmēju dienas ietvaros tika
rīkota Atvērto durvju diena
vietējos uzņēmumos un zemnieku saimniecībās, kas pulcēja
aktīvākos novada iedzīvotājus
un deva iespēju iepazīt dažādu

nozaru uzņēmumu darbību.
Šajās dienās Ziemeļlatgalē
viesojās arī lauksaimnieki no
Žukovas pašvaldības Polijā.
Poļu viesi apmeklēja senlietu
kolekciju “Saipetnieki”, briežu
dārzu “Mežsētas” un z/s “Baķi”
Rugāju novadā, z/s “Lazdiņi”
Balvu novada Bērzpils pagastā,
z/s “Kotiņi” Viļakas novada
Šķilbēnu pagastā.
1. jūlijā Uzņēmēju die
nu un Balvu novada svētku
ietvaros
notika
amatnieku
un mājražotāju tirgus Balvu
pilsētas parkā, kas pulcēja
vairāk kā 70 tuvus un tālus ama
tu meistarus, mājražotājus un
uzņēmējus.
Apmeklētājiem
bija iespēja iepazīt arī Balvu
novada uzņēmumu SIA “BTRS”,
SIA “Liarps”, SIA “Amati projekts”, SIA “Paradīzes putni”,
mājražotājas un pirtnieces Arnitas Melbergas, alus brūvētāja
Jāņa Kaša piedāvātos pakalpojumus un produkciju.
Paralēli tirgus aktivitātēm,
Ziemeļlatgales uzņēmējiem notika tīklošanās jeb iepazīšanās
un
kontaktu
dibināšanas
pasākums ar poļu viesiem.

No 30. jūnija līdz 2. jūlijam
Ziemeļlatgales uzņēmēju die
nu ietvaros pirmo reizi Balvu
pilsētā norisinājās akcija “Balvu
garša”. Jāatzīst, ka interese no
pilsētas iedzīvotājiem un vie
siem bija patiešām liela jau
pirms akcijas sākuma, un akcijas laikā kafejnīcās netrūka
apmeklētāju,
kas
vēlējās
nobaudīt īpašos piedāvājumus.
Visi akcijā iesaistītie uzņēmumi
atzīst, ka šī aktivitāte bija izdevusies un noteikti lielākajā daļā
kafejnīcu īpašie Balvu ēdieni
būs pieejami arī ikdienā, kā arī
iespējams, ka šādu akciju varētu
rīkot gadā vairākas reizes un ieviest kā jaunu tradīciju.
Paldies
visiem
trešo
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu
dalībniekiem un apmeklētājiem
par
brīnišķīgo
laiku,
ko
pavadījām Balvu, Rugāju un
Viļakas novados gan gūstot
noderīgu informāciju un daloties pieredzē, gan arī atpūšoties!
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs

Uzņēmēju dienu atklāšana norisinājās Rugāju novada Lazdukalna saie
tu namā un tajā, kopā ar novadu vadību, piedalījās finanšu ministre Dana
Reizniece-Ozola. Ministre klātesošos informēja par plānotajām izmaiņām
nodokļu politikā.

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu pirmā diena noslēdzās ar dalībnieku sumināšanu Lazdukalna saietu namā, grupas
“Rūnas” koncertu un jautru balli.

Poļu lauksaimnieku delegācija viesojās z/s “Saipetnieki”.

Dienas otrajā daļā Lazdukalna saietu namā apmeklētājiem bija iespēja
degustēt Ziemeļlatgales siera sējēju un maizes cepēju produkciju, kā arī alu,
kas darīts pie Alberta Leona pēc seno laiku metodēm.

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā “P/A“ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs direktorei Intai Kaļvai tika pasniegts Latgales plānošanas reģiona
Pateicības raksts.
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Aizvadīti 8.Balvu Novada svētki “Dzīve kā ceļojums”

Mieru un noskaņu varēja rast Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur notika svētku dievkalpojums.

Braucienā ar skrejriteņiem, skrituļdēļiem, trīsriteņiem, līdzsvara dēļiem
(hoverbordiem) piedalījās vairāki desmiti bērnu!

Muzikālu noskaņu gājienam piešķīra skanīgais pūtēju orķestra “Balvi”
priekšnesums.

Tāpat kā pērn, arī šogad ļoti
iecienīta bija kāpšanas siena.

Mazākie pasākuma apmeklētāji priecājās par Liepājas ceļojošo leļļu teātri
“Maska”.

Svētku gājienā piedalījās arī Balvu novada Domes jaunievēlētie deputāti.

Jau jūnija vidū svētku organizatori
aicināja izpušķot braucamrīkus un
novietot tos iestāžu pagalmos. Arī
Balvu novada pagastos tika pušķoti
velosipēdi, kuri 1.jūnijā atceļoja uz
Balvu pilsētu. Attēlā braucamrīks no
Bērzpils pagasta.
Mācītājs Mārtiņš Vaickovskis savā uzrunā teica: “Šodien mums ir svētku
diena. Novada svētki! Kas ir mūsu novads? Mūsu novads ir mūsu pilsēta un
desmit pagasti. Tas ir mūsu kopīgais prieks - šie kopīgie svētki. Svētki ir priekš
mums! Lai arī tie notiek novada centrā Balvos - mūsu pilsētā, svarīgi, lai
prieks ir arī tajos tālajos pagastos.”

Viena no svētku aktivitātēm visas
dienas garumā bija izjādes ar zirgiem.

Balvu Novada muzejā notika izstādes “Ziemeļlatgales deķi” atklāšana. Šī
izstāde būs skatāma visu jūlija mēnesi.

Novada svētku laikā notika nebijusi akcija – brauciens apkārt Balvu eze
ram 10 km garumā. Priecēja lielā aktivitāte, jo braucienā piedalījās ap 70
velosipēdistiem.
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Kubulu pagasta pārvaldes kolektīvs caur pasakām ceļoja bērnībā.

5.

Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
kolektīvs bija noķēruši nāriņu, kura
svētku gājienā sēdēja laivā.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs savā
uzrunā izteica gandarījumu: “Man ir liels prieks, ka mēs, neskatoties ne uz
kādiem laika apstākļiem, svinam savus novada svētkus, man ir liels prieks,
ka mēs dzīvojam Balvos un Balvu novadā pēc savstarpējas saprašanās un
ētikas principiem. Man prieks, ka mēs mīlam balstoties uz savas ģimenes
vērtībām, man prieks, ka mēs dalāmies ar to, kas mums dots, man prieks,
ka mēs īstenojam savus mērķus un ieceres. Balvu novada Domes vārdā, es
izsaku sirsnīgu pateicību ikvienam, kurš ir ieguldījis darbu sava piemājas
dārziņa, sava pagalma sakopšanā, jo tikai tā mēs esam ieguvuši sakoptu
savu novadu un pilsētu.
Man ir liels prieks, ka mēs varam sevi un citus darīt laimīgus! Lai jums izdodas gūt emocijas vakara kulminācijā un, lai raits solis vakara ballē!”

Šķiet, ka pēdējos gados P/A “SanTex” uzvara ir pašsaprotama,
jo kolektīvs ikreiz pārsteidz ar
uzdrošināšanos, pārģērbšanos un
pārliecību. Arī šogad viņi palika
nepārspēti un gājienā ieguva 1.vietu.

Dodoties ceļojumā, Tilžas pagasta ļaudis līdzi ņem mobilo grilu.

Saksofonu kvartets „n[ex]t move” no Rīgas ar savu spēli priecēja Balvu
pilsētas estrādē.

Krāšņs un radošs bija Balvu Bērnu un jauniešu kolektīvs, kura dalībnieki devās ceļojumos uz Spāniju, Meksiku, Ēģipti,
Deli un citām valstīm.
Kā viens, emocijām bagāts, notikums mūsu dzīvē tika aizvadīti Novada svētki. Paldies ikvienam, ar kuru tika
runāts, lai taptu un veidotos šis dzīves mirklis. Balvos ir daudz atvērtu, gudru, atsaucīgu, saprotošu cilvēku. Ne
viens neliedza savu padomu, savu redzējumu. Tikai sarunu rezultātā izkristalizējas un top šāds vērienīgs, visiem
patīkams kopdarbs. Paldies manai Kultūras un atpūtas centra komandai par radošumu, čaklumu, izturību! Tikai
Jūs, iedzīvotāji un viesi, ar savu pienesumu un klātbūtni radījāt šo fantastisko sajūtu - MĒS ESAM! PALDIES:
• Kafejnīcām “Lāča ķepās”, “Velves”, veikaliem “Sandra”, “Zeltrozes”, Mudītes Pošeikas veikalam, picērijai “ZEBRA”,
veikalam – konditorejai “Saldā dzīve”, SIA “Senda DZ”, SIA “Bermudi”, I.U. “Valdogs”, ēdnīcai “Nāc un ēd”;
• LKS Balvu komitejai (Sarkanais krusts), veikaliem “Beta”, “Supernetto”, SIA “Balvu maizīte”;
• Paldies visiem, kas vienojās kopējam darbam - izpušķoja svētku simbolu BRAUCAMRĪKU un izlika pie savas
mājas, uzņēmuma, iestādes vai citviet pilsētā, pagastā;
• Paldies pagastiem, uzņēmumiem un iestādēm, kas piedalījās gājienā “Dzīve kā ceļojums!”;
• Paldies bērniem un jauniešiem par dalību braucienā ar BMX velosipēdiem, skrejriteņiem, līdzsvara dēļiem jeb
hoverboardiem, skrituļdēļiem, trīsriteņiem, kā arī jaunajām māmiņām, kas devās ratiņu braucienā;
• Paldies visiem, kas piedalījās velobraucienā apkārt ezeram;
• Paldies Balvu Bērnu un jauniešu centram, Balvu Sporta centram un pašvaldības aģentūrai “Ziemeļlatgales Biz
nesa un tūrisma centrs” par aktīvu līdzdarbošanos Balvu novada svētkos.
• Paldies Valsts policijai un Balvu novada pašvaldības policijai par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu;
• Paldies Balvu novada Domei, Balvu novada Domes deputātiem, priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram un
viņa vietniecei Anitai Petrovai, kā arī izpilddirektorei Imantai Serdānei.
Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne

Šogad aprit pieci sadarbības gadi ar Baltkrievijas pilsētu Dokšiciem, tādēļ
muzikālu priekšnesumu sniedza Dokšicu pilsētas kultūras nama solisti Marina un Andrejs Čabani.

Katru gadu tiek izveidota komisija, kura vērtē gājienu un lūko, cik radoši ir
kolektīvi, lai piešķirtu balvas. Veikala “Maxima” kolektīvs šajā gadā gājienā
ieguva 3.vietu.
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PII “Pīlādzītis” pētnieki

Balvu pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis” ir noslēgusies
nometne “Vides pētnieki”, kuru
izstrādāja vadītāja Antra Eizāne un
vadītājas vietniece izglītības jomā
Ilona Ločmele. Tajā darbojās 20
audzēkņi vecumā no 6 līdz 7 gadiem - 15 zēni un 5 meitenes. Ar
bērniem ikdienā strādāja skolotāja
Aija Jaundžeikare un skolotājas
palīdze Andžella Gruntmane.
Nometnes dalībniekiem bija
savs karogs, himna, kuru palīdzēja
iemācīties
mūzikas
skolotāja
Mārīte Buliga, sava atšķirības
nozīmīte, individuālā nometnes
grāmata.
Katru dienu notika dažādas
aktivitātes. Bērni devās ekskursijā
pa pilsētu, uzlasot atkritumus un
šķirojot tos. Ciemojās Gulbenes
novada Litenes pagastā SIA “AP
Kaudzītes” un Malienas novada
Z/S “Ziemeļi” pie Roberta Zeltiņa,
kurš nodarbojas ar ārstniecības
augu
audzēšanu.
No
šīs
saimniecības nometnes dalībnieki
atveda kaķpēdiņu, koka mētru,
mansardu, kumelīšu, raudeņu,
mārsilu, retēja stādus un iestādīja
tos savas iestādes teritorijā, lai
vērotu kā tie aug, zied, kā nogatavina sēklas. Rudenī bērni paši
ievāks šo augu tējas.

Balvu Bērnu un jauniešu centra nometne “Zvaigžņu akadēmija”

PII “Pīlādzītis” bērni kopā ar Ēriku Kanaviņu uz plosta “Vilnītis”.
Vienā no nometnes dienām,
kuras tēma bija “Es un ūdens”,
notika piedzīvojumiem bagāts
brauciens pa Balvu ezeru ar plostu
“Vilnītis”. Bērni ieguva zināšanas
par ūdens augiem un dzīvnieku
faunu, vāca dabas materiālus,
gatavoja brīnišķīgas kolāžas un
vides izzinošas “Knaģīšu spēles” –
“Eglīte”, “Kārtība mežā”, “Darbīgais
vilciens”, “Īstā māja”, “Jautrās
figūras”, strādāja ar grāmatu
“Cilvēks vidē”, bet individuālajā

nometnes grāmatā attēloja katras
dienas nozīmīgākos notikumus.
Nometnes dalībnieki devās
ekskursijā arī uz Balvu Profesionālo
un vispārizglītojošo vidusskolu, lai
iepazītos ar galdnieka profesiju,
redzētu, ko var izgatavot no koka.
Pašiem bija iespēja pagatavot
savu automašīnu skolotāja Aigara
Novika vadībā. Skolas direktore
Biruta Vizule iepazīstināja ar jauno modelētāju izšūdinātajiem
tērpiem un izrādīja telpas.
Pēdējā nometnes dienā bērni
paši veidoja izstādi “Es vidē”, kur izlika visus savus darbus - nometnes
grāmatu,
pašgatavotās
vides
spēles, koka automašīnas, gleznas
- kolāžas.
Uz nometnes noslēguma
pasākumu bija ieradušies vecāki,
kuri aplūkoja izstādi un noskatījās
bērnu sagatavoto uzvedumu
“Liepiņa”. Vecāki atzina, ka šādām
nometnēm jābūt, jo tik daudz
spilgtu iespaidu un jaunu zināšanu
guvuši viņu bērni, kuri šoruden
jau dosies uz skolu. Nometnes
nozīmīte katram no viņiem paliks
kā apliecinājums par jauki pavadīto
laiku pirmsskolas izglītības iestādē
“Pīlādzītis”.

Veiksmīgi noslēgusies Balvu
Bērnu un jauniešu centra nometne
“Zvaigžņu akadēmija”, kurā desmit
dienas no 5.06.2017.-16.06.2017.
piedalījās 20 bērni vecumā no
8-11 gadiem. Nometne sākās ar
iepazīšanās aktivitātēm, kurās
bērni iepazina viens otru, kopīgi
domāja nometnes noteikumus
un zīmēja nometnes karogu, kurš
beigās sanāca ļoti krāsains, izceļot
katra bērna individualitāti.
Katra
diena
izvērtās
daudzveidīga, interesanta un
jautra. Kopā ar skolotāju Aigu
Jansoni bērni iepazina darbu ar
šujmašīnu un izšuva personalizētas
grāmatzīmes un apsveikumus,
kā arī tika izveidotas skaistas rokas sprādzes. Skolotājas Ineses
Hmaras darbnīcās tika izveidotas origami zvaigznes gan
vienkāršākas, gan sarežģītākas.
Inta Ozola ļāva bērniem vaļu sejas
apgleznošanā, hennas zīmēšanā,
bet pēdējajā nodarbībā tika veidotas skaistas frizūras un krāsoti
nagi. Dita Nipere kopā ar Alīnu
Saveļjevu izveidoja pavisam 5
horeogrāfiskus priekšnesumus ar
dalībnieku mīļāko mūziķu vai citu
slavenību dziesmām, kurus nometnes noslēgumā bērni rādīja
saviem vecākiem un vecvecākiem.
Šo dejisko priekšnesumu tapšanā
un mēģinājumos palīdzēja arī Annija Raibekaze, kura uz nometnes
laiku strādāja BBJC, izmantojot
skolēnu vasaras nodarbinātības
pasākumus, kuros pašvaldība,
sadarbībā ar NVA, dod iespēju
jauniešiem strādāt un nopelnīt
algu. Šo iespēju izmantoja arī
Annija Anete Logina, kura,
savukārt, palīdzēja radošajās un
eksperimentālajās
nodarbībās.
Nometnes vadītāja Agnese Puļča
savās nodarbībās ļāva bērniem
izpausties un veidot skaistas
kolāžas no dažādiem materiāliem,
tika spēlētas komandu un

individuālas spēles, kā arī taisīti
ielūgumi vecākiem uz nometnes
noslēgumu. Tehniskās jaunrades
klubiņa vadītājs Jānis Ikstens savās
nodarbībās piegāja ļoti tehnis
ki, un tika veidotas raķetes, kuras
pēc tam laida gaisā. Bērniem
tas radīja prieku un sacensības
garu, jo katrs gribēja, lai viņa
raķete uzšaujas visaugstāk. Otrā
nodarbībā pie Jāņa bērni veidoja
makaronu, garo spageti, torņus.
Arī te bija iespēja sacensties, kurai
grupai sanāks visaugstākais tornis.
Skolotāja Līga Veigule strādāja ar
krāsaino papīru, šķērēm, līmi, un
bērni veidoja transformējamus
kubus, tika veidotas dažādas formas origami tehnikā un pat izveidots spineris, kurš griežas uz taisnas virsmas. Savukārt Rita Keiša
pārbaudīja bērnu ritma izjūtu, ļāva
izpausties skaņās un izmēģināt ins
trumentus, kuri ir pieejami skaņu
laboratorijā. Pirms tam bērni apkopoja informāciju par citiem un
tad mēģināja to ritmiski izstāstīt
pārējiem.
Arī šogad pārgājienā nometnes
dalībnieki gāja uz veco parku, kur
labā garastāvoklī uz ugunskura tika
ceptas desiņas un spēlētas jautras
spēles brīvā dabā. Ekskursija bija
Rēzeknē, kur tika iepazīts Latgales
kultūrvēstures muzejs, apmeklēts
Audriņu pagastā esošais mini zoo
“Rozītes”.
Paldies
visiem
nometnes
dalībniekiem, kuri ar patiesu
prieku uzņēma visas aktivitātes
un piedāvātās iespējas. Paldies
vecākiem, kuriem ir tik forši
un jauki bērni. Paldies visiem
skolotājiem, kuri bija radoši, aktīvi
un elastīgi. Lai mums visiem izdevusies vasara!
Nometnes “Zvaigžņu
akadēmija” vadītāja
Agnese Puļča

Balvu PII “Pīlādzītis” vad.v.i.j.
Ilona Ločmele

Aktīvie PII “Pīlādzītis” vides pētnieki saviem vecākiem gatavoja ielūgumus uz
nometnes noslēguma pasākumu “Sakop savu māju”.

Vasaras nometne Balvu Sporta skolā

62 bērni vecumā no 6-12 ga
diem savu vasaras brīvlaiku iesāka
darbojoties sporta nometnē “Mēs
protam visu”. No 5.-14. jūnijam
viņiem bija iespēja apgūt tehnis
kos elementus izvēlētajā sporta
veidā - basketbolā, vieglatlētikā,
grieķu-romiešu cīņā, svarcelšanā,
sporta dejās, peldēšanā. Katru
dienu programmā bija iekļautas
nodarbības peldbaseinā, brīvā
laika spēles un teorētiskās

nodarbības. Nometnes dalībnieki
sacentās Jautrajās olimpiskajās
spēlēs, kur tika noskaidrotas
veiklākās komandas 8 dažādos
vingrinājumos.
Dalībniekiem
bija iespēja apmeklēt arī Balvu
Profesionālo un vispārizglītojošo
vidusskolu un iepazīties ar skolas
piedāvātajām iespējām izglītībā
pēc pamatskolas beigšanas.
Nometnes noslēgumā pozitīvas
emocijas bērni guva no brauciena

uz Latgales vēstniecību GORS un
apmeklējot senlietu privātkolekciju
saimniecībā “Saipetnieki”.
Nometnes
laikā
visiem
dalībniekiem
bija
iespēja
uzlabot savu fizisko sagatavotību,
peldētprasmi, iegūt jaunus draugus
un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Jauku un sportisku vasaru
vēlot, nometnes “Mēs protam
visu” vadītāja Sarmīte Keisele

Saimniecībā “Saipetnieki” nometnes dalībnieki apskatīja iepriekšējā gadsimta transportlīdzekļus, kā arī citas senlietas.

Noslēgumā bērni saviem vecākiem un vecvecākiem rādīja dejiskus
priekšnesumus, bija iespēja aplūkot visus pa šīm divām nedēļām izveidotos
darbiņus. Katrs bērns saņēma pateicības un piemiņas dāvanas.

Nometnes dalībnieki kopā ar jauniešiem un viņu skolotājiem no citām
valstīm.
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“Tele2” Balvos uzstāda jaunu bāzes Līdz Latvijas valsts simtgadei aicina saskaitīt Latvijas
staciju
dižkokus

Mobilo
sakaru
operators
“Tele2” Balvos uzstādījis jaunu
4G bāzes staciju, nodrošinot vēl
ātrāku “Tele2” mobilo internetu un
tā savienojumu.
“Balvu
un
to
novada
iedzīvotājiem jau ir pieejams mūsu
4G tīkls, un redzam, ka klienti
to atzinīgi novērtē, jo turpina
palielināties gan mobilā inter
neta klientu skaits, gan patēriņš.
Mobilais internets ir visstraujāk

augošais mobilo sakaru pakalpojums, un tā piedāvātie ātrumi jau
šobrīd daudzviet pārspēj pieejamā
DSL jeb vadu interneta iespējas.
Priecājos, ka esam palielinājuši
4G tīkla jaudu Balvos, lai mūsu
esošajiem un topošajiem klien
tiem nodrošinātu vēl labāku
mobilā interneta pieredzi,” stāsta
Līga Krūmiņa, “Tele2” tehniskā direktore.

Īstenots projekts “Ikviens var kļūt
par futbola spēles tiesnesi”

Biedrība
Futbola
klubs
"Balvu vilki" īstenojusi Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) pasākuma 19.2
"Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" aktivitātē
19.2.2.
"Vietas
potenciāla

iniciatīvas", LEADER + 1.kārtas projektu "Ikviens var kļūt par futbola
spēles tiesnesi".
Projekta ietvaros iegādāts
aprīkojums futbola tiesnešiem, kas
atvieglo viņu darbību spēļu laikā,
kā arī var analizēt viņu darbību
spēļu laikā.

Latvijā jau šobrīd ir saskaitīti
vairāk nekā 8000 dižkoki, taču
speciālisti lēš, ka tā ir vien ceturtā
daļa no visiem Latvijas dižkokiem.
Tādēļ, gatavojoties Latvijas valsts
simtgadei, Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades birojs un
Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk
iniciatīvu „LV100 Dižošanās”. Tās
ietvaros ikvienu aicina doties dabā
un atrast vēl neapzinātos dižkokus,
kā arī ar īpaša testa palīdzību
noskaidrot
savai
personībai
visatbilstošāko dižkoku.
Noderīga informācija, kā
meklēt un kartēt dižkokus,
pieejama
tīmekļa
vietnē
dizosanas.lv100.lv, Tur arī izveidota lietotājam ērta karte, kur
apskatīt jau esošos dižkokus
un pievienot jaunus. Digitālajā
kartē ievietotos datus par atrastajiem kokiem pēcāk pārbaudīs un
norādītos kokus dabā apsekos
Dabas aizsardzības pārvaldes
speciālisti. Ja koks atbildīs noteiktajiem standartiem, to reģistrēs
oficiālajā dižkoku reģistrā un pie tā
izvietos atpazīstamības zīmi.
Iniciatīva „LV100 Dižošanās”
turpina Latvijas valsts simtgades
aizsākto aicinājumu, dāvināt savu
laiku labiem darbiem pašiem sev
un Latvijai, lai kopīgi paveiktu
nozīmīgas lietas.
„Latvijas valsts simtgades prog
rammas veidošanā piedalījušies
vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku.
Prieks, ka labprāt iesaistās ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī
tautieši ārvalstīs, kas gatavi dāvināt
savu laiku simtgades iniciatīvām.
Piemēram, pirms gada radījām
iniciatīvu „Simtgades burtnieks”,
kuras ietvaros 224 diennaktīs jeb
5376 stundās jau pārrakstīti vairāk
nekā 40 000 folkloras krātuves
manuskripti. Daudzi iedzīvotāji

vasarā atvaļinājumus izbauda
Latvijā, tādēļ šogad aicinām
ikvienu vērīgi ielūkoties mūsu dabas vērtībās, meklējot un kartējot
dižkokus,” iesaistīties simtgades
aktivitātēs mudina kultūras ministre Dace Melbārde.
Dižkoki ir savu sugu vecākie
un lielākie eksemplāri. Dau
dzos gadījumos tie ir nozīmīgi
un izcili ainavas elementi – dabas krāšņuma un varenības
apliecinājumi. Tiem ir arī liela
nozīme dabas daudzveidības
uzturēšanā - mājvieta daudzām
dzīvo organismu sugām, tostarp
retām un apdraudētām. Bieži
dižkokiem ir arī kultūrvēsturiska
nozīme – ar tiem saistās vēstures
notikumi, tie ir vēstures liecinieki
cauri gadu simtiem. Tie stāsta
Latvijas un Latvijas cilvēku stāstu,
līdzīgi kā valsts simtgades svinību
atklāšanā šā gada 4.maijā ap Latvijas robežu iestādītie simts ozoli
stāstīs par šo koku stādītājiem un
Latviju, kāda tā ir šobrīd.
Līdz šim Latvijā visvairāk
atrastie dižkoki ir ozoli, priedes un
liepas. Mazāk apzinātas ir egles,
priedes un bērzi. Mežos dižkoki
ir retāk sastopami, vairāk tie
meklējami klajās vietās, senlejās
un upju ielejās, parkos, alejās,
senās māju vietās, parkos un kāpās
gar jūru.
27.jūnijā, iniciatīvas „LV100
Dižošanās” organizatori, dižkoku
meklēšanas entuziasti un radošās
personības
tikās
Ēbelmuižas
parkā Rīgā, kur vienuviet aug
četri dižkoki – liepa un trīs ozoli,
tostarp Pārdaugavas dižākais
ozols. Pie viena no dižozoliem
dabas aizsardzības speciālisti
demonstrēja, kā pareizi nomērīt
koka apkārtmēru un ar ko aizvie
tot mērlenti, ja tāda nav paņemta

līdzi, taču ceļā satikts krāšņs un varens koks.
Iniciatīvas
organizatori
norādīja, ka koka stumbrs jāapmēra
1,30 m augstumā, orientējoši tas ir
cilvēka krūšu augstumā. Mērīšanai
noderēs jebkurš priekšmets, kuru
pēc tam mājās var nomērīt un
sarēķināt kopējo apkārtmēru,
piemēram, kurpju šņores, naudas
zīme, plaukstas sprīdis. Kokam
jānofiksē koordinātes, bet, ja to
nav iespējams izdarīt, jāuzskicē
shēma, lai vēlāk koku var iezīmēt
kartē. Atrodot lielu koku, vispirms
jāmēģina noteikt tā suga, ko
visvieglāk ir noteikt pēc tā lapām,
mizas, zariem un pumpuriem.
Atrastais koks jānofotografē no
attāluma, lai redzams, kā tas
izskatās ainavā, kā arī tuvumā, lai
varētu novērtēt stumbra stāvokli.
Iniciatīvu „LV100 Dižošanās”
organizē Kultūras ministrija un Dabas aizsardzības pārvalde, atbalsta
Latvijas Televīzija, Latvijas Radio,
portāls LSM.lv. Iniciatīvu atbalsta
Picturehappy.lv un Uzvelckreklu.
lv, kas piedāvās interesentiem
iespēju apdrukāt personalizētu
dižkoku meklēšanas akcijas tkreklu.
Papildu informācija:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kultūras ministrija
Tel.: 67330339 / Mob.
tel.:29374438
e-pasts:
Linda.Pastare@km.gov.lv

Turpinās arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča”
atjaunošana

Aicinām pieteikt Balvu novada ainavu
dārgumus

Vides
aizsardzības
un
reģionālās attīstības ministrija un
Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju
piedalīties
kopīgas
dāvanas
gatavošanā Latvijai, veidojot elektronisku Latvijas ainavu dārgumu
krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”. Tajā tiks iekļautas
sabiedrības vērtējumā nozīmīgas
ainavas ar īpašu vēstījumu par
Latvijas un tās reģionu dabu un
vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām
paaudzēm.
Aicinām iesaistīties ainavu
dārgumu krātuves veidošanas
pirmajā posmā, piesakot savus ainavu dārgumus no sava novada,
kādu gabaliņu no ciema vai pagasta krāšņās ainavas, vai arī jau
visiem zināmu skaitu dabas stūrīti,
bet no cita rakstura, tīmekļa vietnē
www.ainavudargumi.lv vai papīra

formātā publiskajās bibliotēkās
līdz 2017. gada 15. jūlijam.
Ainavu dārgumi ir vietas un te
ritorijas Latvijas laukos, ciemos un
pilsētās, ko uzskatām par īpašām
reģiona un Latvijas vērtībām,
neatkarīgi no to pašreizējā
aizsardzības statusa un diženuma.
Tās ir ainavas, kas spēj apstādināt
ikdienas steigu, kuras vēlamies
piedzīvot atkārtoti un kas satur īpašu vēstījumu, kuru vēlamies
ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem.
Piemēram, Pērses upes ieteka
Daugavā, Mākoņkalns Rēzeknes
novadā, Graudu iela Liepājas
pilsētā vai Kaltenes jūrmala un
ciems. Ainavu dārgums var būt
arī pašlaik fiziski neredzama vie
ta, piemēram, Staburags, vai arī
Likteņdārzs, kas tikai top, par kuru
katram var būt savs stāsts.

Lauku
atbalsta
dienesta
Ziemeļaustrumu
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde
2016.gada
30.novembrī
ir apstiprinājusi Balvu novada
pašvaldības
projekta
iesniegumu
Nr.16-07-AL05A019.2205-000001 “Arhitektūras
pieminekļa
“Bēržu
kapliča”
atjaunošana”, kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākumam
“Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
stratēģiju”.
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000,00
(piecdesmit tūkstoši euro, 00
centi), publiskais finansējums
EUR 44 999,99 (četrdesmit četri
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
deviņi euro, 99 centi). Projekta
īstenošanas laiks ir līdz 2017.gada
31.oktobrim.
Projekta
Nr.16-07-AL05A019.2205-000001 “Arhitektūras
pieminekļa
“Bēržu
kapliča”
atjaunošana” ietvaros, saskaņā
ar veikto iepirkumu, strādā

SIA “WARSS+”. Būvuzraudzību
veic I.K. ”Vilhelms Pužulis”,
autoruzraudzību
veic
SIA
”Arhitektoniskās izpētes grupa”
Šobrīd notiek sienu guļbūves
montāža, ir sagatavotas visas
nepieciešamās jumta kons
trukcijas, kā arī logi un durvis.
Līdz 2017.gada jūlija beigām ir
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paredzēts uzklāt jumta segumu
no lubiņām. Uzsvars arhitektūras
atjaunošanas darbu laikā tiek
likts uz tradicionālo materiālu un
darba metožu pielietošanu, lai
saglabātu ēkas autentiskumu.
Projekta vadītāja
Sandra Vigule
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
15.jūlijā plkst:18.00 Latvijas Ērģeļu dienu ietvaros koncerts Balvu Evaņģēliski luteriskajā
baznīcā. Vasaras pastorāles. Diāna
Jaunzeme-Portnaja (ērģeles) un
Lolita Svilāne (Oša) (flauta). Ieeja
par ziedojumiem Kārsavas katoļu
baznīcas ērģeļu restaurācijai.
15.jūlijā no plkst:18.00 līdz
plkst.21:00 Putu ballīte bērniem
ar dejām putās Balvu pilsētas parka
estrādē. Būs arī piepūšamās atrakcijas, cukurvate, popkorns, konkursi,
balvas, sejiņu apgleznošanu un
pasākuma
vadītājs
Mikipele.
Bērniem līdz 5 gadiem ieeja bez
maksas, pieaugušajam EUR 2,50.
15.jūlijā “Vasaras krāsu festivāls”
Balvu pilsētas parka estrādē. Vakara ballīte no plkst:22:00 līdz
plkst:04:00. Ieeja no 16 gadu vecumu. Modernākā un populārākā
deju mūzika no labi pazīstamiem
un iemīļotiem dīdžejiem, 2 krāsu
lielgabali, bufete, konkursi, balvas
un labs noskaņojums. Speciālie
viesi ar īpašu hip-hop koncertu
Artūrs M un Ģirts L. Ieejas maksa
līdz plkst:23:00 EUR 4,00, vēlāk
EUR 5,00.
21.jūlijā Zaļumballe Balvu
pilsētas parka estrādē. Spēlēs
Ainārs Lipskis.
4.augustā
Baltinavas
amatierteātra "Palādas" izrāde Balvu pilsētas estrādē.
5.augustā plkst.11:00 Bērnības
svētki ar Čučumuižas rūķiem Balvu
pilsētas estrādē.
5.augustā plkst.20:00 Aiņa
Šaicāna atceres koncerts “Draugu
tikšanās”. Plkst.22:30. zaļumballe
kopā ar grupām “Rolise”, “Alu
Cilvēki”, DJ Čivix un Nikolaju
Puzikovu.
Balvu pagasts
7.jūlijā plkst.20:00 Noras
Vētras Muižnieces lugas "Māsas"
Balvu pagasta dramatiskā kolektīva
iestudējuma pirmizrāde Balvu

pagasta Tautas namā. Luga vienā
cēlienā. Režisore Vaira Resne. Ie
eja bez maksas.
Bērzpils pagasts
28.jūlijā
Koncerts-konkurss
“Dziesma
Bērzpilij”
Bērzpils
estrādē.
Bērzkalnes pagasts
8.jūlijā plkst.18:00 Bērnības
un Pilngadības svētki Bērzkalnes
estrādē. Plkst.21:00 balle. Spēlēs
grupa “Intriga”.
Krišjāņu pagasts
15.jūlijā plkst.9:00 Lielā Tirgus
diena pie Krišjāņu tautas nama.
Mīļi gaidīti visi pirkt un pārdot
gribētāji!

Tilžas pagasts
22.jūlijā Tilžas pagasta svētki
“Labai omai uzmet garu!” Īpaša
uzmanība Pirts, Mežniecības un
Liepu ielām. Pagasta dejojošās,
dziedošās, atraktīvās ģimenes
ar saviem priekšnesumiem aicina piedalīties svētku noslēguma
koncertā
(pieteikšanās
līdz
15.jūlijam). Ņiprās saimnieces un
čaklie saimnieki, Jūsu pieteikumi
līdzdalībai saimnieču un saimnieku sacensībās tiks gaidīti līdz
15.jūlijam (Daiga – t.27870251,
Jānis – t.28733244).
Vīksnas pagasts
15.jūlijā plkst.12:00 Bērnības
svētki “Pasaku pļavā” Vīksnas Tautas namā.
Skatāmas izstādes
-Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde „Ziemeļlatgales deķi”.
-Balvu Novada muzejā skatāmi
Nellijas Začas knipelējumi.
-Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma
balvenietes Inetas
Bordānes fotoizstāde “Izbaudiet
vasaru”.

-Balvu
Sakrālās
kultūras
centrā skatāma izstāde “Mana
Baznīca”. Izstādē piedalās Balvu PII
“Sienāzītis”, PII “Pīlādzītis”, Balvu
pamatskola, Bērzpils vidusskola,
Baltinavas vidusskola, Balvu Valsts
ģimnāzija, Rugāju vidusskola, Balvu
Mākslas skola, Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi.
-Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāmo Balvu Mākslas skolas 2.kl.
audzēkņu grafikas darbi “Mana
grāmata”.
-Balvu novada pašvaldībā
skatāma daļa no Balvu Mākslas
skolas audzēkņu vasaras mācību
plenēru darbiem “Muižas un pilis”.
-Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 2.klašu audzēkņu un skolotājas
Anitas Kairišas veidotie darbi
“Krāsu ziedi”.
-SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
Balvos
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde “Mandalas”.
-Balvu Centrālajā bibliotēkā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde „Daudz laimes
Dzimšanas
dienā
mana
bibliotēka!”.
-Balvu Centrālās bibliotēkas
zālē apskatāma Elīnas Kalniņas
gleznu izstāde “#numur_viens”.
-Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē un telpās skatāmi Balvu
Mākslas skolas audzēkņu 2017.
gada noslēguma darbi, Balvu
Mākslas skolas audzēkņu vasaras
mācību plenēru darbi “Ziedi”,
skolotāja Līga Podkovirina, kā arī
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
tekstila darbi “Pavasaris sirdī”,
skolotāja Līga Podkovirina.
-Pie
Mākslas
skolas
ir
apskatāms vides objekts-pētījums
par Latvijas mākslinieku daiļradi
“Mākslas kubi”.

Latgales uzņēmējdarbības centra seminārs Balvos
Latgales plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centrs
(LUC), sadarbībā ar Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centru (ZLBC),
aicina visus interesentus piedalīties
seminārā “Atbalsta pasākumi
komersantiem”.
Laiks: 14.07.2017., plkst. 11:00.
Vieta: Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs, Vidzemes iela
2b, Balvi.
Semināra laikā tiks sniegta
informācija par Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludināto projektu
iesniegumu pieņemšanu “Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstības”
apakšpasākumā
“Atbalsts
ieguldījumiem
ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā” otrās kārtas
trim aktivitātēm:
• “Ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību attīstība”,
• “Ar lauksaimniecību nesaistītu
saimniecisko
darbību
dažādošana”,
• “Tūrisma
aktivitāšu
veicināšana”.
Pasākuma mērķis ir veicināt
ar lauksaimniecību nesaistītu
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

saimniecisko
darbību
un
nodarbinātību lauku teritorijās,
dodot iespēju īstenot dažādas ar
lauksaimniecību nesaistītas, kā
arī tūrisma aktivitātes, tādējādi
palielinot ienākumu līmeni lauku
reģionos. Projektu iesniegumu
pieņemšana LAD notiks no 2017.
gada 1. augusta līdz 31.augustam.
Semināra laikā tiks sniegtas
informācija par aktualitātēm LUC
un ZLBC.
Semināra dalībniekiem tiks
sniegta Valsts darba inspekcija
informācija.
Seminārs ir bezmaksas.
Darba kārtība
10:40 – 11:00 Reģistrācija;
11:00
–
11:10
Semināra
atklāšana;
11:10 – 12:00 Lauku atbalsta
dienesta informācija par atbalsta
pasākumu “Lauku saimniecību
un uzņēmējdarbības attīstība”
apakšpasākums
“Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā:
-- “Ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību attīstība”,
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

-- “Ar lauksaimniecību nesaistītu
saimniecisko
darbību
dažādošana”,
-- “Tūrisma
aktivitāšu
veicināšana” (Aija Paidere, LAD
Lauku attīstības daļas vadītāja
vietniece);
12:00 – 12:20 “Latgales
uzņēmējdarbības
centra
aktualitātes” (Andris Kucins, LUC
komercdarbības konsultants);
12:20 -12:40 Kafijas pauze;
12:40 – 13:00 Ziemeļlatgales
biz
nesa un tūrisma centra
aktivitātes (Inta Kaļva, ZLBC direktore);
13:00 – 13:20 Valsts darba in
spekcijas informācija. Informācija
uzņēmējiem
par
iespējām
iesaistīties ESF sociālā fonda
projektā par darba drošības un
atbalsta saņemšanu (G. Koļcova,
VDI Gulbenes sektora vecākā in
spektore);
13:20 – 14:00 Konsultācijas;
14:00 Semināra noslēgums.
Informācija par semināru,
zvanot uz tālruni 29278901 vai
26461435, vai rakstot uz e-pastu:
valda.iljanova@latgale.lv.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
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