Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!
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Sumināti labākie Balvu novada skolēni, pedagogi un treneri
Katru gadu pēdējā sko
las dienā kopā sanāk novada
talantīgākie, čaklākie un nopel
niem bagātākie skolēni un
viņu pedagogi, treneri, lai tiktu
godināti par labiem un lie
liskiem sasniegumiem. Šoreiz
tikšanās notika Balvu muižā
un pasākumā piedalījās visi
tie, kuri ieguvuši 1.vietu no
vadu apvienības olimpiādēs vai
guvuši godalgotas vietas valsts
mērogā.
Izglītības, kultūras un sporta
(IKS) pārvaldes Interešu izglītības
darba speciāliste Ilona Naļivaiko
pasākumu iesāka ar vārdiem:
“Skola ir tā vieta, kur cilvēks
veido stingru un drošu pamatu
savai nākotnei, bet zināšanas
- tā ir atslēga dzīvei un ceļš uz
izaugsmi. Tikai izglītoti jaunieši
ir mūsu novada, mūsu valsts
pamats, attīstība un nākotne!
Paldies visiem, kas ir ieinteresēti
skolēnu izaugsmē – gan pašiem
skolēniem, gan pedagogiem,
gan vecākiem!”
Turpinājums 4.lpp.

Kā ierasts, liels pulks Balvu Sporta skolas audzēkņu gūst lieliskus rezultātus Latvijas čempionātos un meistarsacīkstēs.
Vieglatlētikā godalgotas vietas ir ieguvuši Uvis Pošeika, Artis Duļbinskis, Aiva Niedra, Daniels Saliņš, Edvards Sarķis.
Šo audzēkņu treneris ir Imants Kairišs.
Godalgoto vietu ieguvēji svarcelšanā: Dāvis Maks, Ralfs Plavnieks, Rainers Melnstrads, Kristiāns Panga, Kristiāns
Čubars, Ralfs Boldāns, Edijs Keišs, Ivo Bisenieks, Lauris Logins, Alekss Blonskis, Dagnis Ločmeļs, Maksims Fjodorovs.
Šos audzēkņus sacensībām gatavojis treneris Varis Sārtaputnis.
Latvijas valsts meistarsacīkstēs grieķu-romiešu cīņā godalgotas vietas ieguvuši: Vjačeslavs Naumenko, Jānis
Stepanovs, Martins Višņevskis, Dmitrijs Goļikovs, sportistu treneris Konstantīns Titorenko.
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Vārds, uzvārds

4.jūnija lēmumu ir apstiprināti 2017.
gada 3.jūnija vēlēšanu rezultāti un
noteikts, ka Balvu novada domē
ievēlēti deputāti (alfabēta secībā):

9. (167.) numurs
Turpinās pieteikšanās konkursam “Sakoptākais novada
īpašums 2017”
Balvu novada pašvaldība ai
cina pieteikt īpašumus konkur
sam “Sakoptākais novada īpašums
2017” līdz š.g.20.jūnijam, sūtot pie
teikuma veidlapu uz e-pasta adresi
dome@balvi.lv.
Konkursam pieteiktos objek
tus vērtēs žūrijas komisija (laika
periodā no 26.-29.jūnijam) četrās
kategorijās:
1. Sakoptākā lauku sēta;
2. Sakoptākā
privātmāja
(pilsētā vai pagasta ciema centrā);
3. Sakoptākais uzņēmums vai
sakoptākais sabiedriskais objekts
(izņemot pašvaldības iestādes);
4. Sakoptākā daudzdzīvokļu
māja.
Rezultāti tiks paziņoti, un
uzvarētāji apbalvoti Balvu novada
svētku laikā.
Konkursa noslēgumā pirmo trīs
vietu ieguvējiem katrā kategorijā
tiks piešķirtas atzinības naudas
izteiksmē: I vietai – EUR 150; II vie
tai – EUR 100; III vietai – EUR 70.
Konkursa nolikums un veid
lapa pieejama www.balvi.lv.

Balvu Centrālās bibliotēkas
darba laiks vasarā
Balvu Centrālā bibliotēka
no 1.jūnija līdz 1.septembrim
sestdienās būs slēgta, bet bērnu
abonements sestdienās būs slēgts
no 1.jūnija līdz 1.oktobrim.

Jauno māmiņu pašpalīdzības
grupa

Saraksta nosaukums

13.jūnijā plkst.11:00 Balvu
novada pašvaldības Sociālajā
dienestā būs tikšanās ar pediatri
Āriju Baranovsku, kur varēs saņemt
atbildes uz katram interesējošajiem
jautājumiem.

Ziemeļlatgales deķi tautās iet...

1.

Ivans Baranovs

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

2.

Pēteris Kalniņš

Latvijas Zaļā partija

3.

Inta Kaļva

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

4.

Andris Kazinovskis

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

5.

Sandra Kindzule

Latvijas Zaļā partija

6.

Aivars Kindzuls

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

7.

Tālis Korlašs

No sirds Latvijai

8.

Aija Mežale

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

9.

Svetlana Pavlovska

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Valsts asinsdonoru centra izbraukums uz Balviem

10.

Anita Petrova

No sirds Latvijai

11.

Sandis Puks

Latvijas Zaļā partija

12.

Aigars Pušpurs

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

13.

Egons Salmanis

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

14.

Eva Smirnova

LATGALES PARTIJA

15.

Jānis Zakarītis

LATGALES PARTIJA

28.jūnijā no plkst. 9.00-13.00
Balvu muižā, Brīvības ielā 47, Valsts
asinsdonoru centra izbraukumā
donoriem būs iespēja ziedot asi
nis.
Atgādinām, lai nodotu asinis,
līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte).
Pie reģistrācijas asins nodošanai
nepieciešams uzrādīt arī bankas
konta numuru.

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

Gatavojoties Latvijas simtgadei
tiek apkopoti materiāli par Latvijas
audējām un viņu darinājumiem.
Maija beigās Balvu Novada muze
ju apmeklēja pētnieku komanda
- Tautas lietišķās mākslas ekspertes
Linda Rubena, Zane Ulmane,
audēja Aija Veipa un grāmatas
tapšanas iniciators un mecenāts
Rauls Vēliņš. Vairāk kā 100 dažādas
segas bija atceļojušas no Baltina
vas, Balvu, Rugāju un Viļakas no
vadiem, lai to raksti tiktu iemūžināti
vēsturei.
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Vai samazināt pieļaujamo laiku pašvaldības vadītāja amatā?
Šo priekšvēlēšanu gaisotne
Latvijā no agrākajām atšķīrās
ar vēlmi nomainīt tagadējās
pašvaldības, šim mērķim izman
tojot valsts budžeta apmaksātas
Sabiedriskā medija programmas.
Tas ir jaunums, ko agrāk valdošās
partijas nav atļāvušās.
Priekšlikums
samazināt
atļauto laiku politiski ievēlēta
vadītāja amatā ir skatāms saistībā
ar iepriekš minēto aktivitāti. To
nevarēs piemērot nākamajam
pašvaldību darbības periodam,
taču tas pauž to pašu ideju: vairums
priekšsēdētāju esot aizsēdējušies.
Parasti vēlēšanu rezultātā
Latvijā
nomainās
aptu
veni trešā daļa pašvaldību
priekšsēdētāju. Tas nodrošina
zināmu
stabilitāti:
iepriekš
uzsāktie darbi tiek turpināti,
priekšrocības vietējiem vēlētājiem
vai vietējiem uzņēmējiem tiek
saglabātas. Nespējot ar idejām,
priekšlikumiem vai agrāk paveikto
pārliecināt vēlētājus, tiek rosināts
pēc iespējas vairāk esošo vadītāju
nomainīt.
Trešā daļa jauno nav maz. Tas
nodrošina jaunas pieejas un ļauj
labot iepriekš pieļautās kļūdas. Tas
atbilst normālam pārstāvniecības
demokrātijas vērtējumam – notiek
pakāpeniska līderu nomaiņa.
Atšķirīgās vēsturiskās situācijās
un atsevišķās teritorijās prasība
ierobežot atrašanās laiku vēlētā
amatā var dot gan pozitīvu, gan
negatīvu efektu. Šādi ierobežojumi
var kļūt tiesiski, to ieviešana prasa
izmaiņas likumos un aprēķināmus
papildu izdevumus, taču tehniskie
un finansiālie jautājumi nebūt nav
svarīgākie.
Vai priekšlikums ir lietderīgs?
Minēšu dažus lietderības un
nelietderības aspektus, kas varētu
rosināt priekšlikuma piekritējus un
pretiniekus precizēt savu viedokli.
Kārtības grozīšanas tiešās sekas:
1. Risks, ka neformālā līdera
vietā būs jāievēlē mazāk efektīvs
formālais
Dome ir teritorijas vēlētāju
spogulis, viņi izvēlas sarakstu un
pārvieto vēlamos kandidātus
uz saraksta augšgalu atbilstoši
saviem priekšstatiem par vēlamo
vadību. Demokrātija nenodrošina
prasmīgākos
vadītājus,
taču
garantē
iespēju
nomainīt
neveiksmīgus lēmējus. Vadītāju
izvēlas deputāti.
Pašvaldības politiskais vadītājs
ir domes priekšsēdētājs. Viņam nav
jābūt profesionālim kādā noteiktā
jomā. Vislabāk būtu, ja šis vadītājs
būtu (vai kļūtu) profesionāls
politiķis. Lai tehniski vadītu darbus,
pašvaldībā obligāti tiek izveidots
izpilddirektora amats, kurā būtu
jāstrādā speciālistam vadīšanā.
Atkarībā no domes priekšsēdētāja
prasmēm un vadības stila dome
deleģē izpilddirektoram lielāku vai
mazāku vadības funkciju apjomu.
Lai novērtētu ievēlēšanas
laika ierobežojumu, ir svarīgi
saprast – kā Latvijā tiek iegūts
un zaudēts pilsētas vai novada
domes priekšsēdētāja amats.
Lielākajā daļā pašvaldību tūlīt
pēc vēlēšanām tiek uzsāktas saru
nas ar mērķi izveidot vairākumu
priekšsēdētāja ievēlēšanai. Šo

sarunu gaitā tiek pārrunāti kopīgi
veicamie darbi, lai vismaz daļēji
izpildītu atšķirīgās priekšvēlēšanu
programmās solīto. Deputāti no
sava vidus meklē līderi, kas spēs
nodrošināt pozitīvu virzību pilsētas
vai novada attīstībā. Cilvēku no
malas ievēlēt nevar – tam jābūt
cilvēkam ar deputāta mandātu,
kurš prot veidot komandu.
Tādējādi sistēma veicina, ka amatā
nonāk neformālais līderis.
Dažkārt procesā iejaucas
politiskās partijas, kas kaulējas
par amatiem pēc pašvaldību
vēlēšanām, taču vairumā gadījumu
šim procesam ir vietējs raksturs:
ievēlētie deputāti meklē līderi,
kurš var ap sevi apvienot darboties
spējīgu koalīciju.
Aizliegums ievēlēt reālo līderi
radītu situāciju, ka tiktu izvirzīts
reālā līdera “aizstājējs”, kura loma
būtu vadīt sēdes, pakļaujoties
reālā līdera vadībai. Pirms kāda lai
ka mēs varējām uzskatāmi novērot
šādu situāciju Krievijā, kad Putinu
uz laiku bija nomainījis Medve
devs.
2. Risks, ka samazināsies
stratēģiskās vadības efektivitāte
Sistēma valsts un novadu
pārvaldē ir izveidota tā, lai
maksimāli kavētu pašvaldību
īstenot
vidēja
termiņa
vai
ilgtermiņa
pasākumus.
Lai
pašvaldība sasniegtu (vai vismaz
tuvinātu) kādu mērķi, tai jāpārvar
daudz vairāk problēmu nekā
privātajam uzņēmējam.
Šis mērķis jāiestrādā savā
attīstības
stratēģijā,
turklāt
sabiedriskās apspriešanas gaitā
var uzrasties pretinieki. Gatavojot
stratēģiju, jānodrošina gan iekšējā,
gan ārējā diskusija, jāsaprot, kas
būs tiešie ieguvēji un potenciālie
zaudētāji, jāparedz kompensācijas
pasākumi
zaudētājiem.
Jāpārliecina centrālā valdība, ka šis
pasākums vismaz līdzfinansējams
no ES fondiem, un jāvienojas
iekšienē, kādus darbus pašvaldība
neveiks, līdzfinansējot iecerēto
attīstības pasākumu. Aprakstītā
procedūra aptuveni atbilst vienam
ievēlēšanas periodam, taču iecere
joprojām atrodas tikai uz papīra.
Lai tiešām saņemtu ES
fondu vai citu valsts budžeta
finansējumu,
jāpārvar
daudz
birokrātisku šķēršļu. Pašu darbu
veikšanai nepieciešams izstrādāt
projektu (kas jāiepērk publiskajā
iepirkumā) un jāatrod izpildītājs
(kam atkal vajadzīgs publiskais ie
pirkums). Gan pirmā, gan otrā ie
pirkuma rezultāti var tikt apstrīdēti
tiesas procesos.
Pārregulējuma dēļ (un tā
nav pašvaldības, bet ES un valsts
atbildība) tiek izšķērdēts ne
vien laiks (izstiepjot vienkārši
atrisināmus darbus daudzu gadu
garumā, projekta idejas morāli
noveco), bet arī milzu resursi.
Pašvaldības darbiniekiem jāpilda
neloģiskas prasības un jātērē
spēki, atbildot uz visdažādāko
kontrolētāju
un
uzraugu
jautājumiem. Ja otrā vēlēšanu
perioda beigās projekts jau ir pa
beigts, tad sekas kļūs redzamas ti
kai trešajā periodā.
Šis hipotētiskais labas ide
jas ieviešanas piemērs ir domāts,
lai ātrākas vadības nomaiņas

rosinātāji novērtētu, ka pašvaldības
vadītājam vajag pietiekami daudz
laika, lai mērķtiecīgi daudzu gadu
garumā pieturētos pie noteik
tas attīstības koncepcijas un to
īstenotu. Ilgtermiņa pozitīvas
pārmaiņas mēs varam vērot tieši
tajās pašvaldībās, kurās ir domes
priekšsēdētāji “ilgdzīvotāji”.
Mākslīgi samazinot atļauto
vadības laiku, pastāv risks, ka
stratēģiskās
vadīšanas
vietā
dominēs populistiski īstermiņa
risinājumi.
Idejai par vadītāju straujāku
nomaiņu ir jēga tad, ja vajag
bezierunu izpildītājus. Ko liek, to
dara. Biežā maiņa šķietami samazi
na korupcijas risku. Turpretī,
ja vajadzīga gudra ilgtermiņa
vadība, tad tās īstenotājiem jābūt
orientētiem uz ilgāku periodu.
3.
Risks,
ka
normālas
profesionālās garantijas šķitīs par
dārgu
Obligātai
priekšsēdētāja
nomaiņai būtu arī savi blakusefek
ti. Vairums deputātu pašlaik strādā
ārpus
pašvaldības
iestādēm,
to darbs notiek pamatā brīvajā
laikā, izņemot domes un komite
ju sēdes. Viņi saglabā savas
profesionālās iemaņas vai savas
uzņēmēja prasmes. Interešu kon
flikta apkarošanas likumdošana
aizliedz
to
darīt
domes
priekšsēdētājam; pēc valsts amat
personas pienākumu izbeigšanās
nav tik viegli atrast dzīves ekono
misko pamatu. Ieviešot obligāto
nomaiņu, būtu vai nu jāievieš ga
rantijas (kā Valsts prezidentam),
vai jāļauj saglabāt profesionālās
iemaņas.
Arī
pašreizējā
sistēmā
pašvaldības vadītājs ir profesionāli
neaizsargāts. Par pašvaldības
vadītāju nevienu nemāca, pirms
nokļūšanas
politiskā
amatā
cilvēkam lielākoties ir kāda karjera:
tie ir skolotāji, zinātnieki, ārsti,
uzņēmēji un citu visdažādāko
profesiju pārstāvji, kuri, nonākot
pašvaldības darbā, zaudē savu
profesionālo
kvalifikāciju.
Ar
nelieliem
izņēmumiem
šo
kvalifikāciju uzturēt neļauj interešu
konfliktu apkarošanas vārdā.
Taču domes priekšsēdētājs
zaudē amatu jau nākamajā
sēdē, ja viņa kolēģi izdomā iz
veidot citādu koalīciju. Tam nav
vajadzīgi nekādi pārkāpumi – pie
tiek ar lēmumu strādāt citādi.
Šādā brīdī nekādu priekšrocību
darba atrašanā privātajā sektorā
pašvaldības
vadītājam
nav.
Termiņa ierobežošana liktu izskatīt
jautājumu par garantijām, kas daļai
sabiedrības varētu šķist par dārgu.
Kam šādi grozījumi būtu
izdevīgi?
1. Nestabilitātes veicinātājiem
Biežāka vadītāju maiņa nozīmē
nestabilitātes pieaugumu, kā
sekas arī iedzīvotāju uzticības
samazināšanos. Tas ir izdevīgi gan
iekšējām, gan ārējām interešu
grupām, kuru plānos ir ekonomiskā
un politiskā nestabilitāte Latvijā.
Pirmkārt, tās ir lielvalstis, kurām
nav vēlama ekonomiskā augšupeja
ne Eiropas Savienībā, ne Latvijā.
Otrkārt, tās ir ES dalībvalstis un
starptautiskas korporācijas, kuras
lūkojas uz Latviju kā uz savu
preču un pakalpojumu tirgu un

nevēlas produktivitātes pieau
gumu. Nestabilitāte mazina in
teresi investēt, mazina interesi
orientēties uz produktīvu un labi
apmaksātu darbu.
Treškārt, tie ir iekšējie politiskie
spēki, kuri savu īstermiņa mērķu
sasniegšanai
labprāt
izraisītu
zināmu haosu. Katrai politiska
jai partijai ir savs dzīves cikls,
tomēr nestabilitātes veicināšana
pašvaldībās diez vai šo ciklu
pagarinās. Ir tādi spēki, kuri
seko ārvalstu interesēm, kuriem
izdevīga vāja Latvija.
2. Partijām, kuru līdzšinējā
reģionālā politika ir bijusi
kļūdaina
Vairākas Saeimā pārstāvētās
partijas nerada vēlētājiem ies
paidu, ka tās gribētu palīdzēt
teritorijām, kurās ir pastiprināta
depopulācija, kurās nav labi
apmaksātu darbvietu vai kuras ir ar
sliktām komunikāciju iespējām.
Reģionālās politikas līdzeklis
ir arī nodokļu politika. Šīs politi
kas rezultātā veidojas teritorijas
ar lieliem vai maziem pašvaldību
ieņēmumiem neatkarīgi no reālā
labklājības līmeņa. Nevēlēšanās
šādas kļūdas labot tāpat noved pie
vēlētāju neuzticēšanās politikas
autoriem.
Šo partiju saraksti negūst at
balstu lielākajā daļā pašvaldību,
uzvar vēlētāju piedāvātie saraksti
vai reģionālās partijas. Vēlētāji cer,
ka šie deputāti rīkosies saskaņā ar
vietējām vajadzībām un vietējām
prioritātēm.
Nevarēdamas uzvarēt godīgā
konkurencē, uz Rīgu orientētās
partijas labprāt likumīgi nomainītu
“nepareizos” vadītājus.
3. Ienācējiem politikā, kam
nav skaidrības, kas Latvijā darāms
Katrās
vēlēšanās
parādās
saraksti, kuru vienīgā priekšrocība
ir solījums būt godīgākiem. Tam
arī daudzi notic, jo nesaprot, ka
pašvaldības vadīšana ir smags
un komplicēts darbs, kurā jābūt
zināmai skaidrībai, kā patiešām
panākt vēlētājiem solītos labumus.
Tomēr šādu partiju vai sarak
stu pārstāvji meklē vēl kādu ceļu,
kā nokļūt pie varas. Tāpēc iespēja
atcelt līdzšinējos vadītājus atbilst
šādām interesēm – cerībā, ka
nonākt pie varas varēs, arī nezinot,
kas konkrētajā pilsētā vai novadā
būtu darāms.
Kam šādi grozījumi nebūtu
izdevīgi?
1. Iedzīvotājiem novados ar
stratēģisko vadību
Formāli stratēģiskā vadīšana
tiek īstenota katrā pašvaldībā
saistībā ar Attīstības plānošanas
sistēmas likumu. Taču patstāvīgu
iniciatīvu īstenošanā ir gan
aktīvākas, gan mazāk aktīvas
pašvaldības.
Likums
ļauj
pašvaldībai
galvenokārt
censties
īstenot
likumā noteikto, pieņemot, ka tir
gus neredzamā roka kopā ar valsts
redzamo roku atrisinās pārējās
problēmas.
Likums ļauj īstenot arī aktīvāku
pieeju. Šādās pašvaldībās tiek
analizētas gan valdības, gan tirgus
nepilnības un pašvaldība patstāvīgi
cenšas šādas nepilnības mazināt.
Tas prasa lielāku uzņēmību un
potenciāli rada lielākus kon
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fliktus ar valdību vai atsevišķām
uzņēmēju grupām. Tai pašā
laikā stratēģiskajai vadībai šādās
pašvaldībās nepieciešama lielāka
stabilitāte.
Iedzīvotājiem otrā veida no
vados šādi grozījumi samazinātu
potenciālos
ieguvumus
no
ilgtermiņa politikas.
2. Uzņēmējiem novados,
kuros izprot līdzsvaru starp
konkurenci un savējo aizsardzību
Uzņēmējdarbības
atbal
stu regulē pretrunīgi likumi.
Atbalstīt
uzņēmējdarbību
ir
obligāts pašvaldības pienākums,
darbība šajā virzienā pieder
pie pašvaldības autonomajām
(saskaņā ar patstāvīgu politiku
veicamām) funkcijām. Tomēr gan
ES, gan nacionālie likumi šādas
iespējas ierobežo. Latvijā pastāv
daudz iestāžu, kas rūpējas, lai
pašvaldība nepalīdzētu savējiem
iedzīvotājiem
vai
savējiem
uzņēmējiem.
Ekonomikas teorija neapgalvo,
ka protekcionisms vienmēr ir slikts.
Gluži otrādi: aizstāvot savējos, var
paātrināt strukturālas reformas vai
īstenot sociālus mērķus. Politikas
māksla nav atbalstīt konkurenci un
pilnībā noliegt protekcionismu.
Politikas māksla ir atrast iedzīvotāju
atbalstītu un ekonomiski pamatotu
līdzsvaru.
Šī māksla nerodas vienā
dienā. Pašvaldības vadītājam
nepieciešama pieredze, kura vei
do izpratni par pareizo līdzsvaru
savējo atbalstīšanā un prasmi
to īstenot likumīgā veidā. Pārāk
strauja vadītāju maiņa mazinātu
atbalstu uzņēmējiem (ne tikai no
sava vidus: jebkurš uzņēmējs, kurš
pērk īpašumu vai investē kapitālu,
iesaistās vietējā ekonomikā).
3. Cilvēkiem, kas izprot
nosacījumus
straujākam
ekonomiskās
aktivitātes
un
labklājības pieaugumam
Subjektīvi
izdevīgums
vai neizdevīgums ir atkarīgs
no saņemtās informācijas un
zināšanām. Cilvēki, kas domā, ka
pašvaldības vienīgais uzdevums
ir rīkoties saimnieciski, izpildot
likumā vai Ministru kabineta notei
kumos uzdoto, tiek dezinformēti.
Šādas dezinformācijas ietekmē
biežāka
pašvaldības
vadītāju
maiņa varētu likties izdevīga.
Realitātē nākotnes ekonomiskā
attīstība Latvijā būs atkarīga no
daudzveidības un prāta. Vajadzīgi
gudri uzņēmēji, kas prot nopelnīt,
maksājot lielas algas par produktīvu
un radošu darbu. Te neder viena
recepte, bet katrā teritorijā būtu
vēlami atšķirīgi risinājumi.
Šādu atšķirīgu risinājumu
veicināšanai nepieciešams laiks.
Lai katram novadam atrastu
savu atšķirīgu nišu no kaimiņu
novada, lai katrā vietā atrastu
īpatnēju veidu, kā kļūt starptautiski
konkurētspējīgiem, ir vajadzīgs
laiks un stabilitāte.
Noslēgumā gribētos atgādināt,
ka sistēmas maiņu nevajadzētu
pakārtot interešu grupu vēlmei
nomainīt vienu vai otru pašvaldības
priekšsēdētāju.
Māris Pūķis, Dr. oec.
Latvijas Pašvaldību savienības
vecākais padomnieks
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Ievēlēta jauna Bāriņtiesas locekle
Šī gada 19.maijā Domes sēdē
tika pieņemts lēmums ar 20.maiju
ievēlēt Indru Ķerģi-Kariku par Balvu
novada Bāriņtiesas locekli Lazdule
jas, Bērzkalnes pagastu un Balvu
pilsētas administratīvajā teritorijā uz
5 gadiem.
31.maijā notika Bāriņtiesas
locekles tikšanās ar Balvu novada
Domes priekšsēdētāju Andri Ka
zinovski, kuras laikā I.Ķerģe-Karika
deva mutisku un rakstisku solījumu
apsoloties būt uzticīga Latvijas
valstij, godprātīgi un pēc labākās
apziņas un pārliecības pildīt valsts
likumus, izturēties ar cieņu pret
tiesām un valsts varu, ievērot
uzraudzības iestāžu un to amatper
sonu norādījumus un rīkojumus,
godīgi pildīt bāriņtiesas locekles
pienākumus,
sargāt
personu
tiesiskās intereses, viņai uzticētās lie
tas un vērtības, un neizpaust amata
noslēpumus, apzinoties, ka par savu

darbību jāatbild likuma priekšā.
Domes priekšsēdētājs savā
uzrunā teica: “Bāriņtiesas locekles
amatam un Bāriņtiesai kopumā
ir ļoti svarīga loma gan mūsu
pašvaldībā, gan sabiedrībā un
valstī kopumā. Darbs ir ar tiem
cilvēkiem, kas ir dzīves pabērni,
tāpēc ir ļoti svarīgi pieņemt pa
reizu, pozitīvu un taisnīgu lēmumu.
Un tas ir arī prestižs – tas ir gan jūsu
pašas, gan iestādes un arī, pro
tams, pašvaldības prestižs, ka darbs
tiek pareizi un godīgi izdarīts. Tas ir
atbildīgs amats. Novēlu, lai izdodas
saglabāt enerģiju un arī veselību,
jo šis darbs prasa daudz pūļu. Vēlu
veiksmi, pildot pienākumus”.
Arī Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Rudīte Krūmiņa uzsvēra, ka
jāstrādā ļoti godprātīgi, pieņemot
ne vienmēr labus lēmumus priekš
cilvēkiem, kuri dara kādam citam
pāri.

Jaunā bāriņtiesas locekle Indra Ķerģe-Karika (attēlā pa vidu) pēc solījuma
nodošanas kopā ar Bāriņtiesas priekšsēdētāju Rudīti Krūmiņu un domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski.

3.

Projekta ietvaros Tilžas sieviešu korim iegādāti jauni tērpi

Biedrība
“nextHorizont”
īstenojusi
projektu
Nr.160 7- A L 1 9 - A 0 1 9. 2 2 0 7- 0 0 0 0 1 0
“Koncerttērpu
iegāde
Tilžas
sieviešu korim”.
Kopējās
projekta
izmak
sas: 2726,46 euro, no tiem 90%
ELFLA finansējums, 10% Balvu
pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta pieteikums saga
tavots un atbalstīts vietējās rīcības
grupas biedrības „Balvu rajona
partnerība” sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas 2015.2020. gadam izsludinātajā projek
tu pieteikumu iesniegšanas 1.kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-

2020.gadam pasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju” apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošanas saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.2.
“Vietējā
potenciāla
attīstības iniciatīvas”.
Projekta mērķis: pilnveidot
Tilžas Kultūras nama sieviešu kora
vizuālo tēlu, veicināt nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu
un Tilžas pagasta iedzīvotāju sa

biedrisko rosību.
Tilžā koris darbojas kopš 1890.
gada un ir visas Latgales lepnums.
Zilo ezeru zemes tēma ataino
jas jauno kora tērpu pamattonī.
Realizējot projektu, sašūti 27
divdaļīgi koncerttērpu komplekti
pēc Rudītes Liepiņas zīmējuma,
kas ievērojami uzlabo kora vizuālo
tēlu un dod iespēju dziedātājām
līdzvērtīgā konkurencē startēt
skatēs un starptautiskos koru
konkursos.

Jaunie tērpi jau tika nēsāti piedaloties II starptautiskajā konkursā – festivālā “Consonance”, kas notika maijā Pleskavas rajona Pečoros.

Ar koncertu Pilvā “Balvu vilciņš” noslēdz mācību gadu un uzsāk “dejisko vasaru”!
3.jūnijā Balvu Kultūras un
atpūtas centra bērnu deju
kolektīva „Balvu vilciņš” 2.-4.
klašu grupas dejotāji devās uz
Igauniju, kur Balvu sadraudzības
pilsētā Pilvā (Pōlva) notika pilsētas
svētki. Dejotāji igauņu skatītājiem
bija sagatavojuši koncertprog
rammu, kas sastāvēja no sešām
dejām. Īpaši jāizceļ trīs dejas
no Ziemeļlatgales etnogrāfisko
deju apdaru programmas “Kas
kaiteja nadzeivuot”. Šī program
ma speciāli tika gatavota Balvu,
Rugāju un Baltinavas novadu
skolēnu deju kolektīviem Valsts
Kultūrkapitāla fonda projekta
ietvaros un ar Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējumu,
sa
darbojoties folkloras kopai
“Upīte”,
deju
horeogrāfam
Ilmāram
Dreļam
un
deju
skolotāju metodiskās apvienības
pedagogiem.
Pilvā kolektīvu uzņēma ļoti
viesmīlīgi, pēc bērnu uzstāšanās
apbrīnojot mazo dejotāju pras
mes un māksliniecisko līmeni,
jo šāda vecuma tautas deju
kolektīvu Igaunijas pilsētā nav.
Pēc koncerta, ar vecāku at
balstu, bērni turpināja iepazīt Pil
vas apkārtnes tūrisma objektus,
pēcpusdienu veltīja “Poķu parka”
apmeklējumam. Šis ir tema
tisks parks, kurā var iepazīties
ar populārā igauņu bērnu rakst
nieka, mākslinieka un grāmatu
ilustrāciju autora Edgara Valtera
daiļradi.
Ar Igaunijas apmeklējumu
“Balvu vilciņa” vecākās grupas

dejotāji ir uzsākuši savu vasaras
deju sezonu. Tā turpināsies
10.jūnijā,
kur
“Lielās
ratu
pastaigas” ietvaros bērni uzstāsies
Lāča dārzā.
Viens no šīs vasaras kolektīva
dalībnieku
nozīmīgākajiem
pasākumiem
būs
koncert
brauciens uz deju festivālu
“Prague Summer Festival”, kas
norisināsies no 13. līdz 18.jūlijam
Čehijas galvaspilsētā Prāgā. Arī
šajā festivālā tiks popularizēts
Ziemeļlatgales kultūras manto
jums, izdejojot deju programmu
“Kas kaiteja nadzeivuot”. “Balvu
vilciņa” 2.-4.klašu dejotājiem
iespēja piedalīties festivālā ra
dusies pateicoties biedrības
“Balvu
vilciņš”
realizētajam
Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
mērķprogrammas
“Latvijas
valsts mežu atbalsts koru un
tautas deju tradīcijas attīstībai”
konkursa projektam “Bērnu deju
kolektīva “Balvu vilciņš” dalība
IV Starptautiskajā mūzikas un
deju festivālā “Prague Summer
Festival””, kā arī Balvu novada
pašvaldības un bērnu vecāku
finansiālajam atbalstam.
22.jūlijā
“Balvu
vilciņš”
piedalīsies
Tilžas
pagasta
svētkos,
savukārt,
1.augustā
Balvu Centrālajā bibliotēkā no
tiks deju kolektīva jauno tau
tas tērpu izstādes atklāšanas
pasākums.
Šobrīd
biedrība
“Balvu vilciņš” realizē projektu
“19.gadsimta
Ziemeļlatgales
bērnu svētku tērpa valkāšanas
tradīciju pētīšana un tērpa detaļu

darināšana deju kolektīva “Balvu
vilciņš” dejotājiem”. Projekta
rezultātā “Balvu vilciņa” dejotāji
būs tikuši pie unikāliem, tikai
savam kolektīvam raksturīgiem
tautas tērpiem. Projekts Nr.16.07-AL19-A019.2207-000008
“19.gadsimta
Ziemeļlatgales
bērnu svētku tērpa valkāšanas
tradīciju pētīšana un tērpa detaļu
darināšana deju kolektīva “Balvu
vilciņš” dejotājiem” tiek realizēts
sadarbībā ar biedrību “Balvu
rajona partnerība” un Balvu no
vada pašvaldību. Projektu at
balsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests Ei
ropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.2020.gadam
apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta attiecināmās izmaksas
ir EUR 8404,68, no kuriem EUR
7564,22 ir publiskais finansējums,
bet EUR 840,46 ir Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums.
Mazie vilciņi ir uzsākuši savu
ceļu uz Latvijas simtgades Deju
svētkiem, kas notiks 2018.gada
vasarā, Latvijas Nacionālā kultūras
centra izveidotās žūrijas priekšā,
izdejojot divas, no deju lieluz
veduma „Māras zeme”, dejām.
Šis pirmais posms kolektīvam
noslēdzies ar 48,7 punktiem
no 50, kas pirmo reizi vēsturē
visas Latvijas rezultātu tabulas
pirmajā ailītē ļauj atrasties Balvu
novada dejotājiem. Kā īpašs

pagodinājums ir Dejas nozares
padomes aicinājums, papildus
“Māras zemes” repertuāram, gata
vot XXVI Vispārējo latviešu Dzies
mu un XVI deju svētku koncerta
“Vēl simts gadu dejai” repertuāru.
Deju kolektīvā “Balvu vilciņš”
dejo 73 bērni vecumā no ne
pilniem 3 līdz 11 gadiem. Jaunākās
grupas kolektīva septīto se
zonu noslēgušas jau 22.maijā,
ar koncertu “Esmu ķipars ļoti
brašs” priecējot savus tuvākos
atbalstītājus un Kubulu pagasta
iedzīvotājus.
Ļoti
novērtējam
Balvu
Kultūras un atpūtas centra, Balvu
novada pašvaldības, biedrības
“Balvu vilciņš” un bērnu vecāku
nesavtīgo atbalstu, iesaistīšanos
un ieguldījumu mūsu kolektīva
attīstībā un izaugsmē. Paldies

par sadarbību Balvu Centrālajai
bibliotēkai, Balvu Novada muze
jam, Kubulu Kultūras nama dar
biniekiem! Kopīgiem spēkiem
mums ir izdevies atdzīvināt bērnu
dejošanas tradīcijas Ziemeļlatgalē
un likt citiem Latvijas novadiem
mūs apbrīnot!
Zane Meiere,
Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīva „Balvu
vilciņš” vadītāja, projektu “Bērnu
deju kolektīva “Balvu vilciņš” dalība
IV Starptautiskajā mūzikas un deju
festivālā “Prague Summer Festival””
un “19.gadsimta Ziemeļlatgales
bērnu svētku tērpa valkāšanas
tradīciju pētīšana un tērpa detaļu
darināšana deju kolektīva “Balvu
vilciņš” dejotājiem” vadītāja.

“Balvu Vilciņš” kopā ar savu deju skolotāju Zani Meieri.
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Sumināti labākie Balvu novada skolēni, pedagogi un treneri
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinov
skis savā uzrunā izteica prieku,
ka centīgāko skolēnu skaits ir
pieaudzis. Tāpat arī viņš ievērojis,
ka daudzi skolēni uz kopīgo
tikšanos pulcējas gadu no gada,
tātad apzinās, cik būtiski ir sasnie
gumi mācībās.
“Attiecībā uz naudas balvām
– tas nav pats svarīgākais. Skol
niekiem pašiem jāsaprot, ka savu
talantu izkopšana gan mācībās, gan
interešu izglītībā ir katra paša labā”,
teic A.Kazinovskis.
Agrāk, divus gadus atpakaļ,
pēc skolēnu, pedagogu un treneru
apbalvošanas visi tika cienāti ar
uzkodām, sulu, tēju vai kafiju, taču
nu jau otro gadu pēc kārtas izglītības
iestādēm, kurās ir apbalvotie bērni,
tiek dāvināta naudas balva priekš
ekskursijas. Domājams, ka šādi
bērni jūt vēl lielāku gandarījumu
par saviem sasniegumiem un tas
sniedz iespēju, arī skolas brīvlaikā,
laiku pavadīt lieliskā kompānijā.
Censoņu
apbalvošanas
pasākumā piedalījās un muzikālas
pauzes ar enerģisku, dzīvespriecīgu
un skaistu dziedājumu piepildīja
Balvu Valsts ģimnāzijas vokālais
ansamblis, kura vadītāja ir Aija Nag
le, bet pie klavierēm spēlēja Ģirts
Ripa.

Arī IKS pārvaldes vadītāja Nora Apīne priecājās par skolēnu sasniegumiem
teikdama: “Citus gadus tika aicināti gan naudas balvas, gan piemiņas balvas ieguvēji, taču šogad apbalvojamo ir tik daudz, ka visus sasaukt kopā mēs
nevarējām.” Viņa arī pastāstīja, ka Balvu Valsts ģimnāzijā ir 24, bet Balvu
pamatskolā 31 bērns, kuriem vidējā atzīme ir 9 balles un vairāk. “Katram
cilvēkam ir dots spēks un talants. Talants jūs var aiznest uz visaugstāko virsotni, bet jums ir vajadzīgs spēcīgs raksturs, lai tur arī paliktu. Talants bez
pamatīga, liela darba neko nedod,” teic N.Apīne.

Augsti sasniegumi bija četriem Balvu Valsts ģimnāzijas skolniekiem
mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādē. 9.klases
skolnieks Harijs Ločmelis ieguva 1.vietu šajā olimpiādē, Sandis Livzenieks
2.vietu, Ketija Rakstiņa tekstila tehnoloģijās ieguva 3.vietu, bet Ričards ĶerģisKariks mājās pārveda Atzinību. Par ieguldīto pedagoģisko darbu jāpasakās
skolotājiem Zigfrīdam Lielbārdim un Ārijai Mičulei.

Arī Balvu Mūzikas skolas audzēkņi ik gadu veiksmīgi piedalās dažādos konkursos. Šis gads nav izņēmums. Tika
sveikti vairāki godalgoto vietu ieguvēji: Rainers Bukšs, Markuss Mednis, Mārtiņš Lāpāns, Ričards Ķirsons, Gvido
Dokāns, Harijs Ločmelis, Agnese Ieva Lipska, Kristīne Inga Lipska, Maksims Silinevičs, Evelīna Pipcāne. Liels paldies
arī viņu pedagogiem: Lijai Ivanovai, Jānim Budevičam, Egitai Salmanei, Egonam Salmanim, Vladimiram Bonda
renko, Arnim Grapam, Lindai Vītolai, Irēnai Šņitkinai, Zojai Zaharovai, Jeļenai Agafonovai, Viktoram Bormanim.

Par iegūto 1.vietu bioloģijas olimpiādē un 1.vietu konkursā “Pazīsti savu organismu” novadu apvienības mērogā apbalvojumu saņēma Briežuciema pamatskolas 9.klases skolniece Līna Pundure un viņas skolotāja Daina Šakina,
bet 12.klašu grupā tikpat labi rezultāti Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniecei Līvai Supei (attēlā pa kreisi), skolotāja Anna Barbaniška (attēlā pa labi).

Balvu Mākslas skolas audzēkņi šajā mācību gadā sekmīgi piedalījušies
Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas
Latgales reģiona mērogā. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes apbalvojumu saņēma Annija Tiltiņa, Zane Keiša, Līga Čirka, Samanta
Dzergača, Nellija Teilāne, šo meiteņu skolotājas Anita Kairiša un Līga
Podkovirina.
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1.vietu latviešu valodas olimpiādē
mazākumtautību
izglītības
programmā novadu apvienības
mērogā šogad ir ieguvusi Balvu pamatskolas skolniece Valērija Kravale
(attēlā pa labi), skolotāja Lilita
Leišavniece (attēlā pa kreisi). Balvu
Valsts ģimnāzijas skolniece Elvita
Kravale uzvaru guva vācu valodas
olimpiādē, skolotāja Ņina Ļeļe.
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Bērnu sporta svētki PII “Ieviņa”

Augsti sasniegumi ir interešu izglītībā. Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķersrtris ieguvis I pakāpes diplomu ar izcilību. Orķestra vadītājs Egons Salmanis.
Balvu Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis finālkonkursā “Balsis”
ieguva I pakāpes diplomu, vadītāja Linda Vītola, koncertmeistars Ģirts Ripa.
Linda Vītola vada arī Tilžas vidusskolas vokālo ansambli “Varbūt”, kurš ieguva I pakāpi konkursā “Balsis”.
Latgales mēroga tērpu kolekciju skatē Balvu Bērnu un jauniešu centra
apģērbu un aksesuāru izgatavošanas pulciņa dalībnieki saņēma 2. un
3.pakāpes diplomus, pulciņa skolotāja Aiga Jansone. Balvu pamatskolas
estētikas pulciņam tērpu kolekciju skatē 3.pakāpes diploms. Pulciņa skolotāja
Žanna Ivanova.
Balvu Bērnu un jauniešu centra audzēkne Annija Raibekaze ieguvusi
2.pakāpi mūsdienu deju radošajā konkursā, bet par sasniegumiem sporta
interešu izglītības programmās godalgu saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas
A, B un C grupu basketbola komandas. Komandu treneri Jānis Zakarīts un
Valters Duļevskis. Volejbola komanda, ko trenē Valters Duļevskis, ieguvusi
2.vietu Latgales reģiona finālsacensībās. Šajās sacensībās 3.vieta arī Bērzpils
vidusskolas C grupas volejbola komandai. Treneris Andris Rižais.

Balvu novada bērnu un jauniešu
deju kolektīvi piedalās tautas
deju festivālā “Latvju bērni
danci veda” Cēsīs

27.maijā Cēsīs notika tautas
deju festivāls “Latvju bērni danci
veda”, kurā sadancoja ap 5400
dejotāju no dažādiem Latvijas
novadiem un pilsētām.
Katru gadu šis festivāls no
tiek kādā no Latvijas pilsētām –
šogad Cēsīs. Tā mērķis ir iesaistīt
bērnus un jauniešus Dziesmu
un deju svētku procesā un
tradīcijas saglabāšanā, veicinot
un popularizējot deju kolektīvu
radošās aktivitātes.
Ar kopīgu novada prog
rammu festivālā piedalījās arī
10 Balvu novada skolēnu tautas
deju kolektīvi, kā arī 2 Rugāju un
1 Viļakas novada deju kolektīvs.
Viena no festivāla tradīcijām
ir dalībnieku gājiens, kurā mūsu
kolektīvi gāja Balvu Vilka vadībā,
- tas priecēja un uzjautrināja gan
dejotājus, gan skatītājus.

Dalība festivālā ne tikai uzlabo
dejošanas prasmes, bet arī rada
smaidu un prieku bērnu sejās.

Gatavošanās šim festivālam
sākās jau 2016.gada pavasarī, kad
Balvu un Rugāju novadu bērnu
deju kolektīvu virsvadītāja Zane
Meiere sadarbībā ar Upītes fol
kloras kopu un deju horeogrāfu
Ilmāru Dreļu realizēja Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītu
projektu. Tā rezultātā tika izvei
dota Ziemeļlatgales etnogrāfisko
deju programma „Kas kaiteja
nadzeivuot”. Visu mācību gadu
mūsu kolektīvi cītīgi strādāja,
apgūstot
novada
program
mas dejas, kuru izpildījums tika
vērtēts arī deju kolektīvu skatē
5.aprīlī. Šajā skatē 5 kolektīvi
ieguva laureātu pakāpes diplo
mus, 3 kolektīviem – 1.pakāpes,
bet 3 kolektīviem – 2.pakāpes
vērtējums.
Balvu
novads
festivālā
tika pārstāvēts godam, jo
deju programma izcēlās uz
pārējo programmu fona ar ti
kai Ziemeļlatgalei raksturīgu
skanējumu. Bija prieks un lep
nums vērot mūsu dejotājus
lielkoncertā Cēsu pils parkā!
Paldies visiem programmā
iesaistītajiem
kolektīvu
vadītājiem,
dejotājiem
un
dejotāju vecākiem! Sargāsim,
kopsim un stiprināsim mūsu
Ziemeļlatgales
nemateriālo
kultūras mantojumu!
Balvu un Rugāju no
vadu bērnu deju kolektīvu
virsvadītāja
Zane Meiere

Pasākuma ievadā gaisā tika palaisti baloni ar vēlējumiem, kas paredzēti visiem pasaules bērniem.
Tā kā 1.jūnijs ir Starptautiskā
bērnu aizsardzības diena, tad
PII “Ieviņa” notika Bērnu sporta
svētki, kurā piedalījās bērni no
PII “Sienāzītis”, PII “Pīlādzītis”,
Baltinavas PII, Bērzkalnes PII,
Bērzpils PII, Rugāju PII, Tilžas
PII, Tilžas vidusskolas PII, Tilžas
internātpamatskolas, Stacijas pa
matskolas Vīksnas filiāle un, pro
tams, paši mājinieki – Kubulu PII
“Ieviņa”.
Pasākuma sākumā Kubulu
PII “Ieviņa” vadītāja Lija Bukov
ska sirsnīgi sveica visus 1.jūnijāStarptautiskajā bērnu aizsardzības
dienā. Uzrunājot mazos sportis
tus, viņa jautāja, vai bērniem patīk
sportot, uz ko saņēma skaļus
un pārliecinošus “Jā”. Tādu at
bildi L.Bukovska arī gaidīja, jo,
kā viņa uzsvēra: “Sportot ir ļoti,
ļoti veselīgi, tad bērni aug lieli,
spēcīgi, gudri. Sportojot var iegūt
daudz, daudz draugu. Ceru, ka
šodien jums visiem šeit patiks
sportot, smieties, priecāties un,
ka jūs atradīsiet sev ļoti daudz
draugu, un tāpat kā Vinnijs Pūks
varēsiet teikt, ka šodiena ir mana
mīļākā diena.”
Kubulu pagasta pārvaldes
vadītājs Luksts pauda prieku, par
to, ka bērni ieradušies tik kuplā
skaitā, jo bērni ir uz pasaules
lielākā vērtība. “Bērnos mēs
saskatām visas mūsu mazās Latvi

Balvu Sporta centra bērni sporta svētkus aizvadīja spēlējot futbolu.
jas nākotni, izaugsmi un attīstību.
Novēlu jums labi izskrieties,
atpūsties, pasportot. Lai izdodas
veiksmīgi starti,” teic A.Luksts.
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis savukārt izteicās, ka
ļoti iespējams, ka Balvu novadā
ir ļoti daudzi nākošo sportistu un
olimpiešu, bet Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja Nora
Apīne visiem novelēja izpildīt
uzdevumus un būt uzvarētājiem.
Pēc svinīgajām uzrunām bija
laiks iesildīties, lai varētu sportot
un gūt panākumus stafetēs. Lie
liski palīgi šajā nodarbē bija klau
ni Čiko un Riko, kuri gan rādīja
iesildīšanās vingrinājumus, gan
veica dažādas burvestības.

Pavisam bija izveidoti četri
aktivitāšu centri. Katrā centrā
bija īpaši vadītāji – klauni Čiko
un Riko, Kurnas upes pirāti
Džeks un Bleks, Lote un Bruno
no Izgudrotāju ciema un draiskie
pelēni Pīks un Pīka.
Jau pirms sportošanas katram
bērnam kaklā bija medaļa, kura
īsta varēja kļūt tikai tad, ja uz tās
pasākuma beigās bija četri zīmogi.
Tātad katrā aktivitāšu centrā
varēja nopelnīt vienu zīmogu.
Kaut arī diena bija vējaina, tomēr
bērnos cīņas spars un vēlme spor
tot pārspēja visus šķēršļus!
Pēc kārtīgas sportošanas bija
laiks ieēst siltu, gardu zupu un,
protams, saņemt dāvanas!

Gan klauns Riko, gan Čiko mazajiem sportistiem palīdzēja atraisīties un sagatavoties lielajai sportošanai.

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

6.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 8.jūnijs

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017 ir klāt!
Ja Tev patīk lasīt, tad nāc un
piesakies - pavadi savu brīvo laiku
interesanti un lietderīgi. Vecumam
nav ierobežojuma!
Sīkāka
informācija
Balvu
Centrālās
bibliotēkas
bērnu
literatūras nodaļas abonementā!
Grāmatu kolekcija pa vecuma
grupām
5+
Divdesmit pieci mākoņi / Mai
ja Laukmane. - Rīga: Annele, 2016.
Ezītis, kurš mīlēja slepeni: no
tikumi jautrajā lauku sētā / Daiņus
Šukis. - Rīga: Lauku Avīze, 2017.
Govs / Huans Arhona. - Rīga:
Pētergailis, 2016.
Īsi stāstiņi par lietām / Ķēstutis
Kasparavičs. - Rīga: Pētergailis,
2016.
Pasaka par peļu pili / Maikls
Bonds. - Rīga: Egmont Latvija, 2016.
Puika, kas zīmēja kaķus: pēc
japāņu pasakas motīviem. - Rīga:
Jāņa Rozes apgāds, 2017.
9+
Baltais
lācis:
pasaku
pavārgrāmata bērniem / Māra
Viška, Uldis Daugaviņš, Mārtiņš Sir
mais. - Rīga: Liels un mazs, 2017.
Kaķēns margrietiņās / Uldis
Auseklis. - Rīga: Lauku Avīze, 2016.
Muris un Vufs / Timo Parvela. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
Proti svilpot, Juhanna? / Ulfs
Starks. - Rīga: Liels un mazs, 2016.
Pūcīte ar zeltainajām acīm /
Lelde Stumbre. - Rīga: Zvaigzne
ABC, 2016.

Uzrodas Flata kungs! / Žaume
Kuponss. - Rīga: Lauku Avīze, 2017.
11+
14 - 14 / Silēna Edgāra, Pols
Beorns. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2017.
Ceļojums uz Amazoni / Eva
Ibotsone. - Rīga: Zvaigzne ABC,
2016.
Pastaiga
mirušo
pilsētā:
Pārupes spoku stāsti / Māris Run
gulis. - Rīga: Liels un mazs, 2016.
Samsona ceļojums / Anete
Mīrsva. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2016.
Skaļā klase / Ieva Samauska. Rīga: Pētergailis, 2016.
Vafeļu sirdis: Lēna un es
Satriektajā Matildē / Marija Parra. Rīga: Liels un mazs, 2016.
15+
Es joprojām krītu / Šīna Vilkin
sone. - Rīga: Lietusdārzs, 2017.
Marēsi: Sarkanā klostera hroni
kas / Marija Turtšaninova. - Rīga:

Pētergailis, 2016.
Meitene tīmeklī / Zoji Saga. Rīga: Egmont Latvija, 2016.
Rabarberu sarkanais / Oidira
Ava Olafsdotira. - Rīga: Jāņa Rozes
apgāds, 2016.
Sektors 18 - 08 / Ilze Enģele. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
Tētis / Kārlis Vērdiņš. - Rīga:
Liels un mazs, 2016.
Vecāki
Brīvroku mamma: ieteikumi
vecākiem, kā nolikt malā telefonu,
sadedzināt veicamo darbu sarak
stu un pārstāt tiekties pēc pilnības,
lai piedzīvotu patiesi būtisko! /
Reičela Meisija Steforda. - Rīga:
Zvaigzne ABC, 2016.
Ledus apelsīns / Dace Vīgante.
- Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
Mums neredzamā gaisma / En
tonijs Dors. - Rīga: Zvaigzne ABC,
2016.
Omce sūta sveicienus un at
vainojas / Frēdriks Bakmans. - Rīga:
Jāņa Rozes apgāds, 2016.

Sākusies
nometne
akadēmija”
Balvu Bērnu un jauniešu
centrā sākusies dienas vasaras
nometne “Zvaigžņu akadēmija”,
kurā 20 dalībnieki vecumā no
8-11 gadiem radoši, interesanti un
saturīgi pavadīs savu brīvo laiku.
Nometnes nosaukums “Zvaigžņu
akadēmija” ir arī nometnes tēma,
kuras mērķis ir atrast katrā bērnā
šo zvaigzni jeb talantu, kuru piln
veidot un attīstīt, lai nometnes
noslēgumā visi kopā redzētu īstu
zvaigžņu lietu un priecātos par
katru bērnu, par viņu sasniegu
miem.
Tā kā nometnes nodarbības
būs ļoti dažādas un daudzveidīgas,
tad katram bērnam būs sava
iespēja un vieta, kur izpausties
gan
dziedāšanā,
dejošanā,
veidošanā, elektronikā, šūšanā,
tēlotājmākslā, papīra plastikā,

“Zvaigžņu

radošās un sportiskās aktivitātēs.
Nometnē bērni iegūst pieredzi,
jaunus draugus, attīsta prasmi sa
darboties grupās, kļūst atvērtāki
un gūst daudz pozitīvu emociju.
Jau nemainīga vērtība Bal
vu Bērnu un jauniešu centra
nometnē ir doties uz Veco parku,
kur lietderīgo laiku apvienot
ar patīkamo. Tur tiks spēlētas
komandu un sporta spēles, ceptas
desiņas uz grila. Būs arī ekskursija,
kuras galamērķis, pagaidām, ir
noslēpums. Un noslēgumā bērni
saviem vecākiem, vecvecākiem un
radiem parādīs, ko tad pa šīm 10
nometnes dienām ir sastrādājuši.
Nometnes vadītāja
Agnese Puļča
Balvu Bērnu un jauniešu
centrs

Vectilžas pagasta folkloras kopa “SAIME” muzicē
Lietuvā

Tieši Vasarsvētkos, 4.jūnijā,
Kupišķu rajona Alizavo kultūras
centrā
Lietuvā
norisinājās
10.Starptautiskais
kapelu
festivāls. Uz pasākumu devās
Balvu novada Vectilžas pagas
ta folkloras kopa “SAIME”, lai
muzicētu kopā ar vēl piecām
mākslinieciskajām grupām. Starp
māksliniekiem Latviju pārstāvēja
arī folkloras kopa “Bolta vīšņa”
no Rēzeknes novada Dricāniem

un Jēkabpils novada Rubenes
pagasta folkloras kopa “Kāre”.
Festivāla
noslēgumā
dalībnieki saņēma pateicības
rakstus un dāvanas - dekoratīvus
vēja zvanus. Pēc pasākuma bija
iespēja degustēt un iegādāties
dažādas lietuviešu mājražotāju
preces, kur “SAIME”, kā ļoti labu
produktu, novērtēja bazilika
pastu.
Dienas noslēgumā folklo

ras kopas devās ekskursijā pa
rajona centru – Kupišķiem, kur
apskatīja Kupišķu katoļu baznīcu,
muzeja ēku, seno ebreju ielu,
dažādas pilsētas skulptūras,
pabija parkā pie „Baltu koka”,
apmeklēja Kupišķu ūdenskrātuvi
un dendroloģisko parku.
Solveta Logina
Folkloras kopas “SAIME”
vadītāja

Pirmajā “Zvaigžņu akadēmijas” dienā tapis krāsains un nometnes tēmai
atbilstošs plakāts.

Projekta “HELP!” starts Gulbenē
kopā ar Balvu jauniešiem
Starptautiskajā
bērnu
aizsardzības dienā, 1.jūnijā, Gul
benes jauniešu centrā “Bāze” no
tika Erasmus+ Strukturētā dialoga
projekta "HELP!" jauniešu un
politikas veidotāju tikšanās.
Darbs pie šī projekta tika
uzsākts jau ziemā. Gulbenes
novada domes Jaunatnes lie
tu speciālists Lauris Šķenders
sadarbībā ar Alūksnes, Balvu
un Viļakas novadu jaunatnes
lietu speciālistiem uzrakstīja
un iesniedza Erasmus+ pro
jektu Jaunatnes starptautisko
projektu aģentūrā (JSPA), un
saņēma apstiprinājumu. Šo no
vadu speciālisti un jaunieši ir
vienojušies izveidot vai pārskatīt
jaunatnes politikas attīstības
stratēģiju katrs savā novadā.
Balvu novadā šī stratēģija dar
bojas kopš 2014.gada, un tuvākā
gada laikā jauniešiem kopā
ar lēmējvaras pārstāvjiem ir
jācaurskata šis dokuments un,
iespējams, jāveic kādi labojumi.
Projekta "HELP!" programmā
ir jauniešu un lēmējvaras
pārstāvju
tikšanās,
“Kafija

Vectilžas pagasta folkloras kopa “SAIME”.
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ar
politiķiem”,
apmācības
par
līdzdalības
metodēm,
sanāksmes,
starpinstitūciju
tikšanās un arī skolu pašpārvalžu
tikšanās. Balvu novada mērķis
šajā projektā ir pārskatīt savu
jaunatnes politikas attīstības
stratēģijas dokumentu, domāt
par jauniešu domes izveidi vai
jauniešu konsultatīvās padomes
izveidi Balvos.
Projekta
atklāšanas
konferencē tikās jaunieši no
partnernovadiem,
jaunatnes
lietu speciālisti un novadu
lēmējvaras pārstāvji. Balvu no
vadu pārstāvēja Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora viet
nieks Jānis Roginskis un BBJC
direktore Olita Loseva. Darbs
noritēja neformālās izglītības
labākajās tradīcijās, izkāpjot no
komforta zonas, cerīgi raugo
ties nākotnē, plānojot sadarbību
jēgpilni un produktīvi.
Gunita Prokofjeva
Balvu Bērnu un jauniešu
centrs
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Briežuciema pagastā notika “Uzņēmēju brokastis”
26. maijā Balvu un kaimiņu no
vadu uzņēmēji pulcējās pasākumā
“Uzņēmēju
brokastis”,
kas
šoreiz norisinājās Balvu novada
Briežuciema pagastā. Pasākumā
piedalījās vairāk kā 50 uzņēmēji,
kuriem bija iespēja apmeklēt
un iepazīt kūdras ražotnes
SIA
“Compaqpeat”
rūpnīcu
Lutinānu purvā, kā arī uzzināt
aktuālāko informāciju par Balvu
novada pašvaldības projektiem
uzņēmējdarbības
veicināšanas
sfērā, par ko informēja domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Lauku atbalsta dienesta (LAD)
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
vadītāja Saulcerīte Indričeva
sniedza
informāciju
par
aktualitātēm LAD administrētajās
ES fondu programmās, kā arī par
jaunāko projektu programmu
“Sadarbība”.
Latgales speciālo ekonomisko
zonu uzņēmējus informēja Lat
gales uzņēmējdarbības centra
vadītājs Vladislavs Stankevičs,
kurš arī aicināja aktīvāk izmantot
šī statusa priekšrocības, jo pašreiz
Latgales speciālajā ekonomiskajā
zonā ir uzņemti tikai 3 uzņēmumi
no visas Latgales.
Par Latvijas Investīciju un
attīstības
aģentūras
(LIAA)
piedāvātajām
iespējām

uzņēmumiem stāstīja LIAA pro
jektu vadītāja Evija Piebalga,
savukārt par LIAA Rēzeknes
reģionālo biznesa inkubatoru
– tā vadītāja Skaidrīte Baltace.
Jāatzīmē, kā pašreiz Rēzeknes
biznesa inkubatorā ir uzņemti 3
Balvu novada uzņēmumi.
Pasākums turpinājās zem
nieku saimniecībā “Pīlādži”, kur
neformālā gaisotnē dalībnieki
uzklausīja saimniecības īpašnieka
Rihardija Logina pieredzes stāstu,
kā arī baudīja SIA “Nūreņas” no
Krišjāņu pagasta sarūpēto piknika
mielastu.
Paldies Briežuciema pagasta

pārvaldes vadītājai Anastasi
jai Gabrānei, visam pārvaldes
kolektīvam,
etnogrāfiskajam
ansamblim un folkloras kopai
“Soldanī”
par
iesaistīšanos
pasākuma rīkošanā un viesu
uzņemšanu!
Liels paldies SIA “Com
paqpeat” vadībai un z/s “Pīlādži”
īpašniekam Rihardijam Loginam
ar ģimeni par iespēju apmeklēt
un iepazīt uzņēmumu darbību un
dalīšanos pieredzē!
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore

Uzņēmēju brokastu pasākums šoreiz iesākās ar kūdras ražotnes SIA “Compaqpeat” rūpnīcas Lutinānu purvā apmeklējumu.

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas tuvojas!
30.jūnijā un 1.jūlijā Balvos
un Rugāju, Viļakas un Baltinavas
novados norisināsies jau trešās
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas.
Piektdien,
30.jūnijā
no
plkst.9:00 līdz 13:00 dažādos
vietējos uzņēmumos Rugāju,
Viļakas un Baltinavas novados no
tiks Atvērto durvju diena, kad ik
vienam interesentam būs iespēja
iepazīties ar to darbību un snieg
tajiem pakalpojumiem vai ražoto
produkciju.
Plkst.9:00 Rugāju novada Au
gustovas katoļu baznīcā notiks
Svētā Mise par Ziemeļlatgales
uzņēmējiem un lauksaimnie
kiem. Uzņēmēju dienu atklāšana
plkst.11:00 noritēs Rugāju novada
Lazdukalna Sa
ietu namā, kur
finanšu ministre Dana ReiznieceOzola tiksies ar Ziemeļlatgales
uzņēmējiem. Pēc tam savā
pieredzē dalīsies un ar lekciju
“Motivācijas formula” uzstāsies
Draugiem Group runasvīrs Jānis

Palkavnieks.
No plkst.14:00 turpat pie
Lazdukalna Saietu nama būs
iespēja degustēt Ziemeļlatgales
siera sējēju, maizes cepēju un
bitenieku produkciju, kā arī tiks
organizēta sportiski-izklaidējoša
stafešu programma uzņēmēju
komandām. Pašiem mazākajiem
apmeklētājiem paredzētas iz
klaides piepūšamajās atrakcijās
un vizināšanas ar poniju. Visas
dienas garumā darbosies āra
kafejnīca.
Dienas
noslēgumā
plkst.20:00 ikviens tiek aicināts uz
grupas “Rūnas” koncertu un balli
ar grupu “Ginc&Es” Lazdukalna
Saietu namā. Ieeja pasākumos
bez maksas.
Sestdien, 1.jūlijā no plkst.9:00
Balvu pilsētas parkā reizē ar Balvu
Novada svētkiem norisināsies
Lielais mājražotāju un amatnieku
tirgus, kurā aicināti piedalīties
gan Ziemeļlatgales mājražotāji,

zemnieki un amatnieki, gan arī
jebkurš cits uzņēmums ar Latvijā
ražotu preci. Tāpat aicinām
piedalīties uzņēmumus ar savām
prezentācijām, degustācijām u.c.
“dižošanos” tirgus laikā.
Uzņēmumiem dalība tirgū
obligāti jāpiesaka (līdz 27.06),
zvanot pa tālr.: 26461435,
29272948, rakstot uz e-pastu
biznesacentrs@balvi.lv.
No plkst.10:00 līdz plkst.11:30
Ziemeļlatgales uzņēmēji aicināti
uz tīklošanos ar Polijas un Balt
krievijas uzņēmējiem (norises vie
ta tiks precizēta).
Ziemeļlatgales uzņēmēju die
nas rīko Balvu novada pašvaldības
aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” sadarbībā ar
Rugāju, Viļakas un Baltinavas no
vadu pašvaldībām.
Papildu
informācija
–
29437260, biznesacentrs@balvi.lv,
www.zlbc.lv.

Bioloģiskajiem lauksaimniekiem jāievēro vairākas
svarīgas prasības

Lai
lauksaimnieki
varētu
saņemt atbalsta maksājumus
par bioloģisku saimniekošanu, ir
jāņem vērā, ka spēkā ir vairākas
būtiskas prasības.
Viena no tām – prasība par
ieņēmumiem noteiktā apjomā
no bioloģiskās lauksaimniecības.
Prasība par ieņēmumiem no
hektāra tiks ieviesta pakāpeniski,
pirmo reizi LAD kopā ar
sertificētajiem šo normu skatīs
šogad. Ja pirmo reizi konstatēs, ka
nav šo ieņēmumu, tad būs tikai
brīdinājums, otro reizi maksājumi
tiks samazināti par 10%, bet
trešajā gadā tie būs 25% no
bioloģiskā atbalsta apjoma. BLA
jānodrošina minimālie ieņēmumi

ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas
gadā. 2017.gadā tiem jābūt vismaz
170 EUR/ha, tiks skatīti ieņēmumi
par 2016. vai 2015.gadu. No
2018.gada ieņēmumiem no
bioloģiskās
lauksaimniecības
jābūt vismaz 200 EUR/ha, tiks
skatīti ieņēmumi par 2016. un
2017.gadu. Tiks izvēlēts gads
ar lauksaimniekam augstāko
ieņēmumu rādītāju.
Jāņem vērā arī saistību
palielināšanas
ierobežojums.
Esošie bioloģiskie lauksaim
nieki var papildus uz bioloģisko
atbalstu pieteikt platību, kas
nepārsniedz 10% no aktuālās
apstiprinātās
BLA
saistību
platības. Ja palielinājums būs

vairāk nekā par 10% - LAD
aprēķinās bioloģisko atbalstu par
visu to atbalsttiesīgo platību, kas
nepārsniegs 10%. Uz pārējiem
atbalsta
maksājumiem
šis
ierobežojums neattiecas.
BLA
pasākumā
jaunas
saistības 2017.gadā var uzņemties
tikai par dārzeņu, kartupeļu un
ilggadīgo stādījumu platībām,
kā arī gadījumos, ja 2016.gadā
saimniecība sertificēta pirmo rei
zi, bet nepieteicās maksājumiem
(par 2016.gada nosertificēto
platību,
bez
kultūraugu
ierobežojuma) vai 2017.gadā
saimniecība sertificēta pirmo rei
zi, lai īstenotu projektus jauno vai
mazo lauksaimnieku projektus.
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Uzņēmējdarbības tendences Balvu
novadā

Veicot
pētījumu
par
uzņēmējdarbības
tendencēm
Balvu novadā, Lursoft apkopo
jis datus par pēdējos gados
reģistrētajiem un likvidētajiem
uzņēmumiem novadā, reģionā
reģistrēto uzņēmumu finanšu
rādītājiem, darbinieku skaitu un
piesaistītajām ārvalstu tiešajām
investīcijām.
Pēdējo gadu tendences rāda,
ka Latvijā jauni uzņēmumi tiek
reģistrēti aizvien mazāk, savukārt
būtiski pieaudzis likvidēto skaits.
Aizvadītajā gadā Latvijā reģistrēti
kopumā 11 206 jauni uzņēmumi,
kas ir par 2 277 uzņēmumiem jeb
16,89% mazāk nekā gadu iepriekš.
Līdz ar jaundibināto uzņēmumu
kritumu audzis arī likvidēto
skaits, kas 2016.gadā palielinājies
par 21,47%. Tendence likvidēto
uzņēmumu skaitam pārsniegt
jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu
saglabājusies arī šogad.
Līdzīga tendence kopš 2014.
gada vērojama arī Balvu novadā,
kur likvidēti vairāk uzņēmumi nekā
reģistrēti jauni. Tā, piemēram,
2014.gadā Balvu novadā likvidēti
45 uzņēmumi, kamēr reģistrēti
tikai 28 jauni, 2015.gadā likvidēti
48, bet pērn – 57. Negatīvā dina
mika, kā redzams, saglabājusies arī
šogad, jo līdz maija vidum novadā
reģistrēti 9 jauni uzņēmumi,
kamēr likvidēti – 20.
Jānorāda, ka vispozitīvākā
bilance bijusi 2012.gadā, kad
novadā savu darbu uzsākuši 55
jauni uzņēmumi, kamēr šajā gadā
likvidēti vien 11.
Kopš 2007.gada Balvu novadā
reģistrēti 309 jauni uzņēmumi,

bet likvidēti 300, kas nozīmē,
ka faktiski šo gadu laikā kopējais
uzņēmumu skaits novadā audzis
vien par 9 komersantiem.
Kopumā Balvu novadā pat
laban reģistrēts 831 uzņēmums,
no kuriem 41,16% ir zemnieku
saimniecības, bet 36,82% –
sabiedrības
ar
ierobežotu
atbildību.
Apkopojot
datus
par
populārākajām uzņēmējdarbības
nozarēm Balvu novadā, redzams,
ka priekšplānā stabili izvirzījusies
lauksaimniecība, aiz kuras seko
populārākā biznesa nozare Latvijā
– mazumtirdzniecība. Novadā
reģistrētie uzņēmumi vienlīdz
bieži izvēlas savu darbību saistīt
arī ar kravu pārvadājumiem
pa autoceļiem, mežizstrādi un
būvniecību.
Populārākās uzņēmējdarbības
nozares Balvu novadā:
1. Jauktā lauksaimniecība;
2. Mazumtirdzniecība;
3. Kravu pārvadājumi pa
autoceļiem;
4. Mežizstrāde;
5. Būvniecība.
Skatot, cik aktīvi uzņēmumi
piesaistījuši ārvalstu investīcijas,
redzams, ka no 831 patlaban Bal
vu novadā reģistrētā uzņēmuma
ārvalstu
tiešās
investīcijas
piesaistījuši 14. Lielākais no tiem –
SIA “BalviFlora”. Kopējais uzkrāto
ārvalstu investīciju apjoms šo 14
uzņēmumu pamatkapitālos patla
ban veido 1,57 milj.EUR, no kuriem
1,47 milj.EUR ieguldījuši investori
no Vācijas.
Lursoft pētījums

SIA “ZAAO” novērtēts Ilgtspējas
indeksā

SIA
“ZAAO”
(ZAAO)
Korporatīvās
ilgtspējas
un
atbildības
institūta
rīkotajā
Ilgtspējas
indeksā
šogad
saņēma Zelta kategorijas godal
gu. Ilgtspējas indekss Latvijas
uzņēmumiem tiek noteikts no
2010.gada, ZAAO tajā piedalījās
jau septīto reizi un guva
apliecinājumu, ka uzņēmuma
sniegums ik gadu uzlabojas.
Uzņēmumi, kas saņēmuši zel
ta statusu, demonstrē atklātību un
caurskatāmību, visus būtiskākos
ilgtspējas aspektus, komunicējot
publiski. Tie tiecas paplašināt un
pielāgot savus riska vadības pro
cesus, iekļaujot tajos būtiskākos
korporatīvās atbildības aspek
tus. Šo uzņēmumu korporatīvās
atbildības stratēģija ietver skaid
rus un izmērāmus mērķus.
ZAAO tika pasniegts arī
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas īpašais ap
balvojums “Reģiona spēks”, kā
uzņēmumam, kas savā darbībā
ne tikai sekmīgi ievēro ilgtspējīgas
uzņēmējdarbības pieeju, bet
būtisku nozīmi piešķir vides
jautājumiem, un ir nozīmīgs visa
reģiona attīstības virzītājs.
Ingrīda
Gubernatorova,
ZAAO Attīstības daļas vadītāja:
“Ilgtspējas indekss ir stratēģisks
vadības instruments, kas palīdz

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

mums sekot līdzi sava snieguma
dinamikai jau septiņus gadus
piecās kategorijās. Uzskatu, ka
uzņēmumi, kas šodien domā par
darbību ilgtermiņā, ir vismaz soli
priekšā pārējiem. Saņemot ek
spertu novērtējumu un piedalo
ties Atbildīgu ideju tirgū, mēs
iegūstam arvien jaunas ieros
mes, kas palīdz attīstīt un uzlabot
atbildīga biznesa praksi mūsu
uzņēmumā.
Liels prieks un gandarījums bija
arī saņemt VARAM speciālo balvu
“Reģiona SPĒKS” par ieguldījumu
ilgtspējīgas sabiedrības un reģiona
attīstībā. Tas viennozīmīgi stiprina
pārliecību, ka labi paveikti darbi
tiek pamanīti un novērtēti.”
Ilgtspējas indekss ir stratēģisks
vadības
instruments,
kas
balstīts uz starptautiski atzītas
metodoloģijas, palīdzot Latvi
jas uzņēmumiem diagnosticēt
savas darbības ilgtspēju un
korporatīvās atbildības līmeni.
Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts
un nevalstiskajām organizācijām
sniedz objektīvus kritērijus, lai
uzslavētu un atbalstītu tādus
uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt
Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.
Laura Jegorova
SIA “ZAAO” sabiedrisko
attiecību speciāliste

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 8.jūnijs

Pasākumi Balvu novadā

Balvu pilsēta
10.jūnijā plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Bal
vu Kultūras un atpūtas centra.
10.jūnijā plkst.12:00 “Lielā
ratu pastaiga 2017”. Tikšanās
Balvu skvērā pie strūklakas, pēc
tam gājiens uz Lāča dārzu. Būs
koncerts, kurā piedalīsies Līgas
Morozas-Ušackas
un
Zanes
Meieres dejotāji, Mārītes Buligas
PII “Pīlādzītis” un Ilutas Tihomiro
vas PII “Sienāzītis” dziedātāji. Kon
certu ieskandinās Sintija Pitkeviča.
Darbosies radošās darbnīcas, būs
sejas apgleznošana, bērni varēs
spēlēties piepūšamajās atrakcijās.
Būs iespēja nofotografēties ar Lat
vijas čempionu AMADEUS WILD
NERHOFF (vācu aitu šķirnes suns).
10.jūnijā plkst.17:00 “Moto
ciklistu vasara 13” parādes brau
ciens. Plkst.18.00 Jautrs pasākums
(Dzirnavu iela 1), kuru vada Māris
Grigalis un DJ RII, bet vakara viesu
lomā iejutīsies grupa “Tranzīts” un
Artūrs Jauntēvs ar grupu.
11.jūnijā plkst.16:00 Balvu
Romas katoļu baznīcai – 220.
Aicināti arī visi Radošums bērnos
un jauniešos “Mana baznīca”
dalībnieki.
14.jūnijs plkst.12.00
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums pie
pieminekļa Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru
piemiņai
16. jūnijā plkst.13.00 Ielī
gošanas pasākums “Līgo skaisti
šovakar” ar Medņevas folklo
ras kopu “Egle” Sociālā dienesta
pagalmā.
23.jūnijā plkst.22.00 Līgo
nakts balle Balvu estrādē, spēlē
grupa “GINC un ES”.
30.jūnijs - 1.jūlijs Ziemeļ
latgales uzņēmēju dienas Balvu,
Rugāju, Viļakas un Baltinavas no
vados.
1.jūlijs Balvu novada svētki
“Dzīve kā ceļojums”.
Balvu pagasts
17.jūnijā plkst.12.00 Bērnības
svētki Balvu pagasta piecgadnie
kiem Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
23.jūnijā plkst.20.00 Līgo

pasākums Bērzkalnes estrādē.
		
Briežuciema pagastā
16.jūnijā plkst.22.00 Balle
kopā ar Zinti Krakopu Briežuciema
Tautas namā.
Krišjāņu pagasts
17.jūnijā
KRIŠJĀŅU PAGASTA SVĒTKI!
Plkst.9:00 Tirgus lustes;
Plkst.11:00 Jautrs brauciens
"Krišjāņi rullē";
Plkst.14:00
Laiks
gavilēt
brauciena
dalībnieku
apbalvošana,
svētku
kon
certs kopā ar kaimiņpagastu
pašdarbības kolektīviem;
Plkst.19:00
Laiks,
kas
pieder mums - Jaunības svētki
(dalībnieku pieteikšanās pie Ine
ses līdz 14.06.);
Plkst.22:00 Laiks priecāties balle kopā ar Sintiju un Normun
du. Ieeja brīva.
Kubulu pagasts
12.jūnijā plkst.19:00 Kubulu
pašdarbnieku koncerts “Vasaru
sagaidot” Kubulu pagasta Kultūras
namā. Piedalās visi pagasta
pašdarbības kolektīvi.
14.jūnijs plkst.12.30 Pasākums
komunistiskā genocīda upuru
piemiņai pie Piemiņas akmens
represētajiem Balvu Stacijā.
Tilžas pagasts
18.jūnijā Radošā darbnīca
floristikā, Jāņu ieskandināšana un
dāmu deju kopu sadancis.
23.jūnijā
"Jāņu
mātes
pagalmā"
pašdarbnieku
uzstāšanās, ugunskura iedegšana
un zaļumballe.
Izstādes:
- Balvu Novada muzejā skatāmi
Nellijas Začas knipelējumi.
- Balvu Sakrālās kultūras
centrā skatāma izstāde “Mana
Baznīca”. Izstādē piedalās Balvu
PII “Sienāzītis”, PII “Pīlādzītis”,
Balvu pamatskola, Bērzpils vi
dusskola, Baltinavas vidusskola,
Balvu Valsts ģimnāzija, Rugāju vi
dusskola, Balvu Mākslas skola,
Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi.

- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāmi 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 pi
lis”.
- Ā.Baranovskas doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas sko
las 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 “Manda
las”.
- 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”.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku pras
mes un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
- Balvu Novada muzejā
skatāma gleznu izstāde „Lieliskais
četrinieks V.I.V.A.” (Vēsma Ušpele,
Ilze Griezāne, Vija Stupāne, Agra
Rītiņa).

Aiņa Šaicāna atceres koncerts "Draugu tikšanās..."
5.augustā Balvos

Nu jau drīz būs pagājuši 6
gadi, kopš 2011.gada 25.oktobrī
aizsaulē aizgājis dziesminieks un
grupas “Leijerkastnieki” vadītājs
Ainis Šaicāns. Savā dzīves laikā
Ainis tika radījis daudzas tautā
mīļotas dziesmas – “Dāvāju
es pavasari”, “Meža dziesma”,
“Mārtiņrožu sveikas” u.c.
Godinot
mūziķi,
Balvos
5.augustā tiek rīkots koncerts
"Draugu tikšanās". Gribētos šo
pasākumu aizvadīt gaiši pozitīvā
noskaņā, jo Aiņa Šaicāna māksla
bija vienkārša un sirdsskaidra.
Tajā nebija vietas drūmām un

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

pesimistiskām notīm. Tās tika
aizstātas ar veselīgu humoru
vai pieklusināti smeldzīgāku
melodiju, kad pienākušas sirds
skumjas. Varētu teikt, ka Ainim
bija spēja ar savām dziesmām
paust Latgales un arī visas Lat
vijas dvēseles starojumu. Tā
arī būtu šī koncerta būtība
- atcerēties Aini kā personību
un sajust, ka viņa dziesmas ir
joprojām dzīvas, dziedātas un
mīlētas. Koncertā piedalīsies
gan bijušie Aiņa kolēģi, draugi,
domubiedri, gan arī tiek aicināts
uzstāties jebkurš kolektīvs vai
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

solists, kuram ir tuvas Aiņa
dziesmas. Nebūtu svarīgi vai
jūs esat vokālais ansam
blis,
deju kolektīvs vai
ballītes
muzikants. Ja jums ir vēlēšanās
godināt ar savu klātbūtni Lat
gales dziesminieka Aiņa Šaicāna
piemiņu, tad jūs tiksiet gaidīti.
Protams, pēc koncerta notiks arī
kārtīga zaļumballe.
Papildu informācija pa tālr.
29121477 (Māris) vai e-pastu:
maris.lapans@inbox.lv.
Uz tikšanos 5.augustā, Bal
vos.
Māris Lāpāns
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

TC „Planēta” stāvlaukuma
lietošanas instrukcija

1. Automašīnu
lietotājiem
atgādi
nām,
ka
stāvlaukuma
lietošanas maksimālais ilgums ir
90 min.
2. Automašīna jānovieto auto
stāvvietā atbilstoši ceļu sa
tiksmes
un
informatīvajām
zīmēm,
apzīmējumiem
un
horizontālajiem marķējumiem.
3. Automašīnas
lietotājam,
no
vie
tojot auto TC „Planēta”
stāvlaukumā uz priekšējā paneļa
jānovieto: a) laika pulkstenis ar
uzstādīto auto novietošanas laiku
(laika pulkstenis nopērkams Su
pernetto veikalā u.c.) vai b) uz

lapiņas uzrakstīts automašīnas
novietošanas laiks.
4. Uz
automašīnas
paneļa
nenovietota lapiņa ar fiksēto
novietošanas laiku vai neno
vietots
laika
pulkstenis
ar
uzstādītu laiku būs uzskatāms kā
stāvlaukuma lietošanas noteiku
mu neievērošana.
5. Stāvlaukuma
lietošanas
noteikumu ievērošanu kontrolēs
Pašvaldības policija.
6. Mēs neesam par sodīšanu,
mēs esam par kārtību!
TC „Planēta” administrācija
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