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6. (164.) numurs
Tilžas pagasta
ievērībai

iedzīvotāju

Šogad Tilžas pagasta svētki notiks 22.jūlijā. Īpaša uzmanība Pirts,
Mežsaimniecības un Liepu ielām.
Lūgums dalīties ar vēsturisku
informāciju,
atmiņām
un
fotogrāfijām par Tilžas pirts un
Tilžas mežniecības darbību.
Pagasta svētku ietvaros pirmo
reizi tiks organizētas saimnieču un
saimnieku sacensības.
Tiek gaidīti priekšlikumi un
piedāvājumi šīm aktivitātēm.
Kontaktpersona: Tilžas pagasta
kultūras darba organizatore Daiga
Lukjanova, T:27870251.

Balvu Sporta skolas peldba
seina darba laiks Lieldienu
brīvdienās:

14.aprīlis – slēgts;
15.aprīlis – no plkst.09:00 22:00;
16.aprīlis – slēgts;
17.aprīlis – slēgts.

Balvu Centrālās bibliotēkas
darba
laiks
Lieldienu
brīvdienās:

Lieldienu dievkalpojumi Balvu novadā

Romas katoļu draudzēs
Balvu pilsētā: 13.aprīlī – Lielā
Ceturtdiena, Sv.Mise plkst.18:00;
14.aprīlī – Lielā Piektdiena
(stingrs gavēnis), Kunga ciešanu
dievkalpojums
plkst.15:00;
15.aprīlī – Lielā Sestdiena, Kristus
Augšāmcelšanās svētku Vigīlija,
Lieldienu
ēdienu
svētīšana
plkst.10.00, un plkst. 15.00 pēc
Vigīlijas Sv.Mises; 16.aprīlī – Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās
svētki (pirms Svētās Mises Kunga
Augšāmcelšanās dievkalpojums
– Euharistiskā procesija), Sv.Mise
plkst.8:00 (pēc Sv.Mises Lieldienu
ēdienu svētīšana) un plkst.11:00;
17.aprīlis - Otrās Lieldienas, Kristus
augšāmcelšanās svētki - Sv.Mises
plkst. 8.00 un plkst.11.00; 23.aprīlis
– Lieldienu II svētdiena – Kunga
Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mises

plkst.8.00 un plkst.11.00; 30.aprīlī
– Lieldienu III svētdiena, Sv.Mises
plkst.8:00 un plkst.11:00.
Balvu
pansionātā:
16.aprīlī – Lieldienas, Kristus
Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise
plkst.11:00, 30.aprīlī – Lieldienu III
svētdiena, Sv.Mise plkst.14:00.
Sprogu baznīcā: 15.aprīlī
–
Lielā
Sestdiena,
Kristus
Augšāmcelšanās svētku Vigīlija,
Sv.Mise plkst.22:00; 23.aprīlī –
Lieldienu II svētdiena, Kunga
Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise
plkst.14:00.
Bēržos: 13.aprīlī – Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu
piemiņas
diena
plkst.18:00;
14.aprīlī – Lielā Piektdiena, Kunga
ciešanu un nāves piemiņas die
na – plkst.9:30; 15.aprīlī – Kunga
Augšāmcelšanās svētku Vigīlija

Balvu Mākslas skola aicina

Katru gadu Latvijā no 15.aprīļa
līdz 15.maijam tiek atzīmētas
Mākslas dienas, kad lielāka
uzmanība tiek veltīta dažādām
mākslas aktivitātēm - piedāvātas
izstādes, radošas darbošanās,
akcijas. Balvu Mākslas skolas
izstādes apskatāmas no 18.aprīļa.
Aicinām arī Jūs - atnāciet, apskatiet, iepazīstiet!
Iesaistot gan Mākslas skolas audzēkņus, gan interesentus,
šogad piedāvājam izstādes:
• Balvu novada pašvaldībā,
ieskandinot
Latvijas
100gadi un godinot Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu,
izstādē „Muižas un
pilis” būs apskatāma daļa no
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vasaras mācību plenēru dar-

biem.
• Ārijas Baranovskas doktorāta
telpās Balvu pilsētā apskatāmi
2.klašu audzēkņu un skolotājas
Anitas Kairišas veidotie „Krāsu
ziedi”.
• Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē aicinām apskatīt Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbu izstādi
„Tekstiltehniku sintēze”. Skolas telpās apskatāmi arī Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbi.
• Sadarbojoties ar Profesionālās
izglītības kompetences centra
Rīgas Dizaina un mākslas vi
dusskolu, esam noorganizējuši
izglītojamo glezniecības darbu
izstādi „Klusā daba” Rugāju novada vidusskolā.

plkst.18:00; 16.aprīlī – Kunga
Augšāmcelšanās svētki, Lieli svētki
plkst.9:00; 23.aprīlī – Lieldienu
II svētdiena, Kunga Žēlsirdības
svētdiena – plkst.9:00; 30.aprīlī –
Lieldienu III svētdiena plkst.9:00.
Krišjāņos: 14.aprīlī – Lielā
Piektdiena, Kunga ciešanu un
nāves piemiņas diena plkst.15:00;
15.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās
diena, Lieli svētki plkst.16:00.
Tilžā: 13.aprīlī – Zaļā Ceturtdiena plkst.19:00, 14.aprīlī –
Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis)
plkst.19:00; 15.aprīlī – Klusā Sestdiena plkst.7:00 (uguns un ūdens
svētīšana); 16.aprīlī Lieldienas,
Kristus Augšāmcelšanās svētki
plkst.7:00 (ar procesiju); 17.aprīlī
– II Lieldienas plkst.12:00; 23.aprīlī
Baltā
Svētdiena
plkst.12:00;
30.aprīlī – Baltā Svētdiena

Visi 160 Balvu Mākslas skolas
audzēkņi un skolotāji darbosies
Radošajās darbnīcās no 24. līdz
28.aprīlim, kopā pētīsim Latvijas gleznotāju daiļradi un radošo
rokrakstu. Iepazīsim Valdi Bušu,
Osvaldu Zvejsalnieku, Kristapu
Zariņu, Pēteri Džiguru, Elitu Patmalnieci un citus. Sadarbojoties
taps apgleznots vides objekts
„Mākslas kubi”. Kopdarbu varēs
apskatīt maijā pie Balvu Mākslas
skolas.
Šajā pavasarī esam gandarīti
par skolas audzēkņu veikumu
Valsts konkursa II kārtā. Konkursā
piedalījās audzēkņi no simts
izglītības iestādēm. Katrā vecuma grupā ap 200 audzēkņu. Visi
6 mūsu audzēkņi tika izcīnījuši
tiesības dalībai konkursa 3.kārtā,

plkst.12:00.
Evaņģēliski luteriskajās drau
dzēs
Balvu pilsētā: 13.aprīlī - Zaļās
Ceturtdienas
dievkalpojums
plkst.18:00; 14.aprīlī – Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst.10:00;
15.aprīlī – Kristus Augšāmcelšanās
svētku sagaidīšanas dievkalpojums plkst.23:30; 16.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst.10:00;
23.aprīlī – Baltās Svētdienas diev
kalpojums plkst.10:00; 30.aprīlī
plkst.10:00.
Tilžā: 13.aprīlī – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums plkst.15:00;
16.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums
plkst.13:00, 30.aprīlī plkst.13:00.
Pareizticīgajās draudzēs
Tilžā: 16.aprīlī plkst.15:00.

saņēmuši augstu novērtējumu, bet
divas audzēknes, Nellija Teilāne un
Annija Tiltiņa, pēc punktu skaita arī
III vietas Diplomus. Izdevusies ir arī
Balvu Mākslas skolas audzēkņu debija dalībai modes skatēs ar kolek
ciju “Rakstu joslas Māras zemē”.
Jauki, ka ar šo priekšnesumu
tiekam aicināti uzstāties dažādos
pasākumos.
Šobrīd skolā notiek aktīvs
darbs veidojot noslēguma darbus. Rezultātu varēs apskatīt maijā.
Gatavojamies arī jaunu audzēkņu
uzņemšanai 22.maijā plkst.14.00.
Mākslas dienas ir klāt! Gaidām
Jūs ciemos!
Balvu Mākslas skolas direktore
Elita Teilāne
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13.aprīlis – no plkst.10:00-16:00;
14.aprīlis – slēgts;
15.aprīlis – no plkst.10:00 14:00;
16.aprīlis – slēgts;
17.aprīlis – slēgts.

Balvu Novada muzeja darba
laiks Lieldienu brīvdienās:

13.aprīlis – no plkst.10:00 16:00;
14.aprīlis – slēgts;
15.aprīlis – no plkst.11.00 16.00;
16.aprīlis – slēgts;
17.aprīlis – slēgts.
Tomēr, ja plānojat apmeklēt
muzeju citā dienā, lūdzam pie
teikties iepriekš - līdz 13.aprīlim
pa tālruni 64521430 vai 26191243,
Gaļina.

Aicina
uz
tikšanos
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā
21. aprīlī Ziemeļlatgales biz
nesa un tūrisma centrs aicina uz
tikšanos (apaļā galda sarunām)
Balvu novada tūrisma objektu,
amatnieku darbnīcu un naktsmītņu
saimniekus, kā arī gidus no Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas
un Kārsavas novadiem. Tikšanās
notiks viesu namā "Paradīzes",
Bērzkalnes pagastā plkst.11:00.
Papildu
informācija
un
pieteikšanās (līdz 19.04.) pa tālruni
29272948 vai e-pastu turisms@
balvi.lv.

Sarkanbaltsarkanā
valsts svētku noskaņai

lentīte

Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienu gaidot, aicinām
pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti. Ja Tev tādas vēl nav,
tad, sākot ar 24.aprīli, nāc uz Balvu
novada pašvaldību un dodies uz
28. kabinetu (Pieņemamā istaba),
lai tādu saņemtu.
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Noslēgusies akcija “Satiec savu meistaru”
Laikā no 31.marta līdz
2.aprīlim visā Latvijā notika
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanas pasākums “Satiec
savu meistaru”. Arī Balvu novadā
bija iespēja satikt meistarus – Balvos, Briežuciemā un Tilžā.
31.martā Briežuciemā bija
iespēja gatavot koka suvenīrus
kopā ar Valfrīdu Cvetkovu. Lai
gan Valfrīds vēl tikai mācās
Briežuciema
pamatskolas
9.klasē, puisis apguvis daudzas
ar kokapstrādi saistītas prasmes.
Interesi par kokapstrādi un ama
ta prasmes Valfrīds ieguvis no
skolotāja Aigara Keiša. Valfrīdam
darbs ar koku interesē un padodas, tāpēc viņš gatavs padalīties
arī ar citiem.
Briežuciema meistardarbnīcā
Valfrīds
dažāda
vecuma
apmeklētājiem
parādīja
un
pašiem ļāva izgatavot skaistus
zīmuļus-suvenīrus. Ja ir meistars,
kurš parāda, kā to darīt, tas
neaizņem pārāk daudz laika,
tāpēc divu stundu laikā tika izgatavoti 33 zīmuļi. Katrs varēja
iegravēt savu vārdu vai kādu
citu sev zīmīgu tekstu uz sava
izgatavotā zīmuļa. Sanāca laba
piemiņa no pasākuma un skaists
suvenīrs! Īpašu interesi izrādīja
skolas jaunāko klašu bērni, bet
darbnīcā piedalījās arī jaunieši
un pieaugušie pagasta iedzīvotāji
– kopumā darbnīcu apmeklēja
28 cilvēki. Citi bija vērotāji, citi
paši izgatavoja sev pat vairākus
suvenīrus.

Arī Balvu Novada muzejā
31.martā norisinājās aktivitātes –
notika sarīkojums “Rika dižojas”,
kurā klātesošajiem tika atrādīts
jaunais 18.gs. Ziemeļlatgales
tērpa atdarinājuma komplekts,
kur deju kopa “Rika” ar jaunajiem
skatuves tērpiem uzstājās pirmo
reizi.
Tērpu komplektus dejotājiem
gatavoja
biedrība
“Ludzas
amatnieks”,
pēc
J.K.Broces
zīmējumiem. Tērps pazīstams arī
kā Abrenes novada baltais tērps.
Arī paši amatnieki ir gandarīti
par paveikto. Akcijas “Satiec
savu meistaru” ietvaros, viņi
atnākušajiem pastāstīja par to, kā
darināti tērpi, cik daudz ieguldīts
roku darbs, kā arī darba specifiku, gatavojot šādus tautu tērpus
un vainadziņus.
Tautu tērpi tapuši projekta
ietvaros, kura mērķis ir saglabāt
un popularizēt Ziemeļlatgales
kultūrvēsturisko
mantojumu,
aktivizēt jauniešu līdzdalību
mantojuma vērtību izzināšanā un
saglabāšanā, veicināt lielāku interesi vietējiem iedzīvotājiem un
tūristiem par lokālās identitātes
saglabāšanu. Projekta vadītājs,
deju kolektīva vadītājs Agris Veismanis pastāstīja, ka līdz šim deju
kopai bijis tikai viens tautu tērps,
kas vairāk attiecināms uz 19.gs.
otro pusi un bijis vairāk kā ikdie
nas tērps, tāpēc ir priecīgs, ka nu
ir arī izejamais tērps.
„Tilžas rūķīšu” rokdarbnie
ces uz ikgadējās akcijas “Satiec

Gatavojot zīmuli-suvenīru, ar urbja palīdzību nepieciešams izurbt koka vidiņu, lai tajā varētu iepildīt krāsaino
krītiņu.
savu meistaru” meistardarbnīcu
pulcējās 1.aprīlī. Nodarbības
laikā ikviens varēja iepazīties
un praktiski darboties plecu
lakata aušanas procesā - sākot
ar audekla ievilkšanu, līdz
pirmajām ieaustā raksta svītrām.
Iepriekš gan tika veikti aušanas
priekšdarbi - izvēlēts lakata
raksts, krāsas, sagatavoti un
uztīti diegi, sagatavota bize, taču
nodarbības laikā notika bizes
vilkšana stellēs un aušanas process. Ar nepacietību dalībnieces

gaidīja pirmās ieaustās raksta
rindas. Rokdarbnieces stāsta, ka
aušanas praktiskās nodarbības
ir radošs brīvā laika pavadīšanas
veids tiem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un pilnveidot sevi,
kā arī izgatavot sev kādu praktisku lietu.

Apmeklētājiem
iespēja aplūkot

bija

arī

rokdarbnieču

jaunākos darinājumus - adījumus
un pērļu rotas, kā arī dalīties
pieredzē un apmainīties ar rakstu

paraugiem,

tehniskajiem

zīmējumiem.

Pavisam deju kopai “Rika” izgatavoti 12 meitu un 12 puišu tērpi, ko paveikuši septiņi Ludzas amatnieki – daudzas
detaļas ir roku darbs. Ludzas amatnieku centra vadītāja, meistare Līga Kondrāte pastāstīja, ka, lai ar rokām izšūtu
skaisto rakstu 12 brunčiem, kas katrs ir četrus metrus plats, meistarei Rasmai Vancānei bija nepieciešami divi mēneši.

Aušana ir laikietilpīgs darbs, taču galarezultāts ir tā vērts – lietderīgi pavadīts
brīvais laiks un iegūts skaists plecu lakats.

Aicinām izteikt viedokļus

Noņemts apaugums Partizānu ielā 5B

Šogad aprit 500 gadi,
kopš Mārtiņš Luters aizsāka
reformāciju,
kas
radīja
plašas pārmaiņas baznīcā un
sabiedrības dzīvē kopumā.
Reformācijas 500 gadu jubilejas pasākumi 2017.gadā notiek visā pasaulē, arī Latvijā tiek
rīkotas izstādes, konferences un
citi pasākumi.
Šī notikuma kontekstā ceļa
posmu no Bērzpils ielas līdz Balvu Evaņģēliski luteriskās baznīcas
draudzes namam tiek plānots

nosaukt par Mārtiņa Lutera ielu.
Iedzīvotāji, aicinām izteikt
viedokļus rakstot uz e-pastu:
dome@balvi.lv vai ievietojot
savu komentāru Balvu novada
pašvaldības (Bērzpils iela 1A,
Balvi) 1.stāva kastītē ar nosaukumu “Ieteikumiem Balvu novada
pašvaldībai” līdz šī gada 8.maijam.
Balvu pilsētas pārvaldnieks Sandis Meiers informē, ka Partizānu ielā 5B
noņemts apaugums 3ha platībā. Plānots, ka drīzumā notiks zemes, koku atlieku rekultivācija, celmu un kokaugu sakņu sistēmas smalcināšanas darbi.
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Sākusies darba devēju pieteikumu pieņemšana Izsoles
Balvu novada pašvaldība
skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai
pārdod atklātā mutiskā izsolē
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Balvu filiālē notiek darba
devēju pieteikumu pieņemšana
skolēnu nodarbinātības pasākuma
īstenošanai šovasar. Pieteikumu
var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko pa
rakstu, vai klātienē NVA filiālē.
Arī
šogad
NVA
īstenotais
“Nodarbinātības pasākums vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”,
norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un piedalīties tajā varēs
skolēni vecumā no 15 līdz 20 ga
diem (ieskaitot).
NVA
darba
devējam
nodrošinās:
• dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas, savukārt otru algas pusi skolēnam maksās
darba devējs pats. Skolēna
mēneša atalgojumam par
pilnu nostrādātu darba laiku
jābūt vismaz valstī noteiktās
minimālās algas apmērā – 380
eiro pirms nodokļu nomaksas.
• NVA darba devējam maksās
arī dotāciju darba vadītāja
darba algai. Par 10 skolēnu

darba vadīšanu NVA dotācija
darba vadītāja algai būs valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmērā, tātad, par
viena skolēna darba vadīšanu
dotācijas apmērs būs viena
desmitā daļa no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas.
Viens darba vadītājs varēs vadīt
ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.
• NVA
apmaksās
veselības
pārbaudes
skolēniem,
ja
to paredz normatīvie akti
par obligātajām veselības
pārbaudēm, kā arī apdrošinās
skolēnus
pret
nelaimes
gadījumiem darba vietās.
Savukārt darba devējs par
nodarbināto skolēnu veiks darba
devēja un darba ņēmēja nodokļu
nomaksu.
Atgādinām,
ka
skolēnus
nedrīkst nodarbināt darbos, kas
saistīti ar paaugstinātu risku viņu
drošībai, veselībai, tikumībai un
attīstībai. Skolēnus vecumā no 15
līdz 18 gadiem drīkst nodarbināt ne
ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk
kā 35 stundas nedēļā, savukārt tos
skolēnus, kuru vecums ir no 18 līdz
20 gadiem, var nodarbināt ne ilgāk
kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā
40 stundas nedēļā.

Kā notiek darba devēju
pieteikšanās?
1.solis - darba devējam
jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas
atrodama NVA mājaslapā www.nva.
gov.lv;
2.solis - pieteikums elektroniski
vai klātienē jāiesniedz NVA (Balvu
filiālē 1.vai 2.kabinetā);
3.solis - NVA filiāles aktīvo
nodarbinātības
un
atbalsta
pasākumu
īstenotāju
izvēles
komisija izvērtēs pieteikumu un
tā atbilstību visiem pasākuma
kritērijiem un informēs darba
devēju par pieņemto lēmumu.
Ar detalizētāku informāciju un
pasākuma kritērijiem var iepazīties
NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv)
sadaļā “Darba devējiem”, mājaslapā
pieejama
arī
NVA
filiāļu
kontaktinformācija.
Pieteikšanās paredzēta
19.aprīlim.
Gaidām Jūs mūsu filiālē!

līdz

Sandra Kindzule
NVA Balvu filiāles vadītāja
tālr.+37164507264;
+37129341900
sandra.kindzule@nva.gov.lv

Latvijas valsts simtgade sāksies ar plašu programmu
atzīmējot Latgales lēmumu apvienoties ar Kurzemi un
Vidzemi
Latvijas valsts simtgadi atzīmēs
no 2017. līdz 2021. gadam, lai ap
tvertu un pilnvērtīgi izstāstītu valsts
veidošanas stāstu. Nozīmīgu lomu
tajā ieņem ar Latgali saistīti notikumi, kuru centrālā ass ir vēsturiskais
Latgales kongress - Latgales pirms
simts gadiem pieņemtais lēmums
apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi
ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti.
Latvijas valsts simtgades svinību
atklāšana
gaidāma
2017.gada
4.maijā, Latvijas otrajā dzimšanas
dienā. Papildus plašai norišu
programmai saistībā ar Latgales
kongresa simtgadi Latvijā un citviet pasaulē, turpinot Latvijas valsts
simtgades biroja aizsākto tradīciju,
tiks svinēti Baltā galdauta svētki.
Tāpat gaidāma plaša tautas akcija
„Apskauj Latviju”, ap visu Latvijas
robežu veidojot simbolisku Latvijas garīguma sardzi un pierobežas
novados stādot ozolus, ko pavadīs
spēka dziesmas un citi atmiņās
paliekoši notikumi.
„Pirmais Latgales latviešu kongress Rēzeknē 1917.gadā ir viens
no svarīgākajiem vēsturiskajiem
notikumiem, kas iezīmē mūsu
valsts un nācijas tapšanas ceļu, kā
arī parlamentārisma veidošanos.
Kongresā lēma, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir
viena tauta.” To uzsvēra Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece,
iezīmējot Latgales kongresa simtgades pasākumus.
Latgales Simtgades kongress
un tā norišu programma būs viens
no centrālajiem Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanas notikumiem. Galvenie svinību notikumi
gaidāmi Rēzeknē no 22.aprīļa līdz
7.maijam un Daugavpilī 6.maijā.
Ar daudzveidīgu pasākumu prog
rammu tiks akcentēta Latgales
nozīmība Latvijas valsts izveidošanā
un izceltas Latgales vērtības.
Kultūras
ministre
Dace
Melbārde: „Latvijas valsts simtgades svinības aizsāksim tieši

Latgalē, vietā, kur pirms simts ga
diem norisinājās izšķiroši notikumi
ceļā uz Latvijas valsts dibināšanu.
Šis ir laiks, kad padziļināti izzināt
un veidot Latvijas stāstu, nostiprināt
esošās un radīt paliekošas vērtības
nākamajai simtgadei. Vēlos teikt
paldies reģiona iedzīvotājiem un
Latgales pašvaldībām par aktīvu
iesaisti simtgades veidošanā. Kopā
mums ir izdevies radīt patiesi
unikālus svētkus Latgales kongresa
simtgadei, kas piepildīs Latgali ar
saturīgu dialogu par valsts kopīgo
nākotni un arī kultūru – mūziku,
teātri, mākslu, priecējot reģiona
iedzīvotājus, kā arī tūristus no Latvijas malu malām un ārvalstīm.”
Pirmais Latgales kongress, kas
notika Rēzeknē 1917.gada 26.–27.
aprīlī pēc tā laika skaitīšanas
sistēmas (9.–10.maijā), bija Latgales
latviešu pārstāvju sanāksme, kurā
apsprieda Latgales pašpārvaldes
jautājumus, tostarp jautājumu par
Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes
apriņķu atdalīšanu no Vitebskas
guberņas un to pievienošanu
Vidzemes un Kurzemes latviešu
apdzīvotajai teritorijai.
Atzīmējot šo vēsturisko notikumu, kas kļuva par pagrieziena pun
ktu ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti,
notiks Latgales Simtgades kongresa
plenārsēde, kurā tiks izvērtētas Latgales attīstības tendences un sniegti
ziņojumi par dažādu nozaru sasniegumiem, un konference, kuras
laikā tikts prezentēti jaunieguvumi
pētniecības procesā un notiks
zinātniskā diskusija „1917. gada
Rēzeknes kongresa vēsturiskā un
juridiskā nozīme un loma Latvijas
valstiskumā un Satversmē”.
Nozīmīgākie notikumi Rēzeknē
būs svētku dievkalpojums Rēzeknes
Jēzus sirds katedrālē, gājiens un
Latgales kongresa piemiņas vietas
atklāšana, kā arī Latgales Simtgades
kongress. Naktī no 5. uz 6.maiju
Rēzeknes Festivāla parkā notiks
Latgaliešu valodas nakts, kurā vi-

sas nakts garumā godā tiks celta
latgaliešu valoda (literātu lasījumi)
un mūzika. Kongresa simtgades
svinību programmā paredzēts
atklāt īpašu Latgales kongresa
simtgadei veltītu izstādi Latgales
kultūrvēstures muzejā, un Latgales
reģiona skolās Latgalē pazīstami
kultūras un sabiedriskie darbinieki
vadīs Novadmācības mācību stundas. Daudziem pasākumiem varēs
sekot tiešraidēs Latvijas Televīzijā
un Latvijas Radio.
Notikumam par godu top vairāki
jaundarbi. VSIA „Latvijas Koncerti”
veido koncertciklu par katru no
Latvijas novadiem, kas notiks Latvijas novadu koncertzālēs dažādos
gadalaikos 2017. un 2018.gadā. Latgales koncertuzvedumu “Rakstiem
un skaņai” veido Latgales izcelsmes radošā komanda un Latvijas
radio koris Sigvarda Kļavas vadībā.
Kompozīcijas pamatā ir Latgales
unikālās kultūrtelpas izcelšana,
sapludinot vienotā mākslinieciskā
veselumā katoliciskās tradīcijas un
tradicionālo folkloru. Krāslavietis
Aleksandrs Meijers šim uzvedumam radījis īpašu mūzikas instrumentu no keramikas podiem. Latgalei veltītā uzveduma pirmizrāde
Latgales vēstniecībā GORS notiks
22.aprīlī, bet Latvijas Televīzijā
tā būs skatāma 6.maijā. Savukārt
4.maijā svētku koncertā ar tiešraidi
Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio izskanēs Riharda Dubras oratorijas pirmatskaņojums Latvijas
Nacionālā simfoniskā orķestra, kora
“Latvija” un ērģelnieces Ivetas Apkalnas izpildījumā.
6.maijā Daugavpilī notiks Tautu forums. Forumā tiks akcentēts
dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju
devums dažādās jomās, jo īpaši
uzsverot lomu valsts veidošanā un
attīstībā.
Inga Vasiļeva
Latvijas valsts simtgades birojs

ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – “Liepiņas”,
Bērzpils pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no zemes gabala - starp
gabala 0.0518 ha platībā, kadastra Nr. 3850 002 0631 (kadastra
apzīmējums 3850 002 0374). Izsoles sākumcena – EUR 850,00
(astoņi simti piecdesmit euro, 00
centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst.9.00 līdz
plkst.16.30.
Informācija
par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2017.gada 2.maija plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 2.maija plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 85,00 (astoņdesmit pieci
euro, 00 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.
gada 3.maijā plkst.15.20.
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Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – “Briedīši”,
Briežuciema pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala
- starpgabala 1.21 ha platībā, kadastra Nr. 3852 001 0113 (kadastra
apzīmējums 3852 001 0113). Izsoles sākumcena – EUR 1900,00
(viens tūkstotis deviņi simti euro,
00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst.9.00 līdz
plkst.16.30.
Informācija
par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2017.gada 2.maija plkst. 16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 2.maija plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 190,00 (viens simts
deviņdesmit euro, 00 centi) un
reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.
gada 3.maijā plkst.15.00.

Šogad Lielā talka notiks 22.aprīlī!

Kā jau katru pavasari, arī šajā
gadā notiks Lielā Talka gan Balvu
pilsētā, gan Balvu novada pagastos. Lai talkošana būtu droša,
patīkama un lietderīga, ņem vērā
talkas organizatoru padomus:
• Katrā reģistrētajā talkas vietā
ir sava atbildīgā persona.
Piefiksē viņa tālruņa numuru,
lai nepieciešamības gadījumā
vari sazināties!
• Lielās Talkas atkritumu maisi
šogad ir baltā krāsā. Atkritumu
vākšana notiek tikai šajos maisos!
• Savus piepildītos maisus atstāj
tikai reģistrētajā talkas vietā un
par to atrašanās vietu informē
talkas atbildīgo.
• Ja talkojot ieraugi izlietotas
injekcijas šļirces, pudeles ar
ķīmiskiem vai nenosakāmiem
šķīdumiem, akumulatorus, kā
arī citus bīstamus atkritumus
vai arī, ja talkojot dabā vai
pilsētas teritorijā uzej mirušu
dzīvnieku – neaiztiec to, bet
ziņo par talku atbildīgajai personai.
• Talkojot lieto darba cimdus,
velc garās bikses un kreklu vai
jaku ar garām piedurknēm.
Kājās velc slēgtus apavus ar
pietiekami cietu, biezu zoli,
lai pēdās neieduras kāds
nepamanīts stikls vai ass
priekšmets. Galvā liec cepuri
vai lakatu. Šāds apģērbs Tevi
pasargās arī no ērču kodie
niem!
Par Lielās Talkas norisi
interesēties: Balvu pilsētā –
Sandis
Meiers,
T:22322003,
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Balvu pagastā - Andris Ķerāns,
T:26118122, Bērzkalnes pagastā
- Andris Zeltiņš, T:29434611,
Bērzkalnes pagasta Rubeņu ciemā
- Ēvalds Garjānis, T:26168414,
Bērzpils pagastā - Biruta Bogdane,
T:20223100, Briežuciema pagastā
- Žanis Ozoliņš, T:26191574,
Krišjāņu pagastā - Jāzeps Ludboržs,
T:29447351, Kubulu pagastā Valentīna Smirnova, T:26178731,
Lazdulejas pagastā - Raimonds
Kuļšs, T:28384233, Tilžas pagastā
- Gunārs Zelčs, T:26168438,
Vectilžas pagastā - Vitālijs Plešs,
T:26545928, Vīksnas pagastā Gunta Raibekaze, T:26169594.
Balvu pilsētas talcinieki, tiekamies plkst.9:00 Balvu pilsētas
parkā pie estrādes!
Pēc labi padarīta darba ap
plkst.13:00 talkotāji tiek aicināti uz
tradicionālo zupu Balvu pilsētas
parkā.
Lielajā Talkā aicinām ne tikai
vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus,
radīt brīnišķīgas puķu dobes,
labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus,
soliņus, tiltiņus.
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1.aprīļa “Prieka tūre”!
Nu jau otro pavasari pēc
kārtas Balvu stadionā bija
manāmas patiešām kolorītas
sievietes un ne mazāk krāšņas
automašīnas. Kaut arī sieviešu
rallijs bija 1.aprīlī – viss notika pa
īstam.
Pulcēšanās sākās plkst.10:00
Balvu stadionā, jau pēc stundas parāde. Un tā, plkst.12:00,

saņemot maršruta plānus un
kartes, kurās atzīmēti kontrolpunkti, notika pirmais starts.
Sacensības ilga gandrīz visu
dienu, kuru laikā bija jāveic ap
250km, jāpiedalās vairāk nekā
30 kontrolpunktos, lai izpildītu
amizantus,
sarežģītus
un
zināšanas prasošus uzdevumus.
Piemēram, Tilžā bija jāatpazīst

Neviltots prieks un emocijas atraktīvā brauciena “Prieka tūre” uzvarētāju sejās. 1.vieta komandai “Melnās Panteras”
(balvā jūras kruīzs uz Zviedriju četrām personām no SIA “5V”); 2.vieta komandai “MG Matrjoškas” (balvā pirts
procedūra pie Arnitas Melbergas 100 EUR vērtībā), bet 3.vieta “Sirmās večiņas” (dāvana no SIA “ECO Fabrika”).
Foto autore: Sintija Dārzniece

Smaids ir neatņemama “Prieka tūres” sastāvdaļa. Balvu nominācijā
“Smaidīgākā ekipāža” saņēma komanda “Turboslotas”.

Komanda “Upītes bāguļojošos leigavas” sacensībās piedalījās tērpos ar
kāzu kleitas elementiem, iespējams, ka tas viņām nodrošināja nominācijas
“Sievišķīgākā ekipāža” saņemšanu.

Sacensības organizēja Balvu Sporta
centrs (centra direktors Edgars Kaļva
attēlā), Ilze Gļauda (attēlā) un Dagnija Vaickovska.

auto
markas,
Naudaskalnā
jābrauc ar netradicionāliem
braucamrīkiem, Lubānas bākā
jāmin mīklas. Numernē, šķiet,
bija fiziski visgrūtākais uzdevums – jāuzkāpj kalnā un tad
vēl pašā tornī, un tas viss jādara
operatīvi.
Ātrākā komanda, finišējot
Kubulos, braucienu veica 287
minūtēs,
kamēr
komanda,
kas ierindojās 48.vietā, 504
minūtēs. Lai vai kā, “Prieka tūre”
ir atraktīvs brauciens, kurā,
protams, svarīgs ir sacensību
gars, tomēr tikpat nozīmīgi ir
aizvadīt lielisku un aizraujošu
dienu patīkamu domubiedru
sabiedrībā!
Pēc garas un sportiskas die
nas,
pasākuma
noslēgumā
dalībniekus un citus interesentus priecēja grupas "Unknown
Artist" un “Alu cilvēki”.
Tāpat
tika
noskaidro-

tas
uzvarētājas
dažādās
nominācijās:
ENERĢISKĀKĀ EKIPĀŽA –
“Viss ir bumbās”;
AUGSTĀKO
PAPĒŽU
EKIPĀŽA – “Katra vīrieša sapnis”;
LIELĀKAIS KOLEKTĪVS –
“Glābējbrigāde”;
ĀTRĀKĀ EKIPĀŽA – “Azbesta
dāmas”;
KOŠĀKĀ EKIPĀŽA – “Fiksās
čammas”;
SPORTISKĀKĀ EKIPĀŽA –
“Pikantais apelsīns”;
SMAIDĪGĀKĀ EKIPĀŽA –
“Turbo slotas”;
SIEVIŠĶĪGĀKĀ EKIPĀŽA –
“Upītes bāguļojošos leigavas”;
DĀMAS
ELEGANCE
–“Spāņu komanda VAZ 2101”;
MANS AUTO - MANA ROTA
– “M&M”;
SABIEDRĪBAS MĪLULES –
“Miljons dolāru meitenes”.

Pūtēju orķestru konkurss Jelgavā Balvu Sporta skolas skolēnu sasniegumi

2017. gada 1. un 2.aprīlī Jelgavas
pilsētas kultūras namā un Jelgavas
Mūzikas vidusskolā jau ceturto
reizi notika Starptautiskais pūtēju
orķestru konkurss "Baltic Open" un
IX Latvijas pūtēju orķestru konkurss,
kurā piedalījās 46 pūtēju orķestri,
viņu vidū trīs ārzemju kolektīvi no
Igaunijas un Lietuvas, kopā ap 1700
mūziķu četrās grūtības pakāpes
grupās. Konkursa programmā
iekļautie obligātie skaņdarbi Gunāra Ordelovska (1927 – 1990)
marši ir veltījums izcilā latviešu
pūtēju orķestru diriģenta, komponista un pedagoga 90 gadu jubilejai, kas tiktu atzīmēta 28.martā.
Pūtēju orķestru konkurss notika jau devīto reizi, ceturto reizi
augtākajās
grūtības
pakāpes
grupās arī starptautiskais konkurss
"Baltic Open", kas deva iespēju
savās mājās dzirdēt un sacensties ar ārzemju orķestriem. Latvijas Nacionālais Kultūras centrs
šo konkursu un 27.maijā Jelgavā
gaidāmos Pūtēju orķestru svētkus
"Novadnieki" rīko svinot diriģenta,
komponista un pedagoga Gunāra
Ordelovska 90 gadu jubileju.

Konkursa otrajā dienā, 2.aprīlī,
muzicēja IV - augstākās grūtības
pakāpes orķestri, kā obligātos
skaņdarbus atskaņojot Gunāra
Ordelovska maršu "Vieglā solī"
un jaunā komponista Kārļa Rēriha
fantāzijuvertīru
"Kalnā
kāpu
lūkoties". Spēlēja pūtēju orķestris
"Balvi", kurš konkursā ieguva
II vietu, "Fanfara", "Horizonts",
"Jūrmala", SPO, "Tālavas taurētājs",
Talsu pūtēju orķestris, Madonas
pūtēju orķestris, Siguldas Absolventu orķestris, Joņus Broņuša
Viļņas Mūzikas skolas (Lietuva),
Tallinas Tehnoloģiju universitātes
pūtēju orķestris (Igaunija).
Konkursu vērtēja starptautiska žūrija: Liepājas simfoniskā
orķestra galvenais diriģents Atvars Lakstīgala, Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku orķestra diriģents
Guntis
Kumačevs,
Klaipēdas
Muzikālā teātra galvenais diriģents
Dainius Pavilionis (Lietuva), Palangas profesionālā pūtēju orķestra
diriģents Vīgants Rekašis (Lie
tuva) un Jelgavas bigbenda
mākslinieciskais vadītājs Raitis
Ašmanis.

Aizvadīta ziemas sacensību
sezona Balvu Sporta skolas
vieglatlētiem. Ar atzīstamiem
rezultātiem startējuši juniori
Aiva Niedra un Aivis Krastiņš.
Aiva 17.martā Latvijas ziemas
čempionātā
šķēpa
mešanā
izcīnīja uzvaru aizmetot 600g
smago šķēpu 44,46m tālu. Aivis
Latvijas ziemas čempionātā
U-20 grupā Kuldīgā 60m distanci veica 7,17 sek. un izcīnīja otro
vietu.
Jauniešu U-18 grupā Latvijas
ziemas čempionātā daudzcīņās
Artis
Duļbinskis
septiņcīņā
izcīnīja 2.vietu.
U-16 grupā Uvis Pošeika Latvijas čempionātā daudzcīņās
pieccīņā izcīnīja uzvaru un Latvijas čempionātā individuālās
disciplīnās
izcīnīja
2.vietu
kārtslēkšanā uzlecot 3,20m.
Edvards Sarķis Latvijas ziemas
čempionātā
šķēpa
mešanā
izcīnīja 3.vietu aizmetot 600g
smago šķēpu 38,50m tālu.
Vasaras sezona vieglatlētiem

būs vēl spraigāka par ziemas sezonu. Jūlija mēnesī Ogrē notiks
Latvijas Jaunatnes olimpiāde.
Artis Duļbinskis, Aivis Krastiņš un
Aiva Niedra piedalīsies ,,Humberta kauss” sacensībās Ungārijā.

Tie sportisti, kuri izcīnīs pirmo un
otro vietu Latvijas čempionātos,
iekļūs Latvijas izlases sastāvā un
aizstāvēs Latvijas godu Baltijas
valstu sacensībās.

Aivu Niedru ar 1.vietas iegūšanu sveic leģendārais Latvijas olimpietis Jānis
Lūsis.
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Saņem Latvijas Vieglatlētikas savienības apbalvojumu Saņem konkursa “Labākais sociālais
29.martā
Rīgā,
Latvi- strādā par vieglatlētikas treneri. biedrības ,,Latvijas Vieglatlētikas darbinieks 2016” apbalvojumu
jas Vieglatlētikas savienības Viņa regulāri piedalās Izglītības savienības”
valdes
locekle.
kongresā, Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova saņēma
Latvijas Vieglatlētikas savienības
apbalvojumu. Šādus apbalvojumus pasniedz ar mērķi izteikt
pateicību tiem cilvēkiem, kuri
dod ieguldījumu vieglatlētikas
attīstībā, popularizēšanā un
veicināšanā savā reģionā.
Ludmila Beļikova Balvu Sporta skolu vada no 1992.gada 1.septembra. No 1983.gada 1.augusta

un zinātnes ministrijas Izglītības
kvalitātes valsts dienesta darba
grupās, izstrādājot profesionālās
ievirzes
izglītības
iestāžu
kvalitātes novērtēšanas metodiku. Vada seminārus kā lektore.
Iesaistās arī kā eksperte pedagogu profesionālās darbības
5.kvalitātes
novērtēšanas
procesā, ir izglītības kvalitātes
valsts dienesta akreditācijas
komisijas vadītāja. L.Beļikova ir

Līdz 2015.gadam pildīja Balvu
novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes sporta nozares vadītājas pienākumus,
bet 2007.gadā ievēlēta Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes valdē par
priekšsēdētājas vietnieci. Darbojas Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības ekspertu komisijā.

Valsts konkurss mākslā „Grafiskais dizains”

Noslēgusies Latvijas izglītības
iestāžu profesionālās ievirzes
mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa „Grafiskais dizains” II kārta.
Jaunākie dalībnieki konkursa uzdevuma ietvaros veidoja grafisko noformējumu
konfektēm, bet lielākie veidoja
iepakojuma dizainu smūtijam un
veselīgam našķim.
Žūrija vērtēja katra produkta
maketu un grafisko planšeti,
analizējot gan audzēkņu izdomu un grafiskās kvalitātes, gan
tehnisko izpildījumu.
Balvu
Mākslas
skolas
audzēknes veiksmīgi pierādīja
savas zināšanas konkursa II kārtas
uzdevuma veikšanā, kā rezultātā
tika iegūti divi 3.vietas diplomi.
Par grafikas dizainu konfektei

“Sprākstošā buma” diplomu
saņēma Annija Tiltiņa (2.klases audzēkne), skolotāja Anita
Kairiša un diplomu par grafikas
dizainu iepakojumam “Sukādes”
saņēma Nellija Teilāne (7.klases
audzēkne), skolotāja Līga Podkovirina.
Konkursa žūrija: Iveta Krauja,
Latvijas Iepakojuma asociācijas
valdes
priekšsēdētāja;
Ieva
Bečere,
Latvijas
Poligrāfijas
uzņēmumu asociācijas izpilddirektore;
Ruta Linīte, PIKC
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina
nodaļas vadītāja; Zane Bluķe,
PIKC Liepājas Mūzikas, Mākslas
un dizaina vidusskolas Multimediju un Reklāmas dizaina
nodaļas vadītāja; Iveta Gudeta,
Valmieras Mākslas vidusskolas

jas, Singapūras un Krievijas.
Izstāde bija interaktīva, jo
skolēni ne tikai varēja to apskatīt,
bet arī paši darboties veidojot
robotu galvas un iejūtoties robotu tēlos. Tāpat arī bērniem

kopīgi meklē risinājumu. Viņa ir
apveltīta ar pacietību, iejūtību, humora izjūtu un intuīciju. Atsaucīga
ikvienā dzīves situācijā – darbā,
mājās, saskarsmē ar kolēģiem
un klientiem,” tā Kristīni raksturo
līdzcilvēki.
Konkursa mērķis ir apzināt
un pateikt paldies sociālajiem
darbiniekiem, kuri aktīvi un
godprātīgi darbojas sociālā darba
praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem, dažādu sociālo
problēmu risināšanā un novēršanā,
un popularizē sociālā darbinieka
profesiju Latvijā.
Pretendenti labākā sociālā darbinieka balvai tika izvirzīti un vērtēti
četrās nominācijās. Kandidātam ar
vislielāko punktu skaitu, neatkarīgi
no nominācijas, tiek piešķirts gada
labākā sociālā darbinieka tituls.

direktora vietniece metodiskajā
darbā;

Iveta Ošāne, Rēzeknes

Mākslas un dizaina vidusskolas
metodiskās komisijas vadītāja;
Ilze Kupča – Latvijas Nacionālā
kultūras centra vizuālās mākslas
izglītības eksperte.
Konkursa fināla III kārta notika 2017. gada 31. martā Rēzeknes
dizaina un mākslas vidusskolā,
kur audzēknes izstrādāja afišas
un grafikas dizainu suvenīram,
atbilstoši katrai vecuma grupai.
Pateicības par dalību valsts
konkursa finālā tika pasniegtas – Annijai Tiltiņai, Sindijai
Pauliņai (skolotāja Anita Kairiša),
Līgai Čirkai, Zanei Keišai, Nellijai Teilānei, Samantai Dzergačai
(skolotāja Līga Podkovirina).

Latvijas Bērnu bāreņu fonda dāvātā ekskursija uz
Robotu balli Rīgā

Šī
gada
martā
Tilžas
internātpamatskolas skolēniem
bija iespēja apmeklēt izstādi Rīgā.
Tādu iespēju skolēniem dāvāja
Latvijas Bērnu bāreņu fonds.
Ekskursijā brauca 14 skolēni no
4.-8.klasei. Pasākums norisinājās
Elkor Plaza telpās, kur varēja
aplūkot unikālu robotikas izstādi
„Robotu balle". Tajā bija redzami aptuveni 20 dažādi roboti,
kas tapuši 12 pasaules valstīs un
tiek izmantoti dažādās biznesa,
sociālo pakalpojumu un izklaides
jomās. Starptautisko kolekciju
papildināja arī robotikas sasniegumi no Latvijas un paplašinātās
realitātes tehnoloģijas. Izstādes
kolekciju
veidoja
robotikas
sasniegumi no visas pasaules –
Lielbritānijas, Kanādas, ASV, Francijas, Šveices, Vācijas, Japānas,
Slovēnijas, Jaunzēlandes, Kore-

24.martā
Rīgā,
Latviešu
biedrības namā, svinīgā ceremonijā
tika apbalvoti labākie sociālie
darbinieki Latvijā, kuri noteikti
konkursā “Labākais sociālais darbinieks 2016”.
Balvu nominācijā “Iedzīvotāju
izvirzītais sociālā dienesta sociālais
darbinieks” saņēma Balvu novada
Sociālā dienesta sociālā darbiniece
Kristīne Novika. Kristīnei tika pasniegta koka balva – “Četrlapu
āboliņš”, Labklājības ministrijas
Atzinības raksts, kā arī naudas balva
- Galactico dāvanu karte 400 EUR
vērtībā.
“Sociālā darbiniece Kristīne Novika darbā iegulda ne tikai zināšanas
un uzkrāto pieredzi, bet arī sirdi.
Pieņemšanas laikā visu uzmanību
velta klientam - uzklausa, iedziļinās
situācijā, analizē, iedrošina un

bija iespēja mēroties spēkos ar
robotiņu-galda tenisistu, apskatīt
deju programmu.
Skolēni apskatīja arī vienu no
jaunākajām tehnoloģijām – 3D
printeri darbībā.

Atzinības rakstu kategorijā “Iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais
darbinieks” pasniedz Labklājības ministrs Jānis Reirs.

Noslēgušās Latvijas amatierteātru
iestudējumu "Gada izrāde 2016"
reģionālās skates
Latvijas Nacionālais kultūras
centrs publicējis rezultātus par
notikušajām Rīgas, Vidzemes,
Latgales, Kurzemes un Zemgales
reģionu skatēm. Rezultāti iepriecina, jo viens no diviem kolektīviem,
kas saņēmis augstāko punktu skaitu – 49 punktus, ir Balvu neredzīgo
cilvēku teātra kopa "Redzēt ar sir-

Režisore Vaira Resne.
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di", kuri skatē piedalījās ar literāro
kompozīciju "Vārds". Režisore
Vaira Resne, scenogrāfe Astra
Ločmele-Ambarova.
Pavisam reģionālajās skatēs
piedalījās 84 amatierteātri. Skates
fināls notiks 2017.gada 22. un
23.aprīlī Rīgā, Dailes teātrī.
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Biedrība „Balvu vilciņš” uzsākuši projekta realizāciju
2017.gada 30.martā bērnu deju
kolektīva „Balvu vilciņš” vecākās
grupas dejotāji tikās Balvu muižā,
lai piedalītos meiteņu brunču
skiču veidošanas meistardarbnīcā.
Dejotāji, ievērojot Ziemeļlatgales
brunču strīpu izkārtošanas pamatprincipus, zīmēja un krāsoja
topošo tautas tērpu brunču ski
ces – unikālas un katram bruncim
atšķirīgas, kas vēlāk tiks saskaņotas
ar Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja speciālistiem un koriģētas
atbilstoši vēsturiskajai patiesībai.
Pēc tam no šīm skicēm tiks austi
unikāli, katrai dejotājai atšķirīgi,
Ziemeļlatgales brunči.
Pēc meistardarbnīcas dejotāji
devās uz Balvu Novada muzeju,
kur piedalījās muzejpedagoģiskā
nodarbībā
ar
interaktīvām
spēlēm un zināšanu pārbaudi

par mūsu novadam raksturīgo
nemateriālo
kultūras
mantojumu, īpašu uzmanību pievēršot
muzejā atrodamajām liecībām par
Ziemeļlatgales svētku tērpu izskatu
un izgatavošanu.
Biedrība „Balvu vilciņš” pateicas
amatniecei Ivetai Gabrānei un Balvu Novada muzeja darbiniekiem
par līdzdalību aktivitāšu īstenošanā.
Projekts
Nr.16.-07-AL19A019.2207-000008
„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 novada pašvaldību. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.-2020.ga
dam apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 8404,68 EUR, no kurām LAD
publiskais finansējums ir 7564,22,
bet Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums – 840,46 EUR.

Lielās talkas konkurss “Latvijai būt zaļai”
Latvija
nenoliedzami
pasaules kartē ieņem savu unikālo
vietu. Mums ir četri gadalaiki.
Mums ir jūra. Mums ir labs dze
ramais ūdens. Mums ir saglabāta
bioloģiskā daudzveidība. Mēs –
Latvijā dzīvojošie un visi tie, kuri mīl
Latviju, varam lepoties, ka dzīvojam
šeit. Un tāpēc ir nepieciešams arī
pasaulei parādīt mūsu vērtības.
Mēs varam būt īpaši ar to, ka kļūsim
pārtikuši, skaisti, veseli un bagāti,
pateicoties tam, ka spēsim harmo
niski un videi draudzīgi veidot mūsu
tagadni un nākotni. Mēs esam vienā
tīklojumā ar dabu, viens ar otru un
visu pasauli. Mums ir nepieciešams
radīt jaunu rīcības un domāšanas
platformu, kas apvienotu visus,
kuri uzskata, ka Latvijas nākotne,
pārticība un jaunais uzrāviens var
būt balstīts zinātnē, inovācijās,
veselības un vides tūrismā, eko
pārtikā utml.
Konkursa mērķi ir popularizēt
Latviju kā zaļāko valsti pasaulē,
veidot Latvijai jaunu starptautisko
tēlu, radīt Latvijā jaunu attieksmes
izrāvienu, kas būtu pozicionēts
uz
jaunākajām
tendencēm
pasaulē – ekoloģiju, digitalizāciju,
zinātni, veselību, izglītību un videi
minimāli kaitīgu rūpniecību un
lauksaimniecību, aizraut un ied-

vesmot arī cilvēkus visā pasaulē
rūpēties par vidi.
Konkursa uzdevums ir sagatavot video par tēmu – kā pastāstīt
citiem stāstu par Latviju kā zaļāko
valsti pasaulē?
Konkursa dalībnieks var būt
jebkurš Latvijas valstspiederīgais –
arī, ja dzīvo ārpus Latvijas robežām,
kā arī jebkurš citas valsts pilsonis,
kuru saista ideja par Latviju kā
zaļāko valsti pasaulē.
Konkursa
uzdevuma
īstenošanas laiks ir no šī gada
22.marta līdz pat 30.jūnijam.
Plašāki skaidrojumi par konkursa uzdevumu:
1. Video jābūt 1-3 minūšu garam
(ne īsākam par 1 minūti un ne
garākam par 3 minūtēm). Video
jāparādās šādiem atslēgas
vārdiem: Latvia, green, magnetic, destination, welcome.
2. Katras valsts dalībnieks video
var sagatavot savā valodā,
tam nav obligāti jābūt latviešu
valodā, taču nepieciešami
angļu subtitri. Svarīgs ir vizuālais
vēstījums.
3. Vēlams video augšupielādēt
youtube.com un iesūtīt saiti uz
to. Pēc konkursa beigām video
NEDRĪKST tikt dzēsts.

4. Konkursa
organizatori
(biedrība “Pēdas LV”) patur
tiesības uz iesūtītā video idejas un materiāla izmantošanu
turpmākām
aktivitātēm,
iepriekš par to informējot autoru/us.
5. Interesantākie
video
tiks
publicēti Lielās Talkas mājas
lapā talkas.lv kopā ar laureātu
video pēc konkursa beigām.
Konkursa vērtēšana - no
iesūtītajiem video tiks atlasīti 10
labākie, kurus vērtēs žūrija 5 komisijas locekļu sastāvā.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti
Eiropas Latviešu Apvienības rīkotās
konferences ietvaros 2017.gada
jūlijā.
Labāko video autoriem tiks
piešķirtas naudas balvas - Latvijas
apmeklējumam un zaļā skaistuma
izbaudīšanai.
1.vieta – balva 2000 EUR
vērtībā;
2.vieta – balva 1000 EUR
vērtībā;
3.vieta – balva 500 EUR vērtībā.
Vairāk par konkursu:
Evija Grīnmane
+371 29835605
evija.grinmane@talkas.lv

Par grupu nodarbībām Sociālā dienesta ģimenes atbalsta un rehabilitācijas nodaļā
Vārds „ģimene” katram cilvēkam
kaut ko izraisa. To nevar iedomāties
bez mums tuvākajiem cilvēkiem
- vecākiem, vecvecākiem, māsām
un brāļiem, kā arī bez mājām. Visās
civilizācijās ģimeni uzskata par
augstāko vērtību un cilvēka dzīves
piepildījumu. Lielas vai mazas,
savstarpēji ļoti atšķirīgas - ģimenes
ir visas valsts pamats.
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta Atbalsta un
rehabilitācijas nodaļas darbinieki
strādā ar mērķi stabilizēt un veidot
pozitīvu ģimenes atmosfēru, rodot
tajā sirds siltumu un dvēseliskumu.
Ģimenē mācītais un apgūtais ir pamats visai mūsu dzīvei.
Novada
un
pilsētas
iedzīvotājiem
ir
pieejamas
nodarbības gan individuāli, gan
grupās. Ir iespējas jaunajām
māmiņām, pusaudžiem, vecākiem
kopā ar bērniem, veselīgā dzīves
veida piekritējiem un Al-anon
ģimenes tuviniekiem un draugiem satikties vienuviet un justies
saprastiem.
Veiksmīgi
darbojas
atveseļošanas programma AA,

kuras dalībnieki ir pieņēmuši
lēmumu dzīvot skaidrībā. Ziņas
par citu cilvēku piederību AA un
Al-anon nedrīkst izpaust neviens,
nekādos apstākļos.
Minēto grupu nodarbību iniciatore un vadītāja ir psiholoģe
Skaidrīte Krakope, kura dienestā
strādā jau divus gadus. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu
psiholoģijā, veiksmīgi un pārdomāti
strādā ar skolu jaunatni, ģimenēm
un sniedz konsultācijas klientiem
pēc sociālo darbinieku nosūtījuma.
S. Krakopes idejas par izglītojošiem
pasākumiem un grupu nodarbībām
atbalsta kolēģes Inga Čipate un
Kristīne Novika, uzturot nodaļā
radošu gaisotni.
Marta mēnesī notikušas daudz
nodarbības - sirsnīgā gaisotnē
aizritēja jauno māmiņu tikšanās,
savstarpēji apmainoties ar pieredzi
bērniņu audzināšanā un ieklausoties speciālista padomos. Jaunās
māmiņas nolēma tikties 1 reizi
mēnesī, nākošā tikšanās 24.04.
pl.11.00. Tikpat regulāri satiekas
vecāki ar bērniem nodarbībās
“Darbosimies kopā”, lai zīmētu

visās varavīksnes krāsās. Aprīlī būs
pienākusi kārta dzeltenajai krāsai.
Joprojām aktuāla tēma ir
datoratkarība jauniešu vidū, tāpēc
grupu nodarbībās minētajai auditorijai notika spraigas diskusijas par
labāku risinājumu meklēšanu, lai
motivētu sevi mācībām. Savukārt
vecāki uzzināja iemeslus, kādēļ
bērni izrāda agresiju un kā to
novērst.
Grupu nodarbību apmeklētāji
darbojas speciālistu mudināti,
tāpēc liela artava līdzsadarbībā ir
Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas
darbiniecēm un nodaļas vadītājai
Līvijai Voroņinai. Bieži vien par smago, rūgto, sāpīgo negribās runāt,
bet, ja ir problēma, tad tā jārisina
soli pa solim - gudri un zinoši. Par
konsultācijām, nodarbībām droši
variet interesēties Sociālā dienesta
3.stāvā - Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļā vai zvanot pa tālruni
64521997.
Ina Bankova
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests

Balvu novadā
izveidoti
marķēti velo maršruti
Balvu
novada
pašvaldība
realizējusi projektu „Velomaršrutu
izveide un attīstība Balvu novadā”,
kura rezultātā tika izveidoti
marķēti velo maršruti Vīksnas un
Briežuciema pagastos, kā arī sagatavotas un izdotas šo maršrutu kartes
drukātā veidā.
Projekta mērķis - infrastruktūras
radīšana velo un lauku tūrisma
attīstībai Balvu novadā.
2016.gadā,
sadarbojoties
Kārsavas, Baltinavas, Rugāju, Balvu un Viļakas pašvaldību tūristu
speciālistiem, tika izveidots pirmais
marķētais velo maršruts Latgalē
“Rypoj vasals”, kas šī projekta ietvaros tika papildināts ar vietējo velo
maršrutu izveidi, pirms tam veicot
izpēti dabā un sagatavojot maršruta
norāžu shēmu.
Aktīvās atpūtas piekritēji –
vietējie iedzīvotāji un novada viesi,
varēs tuvāk iepazīt Balvu novada
Vīksnas un Briežuciema pagasta
teritoriju dabas un kultūrvides
pievilcību,
uzsākot
2017.gada
riteņbraukšanas sezonu.
Velo maršruts “Vīksnas aplis” ar kopējo garumu 29 km
riteņbraucējus vedīs cauri Vīksnas
pagasta teritorijai, daļa maršruta
ved pa bijušo dzelzceļa līnijas
Gulbene - Pitalova uzbērumu.

jauni

Savukārt vietējais velo maršruts
“Briežuciema aplis” ar plānoto
kopgarumu 22 km, riteņbraucējus
vedīs cauri Briežuciema pagasta
teritorijai, kur maršrutā ietverti
gan kultūrvēsturiski un dabas objekti, gan apskates saimniecību
apmeklējums.
Uzsākot riteņbraukšanas sezonu, tiks organizēti atraktīvi velo
maršrutu atklāšanas pasākumi.
Velo maršrutu kartes visiem interesentiem drukātā veidā būs pieejamas Balvu Tūrisma informācijas
centrā, Brīvības ielā 46, Balvos,
savukārt velo maršrutu kartes
elektroniskā (pdf) un GPS formātā
būs iespējams lejuplādēt www.turisms.balvi.lv, sadaļā Maršruti.
Projekts
īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma
“Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 3241.13 EUR, no tām Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējums ir 2917.02
EUR un pašvaldības finansējums ir
324.11EUR.

Turpmāk logu stiklu varēs nodot bez
maksas
Stikls ir viens no nedaudzajiem materiāliem, ko iespējams
pārstrādāt neskaitāmas reizes,
tomēr šobrīd Latvijā pārstrādei
nodot var tikai viena veida
stiklu - pudeļu un burku stiklu.
Tehnoloģijām
attīstoties,
paplašinās arī otrreiz izmantojamo
materiālu pārstrādes iespējas.
SIA “ZAAO” (ZAAO), būdams
inovatīvs un moderns atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums,
seko līdzi materiālu pārstrādes
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tendencēm Baltijā un Eiropā,
tāpēc ar 2017.gada 1.aprīli visos
ZAAO EKO laukumos parasto
logu stiklu iedzīvotāji var nodot
bez maksas.
Atgādinām, ka logu stiklam
jābūt bez rāmja, dekoratīvām
uzlīmēm
un
elementiem.
Spoguļstikls, dekoratīvais stikls un
automašīnu stikls netiks pieņemts!
Zane Legzdiņa
SIA “ZAAO”
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Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku zināšanai!
Sācies pavasaris un līdz ar
to arī daudzdzīvokļu mājās tiek
veikti remontdarbi. Lai šajās
mājās varētu veikt remontus,
kuru summa pārsniedz EUR 500
(p/a “SAN-TEX” apsaimniekotajās
mājās), ir nepieciešams dzīvokļu
īpašnieku kopības
lēmums.
Dzīvokļu
īpašnieku
kopības
sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās
mājas
dzīvokļu
īpašnieki.
Lēmumu pieņemšanas kārtību
daudzdzīvokļu
mājās
regulē
Dzīvokļu īpašuma likums. Ir 3
varianti, kā var pieņem lēmumus
daudzdzīvokļu mājā:
1.
Dzīvokļu
īpašnieku
kopsapulcē
Dzīvokļu
īpašnieku
kopsapulci sasauc pēc viena vai
vairāku dzīvokļu īpašnieku vai
pārvaldnieka
iniciatīvas.
Uz
dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, ne vēlāk kā nedēļu pirms
tās, rakstveidā vai citā dzīvokļu
īpašnieku kopības noteiktajā
kārtībā uzaicināms katrs dzīvokļa
īpašnieks. Uzaicinājumā norāda
kopsapulces norises vietu, laiku un
darba kārtību. Dzīvokļu īpašnieku
kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā
piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri
pārstāv vairāk nekā pusi no vi
siem dzīvokļu īpašumiem. Ja uz
kopsapulci neierodas noteiktais
dzīvokļu īpašnieku skaits, kopsapulce uzskatāma par nenotikušu.
Uz kopsapulci jāierodas ar
īpašuma apliecinošu dokumentu.
Ja dzīvokļa īpašums ir reģistrēts uz
vairākām personām, tad viņiem

ir jāvienojas, kurš pārstāvēs visu
intereses, uzrakstot pilnvaru (pie
notāra nav jāapstiprina). Ja dzīvokļa
īpašnieks pats nevar ierasties uz
kopsapulci, viņš var uzrakstīt piln
varu citai personai pārstāvēt viņa
intereses šajā sapulcē. Dzīvokļu
īpašnieki, kuri ieradušies uz kopsapulci, reģistrējas dalībnieku
reģistrācijas sarakstā. Dzīvokļu
īpašnieku
kopsapulcē
tiek
ievēlēts kopsapulces vadītājs un
protokolētājs.
2.
Nesasaucot
dzīvokļu
īpašnieku kopsapulci — aptaujas
veidā
Lēmumu var pieņemt arī
nesasaucot dzīvokļu īpašnieku
kopsapulci. To var izdarīt aptaujas veidā - dzīvokļa īpašnieks,
dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks katram
dzīvokļa īpašniekam nosūta rakstveida lēmuma projektu par lemjamo jautājumu un dokumentus, kas
saistīti ar lēmuma pieņemšanu, kā
arī norāda termiņu, kādā dzīvokļa
īpašnieks var rakstveidā balsot
“par” vai “pret” attiecīgā lēmuma
pieņemšanu. Termiņš nedrīkst
būt īsāks par divām nedēļām pēc
lēmuma projekta nosūtīšanas.
Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā
termiņā nav sniedzis rakstveida
atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis
pret lēmuma pieņemšanu.
Par balsošanas rezultātiem
dzīvokļa
īpašnieks,
dzīvokļu
īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks sagatavo
balsošanas protokolu un piecu

Izsludina pieteikšanos
konkursam “Sējējs 2017”

Zemkopības ministrija (ZM)
aicina lauku uzņēmējus, jaunos
zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku
vidū iecienītajam konkursam
“Sējējs 2017”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku
un pārtikas ražotāju nevalstiskās
organizācijas, bet arī lauku
attīstības konsultanti. Konkursa
dalībniekus šogad vērtēs astoņās
nominācijās un tiks pasniegta
arī balva par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā.
“Arī šogad aicinām lauku
uzņēmējus, jaunos zemniekus un
ģimenes laukos pretendēt uz Gada
balvu “Sējējs”. Vēlamies iedrošināt
pieteikties konkursam arī mazās
lauku saimniecības, jo vērtēšanas
kritēriji ir izstrādāti tā, lai katrs tiktu
vērtēts individuāli, neatkarīgi no
saimniecības lieluma. Būtiskākās
lietas, kas tiks ņemtas vērā, būs
saimniekošanas
prasme
un
ieguldītais darbs, kā arī uzņēmumu
sasniegumi. Strauji attīstoties
bioloģiskai lauksaimniecībai, ce
ram, ka atsaucīgi būs arī šīs nozares pārstāvji. Priecāsimies par katru
dalībnieku konkursā,” norāda
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.
Dalībnieki konkursā “Sējējs
2017” tiks vērtēti nominācijās –
“Gada lauku saimniecība”, kurā
vērtēs augkopības, piena un gaļas
ražošanas saimniecības, “Gada
uzņēmums pārtikas ražošanā”,
“Ģimene lauku sētā”, “Jaunais
veiksmīgais zemnieks”, “Bioloģiskā

darbdienu laikā nosūta to visiem
dzīvokļu īpašniekiem.
3. Citādi savstarpēji vienojoties
Lai pieņemtu lēmumu citādā
veidā, nekā divos iepriekšējos variantos, ir nepieciešama visu (100%)
dzīvokļu īpašnieku savstarpēja
vienošanās. Dzīvokļu īpašnieku
kopība ar visu dzīvokļu īpašnieku
piekrišanu var noteikt, kuri
jautājumi lemjami tikai dzīvokļu
īpašnieku kopsapulcē, kā turpmāk
sasaukt sapulces, kādā veidā veikt
aptaujas, kārtību, kādā sasaucamas
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
un noformējami tajās pieņemtie
lēmumi un protokoli. Ja tādas
100% vienošanās nav, tad lēmumi
jāpieņem izmantojot vienu no pir
majiem diviem variantiem. Nav
pieļaujams, ka dzīvokļa īpašnieks,
dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks vāc
parakstus staigājot pa dzīvokļiem
vai satiekot uz ielas, kāpņu telpās,
kamēr nav 100% kopības lēmuma
to darīt, jo mēdz būt situācijas, kad
tiek savākti paraksti 51% apmērā,
bet pārējie 49% īpašnieku pat nav
informēti kāds lēmums un par ko
tiek pieņemts.
Dzīvokļa īpašniek, Tev taču
rūp, kas notiek ar Tavas mājas
apsaimniekošanas maksu, kā tā
tiek tērēta, kādi darbi tiek veikti
Tavā mājā! Nāc uz kopības sapulci, piedalies aptaujā un atgriez
atpakaļ aptaujas anketu, izsakot
savu viedokli, aktīvi piedalies
mājas pārvaldīšanā!

Zemkopības

lauku saimniecība”, kā arī “Gada
LEADER projekts vietējā rīcības
grupā”. Pieteikumi dalībai šajās
nominācijās jāiesniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” konsultāciju birojos vai
Lauku atbalsta dienesta (LAD)
reģionālajās
lauksaimniecības
pārvaldēs, vai LAD Centrālajā
aparātā Klientu apkalpošanas daļā,
Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz
2017. gada 1. jūnijam.
Tāpat
šogad
dalībniekus
vērtēs arī nominācijās “Rītdienas
sējējs – mazpulks” un “Zinātne
praksē, inovācijas”. Nominācijā
“Rītdienas sējējs – mazpulks” pie
teikumus jāiesniedz biedrībā “Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas
ielā 28-2, LV-1014 līdz 2017. gada
9. jūnijam, savukārt nominācijā
“Zinātne praksē, inovācijas” – Latvijas Lauksaimniecības un meža
zinātņu
akadēmijā
(LLMZA),
Rīgā, Akadēmijas laukumā 1,
204. kabinetā līdz 2017. gada 30.
jūnijam.
Jau
vienpadsmito
gadu
tiks pasniegta balva par mūža
ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var izvirzīt ZM
un tās padotībā esošās iestādes,
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
nevalstiskās
organizācijas
un
LLMZA. Lai pieteiktu pretendentus balvai par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā, ZM Preses un
sabiedrisko attiecību nodaļā, Rīgā,
Republikas laukumā 2, 23. stāvā
2302. kabinetā jāiesniedz rakstisks
pieteikums (brīvā formā) līdz 2017.

ministrijas

gada 1. augustam.
Katrā konkursa grupā noteiks
vienu laureātu, kurš saņems Gada
balvu „Sējējs” (bronzas statuja),
diplomu un naudas balvu, kā arī
veicināšanas balvu saņēmējus.
Konkursa dalībniekus godinās
konkursa noslēguma pasākumā
2017. gada rudenī.
Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var tīmekļa
vietnē www.sejejs.lv.
Viktorija Kalniņa
Zemkopības ministrija
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Izmaiņas
dīzeļdegvielas,
kurai
piemēro samazināto akcīzes nodokļa
likmi, pieteikšanās termiņos

Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē, ka lauksaimniecības
produkcijas ražotāji 2017./2018.
saimnieciskajā gadā var iegādāties
marķētu
dīzeļdegvielu,
kurai
piemēro
samazināto
akcīzes
nodokļa likmi. Pieteikties minētās
dīzeļdegvielas
saņemšanai
šogad varēs elektroniski LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) vienlaicīgi ar pieteikšanos
platību maksājumu saņemšanai
– sākot no šā gada 11.aprīļa.
Pēdējā diena, kad varēs pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai ir
1.jūnijs.
Dīzeļdegviela tiek piešķirta
lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem izmantošanai tikai lauksaimniecības tehnikā –
traktortehnikā un lauksaimniecības
pašgājējmašīnās lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, kā arī kra-

vas pašpārvadājumiem. To var
iegādāties tad, ja tā tiek izmantota
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes apstrādāšanai, kas būs
apstiprināta platību maksājumu
vai atbalsta mazo lauksaimnieku
atbalsta
shēmā
saņemšanai;
tādas meža vai purva zemes
apstrādāšanai,
kurā
kultivē
dzērvenes vai mellenes, kā arī
zemes apstrādāšanai zem zivju
dīķiem, kurā audzē zivis vismaz 20
ha platībā. Precīzāki dīzeļdegvielas
saņemšanas nosacījumi ir lasāmi
LAD mājaslapā.
LAD ir veicis izmaiņas arī EPS,
lai atgādinātu lauksaimniekiem par
iespēju pieteikties dīzeļdegvielas
saņemšanai.
Klientiem
pēc
Vienotā iesnieguma iesniegšanas
sistēmā parādīsies uzaicinājums
pieteikties
dīzeļdegvielai
ar
samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Būs pieejams atbalsts mazo lauku
saimniecību attīstībai

Lauku atbalsta dienests (LAD)
izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības".
Projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2017. gada 1.jūnija līdz
30.jūnijam. Atbalsta pasākuma
mērķis ir veicināt mazo lauku
saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti,
efektivitāti, atbalstot kooperāciju
un tirgus pieejamību. Mazās lauku
saimniecības varēs saņemt 15 000
eiro vienreizēju atbalstu ražošanas
attīstībai.
Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ietver
darījumdarbības plānu, jāsagatavo
sadarbībā ar lauksaimniecības
nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto
konsultāciju
pakalpojumu
sniedzēju saraksts pieejams LAD
mājaslapā izvēlnē "Atbalsta veidi" –
“Projekti un investīcijas”.

Otrās
kārtas
pieejamais
kopējais publiskais finansējums
ir 18 747 336 eiro. Informācija par
finansējuma sadalījumu pa LAD
reģionālajām
lauksaimniecības
pārvaldēm, kā arī projekta
iesnieguma veidlapa pieejama
LAD mājaslapā.
Finansējums tiek piešķirts
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības
programmas pasākuma "Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība" ietvaros.
Projektu iesniegumi jāiesniedz,
izmantojot LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu,
vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālajā aparātā Zemkopības
ministrijas Klientu apkalpošanas
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2,
2. stāva foajē (tālr. 67095000).

No 11.aprīļa varēs pieteikties
platību maksājumu saņemšanai
Lauku atbalsta dienests informē,
ka no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot
Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena,
kad atbalsta maksājumiem varēs
pieteikties ar kavējuma sankciju, ir
15.jūnijs.
Pieteikties
platību
maksājumiem būs iespējams LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) – tieši tāpat, kā tas tika darīts
2016.gadā.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar
interneta pieslēgumu, kā arī nav
nepieciešamo datorprasmju, lai
varētu iesniegt iesniegumu EPS,
LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē
klātienes konsultācijas daudzos
pagastu centros, lai palīdzētu
klien
tiem aizpildīt pieteikumus
elektroniski. Lauksaimniekiem bez
maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju
laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu
apkalpošanas centrus. Informāciju
par klātienes konsultāciju laikiem
un norises vietām var lasīt LAD
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mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās
platību maksājumiem elektroniski”.
LAD vērš uzmanību, ka, piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir daudzi
būtiski ieguvumi. Viens no tiem –
iespēja saņemt maksājumus ātrāk.
Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams
novērst jau pieteikuma iesniegšanas
brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no
sankcijām. LAD var pagūt nosūtīt arī
brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 25.jūnijam
iesniegt labojumus, nesaņemot
par to sankcijas. Šādus labojumus
nebūtu iespējams konstatēt papīra
formātā iesniegtajos iesniegumos.
Sistēma sniegs brīdinājumus arī
gadījumos, ja klients aizmirsīs pie
teikties kādam no atbalsta veid
iem, ko būtu iespējams saņemt,
kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas
platības.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumos
lauksaimnieki
var
saņemt
konsultācijas
jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā
klātienē, rakstot e-pastu: klienti@
lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo
tālruni 67095000.
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Pasākumi Balvu novadā

Balvu pilsēta
11.aprīlī plkst.14:00 Balvu
Centrālajā bibliotēkā tikšanās ar
rakstnieku Māri Bērziņu, romāna
“Svina garša” autoru.
18.aprīlī plkst.10:00 Topošo
līderu skola Balvu Bērnu un
jauniešu centrā.
20.aprīlī plkst.15:00 Izstādes
“Izkāpt no ikdienišķā” atklāšana
Balvu Novada muzejā.
21.aprīlī plkst.19:00 Filma, ko
piedāvā Starptautiskā ekumēniskā
brālība Net for God Balvu Sakrālās
kultūras centrā
21.aprīlī no plkst.18:00-21:00
Bibliotēku nakts kopā ar Jāņa
Jaunsudrabiņa "Balto grāmatu"
Balvu Centrālajā bibliotēkā.
22.aprīlī plkst.18:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centra vidējās
paaudzes deju kolektīva „Nebēda”
draugu koncerts „PĒC TOLKAS”
Balvu pamatskolas sporta zālē.
Piedalās:
Kokneses
kultūras
nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Liepavots”. Vadītāja Inta Balode.
Līgatnes
novada
vidējās
paaudzes deju kolektīvs "Zeperi".
Vadītāja Liene Frīdberga.
Gulbenes Kultūras centra
vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Apinītis”. Vadītāja Edīte Ķikuste.
Ludzas Kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Reizē”.
Vadītāja Sarmīte Stapule.
VEF Kultūras pils deju kopa
„Bramaņi”. Vadītāja Taiga Ludborža.
Alūksnes Tautas nama ģimeņu
deju kopa „Jukums” un Balvu
Kultūras un atpūtas centra vidējās
paaudzes deju kopa „Nebēda”.
Vadītājs Agris Veismanis.
26.aprīlī plkst.17:00 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas

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

audzēkņu koncerts Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
Balvu pagasts
12.aprīlī plkst.10:00 Garīgie
dziedājumi Balvu pagasta Tautas
namā.
Briežuciema pagasts
22.aprīlī plkst.20:00 Pavasara
koncerts
Briežuciemā,
ieeja
brīva. Plkst.22:00 dejas, spēlēs
grupa "Rolise". Ieejas maksa līdz
plkst.23:00 2,00 EUR, pēc tam
3,00 EUR.

Kubulu pagasts
22.aprīlī
plkst.12:00
Meistarklases Starptautiskajai dejas dienai veltītā pasākuma "Deja
iedvesmo" ietvaros Kubulu pagasta Kultūras namā. Plkst.18:00
mūsdienu deju koncerts.
23.aprīlī plkst.18:00 Ulda
Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra
"Slieksnis" komēdija "Pidžama
sešiem" II daļās Kubulu pagasta
Kultūras namā. Ieejas maksa 2,00
EUR.
Tilžas pagasts
26.aprīlī plkst.10:00 Pirms
skolas mazo erudītu konkurss
"Mazais prātnieks" Tilžas pagasta
Kultūras namā.
Vīksnas pagasts
29.aprīlī plkst.10:00 Balvu novada amatierteātru un dramatisko
kolektīvu skate Vīksnas pagasta
Tautas namā.
Izstādes
- Bērzpils Saietu nama 2.stāvā
visu aprīļa mēnesi skatāma Ritas
Keišas fotogrāfiju izstāde.
- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāmi Baltinavas Mūzikas un

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

mākslas skolas absolventu skolas nobeiguma darbi un izstāde
“Lūgšanu grāmatas un rožukroņi”.
- Balvu Novada muzejā
skatāma fotoizstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma
Rēzeknes
Mākslas
un dizaina vidusskolas izstāde
“Mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu
pasaulē”.
- Kubulu pagasta Kultūras
namā skatāma Gaļinas Gruziņas
karikatūru izstāde.
- Krišjāņu pagasta Tautas namā
skatāma Līgas Veigules darbu
izstāde “Krāsu spēles”.
- Lazdulejas pagasta Saietu
namā aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas 2.
un 5.klašu audzēkņu radošo darbu
izstāde “Tējas laiks ar kūciņām”.
Skolotāja Anita Kairiša.
- Ā.Baranovskas ģimenes ārsta
praksē skatāma Balvu Mākslas
skolas 2.klases audzēkņu darbu
izstāde “Latvijas daba”. Skolotāja
Anita Kairiša.
- Balvu novada pašvaldības
2.stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
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Lauku labumu tirdziņš

13.maijā Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra
notiks tradicionālais ikmēneša
lauku labumu tirdziņš. Aicinām
ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai
iegādātos dažādus lauku labumus,
sezonas augļus un dārzeņus, kā
arī amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un

amatu meistariem!
Piedalīties aicinām vietējos
zemniekus,
amatniekus
un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās obligāta (līdz 10.maijam) Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot
26461435, 29272948.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Rita Šubeniece
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