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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

14. (172.) numurs
Atsācis strādāt Balvu
Sporta skolas peldbaseins

Pēc vasaras pārtraukuma
darboties atsācis Balvu Sporta
skolas peldbaseins (Dārza
iela 2, Balvi). Darba laiks no
plkst.09:00-22:00.

Ievēl Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS)
Veselības un sociālo
jautājumu komiteju
Augustā
notika
LPS
Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēde, kur tās sākumā
tika ievēlēta komitejas vadība.
Par priekšsēdētāja vietnieci
kļuva Balvu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova. Komitejas turpinājumā
Veselības ministrijas valsts
sekretārs Kārlis Ketners un
Stratēģiskās
plānošanas
nodaļas
vadītāja
Kristīne
Kļaviņa iepazīstināja klātesošos
ar veselības aprūpes sistēmas
reformu
un
plānotajiem
pasākumiem šajā aspektā.
K.Ketners uzsvēra, ka saruna
minētajā komitejā ir tikai sākums
diskusijai par pašvaldību lomu
primārajā veselības aprūpē.

Droša interneta
vēstnesis Balvu
Centrālajā bibliotēkā

Balvu novada skolas darbam gatavas!
Jo tālāk jūrā brieni,
jo dziļāka tā top;
jo tālāk zinības mācies,
jo nepārbrienamas tās top.
(R.Kaudzīte)
Kad dārzā uzzied pirmās
asteres un gladiolas, kad krāsoties
sāk pīlādžogas, tuvojas septembris
– mēnesis, kas ikviena cilvēka sirdij
liek iepukstēties mazliet straujāk,
atsaucot atmiņā savus skolas
gadus, pošot skolas gaitām bērnus
un mazbērnus vai gaidot satikšanos
ar
saviem
klasesbiedriem,
skolotājiem.
Jaunais mācību gads, kā
vienmēr, sākas ar iepriekšējā
gada izvērtējumu un nākotnes
redzējuma veidošanu. Arī šogad
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes speciālisti un Domes
priekšsēdētāja vietniece A.Petrova
mēroja ceļu uz katru izglītības
iestādi, lai redzētu paveikto un
nepieciešamos
uzlabojumus

turpmāk. Ir patīkami gadu no
gada redzēt, kā skolu kolektīvi
radoši, saviem spēkiem sakārto
skolas vidi. Te milzīgs paldies
jāsaka skolu direktoriem, pagastu
pārvaldniekiem,
bet
īpaši
tehniskajiem darbiniekiem, kuri
daudzu gadu garumā jau kļuvuši
gandrīz par celtniekiem. Vērojot
skolas un bērnudārzus, jāatzīst,
ka jādomā par to, lai skolēniem
būtu iespējams mācīties 21.gs.
atbilstošā mācību vidē, tas
ir – modernos, ar jaunākajām
tehnoloģijām aprīkotos mācību
kabinetos. Apmeklējot izglītības
iestādes,
uzmanība
tika
pievērsta izglītojamo skaitam,
nodrošinājumam ar pedagogiem,
iestāžu fiziskajai videi, mācību
un metodiskajai jomai. Gribas
uzsvērt profesionālās ievirzes skolu
(mūzikas, mākslas, sporta) labo
līmeni gadu no gada, kuras nes
Balvu novada vārdu valstī.
Gandrīz
visās
skolās
ir

iespēja nodrošināt kvalitatīvu
dabaszinātņu priekšmetu apguvi.
Skolas ir nodrošinātas ar datoriem,
tomēr tie pārsvarā ir nolietojušies.
Tāpēc ESF specifiskā atbalsta
mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi”
ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā
un Balvu pamatskolā būs iespēja
iegādāties jaunu tehniku.
Balvu
novada
pašvaldība
izglītībai tērē 38,9% no budžeta
gan skolēnu pārvadājumiem,
gan brīvpusdienām, gan mācību
līdzekļiem, interešu izglītībai un
citām izglītības iestāžu vajadzībām.
2017./18.m.g. mums izglītības
sistēmā būs jādzīvo ar domu par
jaunā izglītības satura ieviešanu,
6-gadīgo skolas gaitām, metodisko
darbu jaunā izpratnē, skolotāju
kvalitātes pakāpju noteikšanā, par
Tilžas internātpamatskolas nākotni.
Mēs esam gatavi pārmaiņām,
rūpīgi mācoties, ieklausoties.
Provizoriskie dati 2017./18.

m.g. - 1.-12.klasēs skolas gaitas
varētu uzsākt 1302 skolēni,
Balvu profesionālās izglītības
programmās
42
skolēni,
pirmsskolas izglītības programmās
- 564. Novada skolās skolēnu skaits
šogad samazinās par apmēram
70 audzēkņiem, salīdzinot ar
pagājušo gadu. Skolēnu skaita
samazināšanās vērojama gandrīz
lielākajā daļa no pašvaldībām
valstī. Tas nozīmē, ka ļoti nopietni
jāvērtē izglītības kvalitāte, jādomā
par katras lauku skolas nākotni un
pastāvēšanu.
Sveicu skolēnus, pedagogus,
darbiniekus, skolēnu vecākus
Zinību dienā, novēlot visiem
notikumiem bagātu, piedzīvojumu
pilnu, zināšanu pārpilnu un
jēgpilnu mācību gadu!
Inta Kaļva
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja

1.septembra – Zinību dienas - pasākumi Balvu novada skolās
•Jaunā mācību gada krāsains
sākums Balvu Valsts ģimnāzijā
plkst.10.00 skolas priekšpagalmā;
•Zinību diena Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
plkst.10.00 skolas Aktu zālē;
•Balvu pamatskolā Zinību dienas
pasākums plkst.9.00;
•Bērzpils
vidusskolā
svinīgs
pasākums plkst.10.30;
•Bērzpils vidusskolas Krišjāņu
filiālē Zinību dienas pasākums
plkst.9.00;

•Stacijas
pamatskolā
svinīgs
pasākums plkst.9.00;
•Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiālē Zinību dienas pasākums
plkst.9.00;
•Tilžas
vidusskolā
svinīgs
pasākums plkst.10.00;
•Tilžas
vidusskolas
Vectilžas
pirmsskolas izglītības grupā svinīgs
pasākums
plkst.11.10,
vecāku
sapulce plkst.12.00;
•Tilžas internātpamatskolā Zinību
dienas pasākums plkst.11.00;

•Balvu Mākslas skolā svinīgs
pasākums plkst.14.00;
•Balvu Mūzikas skolā Zinību
dienas pasākums plkst.15.00;
•Balvu Sporta skolā Zinību dienas
pasākumi dažādos laikos pa
sekcijām;
•Pirmsskolas izglītības iestādē
“Pīlādzītis”
svinīgs
pasākums
“Bizmārītes
Zinību
dienā”
plkst.9.30;
•Pirmsskolas izglītības iestādē
“Sienāzītis” svinīgs pasākums zālē

plkst.10.30;
•Bērzkalnes pirmsskolas izglītības
iestādē Zinību dienas “Jautrais
brīdis” grupiņās plkst.9.30;
•Tilžas
pirmsskolas
izglītības
iestādē
svinīgais
pasākums
plkst.10.00, bet jau no paša rīta
bērnus sagaidīs un visas dienas
garumā priecēs Ezis un Zaķis;
•Kubulu pirmsskolas izglītības
iestādē “Ieviņa” svētku rīts zālē
plkst.10.00, bet jau no plkst. 7.309.00 bērnus sagaidīs jautrie klauni.

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

24.-25.08. notika drošāka
interneta centra reģionālo
vēstnešu
programmas
apmācības, ko rīkoja “Latvijas
Drošāka interneta centrs”.
Tur tika runāts par drošību
internetā, par sociālo platformu
veidiem, par medijpratību un
tās stiprināšanu. Reģionālie
vēstneši
ieguva
apliecību
par
dalību
ievadseminārā
un saņēma jauno mācību
materiālu. Ik mēnesi “Latvijas
Drošāka interneta centra”
reģionālie vēstneši tiks informēti
par aktualitātēm un jaunākajiem
izglītojošajiem materiāliem par
drošību internetā.
Balvu Centrālajā bibliotēkā
šāds vēstnesis ir bērnu un
jauniešu
lasītavas
vecākā
bibliotekāre Evita Arule. Ja jums
ir kādi jautājumi, neskaidrības,
nepieciešama konsultācija vai
informatīva lekcija, tad rakstiet
uz e-pastu evita@balvurcb.lv
vai zvaniet uz tālr.: 64522111.

Informācija daudzbērnu
ģimenēm

VSIA
“Autotransporta
direkcija” informē, ka no 2017.
gada
1.jūlija
daudzbērnu
ģimenes
locekļi,
braucot
reģionālo maršrutu autobusos
un vilcienos, ir tiesīgi saņemt
atlaidi 25% apmērā no viena
brauciena biļetes, savukārt no
1.septembra – 20% apmērā no
abonementa biļetes cenas.
Atlaidi var saņemt daudzbērnu
ģimenes locekļi, kuri biļetes
iegādes brīdī uzrāda 3+
Ģimenes karti un pasi, personas
apliecību jeb ID karti un
skolēnu apliecību, ja bērna
vecums nepārsniedz 15 gadus.
Jautājumu, kas saistīti ar 3+
Ģimenes kartes izsniegšanas
vai lietošanas nosacījumiem,
gadījumā aicinām sazināties ar
Sabiedrības integrācijas fondu,
zvanot pa tālruni 67078174.
Papildu informācija pieejama
mājaslapā www.godagimene.lv.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Notikumiem bagāts pēdējais vasaras
mēnesis

Iepriekšējā nedēļa noslēdzās un šī nedēļa iesākās ar krīzes situāciju
lauksaimniecībā. Dabas apstākļi šovasar ir pēdējo gadu desmitu vasarām
neraksturīgi. Paldies Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, zemkopības
ministram Jānim Dūklāvam, vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram Kasparam Gerhardam par sapratni, jo kopā ar Latgales
pašvaldību vadītājiem tika panākts, ka tiek izsludināta ārkārtas situācija
27 novados Latgalē un Vidzemē. Arī Balvu novada Dome šo jautājumu
aktualizēja un apstiprināja virzīšanai uz Ministru Kabinetu. Ļoti ceru, ka
vismaz daļu ražas varēs saglābt.
Līdz šim brīdim ir notikuši konkursi uz vakantajām vietām Balvu novada
pašvaldības iestādēs, kur uz šiem brīvajiem amatiem ir pieņemti profesionāli
cilvēki. Tāpat izmaiņas piedzīvoja A/S “Balvu enerģija” padome, kuras
darbību regulē normatīvie akti. Tagad padomē ir sākuši strādāt cilvēki,
kuri sevi ir pierādījuši veiksmīgi attīstot biznesu dažādās jomās. Ļoti ceru,
ka viņu zināšanas noderēs turpmākajā uzņēmuma attīstībā. Jāatzīmē, ka
šobrīd nav paredzēts celt tarifu par patērēto siltumenerģiju.
Attiecībā un atkritumu apsaimniekošanu, cenas kāpums ir īslaicīgs.
Kā jau iepriekš esmu minējis, tad darbs pie atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu un tarifa pārskatīšanas nav apstājies.
Augusta mēneša 18. datumā notika Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) kārtējais kongress. Tas notika Alūksnē un ar vēsturiskām izmaiņām,
jo LPS posteni, pēc 23 gadu darbības, atstāja tās ilggadējais vadītājs
Andris Jaunsleinis. Kongresā tika ievēlēts jauns LPS priekšsēdētājs – Gints
Kaminskis. Pateicoties kolēģu atbalstam, LPS valdē turpmāk darbošos arī
es. Var atzīmēt, ka no Latgales LPS valdē darbosies vairāku pašvaldību
vadītāji.
Tuvojas 1.septembris. Mazajiem un lielajiem censoņiem gribu novēlēt
ar jaunu sparu doties zinību laukos un ievākt kārtējo bagātīgo zināšanu
“ražu”.

Ievēlēti trīs jauni vadītāji

10.augusta
Balvu
novada
Domes sēdē tika ievēlētas Balvu
novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta un Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājas.
Sociālo dienestu šobrīd vada
Viktorija Puka, bet Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldi Inta
Kaļva.
Turpretim
29.augusta
ārkārtas domes sēdē par Balvu
pamatskolas direktori ievēlēja
Larisu Krištopanovu.
Sociālā
dienesta
vadītāja
Viktorija Puka ieguvusi jurista
kvalifikāciju Rēzeknes Augstskolā,
kā arī apguvusi 3 semestrus
Daugavpils Universitātes maģistra
studiju programmā “Sabiedrības
un iestāžu vadība”. Balvu novada
pašvaldības Sociālajā dienestā
strādā kopš 2015.gada septembra.
Nepilnus divus gadus, strādājot
par juriskonsulti un administratīvās
un plānošanas nodaļas vadītāju,
V.Puka
iepazinusi
Sociālā
dienesta darba specifiku: “Esmu
bijusi klāt visos svarīgākajos
dienesta notikumos un darbībās.
Piedalījos
iknedēļas
nodaļu
vadītāju sapulcēs, kurās tika
domāta stratēģija dienesta un
katras nodaļas darbam. Esmu
pārliecināta, ka Sociālajā dienestā
pārzinu lielu daļu darba, nekas
nav svešs, vienmēr esmu bijusi
blakus vadītājam. Ceru, ka varēšu
attaisnot visu cerības un pildīt
savus pienākumus godam – attīstīt
Sociālo dienestu arī turpmāk un
būt par labu vadītāju.”
Izglītības,
kultūras
un
sporta pārvaldes vadītāja Inta
Kaļva V.Lāča Liepājas valsts

pedagoģiskajā institūtā ieguvusi
diplomu par augstāko izglītību
(izglītība pielīdzināta maģistra
grādam), piešķirtā kvalifikācija
ir latviešu valodas un literatūras
specialitāte,
bet
Latvijas
Universitātē iegūts maģistra grāds
pedagoģijā. Kopš 2015.gada I.Kaļva
vadījusi pašvaldības aģentūru
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs”, pirms tam septiņus gadus
strādājusi par izpilddirektori Balvu
novada pašvaldībā. Pirms darba
pašvaldībā, strādājot par Stacijas
pamatskolas direktori, esot par
valdes locekli Latvijas izglītības
vadītāju asociācijā, vadot Balvu
rajona
direktoru
metodisko
apvienību u.c. iegūta liela praktiskā
darba pieredze arī izglītības jomā.
Balvu pamatskolas direktore
Larisa
Krištopanova
ieguvusi
Latvijas
Universitātes
(LU)
filoloģijas bakalaura diplomu,
LU pedagoģijas maģistra grādu,
piešķirtā kvalifikācija latviešu
valodas un literatūras skolotāja, kā
arī LU ģeogrāfijas un pamatizglītības
dabaszinību skolotājas diplomu.
Skolās strādājusi jau 24 gadus, bet
tieši Balvu pamatskolā 15 darba
gadus. Uzrunājot deputātus, Larisa
Krištopanova teica: “Es ceru, ka
ar savu ļoti labo kolektīvu mēs
noturēsim skolā tikpat augstu
līmeni, kā tas ir bijis direktores
Māras Pimanovas laikā un
centīsimies būt vēl labāki! Ļoti
labu skolu mēs vēlamies padarīt
par ļoti labu skolu ar plusiņa zīmi”.
Lai jaunievēlētajām vadītājam
izturība, izdošanās un neizsīkstošs
darba spars šajos amatos!

Izglītības darbinieki tiekas ikgadējā konferencē

30.augustā
Balvu
Valsts
ģimnāzijā notika ikgadējā Balvu,
Baltinavas un Rugāju novada
izglītības darbinieku, izglītības
iestāžu vadības komandu, mācību
priekšmetu metodisko apvienību
vadītāju augusta konference, kuras
tēma bija “Pārliecība, vērtības un
kompetence izglītībā”.
Kā ik gadu šajā konferencē tika
godināti skolotāji, kuri ir beiguši
savas darba gaitas. Par ieguldījumu
izglītības darba vadībā tika teikts
paldies Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes bijušajai vadītājai
Norai Apinei un ilggadējai Balvu
pamatskolas direktorei Mārai
Pimanovai. Par darbu skolās
tika teikts paldies Balvu Valsts
ģimnāzijas matemātikas skolotājai
Lucijai Boldānei, angļu valodas
skolotājai
Vilmai
Garančai,
vācu valodas skolotājai Alinai
Vestfālei, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
un Balvu Valsts ģimnāzijas
mūzikas skolotājai Anastasijai
Ločmelei un Baltinavas Kristīgās
internātpamatskolas
mājturības
skolotājam Ojāram Lācim.
Konferences
dalībnieki
tika iepazīstināti ar jaunajiem
skolotājiem, kuri izvēlējušies nebūt
ne vieglo pedagoga profesiju
un ir gatavi šim nopietnajam
izaicinājumam. Tilžas vidusskolā
savas darba gaitas uzsāks skolotāja
Liene Karole, kura mācīs angļu
valodu, Stacijas pamatskolā –
Viktorija Kokoreviča, kura pasniegs
mūzikas
stundas.
Jāatzīmē,
ka Viktorija pati ir šīs skolas
absolvente. Jaunā statusā sākusi
darboties ar Larisa Krištopanova
– tagad kā Balvu pamatskolas
direktore. Arī Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldē ir jaunums
- ar 1.septembri darba gaitas
projekta ietvaros uzsāks karjeras
konsultante Anita Laurena.
Tika godināta arī jaunā
Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, kuru
sveica Balvu novada izglītības
iestāžu
direktoru
padomes
vadītāja Iluta Bērziša.
Konferencē
klātesošos
uzrunāja arī Balvu, Baltinavas
un Rugāju novadu Domju
pārstāvji. Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova priecājās redzēt plašo
izglītības darbinieku saimi ziedošus, smaidīgus, skaistus,
atpūtušos un dzirkstošām acīm,
teikdama: “Ja mēs jautātu ozolam,
kā viņam izdodas gadu simteņiem
nostāvēt pretī visām vētrām, viņš
mums atbildētu – spītējot. Ja mēs
jautātu ābelei, kā viņai izdodas
katru pavasari tik skaisti ziedēt
un rudeņos dot bagātu ražu, viņa
noteikti atbildētu – mīlējot. Un, ja es
jautātu jums, cienījamie pedagogi,
kā jums izdodas ikdienā nākt klasēs
dzirkstošam acīm, noturēt pozitīvo
enerģiju, iedvesmot, neļaut ieslīgt
bezcerībā, dot cerību nākotnei,
jūs noteikti teiktu – mīlējot. Un
kā jums izdodas nostāties pretī
un nostāvēt pretī visām intrigām,
kā mēs bieži vien runājam,
nesakārtotajai izglītības sistēmai,
jūs noteikti teiktu spītējot, mīlējot
savus bērnus, savu profesiju un
spītējot visam tam, kas traucē
ikdienā strādāt. Gribu vēlēt, lai
jums visiem kopā izdodos augstu
noturēt izglītības kvalitātes latiņu,
lai ir šī sacensība starp skolām un,
lai šie rezultāti iet tikai uz augšu. Lai
jums ražens jaunais mācību gads!”
Balvu Romas katoļu draudzes
priesteris Mārtiņš Klušs, uzrunājot
konferences dalībniekus, uzsvēra
atbildības nozīmi mūsu ikdienā:
“Lai mēs katrs būtu atbildīgi
savā darbā un savu priekšmetu
realizētāji, jo no mums, no
mūsu atbildības ir atkarīga
mūsu sabiedrība, mūsu nākamā
paaudze, mūsu zeme, mūsu
Latvija. Ar šo atbildības sajūtu, ar
šo radošumu, un savu enerģiju mēs

esam aicināti veikt mūsu darbu,
protams, lūdzot arī palīdzību no
Debesu Tēva, viņa svētību un
žēlastību katrā mūsu dzīves ceļā.”
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
konferences noslēgumā novēlēja
kolēģiem: “Lielu uzdrīkstēšanos,
apņēmību, un spēku mainīt
sevi, mainīties atbilstoši 21.gs.
un tā pieprasījumam!”. I. Kaļva
aicināja atbalstīt tik ilgi gaidīto
jauno mācību saturu, domāt uz
priekšu un mācīties! “Mīļie kolēģi,
pamanīsim un pavērtēsim citu
izaugsmi un priecāsimies par to!
Būsim drosmīgi teikt labos vārdus!
Lai katra jaunā mācību gada diena
sākas ar pārliecību par to, ka varam
sasniegt savus mērķus. Novēlu
drosmi uzņemties atbildību par
katru soli šo mērķu sasniegšanai!
Labu veselību, optimismu, ticību
saviem spēkiem, mīlestību, prieku
pašu ģimenēs un Dieva svētību
ikdienā!” Klātesošos ar dziesmām
priecēja Baltinavas vidusskolas
vokālais ansamblis “Vērmelīte” un
Stacijas pamatskolas absolvente
Dagmāra Laicāne.
Konferences
turpinājumā
varēja klausīties lektora Rolanda
Ozola prezentāciju “Pārliecību,
pieņēmumu un vērtību spēks
pedagogu profesionālajā darbībā”.
Bioloģijas un ķīmijas skolotāji
apmeklēja
meistardarbnīcas
“Jēdzienu izpratnes veidošana
ķīmijā kā kompetenču pieejā
organizēta mācību satura pamats”
un “Caurviju prasmju attīstīšana
bioloģijas stundās”. Tajā paša laikā
fizikas un matemātikas skolotāji
apmeklēja meistarklasi “Fizikas
un
matemātikas
integrēšana
starpdisciplinārās
mācībās
kompetenču
saturā
balstītās
izglītības kontekstā” un norisinājās
arī darbs mācību priekšmetu
metodiskajās apvienībās.

Sociālā dienesta informācija iedzīvotājiem

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests atgādina, ka
līdz 2017.gada 18.decembrim (par
2017.gada periodu) tiek pieņemti
iesniegumi
no
vecākiem/
aizbildņiem, lai saņemtu pabalstu
skolas piederumu iegādei trūcīgu,
maznodrošinātu,
daudzbērnu
ģimeņu bērniem, bērniem ar
invaliditāti, bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem.
Pabalstu var saņemt par bērnu,
kurš pirmsskolas izglītības iestādē
apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku
apmācību programmu vai apmeklē
Balvu novada vispārizglītojošo
mācību iestādi, un gadījumos,

kad bērns līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai apgūst arodizglītību
ārpus novada mācību iestādes –
programmā, kura netiek piedāvāta
pašvaldības teritorijā esošajās
mācību iestādēs. Pabalsta apmērs
ne vairāk kā 10% no minimālās
algas gadā vienam bērnam
(šogad 38,00 euro. Iesniegumam
jāpievieno pirkuma iegādes čeks/
kvīts ar personas rekvizītiem).
Pabalsta izmaksas kārtību
nosaka Balvu novada pašvaldības
2015.gada 12.februāra saistošie
noteikumi Nr.8/2015 “Par sociālās
palīdzības
pabalstiem
Balvu
novadā”,
2015.gada
12.marta
saistošie noteikumi Nr.10/2015

Ārkārtas domes sēde

Šī gada 29.augustā notika Balvu
novada Domes ārkārtas sēde,
kurā piedalījās 8 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Inta
Kaļva, Svetlana Pavlovska, Tālis
Korlašs, Aija Mežale. Sēdē tika
izskatīti kopumā 6 jautājumi.
Par ārkārtējo stāvokli
Domes deputāti lēma aicināt
LR Ministru kabinetu izsludināt
ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā
Balvu novada administratīvajā
teritorijā, paredzot noteiktā režīma
darbības ietekmi lauksaimniecības
uzņēmumiem vismaz 24 mēnešus,
aicināt LR ZM realizēt uzņēmēju

atbalsta
pasākumus
krīzes
situācijas pārvarēšanai, aicināt
LR MK sniegt finansiālu atbalstu
novada uzņēmējiem, lai daļēji
kompensētu zaudējumus, kas
radušies plūdu rezultātā, aicināt
LR VARAM ierosināt grozījumus
normatīvajos aktos, definējot
“krīzes situāciju”, kā arī, paredzēt
tiesības pašvaldībām izsludināt
krīzes situāciju.
Par adreses piešķiršanu
Lēma piešķirt adreses Balvu
novada pašvaldībai piederošajai
apbūvei paredzētajām zemes
vienībām.
Par iecelšanu amatā
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“Par papildus palīdzību Balvu
novadā”,
2015.gada
12.marta
saistošie noteikumi Nr.9/2015
“Par Balvu novada pašvaldības
garantijām bāreņiem un bez
vecāku
gādības
palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm”.
Klientu pieņemšanas laiks:
Balvu pilsētā (Raiņa iela 52):
Pirmdiena: 8:30-18:00
Trešdiena: 8:30-17:00
Piektdiena: 8:30-12:00
Pagastu teritorijās saskaņā ar
sociālo
darbinieku
klientu
pieņemšanas laikiem.
Tālr.: 64521176; mob.: 25608650

Deputāti lēma iecelt Larisu
Krištopanovu par Balvu novada
pašvaldības Balvu pamatskolas
direktori.
Par komisiju ievēlēšanu
Lēma ievēlēt Interešu izglītības
programmu
izvērtēšanas
un
mērķdotāciju sadales komisiju
šādā sastāvā: Inta Kaļva, Jānis
Zakarīts, Imanta Serdāne, Gunta
Raibekaze, Ilona Naļivaiko, Terēza
Čudarkina, Linda Igaune, Uldis
Arnicāns. Tāpat arī lēma ievēlēt
Pieaugušo neformālās izglītības
licencēšanas
komisiju
šādā
sastāvā: Inta Kaļva, Eva Smirnova,
Ilona Naļivaiko.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 31.augusts

Domes sēde
Šī gada 10.augustā notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā piedalījās 14 deputāti
– Aigars Pušpurs, Anita Petrova,
Aivars Kindzuls, Egons Salmanis,
Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra
Kindzule, Sandis Puks, Svetlana
Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis
Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts,
Andris Kazinovskis. Sēdē tika
izskatīti kopumā 46 jautājumi.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Deputāti
lēma
pieņemt
saistošo noteikumu Nr.4/2017
“Grozījums Balvu novada domes
2015.gada 12.marta saistošajos
noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez
vecāku
gādības
palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm”” un saistošo
noteikumu Nr.5/2017 „Grozījumi
Balvu novada domes 2011.gada
12.maija saistošajos noteikumos
Nr.14/2011 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novadā””
projektus.
Par iecelšanu amatā
Domes deputāti lēma iecelt
Viktoriju Puku Balvu novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta
vadītāja amatā un Intu Kaļvu Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja amatā. Lēma I.Kaļvai atļaut
savienot šo amatu ar valdes locekļa
amatu biedrībā “Bastions Balvi” un
valdes locekļa amatu SIA “Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība”.
Par darbinieku atbrīvošanu
no amatiem
Domes
deputāti
lēma
atbrīvot Ilonu Dzeni no Balvu
novada
pašvaldības
Tilžas
internātpamatskolas
direktora
pienākumu izpildītāja amata ar
2017.gada 28.augustu (pēdējā
darba diena) pamatojoties uz LR
Darba likuma 100.panta pirmo
daļu un Aigaru Keišu no Balvu
novada pašvaldības Briežuciema
pamatskolas direktora amata ar
2017.gada 31.augustu (pēdējā
darba diena) saskaņā ar LR Darba
likuma 101.panta pirmās daļas
10.punktu.
Par nekustamo īpašumu
sadali
Domes deputāti lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
Raiņa ielā 36 un Raiņa ielā 32,
Balvi, 0,2278 ha kopplatībā, zemes
vienību 0,1200 ha platībā. No
atdalītās zemes vienības izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt adresi
Raiņa iela 32, Balvi, Balvu nov., LV4501.
Sēdē
tika
lemts
atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Ezerkalni”, Kubulu pagastā, 11,80
ha kopplatībā, zemes vienību 0,6
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Ezersēta”.
Atdalītajai zemes vienībai tika
mainīta adrese uz “Ezersēta”,
Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566.
Lēma
atļaut
atdalīt
no
nekustamā īpašuma “Jaunozoli”,
Bērzpils pagastā, 13,30
ha
kopplatībā, zemes vienību 3,2
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Zābaciņi”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Makši”,
Kubulu pagastā, 8,5199 ha

kopplatībā, zemes vienību 2,71
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Maksīši”.
Atdalītajai
zemes
vienībai
lēma mainīt zemes lietošanas
mērķi no 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz 0201- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Par zemes nomu
Domes deputāti lēma slēgt
vairākus nomas līgumus:
•
par
Balvu
novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 83,
Balvos, Balvu novadā iznomāšanu
ēkas (garāžas Nr.398, Daugavpils
ielā 87, Balvos) uzturēšanai uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 8,39 (astoņi
euro, 39 centi), PVN 21% EUR 1,76
(viens euro, 76 centi), kopā EUR
10,15 (desmit euro, 15 centi) gadā;
•
par
Balvu
novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 83,
Balvos, Balvu novadā iznomāšanu
ēkas (garāžas Nr.56, Daugavpils
ielā 85C, Balvos) uzturēšanai uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 8,39 (astoņi
euro, 39 centi), PVN 21% EUR 1,76
(viens euro, 76 centi), kopā EUR
10,15 (desmit euro, 15 centi) gadā;
•
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā, Balvu
novadā, 1,0865 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības;
•
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Krišjāņu pagastā, Balvu
novadā, 1,0 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām, uz
15 (piecpadsmit) gadiem, noteikt
zemes nomas maksu gadā 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības;
•
ar
SIA
“Silmacīši”
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Bērzpils
pagastā, Balvu novadā, 3,6 ha
platībā, un zemes vienības daļas
Bērzpils pagastā, Balvu novadā,
0,75 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām, uz
10 (desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības;
•
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības daļas Pārupes ielā 9,
Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā
iznomāšanu ēkas (garāžas, Pārupes
ielā 9A, Tilžā) uzturēšanai. Ēkas
uzturēšanai nepieciešamā platība
- 100,0 m2. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
2,85 (divi euro, 85 centi), bez PVN
gadā;
•
apakšnomas līgumu ar
zemnieku saimniecību “Rozītes”
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Lazdulejas pagastā, 5,6 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām uz 15 (piecpadsmit)
gadiem.
Deputāti
lēma
pagarināt
2007.gada 17.septembrī noslēgto
zemes nomas līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,08 ha platībā,
nomu individuālā augļu dārza

vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu
gadā 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Par adreses maiņu
Domes sēdē tika lemts likvidēt
šādas telpu grupu adreses: Pilsoņu
iela 8-1, Pilsoņu iela 8-2, Pilsoņu
iela 8-3, Balvi, Balvu novads, LV4501, jo nav adresācijas objekta.
Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3801 003 0596 un uz
tās esošajām ēkām lēma piešķirt
adresi Pilsoņu iela 8, Balvi, Balvu
nov., LV-4501.
Par adreses piešķiršanu
Domes deputāti lēma piešķirt
adresi Jaunā iela 23, Vīksna,
Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV4580, privātpersonai piederošai
zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām.
Par nosaukuma piešķiršanu
zemes īpašumam
Sēdē lēma piešķirt nosaukumu
“Mazgobas” zemes īpašumam
Balvu pagastā, Balvu novadā.
Par
grozījumu
Medību
koordinācijas komisijas nolikumā
Deputāti
lēma
izdarīt
Balvu
novada
pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas
nolikumā (apstiprināts ar 2014.g.
11.decembra
lēmumu
“Par
Medību koordinācijas komisijas
izveidošanu
un
nolikuma
apstiprināšanu“ (sēdes prot.Nr.16,
22.§)) grozījumu, izsakot 3.1.punktu
šādā redakcijā: “3.1. Komisijas
skaitlisko un vārdisko sastāvu,
nosaka un apstiprina dome, uz
četriem gadiem.”.
Par
grozījumiem
Balvu
novada domes lēmumos
Tika lemts izdarīt Balvu novada
Domes 2016.gada 12.maija sēdes
lēmumā “Par Balvu novada
attīstības programmas 2018.2024.gadam izstrādes uzsākšanu”
(protokols Nr.6, 36.§)
šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 3.1. apakšpunktā
vārdus “Andris Kazinovskis” ar
vārdiem “Aigars Pušpurs”;
1.2. aizstāt 3.2. apakšpunktā
vārdus “Sarmīte Cunska” ar
vārdiem “Anita Petrova”;
1.3. aizstāt 3.4. apakšpunktā
vārdus “Ināra Ņikuļina” ar vārdiem
“Aija Mežale” .
Sēdē lēma izdarīt Balvu
novada Domes 2017.gada 13.jūlija
lēmumā “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novadā”
(protokols Nr.9, 39.§)
šādus
grozījumus:
1.
izteikt
1.p.
jaunā
redakcijā:
“1.
Organizēt
publisko
iepirkumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novada
administratīvajā
teritorijā,
paredzot līguma termiņu no
2018.gada 1.jūlija līdz 2023.gada
30.jūnijam.”;
2.
svītrot 3.p. vārdus un
skaitļus “līdz 2017.gada 19.jūlijam”;
3.
izteikt
4.p.
šādā
redakcijā:
“4.
Uzdot
Pastāvīgajai
iepirkumu komisijai organizēt
publisko iepirkumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Balvu
novada administratīvajā teritorijā.”.
Domes deputāti lēma izdarīt
Balvu novada Domes 2017.gada
13.arīļa lēmumā “Par nedzīvojamo
telpu Daugavpils ielā 73A,
Balvos, Balvu novadā, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” (protokols
Nr. 5, 50.§) grozījumu, izsakot
1.punktu šādā redakcijā:

“1. Nodot sabiedriskā labuma
organizācijai biedrībai “Balvu
teritoriālā invalīdu biedrība”, reģ.
Nr.40008017698, bezatlīdzības
lietošanā uz 5 (pieciem) gadiem:
1.1.nedzīvojamo telpu Nr.20 ar
platību 23,8 m2;
1.2.nedzīvojamo telpu Nr.2223 ar platību 31,4 m2, kopā
nedzīvojamo telpu platība 55,2
m2;
1.3.koplietošanas telpas Nr.2
un Nr.4 ar platību 3,7 m2 un
koridoru ar platību 16,73 m2,
kopā koplietošanas telpu platība
20,43 m2, kopējā bezatlīdzības
lietošanā nododamā platība 75,63
m2, Daugavpils ielā 73A, Balvos,
Balvu novadā, (kadastra Nr.3801
003 0412), atlikusī bilances vērtība
EUR 11467,93 (vienpadsmit tūkstoši
četri simti sešdesmit septiņi euro,
93 centi), apmierinošā stāvoklī.”.
Par vienošanos ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju
Domes deputāti lēma noslēgt
ar SIA “ZAAO” vienošanos pie
2012.gada 26.aprīļa līguma Nr.432
“Par atkritumu apsaimniekošanu
Balvu
novada
pašvaldības
teritorijā”, nosakot, ka līguma
darbības
termiņš
attiecībā
uz Balvu novada pašvaldības
administratīvās
teritorijas
atkritumu
apsaimniekošanas
2.zonu beigsies 2018.gada 1.jūlijā.
Deputāti lēma apstiprināt
SIA “ZAAO” iesniegto sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
maksas aprēķinu un noteikt
maksu par sadzīves atkritumu
apsaimn. šādā apmērā (bez PVN):
1) no 2017.gada 1.septembra
maksa Balvu novada 1.atkritumu
apsaimn. zonā – Balvu pilsētas
administratīvajā teritorijā – 17,27,
EUR, bet maksa Balvu novada
2.atkritumu
apsaimniekošanas
zonā – pagastu administratīvajās
teritorijās – 18,77 EUR; 2) no 2018.
gada 1.janvāra Balvu pilsētas
administratīvajā teritorijā – 18,27,
EUR, bet Balvu novada 2.atkritumu
apsaimniekošanas zonā –pagastu
administratīvajās teritorijās – 19,77
EUR.
Deputāti lēma apstiprināt
vienošanos pie 2012.gada 26.aprīļa
līguma Nr.432 “Par atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novada
pašvaldības teritorijā” projektu.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma iznomāt mutiskā
izsolē nedzīvojamo telpu – garāžu
Nr.9, Ezera ielā 37B, Balvos, 18,4
m2 platībā, kadastra apzīmējums
3801 002 0141 009, nosakot nomas
maksu – EUR 0,76/m2 (nulle euro,
76 centi par m2) mēnesī bez PVN.
Par tiesiskās aizsardzības
procesa pasākumu plānu
Deputāti sēdē lēma piekrist SIA
“Kadiķi KGB” tiesiskās aizsardzības
procesa pasākumu plānam.
Par aizņēmumu procentu
likmju maiņu
Deputāti lēma lūgt Valsts kasei
mainīt procentu likmi uz mainīgo ar
12 mēnešu fiksēšanas periodu Balvu
novada pašvaldības 2010.gada
28.maija noslēgtajam aizdevuma
līgumam Nr.A2/1/10/378 (trančes
Nr.P-118/2010) ELFLA projekta
“Tautas nama ēkas rekonstrukcija
un piebūves būvniecība Vīksnas
pagasta “Mieriņos” īstenošanai”.
Par dalību projektā
Deputāti lēma piedalīties
kā sadarbības partnerim Valsts
izglītības
attīstības
aģentūras
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto
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3.

personu
profesionālās
kompetences
pilnveide”
īstenošanā.
Par debitora parādu dzēšanu
Sēdē lēma dzēst Balvu
Novada muzeja debitora SIA
“Tavs īpašums” parādu - avansa
maksājumu EUR 1220,82 (viens
tūkstotis divi simti divdesmit euro,
82 centi) apmērā par 26 (divdesmit
sešu) krēslu iegādi.
Par Balvu novada Vēlēšanu
komisijas ievēlēšanu
Sēdē deputāti ievēlēja Balvu
novada Vēlēšanu komisiju septiņu
locekļu sastāvā: Sanita Putniņa,
Ilona Ločmele, Elita Mozule,
Ivars Logins, Daina Tutiņa, Ilona
Ločmele, Imanta Serdāne.
Par
amatu
savienošanas
atļaujām
Domes deputāti lēma ļaut
savienot
amatus
vairākām
personām – Jāzepam Ludboržam,
Birutai Bogdanei, Initai Pušpurei,
Rutai Cibulei, Gunitai Ledainei,
Aijai Mežalei, Aigaram Pušpuram,
Imantai Serdānei.
Par pārstāvja deleģēšana
Deputāti lēma pilnvarot Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieci Anitu Petrovu piedalīties
LPS 28.kongresā un biedru
sapulcē.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Sēdē
lēma
piešķirt
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektorei Imantai Serdānei
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
daļu - 2 (divas) kalendārās nedēļas
no 2017.gada 14.augusta līdz 2017.
gada 27.augustam (ieskaitot).
Par funkciju deleģēšanu
Deputāti lēma deleģēt Balvu
pagasta pārvaldes lietvedei veikt
Balvu pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumus, kas saistās ar
līgumu slēgšanu, administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā
uz A.Ķ.
Par autobusa nodošanu
Sēdē lēma nodot Briežuciema
pagasta pārvaldes turējumā esošo
autobusu Mercedes Benz, Sprinter
516, Valsts Reģ. Nr. HO 2527,
Kubulu pagasta pārvaldei.
Par samaksas atcelšanu
Deputāti lēma atcelt Balvu
novada pašvaldības Dzīvojamo
māju
privatizācijas
komisijas
priekšsēdētājam Balvu novada
pašvaldības Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
8.1.1.apakšpunktā
paredzēto
samaksu par darbu komisijā.
Par ārzemju komandējumiem
Tika lemts komandēt Balvu
novada Domes priekšsēdētāju
Aigaru Pušpuru uz Dokšiciem
(Baltkrievija) no 2017.gada 12.-13.
augustam, lai piedalītos Divu
upju festivālā un uz Kupišķiem
(Lietuva) 2017.gada 19.augustā.
Komandējuma mērķis – piedalīties
Kupišķu pilsētas festivālā “Stichios
2017”.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Lēmumi. Balvu novada
Domes sēdes ir pieejamas arī audio
formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti/
Domes sēžu audio ieraksti
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Balvu novada kauss 2017
2017. gada 13. augustā zirgu
sētā “Kapulejas” norisinājās šķēršļu
pārvarēšanas sacensības jāšanas
sportā “Balvu novada kauss 2017”.
Sacensības organizēja biedrība
“Sudraba pakavi” un Balvu Sporta
centrs. Galvenais tiesnesis Elizabete
Dambe,
maršruta
sastādītājs - Zane Meimane.
Sacensības tika organizētas 5
maršrutos – vadības maršrutā, kas
vairāk domāts jauniem zirgiem
un/vai
jauniem
jātniekiem,
kuri iepriekš nav piedalījušies
sacensībās; maršrutā ar 50 cm
augstu šķērsli tika vērtēts ātrums;
maršrutā ar 80 cm augstu šķērsli
tika vērtēts jātnieka jāšanas stils;
maršrutā “Ideālais laiks” ar 100 cm
augstu šķērsli jātniekam maršruts
bija jāveic pēc iespējas tuvāk
ideālajam laikam, bet Balvu novada
kausa 2017 maršrutā “Maksimālie
punkti” šķēršļu augstums bija 90110 cm.

Tā kā iepriekšējā vakarā visā
Latvijā bija spēcīgas lietus gāzes
un vētra, tad sacensību laukums
bija ļoti mitrs un zirgiem zemē
grima kājas, tāpēc organizatori un
dalībnieki vienojās, ka plānotais
maršruts “Ideālais laiks”, tomēr ir
jāatceļ.
Sacensībās
piedalījās
dalībnieki no Rēzeknes, Gulbenes,
Alūksnes,
Madonas, Jēkabpils,
Inčukalna, Ilūkstes, Ciblas un Balvu
novadiem.
1. un 2. maršruta starplaikā
skatītājus, kuri bija ieradušies ļoti
kuplā skaitā, iepriecināja Valsts
robežsardzes Viļakas pārvaldes
kinologi ar saviem četrkājainajiem
draugiem – suņiem. Tika rādīti
dažādi
paraugdemonstrējumi
- gan pārkāpēju aizturēšana,
gan sprāgstvielu, ieroču un citu
priekšmetu meklēšana. Paldies
viņiem par lielisko priekšnesumu!
Paldies sacensību atbalstītājiem

- Balvu novada domei par piešķirto
finansējumu, kā arī partijai
“Saskaņa”, kuri apbalvoja Latgales
labākos
jātniekus
galvenajā
maršrutā. Paldies Astrīdai Leonei
par pārsteiguma balvām 2. un
3. maršrutam! Paldies Latvijas
Šķirnes zirgu audzētāju asociācijai,
kuri katrā maršrutā apbalvoja
labāko genofonda zirgu! Paldies
z/s “Vāliņi” par mierinājuma
balvu galvenajā maršrutā! Paldies
visiem palīgiem! Paldies visiem
dalībniekiem, kuri nenobijās no
laika apstākļiem un tomēr atbrauca
uz Balvu novada kausu 2017!
Vadības maršrutā tika apbalvoti
visi dalībnieki ar atzinības rakstiem
un rozetēm zirgiem.
2. maršruts – 50 cm augsts
šķērslis, kurā tika vērtēts ātrums:
1.vieta – Ieva Pūcīte ar zirgu
Laimingas, saimniecība “Purenes”;
2.vieta – Enija Vargulēviča ar
zirgu Vikārs, JSK “Gaita”;

Foto no Balvu Sporta skolas arhīviem

Vasaras nometne “Kusties – esi vesels!”

Nometnes “Kusties - esi vesels” dalībnieki ieguvuši gan zināšanas, gan arī uzkrājuši enerģiju pirms skolas gaitu
turpināšanas.
No 12. līdz 18.augustam Balvu
Valsts ģimnāzijas internāta telpās
20 jaunieši vecumā no 12-15gadiem
bija nodarbināti vasaras diennakts
nometnē “Kusties - esi vesels!”.
Šo nometni organizēja Latvijas
Sarkanā Krusta Balvu komiteja
ESF projekta “Pasākumi vietējās
sadarbības veselības veicināšanai
Balvu novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/050
projekta ietvaros. Nometnē radoši,
ar aizrautību strādāja un ar savām
zināšanām dalījās pedagogi Arnis
Voika,
Vjačeslavs
Gamazins,
Imants Kairišs un mediķe Ilze
Kozlovska, bet četras reizes dienā
dalībniekus garšīgi paēdināja
Dz.Sērmūkšas I.U. “VALDOGS”

komanda.
Katru dienu bija rīta rosmes,
sporta un teorētiskās nodarbības,
bet brīvajā laikā galda spēles un
aktivitātes Balvu Valsts ģimnāzijas
sporta laukumos.
Pirmās un sestās dienas vakarā
ļoti svarīgas nodarbības vadīja
medmāsa. Dalībnieki apguva
pirmās palīdzības sniegšanas
iemaņas, lai prastu sniegt pirmo
palīdzību sev un, lai nebaidītos
sniegt palīdzību arī nelaimē
nokļuvušajiem.
Viena diena tika veltīta Balvu
ezera
apkārtnes
iepazīšanai.
Pārgājiena laikā dalībnieki veica
aptuveni 10 km garu ceļa posmu.

Pieturpunktā pie Balvu Sporta
skolas bija iespēja peldēties un
ieturēt pusdienas, kuras paši
gatavoja uz ugunskura. Pārgājiens
noslēdzās ar pludmales volejbola
sacensībām smilšu laukumos
blakus tiltam pie Bolupītes.
Spēka
dienā
nometnes
dalībnieki tikās ar ielu vingrotājiem
no Street Extreme Workout
komandas – Sandi Ločmeli un
Silvesteru Kozlovski. Viņi ne tikai
parādīja, ko prot paši, bet arī
mācīja šī sporta veida elementus
jauniešiem. Jaunās zināšanas
palīdzēs turpmāk pareizi darboties
ar savu ķermeni un rast prieku no
spēka vingrojumiem uz stieņiem.

Noslēdzies Balvu novada pludmales volejbola
atklātais čempionāts
22.augustā notika Balvu novada
atklātā čempionāta pludmales
volejbolā fināls, kurā piedalījās
komandas pavisam četrās klasēs –
meistarklasē, tautas klasē, sieviešu
klasē un veterānu klasē.
Čempionāta laikā visvairāk
komandas startēja tautas klasē pavisam piedalījās 22 komandas.
Jāatzīst, ka vairākas no šīm
komandām piedalījās vien vienā vai
divos posmos, kas kopvērtējumā

liedza iegūt augstu vietu. Saskaņā
ar nolikumu obligāta dalība bija
arī fināla spēļu dienā. Meistarklasē
kopumā startēja 15 komandas,
sieviešu klasē 7 komandas, bet
veterānu klasē 4 komandas.
Šī gada atklātā čempionāta
uzvarētāji:
1) Meistarklase – komanda
“ELDA” (Elmārs Rakstiņš, Dāvis
Circenis);
2) Tautas klase – komanda

“NAGI” (Nauris Ozoliņš, Gints
Mičulis);
3) Sieviešu klase “L&D” (Daiga
Ņikitina, Liene Ķikuste);
4) Veterānu klase “TRĪS OZOLI”
(Aigars Pušpurs, Imants Kairišs).
Paldies visiem sportistiem
par piedalīšanos čempionātā un
pludmales volejbola attīstības un
popularizēšanas veicināšanu!

3.vieta – Sabīne Vītola ar zirgu
Spāre, JSK “Laimes zeme”;
4.vieta – Lauma Kļaviņa ar zirgu
Spāre, JSK “Laimes zeme”;
5.vieta – Līna Kalēja ar zirgu
Edera, z/s “Pilssēta”.
Simpātiju balva tika pasniegta
Mairai Zimarskai ar poniju Pižons.
3.maršruts – 80 cm augsts
šķērslis, kurā tika vērtēts jātnieka
jāšanas stils:
1.vieta – Diāna Kurepina ar zirgu
Guidons, saimniecība “Purenes”;
2.vieta – Gerda Krieķe ar zirgu
Alka;
3.vieta – Madara Pūcīte ar zirgu
Guidons, saimniecība “Purenes”;
4.vieta – Evita Jansone ar zirgu
Ekvadora, z/s Vecpūķi;
5.vieta – Enija Vargulēviča ar
zirgu Vikārs, JSK Gaita;
“Balvu novada kauss 2017” – 90110 cm augsts šķērslis (“Maksimālie
punkti”):
1.vieta – Vita Vētra ar zirgu

Kupidons, biedrība “Vitas zirgu
skola”;
2.vieta – Jānis Celmiņš ar zirgu
Frīna, z/s “Vecpūķi”;
3. vieta – Valērija Neņa ar zirgu
Leksus, z/s “Priedītes”;
4.vieta – Jānis Celmiņš ar zirgu
Goldvinga, z/s “Vecpūķi”;
5.vieta – Anna Rijniece ar zirgu
Sezams, JSK “Laimes zeme”;
6.vieta – Sandra Ūzula ar zirgu
Korifejs, z/s “Vāliņi”.
Par
Latgales
labākajiem
jātniekiem tika apbalvoti:
1.vieta – Valērija Neņa ar zirgu
Leksus, z/s “Priedītes”;
2.vieta – Sandra Ūzula ar zirgu
Korifejs, z/s “Vāliņi”;
3.vieta – Sandra Vītoliņa ar
zirgu Gepards, JSK “Gaita”.

Ceturtajā dienā “Vakara trasītē”
jaunieši bija iesaistīti jautrajā
šķēršļu joslā, kā arī savus spēkus
varēja izmēģināt zābaka mešanā
un radošās aktivitātēs darbojoties
komandās.
Kino vakarā dalībnieki skatījās
mākslas filmu “Vārti”. Filmas
sižets bija par futbolista karjeru,
kas atklāja sportistu grūto un
neatlaidīgo darbu treniņos un
sacensībās, skarbo konkurenci
starp sportistiem profesionālos
klubos.
Nometnes laikā notika arī
basketbola
sacensības,
kur
dalībniekiem bija jādemonstrē
sadarbības prasmes, sacenšoties
ar ciemiņiem no Igaunijas pilsētas
Tartu. Viņi apciemoja Balvu
pilsētu pēc trenera Arņa Voikas
uzaicinājuma. Ar rezultātu 58:59
uzvarēja ciemiņi. Katras komandas
labākais
spēlētājs
saņēma
piemiņas balvu.
Pēdējā
nometnes
dienā
visi
devās
izglītojošā
un
atpūtas ekskursijā uz Alūksnes
novadu.
“Mežinieku”
sporta
bāzē varēja vērot 12-14 gadus
vecu
biatlonistu
nodarbību,
kurā notika šaušana mērķos un
braukšana ar rollerslēpēm. Arī
nometnes jaunieši iepazinās ar

biatlonistu treniņu režīmu un
vingrinājumiem, kas sagatavo
jaunos sportistus labāku rezultātu
sasniegšanai sacensībām ziemā.
Alūksnes sporta skolas trenera
vadībā nometnes dalībnieki varēja
izmēģināt šaušanu mērķī.
Pēc
“Mežiniekiem”
ceļš
turpinājās uz Uģa Pužuļa keramikas
darbnīcu
Alsviķu
pagastā.
Darbnīcā bija iespēja iepazīties
ar keramiķa darbu un arī pašiem
izmēģināt roku un izveidot kādu
māla nieciņu.
Pateicoties
Balvu
novada
pašvaldības un Latvijas Sarkanā
Krusta Balvu komitejas un tās
priekšsēdētājas Rudītes Krūmiņas
atbalstam,
septiņas
dienas
dalībnieki
pavadīja
sportiski
aktīvā, pozitīvā gaisotnē, gūstot
fizisku rūdījumu un emocionālu
pacēlumu. Iegūtās zināšanas viņi
varēs pielietot turpmāk ikdienas
gaitās gan mājās, gan skolā.
Liels paldies visiem, kuri bija
iesaistīti nometnes organizēšanā
un realizācijā!

Tad nu, cerams, uz tikšanos
nākošajā gadā!
Larisa Klitončika
Biedrība “Sudraba pakavi”

Nometnes “Kusties-esi vesels”
vadītāja
Sarmīte Keisele

ESF projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu
novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/050

Balvu Sporta skolas audzēkņi
saņem profesionālās ievirzes
sporta izglītības apliecības
18.augustā Balvu Sporta skolā
svinīgā un sirsnīgā atmosfērā
apliecības
par
profesionālās
ievirzes sporta izglītības iegūšanu
saņēma 13 absolventi. Augstākās
sporta
meistarības
posmu
svarcelšanā beidza Artūrs Berezovs
un Aigars Kuprišs. Mācību un
treniņu posmu vieglatlētikā beidza
Artis Duļbinskis, Dita Kuzņecova,
Nikola Tokareva, Luīze Maksimova

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

un Nikolajs Garders. Mācību un
treniņu posmu basketbolā beidza
Otto Kapteinis, Dāvis Karavoičiks,
Ritvars Klodžs, Armands Pauliņš,
Artis Smirnovs un Endijs Tūcis.
Paldies ikvienam absolventam
par centību, izturību kā arī par
sasniegumiem
sacensībās,
aizstāvot sporta skolas, sava
novada un Latvijas godu!
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2017.gada 11.augustā Vīksnas
pagasta
pārvalde
sagaidīja
ciemiņus no Rēzeknes novada
Griškānu pagasta.
Pagasta pārvaldes vadītāja
Gunta Raibekaze izrādīja pagasta
pārvaldes administrācijas ēku
un renovēto tautas namu.
Video
prezentācijā
varēja
rast priekšstatu par Vīksnas
pagastu, tās skaistākajām un
nozīmīgākajām vietām, kā arī
dažādajiem pasākumiem. Tika
pastāstīts par pagasta pārvaldes un
pārējo iestāžu darbību, budžetu,
projektiem un nākotnes attīstību.
Bijām pārsteigti, ka Griškānu
pagastā ir deklarēti trīs reizes vairāk
iedzīvotāji, bet skola ir slēgta, jo
tajā pēdējā gadā mācījušies tikai
34 skolēni, toties pirmsskolas
izglītības iestādi apmeklē drusku
vairāk par 100 bērniem. Rēzeknes
pilsētas skolas aizvilina skolēnus
uz savām skolām, jo attālums līdz
pilsētai ir tikai 8 km. Vēl bijām
patīkami pārsteigti, ka pagastu nu
jau otro gadu vada 29 gadus jauns

vadītājs Jānis Aleksāns.
Viesiem bija vairāki jautājumi,
jo ir lietas, kas mūsu pagastos ir
gan līdzīgas, gan atšķirīgas. Viņi
bija pārsteigti par sakārtotajām un
izremontētajām telpām.
Ciemiņus ar jautrām dejām
priecēja pagasta dāmu deju
kopa, dziesmu skaņās ieklausīties
aicināja Naula Laicāne un Marija
Maslovska, bet saksofona burvību
dāvāja Arnis Graps.
Koncerta laikā no Griškānu
pagasta pārstāvju puses saņēmām
aplausus, bet vēlāk sirsnīgus
pateicības vārdus par uzņemšanu.
Tikām aicināti pieredzes apmaiņas
braucienā uz Rēzeknes novada
Griškānu pagastu.
Šādas pieredzes apmaiņas
vizītēs mēs pavērtējam sevi,
pārdomājam, kas mums vēl
jāattīsta un jāuzlabo. Tas ir kā
stimuls jauniem darbiem.
Dzinta Pipcāne
Vīksnas pagasta pārvalde

Vīksnas un Griškānu pagastu pārvalžu kolektīvi.

Foto autors Dzintra Pipcāne

Griškānieši gūst pieredzi Vīksnas pagastā

ceļu. Te katrs velobraucējs
varēja nofotografēties, lai vēlāk
saņemtu fotogrāfiju, kas palīdzētu
atminēties
šo
braucienu.
Galapunktā braucējus sagaidīja
jautājumi par Briežuciemu, kur
par pareizo atbildi katrs saņēma
pildspalvu ar uzrakstu Briežuciems.
Prieks par kuplo svētku
dalībnieku skaitu visās aktivitātēs
- dienas laikā komandas izspēlēja
futbola
mačus,
izklaidējās
spēlējot dārza spēles, cienājoties
ar Valentīnas un Ineses gatavoto
auksto zupu. Varēja nogaršot
arī dažādus mājās gatavotus
gardumus. Liels paldies Egonam
Ločmelim, kurš jau otru gadu
veiksmīgi noorganizē futbola
mačus.

Uzvaras laurus guva “Asfalta ielas komanda”.

Ar
prieku
un
azartu
netradicionālajās sporta spēlēs
piedalījās astoņas komandas! Jauki,
ka komandas bija padomājušas arī
par nosaukumiem, stāstiem, kā
radās komanda, par atbilstošiem
tērpiem un aksesuāriem. Pagasta
ļaudis komandās bija uzaicinājuši
arī radus un draugus, kas ikdienā
mūsu pagastā nedzīvo. Tas
organizatoriem sagādāja patiesu
prieku! Paldies pagasta ļaudīm, kuri
iesaistījās komandu veidošanā!
Sportiskajos svētkos uzvarēja
“Asfalta
ielas
komanda”
briežciemieši, kuri dzīvo ceļa
Briežuciems – Cērpene asfaltētajā
ceļa posmā. Skaista un sievišķīga
bija komanda “Punduru meitenes”
- dažādu paaudžu dāmas - visas
Pundures un radinieces! Kā allaž
pasākumos aktīvas un atraktīvas ir
arī rokdarbnieču pulciņa “Atspole”
dāmas. Arī šoreiz pulciņa vadītāja
Anna bija noorganizējusi jauku
rokdarbnieču komandu.
Pagasta svētki nevar būt bez
pagasta darbinieku komandas,
tāpēc
pagasta
pārvaldniece
Anastasija ar savu komandu
paradīja īstu saliedētības garu
un sportot prieku. Aktivitātēs
iesaistījās arī jaunā paaudze,
proti, deju pulciņa vadītāja Sandra
Circene ar savām “Kaprīzajām
meitenēm”. Prieks par Aivas
Ozoliņas organizēto komandu,

Šī gada 4.maijā atklāto velomaršrutu “Briežuciema aplis”, ar kopgarumu
22km, šogad jau otro reizi draudzības braucienā izbrauca kupls dalībnieku
skaits.
jo tajā startēja ne tikai pagastā un uzrakstīja vēlējumus savam
dzīvojošie jaunieši, bet arī Aivas pagastam. Lai tie piepildās!
Vakarā tautas namā sirsnīgu
draugi no kaimiņu novada. Jauka
un
deju
vakaru
un ģimeniska komanda bija koncertu
“Eiksī – Kveršenīki”, kurā kopā sportistiem, pagasta ļaudīm un
sniedza
“Latgales
piedalījās divu radu ģimeņu ļaudis. ciemiņiem
Mūsu pagasta aktīvo Pakalnīšu dāmu pops”, kā arī muzikanti Rita
saimi šoreiz pārstāvēja dzeds un Māris Keiši. Teicām paldies
Aleksandrs, baba Anita un trīs sportistiem, dāvājot piemiņas
viņu mazbērni, lai gan Pakalnīšu pildspalvas, saldumus un mūsu
pārim ir astoņi mazbērni! Ja vien meistara Andra Ločmeļa gatavotās
nebūtu ierobežotais dalībnieku medaļas.
Paldies visiem, kuri gatavojās,
skaits komandā, tad, iespējams,
piedalītos viņi visi. Vēlējums piedalījās, juta līdzi un apmeklēja
Anitai un Aleksandram – nākošreiz pasākumus! Prieks, ka mūsu vēl ir
piedalīties ar divām ģimenes tik daudz, ka vārdos visus nosaukt
būtu pagrūti! Ceram, ka Jums arī
komandām!
Pēc jautras sportošanas, kur bija prieks!
Zita Mežale
uzvarēja kopā būšanas prieks,
Briežuciema pagasta kultūras
smiekli un azarts, komandas
dzīves organizatore
uz stāvlaukuma asfalta zīmēja

Sociālā dienesta darbinieki gūst pieredzi Kuldīgā

Augusta sākums Balvu novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta
darbiniekiem atvēra durvis ne tikai
uz ziedošo vasaras mēnesi, bet arī
ceļu uz Kurzemes skaistāko pilsētu
Kuldīgu.
Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
vadītājas vietniece Anda Terpa mūs
laipni uzņēma un iepazīstināja ar
aģentūras prezentāciju. Uz visiem
ciemiņu uzdotajiem jautājumiem
tika izsmeļoši atbildēts, kas liecināja
par
abpusēju
ieinteresētību
klientu apkalpošanas uzlabošanā.
Saņēmām arī bukletus un citu
noderīgu papildinformāciju, kas
attiecas uz sociālo darbu.
Pieredzes apmaiņas brauciens
ļāva iepazīt un izbaudīt Kurzemes
skaisto dabu: Abavas senleju,

Sabiles Vīna kalnu, Zvirgzdu
ezera romantiku. Gar Alekšupītes
krastiem aizstaigājām līdz par
Rātslaukumam. Pēc tam Ventas
rumba kā magnēts, ievilka sevī
tās apbrīnotājus, dodot iespēju
to pāriet pašiem, lai pamodinātu
piedzīvojumu meklētāju garu un
jāteic, dažiem kolēģiem tas ļoti
labi padevās un izraisīja patiesu
apbrīnu par platākā ūdenskrituma
Eiropā pārvarēšanu. Arī senais
ķieģeļu tilts pār Ventu tika mērots
kājām, lai labāk apjaustu, ka tas tika
būvēts pēc cara laiku ceļu kustības
standartiem, proti-500 pēdas garš
un 36 pēdas plats ar septiņām
velvēm. Kuldīdzniekiem šis tilts ir
pilsētas vizītkarte. Kuldīgas novada
muzejā redzētā vēsturiskā liecība
par turīgā kuldīdznieka dzīvi raisīja

pārdomas par mūsdienu sociālo
situāciju.
Atceļā bija iespēja iegriezties
Ošenieku pagastā, lai izsmaržotu
lillā pasaku lavandu laukos. Esam
atpūtušies, iedvesmojušies un
uzņēmības pilni turpināt uzsāktās
ikdienas gaitas. Sarunā ar Kuldīgas
kolēģēm sapratām, ka arī Latvijas
otrajā pusē sociālās problēmas
ir
līdzīgas,
tikai
nedaudz
specifiskākas.
Katram
viela
pārdomām no gūtās pieredzes, kā
varētu pilnveidot, uzlabot ikdienas
darbu un īstenot uzstādītos
mērķus.
Ina Bankova
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests

Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta kolektīvs viesojoties Kuldīgā.
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Foto no Sociālā dienesta arhīviem

Foto autors Valentīns Mežals

Arī
šovasar,
19.augustā,
Briežuciema pagastā tika svinēti
Sporta svētki, kuri sākās ar startu
riteņbraucējiem.
Neskatoties
uz karsto laiku, ceļā devās 26
riteņbraucēji, - gan pagasta ļaudis,
gan tālāki ciemiņi. Šajā braucienā
dalībniekus gaidīja arī pārsteigumi
- atpūtas brīdī “Dauguļu” māju
saimnieki Aldis un Anita Punduri
velobraucējus cienāja ar garšīgu
tēju
un
saldumiem.
Anita
pastāstīja arī par viņu mājās esošā
krucifiksa - pieminekļa vēsturi
un nozīmi, un pagasta pārvaldes
vadītāja Anastasija Gabrāne vēlēja
visiem būt sportiskiem, aktīviem,
izzināt sava pagasta vēsturi un
mīlēt savu pagastu. Otra pietura
riteņbraucējiem bija pagrieziens
uz Briežuciema centru pa Bēliņu

Foto autors Valentīns Mežals

Sportiskajos svētkos Briežuciemā uzvarēja kopā būšanas prieks, smiekli un azarts
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Nobalso par ainavu dārgumiem
Ar ievērojamu iedzīvotāju
atsaucību ir noslēdzies Latvijas
simtgades aktivitātes “Dāvana
Latvijai – elektroniska ainavu
dārgumu krātuve “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt”” pirmais
solis – saņemti 928 pieteikumi
par vietām un objektiem, kurus
virza iekļaušanai Ainavu dārgumu
krātuvē.
Ainavu ekspertu padome
kopā ar plānošanas reģioniem
ir izvērtējusi visas pieteiktās
ainavas, ņemot vērā to vizuālo
vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē,
un
turpmākam
sabiedrības
vērtējumam izvirza 243 ainavas.
No tām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās
Latvijas ainavas, par kurām Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ainavu
dārgumu krātuvē tiks apkopota
papildus informācija un gatavota
izstāde.
Lai tās atlasītu, ikviens ir aicināts
paust savu viedokli no 15.augusta

līdz 15.oktobrim! Izvēloties sev
nozīmīgākās ainavas, jāņem vērā,
ka:
•
katra persona ir aicināta
savu viedokli paust vienu reizi;
•
balsot var gan tikai par
viena reģiona ainavām, gan par
visu piecu reģionu ainavām;
•
no katra reģiona jāizvēlas
ne vairāk kā 10 ainavas (gadījumos,
kad kādā plānošanas reģionā tiks
izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, par
to tiks parādīts paziņojums).
Balvu novada Tilžas pagasta
Akmeņu dārza ainava saimniecībā
“Ezerlīči” un Latgales krucifikss
Briežuciema pagasta Bēliņos ir
pelnījusi būt šo 50 nozīmīgāko
Latvijas ainavu vidū, tāpēc aicinām
novada iedzīvotājus balsot par šīm
ainavām!
Nobalso par mūsu novada
skaistajām
ainavām
www.
ainavudargumi.lv sadaļā Saraksts
un izvēloties Latgales reģionu.

Projektu konkurss NVO
Fonda
“LAIKaMETS”
PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko
organizāciju darbības efektivitātes
paaugstināšanai.
“Koncepcijas
izstrāde
par
finansiālo resursu piesaisti nolūkā ve
icināt
NVO
kapacitātes
paaugstināšanos
nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai”.
Programmas
Nr.
4.1.1.
vispārējais mērķis: paaugstināt
Latvijā
reģistrēto
nevalstisko
organizāciju
(NVO)
darbības
efektivitāti saistībā ar nabadzības
un
sociālās
atstumtības
mazināšanu.
Programmas
Nr.
4.1.115.08.2017 mērķis: atklāts projektu
konkurss koncepcijas izstrādei
par finansiālo resursu piesaisti
nolūkā veicināt NVO kapacitātes
paaugstināšanos nabadzības un
sociālās atstumtības mazināšanai.
Programmas
Nr.
4.1.115.08.2017
uzdevumi:
1)
informācijas apkopošana par
NVO finansiālo resursu piesaistes
iespējām;
2)
konceptuāla
stratēģiskā plāna sagatavošana
NVO finansiālo resursu piesaistei;
3)
konceptuālu
metožu
piedāvājums NVO finansiālo
resursu piesaistes stratēģiskā plāna
īstenošanai.
Programmas
Nr.
4.1.115.08.2017 dalībnieki: 1) LR
Uzņēmumu reģistrā reģistrētas
nevalstiskās
organizācijas
–
biedrības, nodibinājumi (fondi),
arodbiedrības,
profesionālās
organizācijas
un
reliģiskās
organizācijas; 2) Latvijas NVO
sadarbības partneri no citu valstu
nevalstiskā sektora (partnerības
apliecinājums).

Programmas
Nr.
4.1.115.08.2017 īstenošanas vieta:
faktiskā NVO biroja adrese.
Projektu iesniegšana – laika
periodā no 2017. gada 15. augusta
līdz 16. oktobrim plkst. 18:00
Fonda birojā vai elektroniski
PDF formātā uz e-pastu fonds.
laikamets@eapn.lv Projekta satura
sagatavošanā jāievēro vispārējie
projektu izstrādes principi.
Programmā Nr. 4.1.1-15.08.2017
apstiprinātā projekta īstenošanas
periods: 3 mēneši.
Programmas
Nr.
4.1.115.08.2017 finansēšana: no Fonda
līdzekļiem finansējums 80%, t.sk.
avanss 50% tiek izmaksāts 3 dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas ar
projekta iesniedzēju; programmas
dalībnieka līdzfinansējums 20%,
t.sk. brīvprātīgais darbs. Gala
maksājums tiek veikts 10 dienu
laikā pēc projekta ziņojuma
apstiprināšanas Fondā.
Programmas
Nr.
4.1.115.08.2017 finansējums vienam
projektam: 500,00 eiro.
Lēmums
par
projektu
finansēšanu – lēmumu pieņem
Fonda padome līdz 2017.gada
16.novembrim, par to informējot
katru
projekta
iesniedzēju.
Fonda padomes lēmums nav
pārsūdzams.
Programmas
Nr.
4.1.115.08.2017 projekta ziņojums:
ziņojums
sagatavojams
un
iesniedzams Fondam 15 dienu
laikā pēc projekta īstenošanas
pabeigšanas.
Fonda
LAIKaMETS
biroja
adrese: Vaļņu iela 32 – 508, Rīga,
LV-1050. Informācija par biroja
darba laiku pa tel. 29664063.

Iepazīsti savu nākotnes profesiju!
Projekta “PROTI un DARI!”
ietvaros sadarbojoties ar Mācību
centru “Buts” jaunietim tiks
dota iespēja piedalīties Atbalsta
pasākuma “Darbnīcas jauniešiem”
pasākumos. Tā ir iespēja jaunietim
ar
profesionālo
izglītības
programmu palīdzību (60 stundu
apjomā) iepazīt tādu profesiju
pamatus kā florists, frizieris,
manikīra un pedikīra speciālists,
datorsistēmu tehniķis, galdnieks,
apdares darbu strādnieks.
Projekta “PROTI un DARI!”
mērķa grupa ir jaunieši vecumā
no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),

kuri
nemācās,
nestrādā,
neapgūst arodu, nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieki.
Vairāk
informācijas
un
pieteikšanās dalībai projektā:
Arnita Gaiduka, tālr. 29169593,
e-pasts:
arnita.gaiduka@balvi.
lv. Programmu vadītājas: Inese
Maslovska
(tālr.
29488653),
Agnese Puļča (tālr. 26218177).
www.jaunatne.gov.lv.

Piedalies projektā “Latvijas dabas bagātība”
Pasaules Dabas fonds aicina
piedalīties
projektā
“Latvijas
dabas bagātības”. Projekta ietvaros
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti
saplūst fotogrāfijā ar savām
īpašajām vietām Latvijas dabā
vai arī pastāstīt par to, ko viņiem
nozīmē Latvijas dabas bagātības.
Kā to paveikt?
1. Saplūsti ar kādu sev īpašu
dabas ainavu tik ļoti, ka kļūsti kā
viens.
2. Palūdz, lai kāds Tevi
nofotografē – kad esi saplūdis ar
dabu, kad kļūsti mazliet pamanāms
un kad Tavs “maskēšanās tērps” ir
redzams pilnībā.
3. Iesniedz attēlus mums. Mēs
tos publicēsim mājaslapā www.

dabasbagatibas.lv, bet vēlāk tie
kļūs par daļu no Latvijas simtgades
dabas deklarācijas.
Visas iesūtītās dabas bagātības
tiks apkopotas īpašā Latvijas
simtgades dabas deklarācijā. Jums
ir iespēja ar saviem attēliem starp
Latvijas dabas bagātībām iekļaut
arī Balvu novada skaistākās vietas.
Attēlus var iesniegt gan projekta
mājaslapā, gan publicēt Facebook,
lietojot #DabasBagatibas.
Vai arī uzraksti, kas ir Tavas
īpašās vietas Latvijas dabā un
kādas sajūtas tās Tevī rada! Varbūt
tā ir odu sīkšana vasaras vakaros,
Jūrkalnes stāvkrasts vai migla, kas
saullēktā gāžas pāri Daugavai?
Iesniedz attēlus vai uzrakstīto

Pilotē dronu droši un tiesiski!

Ministru kabineta 2016 gada
22.novembra noteikumi Nr. 737
“Kārtība, kādā veicami bezpilota
gaisa kuģu un tādu cita veida
lidaparātu lidojumi, kuri nav
kvalificējami kā gaisa kuģi” attiecas
uz jebkuru personu, kuras īpašumā
vai valdījumā ir bezpilota gaisa
kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota
gaisa kuģa lidojumus, kā arī uz
komersantiem un personām, kas
organizē bezpilota gaisa kuģu
lidojumus.
Nozare strauji attīstās,
par ko liecina arvien pieaugošais
bezpilota gaisa kuģu lietotāju
īpatsvars. Līdz ar to būtiski var
palielināties arī riski civilās aviācijas
drošumam un drošībai.
Svarīgi ir mazināt arī
riskus un apdraudējumu cilvēka
dzīvībai, veselībai, privātumam,
mantai, lidojumu drošumam
un drošībai, videi, sabiedrībai
kopumā, kā arī valsts nozīmes
infrastruktūras objektiem.
Sabiedrība kopumā, kā arī
vairums bezpilota gaisa kuģu
lietotāju nav informēti par riskiem
un draudiem, ko var radīt bezpilota
gaisa kuģi un to sistēmas, vai
neapzinās tos. Ņemot vērā minēto,
VA “Civilās aviācijas aģentūra”
ir
sagatavojusi
informatīvos
materiālus ”Pilotē dronu droši un
tiesiski”.
Ar tiem var iepazīties www.
caa.lv un https://www.facebook.
com/PiloteDronu.

Video materiāls un buklets
“Pilotē dronu droši un tiesiski”
akcentē
svarīgākos
Ministru
kabineta noteikumu punktus,
kas par dronu lietošanu jāzina ne
tikai to īpašniekiem un pilotiem,
bet arī pašvaldību atbildīgajām
personām, publisko pasākumu
organizatoriem un iedzīvotājiem.
•
Pirms
tālvadības
lidaparāta vadīšanas nepieciešams
marķēt dronu ar kontaktinformāciju
– vārdu, uzvārdu, adresi un
tālruņa numuru. Ir noteikts, ka ir
jāidentificē sevi kā drona pilotu ar
cepuri, kreklu vai kādā citā veidā,
kā arī izvērtēt iespējamos riskus,
tostarp apkārtējās vides specifiku,
ģeogrāfisko izvietojumu, apbūvi,
infrastruktūru un meteoroloģiskos
apstākļus.
•
Lidojumu virs pasākuma
vai tiešā tā tuvumā jāsaskaņo ar
pasākuma atbildīgo personu,
kura savukārt lidojumu saskaņo ar
pašvaldību.
•
Ja drons ir smagāks par
puskilogramu,
nepilngadīgas
personas to var vadīt tikai
pieaugušā uzraudzībā. Savukārt,
ja drons ir smagāks par pusotru
kilogramu, ieteicams apdrošināt
civiltiesisko atbildību, kas no 2018.
gada janvāra būs obligāta prasība.
•
Vienlaikus
pirms
lidojuma ieteicams iepazīties
ar aeronavigācijas datiem un
citu nepieciešamo informāciju
tīmekļa vietnē “ais.lgs.lv”. Latvijas

www.dabasbagatibas.lv un tie tiks
publicēti Latvijas dabas bagātību
mājaslapā, kā arī pievienoti Latvijas
simtgades svētku kopbildei –
Latvijas dabas deklarācijai.
“Latvijas dabas bagātības” ir
nekomerciāls Latvijas simtgades
projekts. Tā virsmērķis ir apzināt
Latvijas
iedzīvotāju
dabas
bagātības un veicināt publisku
diskusiju par to nozīmi mūsdienu
Latvijā.
Jebkādu
jautājumu
gadījumā - droši rakstiet vai
zvaniet!
Plašāka informācija:
Dāvis Landorfs
Pasaules Dabas Fonds
Mob.: +371 20584460
www.pdf.lv

teritorijā drīkst pacelties līdz 120
metru augstumam, taču ir vairāki
izņēmumi. Kontrolējamā gaisā
telpā ap starptautisko lidostu
“Rīga” drīkst pacelties līdz 50
metru augstumam, izņemot zonas,
kur dronu lidojumi bez atļaujas ir
aizliegti vispār.
•
Dronu
lidojumu
aizlieguma zona ir piecu kilometru
rādiusā no lidostas “Rīga” un
Liepājas lidostas skrejceļa sliekšņa,
kā arī triju kilometru rādiusā ap
citiem lidlaukiem Latvijā.
•
Lidojumus
drīkst
veikt tikai dienas gaišajā laikā,
novērotājs ir jāpieaicina gadījumā,
ja drons tiek pilotēts kontrolējamā
gaisā telpā.
•
Nedrīkst nelidot tuvu
citiem gaisa kuģiem, neapdraudēt
cilvēku
dzīvību,
veselību,
privātumu un mantu, ievērot
ierobežojumus, pilotējot virs
ieslodzījuma vietām, militāriem
un infrastruktūras objektiem un
to tuvumā, nepilotēt apreibinošu
vielu ietekmē, kā arī izmantot tikai
nacionālajā radio frekvenču plānā
atļautās frekvences.
Ar
Ministru
kabineta
noteikumiem noteikumi Nr. 737
“Kārtība, kādā veicami bezpilota
gaisa kuģu un tādu cita veida
lidaparātu lidojumi, kuri nav
kvalificējami kā gaisa kuģi” var
iepazīties www.likumi.lv.

Aicina pieteikt pretendentus balvai “Cilvēka izaugsmei
Latvijā”

Latvijas Pilsoniskā alianse
(eLPA), Amerikas Tirdzniecības
palāta Latvijā (ATPL) un ASV
vēstniecība
Latvijā
izsludina
pieteikšanos balvu konkursam
“Cilvēka izaugsmei Latvijā”. Balvu
pasniegs ceturto gadu pēc kārtas,
lai
godinātu
iedvesmojošus
Latvijas cilvēkus, organizācijas
un uzņēmumus par ieguldījumu
cilvēka izaugsmē. Balvas mērķis
ir veicināt Latvijas iedzīvotāju
izglītību, veselību un labklājību un
izcelt sociālās atbildības iniciatīvas.
No š.g. 21.augusta līdz
19.septembrim
tiek
gaidītas
nominācijas četrās kategorijās:
1.
Par sociālo atbildību.
Par
izciliem
sasniegumiem
sabiedrības attīstībā, veicot darbu
sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot
laiku, zināšanas, finanšu vai
organizatoriskos resursus.
2.
Par izcilu ieguldījumu
izglītībā. Par izglītības, mācību
kvalitātes
un
pieejamības
veidošanu iedzīvotājiem jebkurā
dzīves posmā.

3.
Par izcilu ieguldījumu
veselībā un labklājībā. Par
veselīga dzīvesveida veicināšanu,
indivīda un sabiedrības veselības
un labklājības atbalstīšanu un
uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības
mazināšanu veselības aprūpes
jomā.
4.
Par izcilu ieguldījumu
Latvijas nākotnē. Par bērnu un
jauniešu labklājības, veselīgas
attīstības sekmēšanu, mīlošas,
stabilas aprūpes nodrošināšanu,
ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.
Pieteikumus vērtēs žūrijas
komisija, ņemot vērā sekojošus
kritērijus:
•
Ietekme un nozīme.
Balvas
pretendenta
darbības
nozīmīguma un ietekmes uz
sabiedrību novērtējums.
•
Ilgtspēja.
Balvas
pretendenta darbības ilgtspējīga
attīstība.
•
N o v a t o r i s m s .
Novatoriska, radoša un oriģināla
pieeja, kas pielāgota Latvijas
apstākļiem.
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•
Iedvesma.
Paraugs
citiem.w
Uz balvu var pretendēt Latvijas
pilsoņi un Latvijas Republikā
reģistrētas uzņēmējsabiedrības,
biedrības
un
nodibinājumi.
Pretendentus balvas saņemšanai
var izvirzīt jebkura fiziska vai
juridiska persona, izņemot pati
sevi. Iepriekšējo gadu konkursa
laureāti nevar tikt nominēti
balvai atkārtoti. Informācija par
iepriekšējo
gadu
laureātiem
pieejama
mājaslapā
www.
cilvekaizaugsme.lv.
Pieteikumu balvu konkursam
iesniedz elektroniski, pieteikumu
nosūtot uz e-pasta adresi: info@
cilvekaizaugsme.lv,
aizpildot
pieteikuma formu mājaslapas
www.cilvekaizaugsme.lv
sadaļā
Kā pieteikties? līdz 2017.gada
19.septembrim.
Pieteikumā
jāiekļauj informācija par balvas
pretendentu,
pretendenta
iniciatīvas apraksts, mērķis un
rezultāts, kā arī vismaz viena
atsauksme.
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Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (BIIAC) aicina apmeklēt speciālistu konsultācijas
Mīlestība – tā ir viena no
galvenajām
cilvēciskajām
vajadzībām. Katram no mums
neatkarīgi
no
vecuma
ir
nepieciešama sajūta, ka esam
mīlēti, saprasti, vajadzīgi. Un
bērns bez mīlestības vispār
nevar normāli attīstīties un augt.
Visiem vecākiem gribas redzēt
savus bērnus laimīgus, veselīgus,
veiksmīgus, taču dzīve nav bez
grūtībām un problēmām. Un tad ir
svarīgi meklēt un saņemt palīdzību,
atbalstu pie speciālistiem, kas
var būtiski ietekmēt bērna dzīves
kvalitāti.
Balvu Iekļaujošas izglītības
atbalsta centrs (BIIAC) domāts
vecākiem,
vecvecākiem,
pedagogiem,- ikvienam, kurš
rūpējas un mīl savu bērnu. BIIAC
mērķis ir sekmēt izglītojamo
spējām, veselības stāvoklim un
attīstības
līmenim
atbilstošas
izglītības ieguvi, kā arī koordinēt
iekļaujošas izglītības darbu Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestādēs. Centrs ir atvērts un

laipni uzņem arī citu novadu
vecākus un bērnus. Ik dienu tiek
sniegts atbalsts ļoti daudziem gan
Balvu pilsētā dzīvojošiem, gan
novada bērniem, kam ir izglītības
programmas apguves grūtības –
mācīšanās traucējumi, uzvedības
problēmas, skaņu izrunas grūtības
vai valodas traucējumi. BIIAC
speciālistu (psihologs, logopēds)
piedāvāto pakalpojumu amplitūda
ir plaša:
•
I n d i v i d u ā l ā s
konsultācijas (vecāki kopā ar bērnu
vai individuāli);
•
Izglītojamo
izpēte,
atzinumu, novērtēšanas ziņojumu
izsniegšana;
•
Balvu novada pašvaldības
Pedagoģiski
medicīniskās
komisijas
funkcijas,
iesakot
izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem, spējām, veselības
stāvoklim, un attīstības līmenim
atbilstošu izglītības programmu;
•
Konsultācijas vecākiem,
pedagogiem, atbalsta personālam
par
atbalsta
pasākumu

nodrošināšanu
bērniem
ar
speciālām
vajadzībām
vai
mācīšanās grūtībām;
•
Izbraukumi uz Balvu,
Baltinavas pašvaldību pirmsskolas
un vispārējām izglītības iestādēm,
lai individuālajās konsultācijās
sniegtu atbalstu izglītojamiem,
vecākiem, pedagogiem;
•
Izglītojošo
semināru,
pasākumu organizēšana;
•
Profesionālā pilnveide,
apmeklējot seminārus, kursus,
pasākumus un tālāka informācijas
nodošana
par
aktualitātēm
iekļaujošā izglītībā.
Pieredze rāda, ka ļoti svarīgi
ir savlaicīgi diagnosticēt bērnu
dažādu traucējumu cēloņus, kas
kavē bērna pilntiesīgu attīstību
un iekļaušanos izglītības sistēmā
un mainīgajā sabiedrībā. Svarīgi
ir saprast problēmu un sniegt
mērķtiecīgu palīdzību traucējumu
mazināšanai un novēršanai.
Bērna galvenie dzīves kvalitātes
nodrošinātāji ir vecāki, un šodienas
bērns ir mūsu rītdienas nākotne.

Bāzējoties uz šo atziņu, speciālistu
darbs ir vērsts ne tikai uz bērnu.
Svarīgs aspekts ir sadarbošanās,
tādēļ konsultācijās tiek iesaistīti arī
vecāki.
Centra psiholoģe A.Lindāne
konsultācijās
rūpējas
par
personības psihisko veselību,
veidojot attīstošu, psiholoģiski
komfortu vidi. Palīdz bērnam
sevi labāk saprast, pilnveidot
saskarsmes iemaņas, psiholoģiski
sagatavoties patstāvīgajai dzīvei,
saglabāt pašcieņu un cerību
pat grūtos personīgās dzīves
brīžos. Psihologs izpilda darbu
saistītu ar bērnu spēju attīstību,
personības psiholoģiskās kultūras
veidošanu, adekvātu savstarpējo
attiecību
apmācību,
lietišķo
un
starppersonību
konfliktu
risināšanu, palīdzības sniegšanu
ekstremālās situācijās.
Logopēde I.Daukste konsultē
bērnus, vecākus, pedagogus runas
vai rakstu valodas traucējumu
gadījumos, izskaidro vecākiem
skaņu izrunas grūtības, izstrādā

Ir ideja? Nāc uz biznesa inkubatora konsultāciju 12. septembrī!

Biznesa ideju autori un
jaundibināti komersanti šā gada 12.
septembrī Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā Balvos aicināti
uz bezmaksas konsultāciju par
biznesa inkubatoros pieejamo
atbalstu.
Būtiskākais
atbalsts
topošajiem
un
jaunajiem
uzņēmējiem ir biznesa uzsākšanai
nepieciešamā vide, konsultācijas,
apmācības un pasākumi, mentoru
atbalsts, kā arī pakalpojumu
līdzfinansējums 50% apmērā,
piemēram, zīmola, mājaslapas
izstrāde, prototipa izgatavošanai,
telpu nomai u.c.
Lai uzzinātu vairāk par
piemērotāko
atbalsta
veidu,
Balvu un citu Ziemeļlatgales
novadu uzņēmēji un ideju
autori tiek aicināti apmeklēt

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras
(LIAA)
Rēzeknes
biznesa inkubatora informatīvo
dienu Balvos un tikties ar biznesa
inkubatora projektu vadītājiem.
Konsultācijas plānotas no plkst.
10 līdz 15, bet lūgums iepriekš
pieteikties, zvanot pa tālruni
62401095 LIAA Rēzeknes biznesa
inkubatoram
vai
26461435
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centram.
Inkubatorā var iestāties gan
fiziskas personas ar biznesa ideju,
gan jau esoši komersanti (IK, KS,
PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti
ilgāk par 3 gadiem. Tomēr jāņem
vērā, ka biznesa inkubatoru
programmā netiek atbalstītas
šādas nozares: zvejniecība un
akvakultūra,
lauksaimniecības

produktu
primārā
ražošana,
tirdzniecība, finanšu starpniecība,
komercpakalpojumi, azartspēles.
Pirmsinkubācijā
pretendentu
pieteikšanās notiek pastāvīgi, bet
uzņemšana inkubācijas atbalsta
saņemšanai notiek vienu reizi
ceturksnī. Tuvākā uzņemšana
biznesa
inkubatorā
plānota
oktobrī, tādēļ pieteikumi tiek
pieņemti tikai līdz 18. septembrim.
Inkubācijas atbalsta sniegšanai
šoreiz plānots uzņemt tikai 5
jaunos komersantus.
LIAA
Rēzeknes
biznesa
inkubatorā līdz šim līgumi
par inkubācijas pakalpojumu
saņemšanu
noslēgti
ar
14
komersantiem,
bet
pirmsinkubācijas atbalstu saņem
14 fiziskas personas – biznesa ideju

autori, kuri attīsta savas biznesa
idejas un izstrādā biznesa plānus
uzņēmējdarbības
uzsākšanai.
Lielākā daļa no Rēzeknes biznesa
inkubatora
dalībniekiem
ir
no Rēzeknes – 19, pa vienam
pretendentam ir no Ludzas, Rugāju
un Viļakas novadiem, 4 no Balvu
novada un 2 biznesa ideju autori
ir no Rēzeknes novada. Biznesa
ideju autori uzņēmējdarbības
attīstību plāno kokapstrādes, ādas
apstrādes, dizaina un IT, auto
remonta un citu pakalpojumu
jomā,
savukārt
uzņēmumi,
kuri jau veiksmīgi uzsākusi
saimniecisko darbību, pārstāv
tekstilizstrādājumu
ražošanas,
kokapstrādes, IT, sabiedriskās
ēdināšanas,
medicīnas
pakalpojumu un citas nozares.

ieteikumus vecākiem, kā palīdzēt
bērnam. Regulāri apmeklējot
konsultācijas, veic skaņu izrunas
korekciju.
Centra sekretāre V.Šaicāne
telefoniski koordinē konsultācijas
pie speciālistiem izglītojamajiem,
vecākiem un pedagogiem vēlamā
laikā.
Sākoties
jaunam
mācību
gadam Balvu Iekļaujošas Izglītības
atbalsta centrs pateicas izglītības
iestāžu vadītājiem, pedagogiem,
vecākiem, bērniem par sadarbību,
atsaucību, uzticību un aicina
sadarboties,
izglītoties
un
savstarpēji dalīties pieredzē arī
turpmāk! BIIAC Jūs mīl, gaida un
saprot!
BIIAC vadītāja Inese Daukste
Balvu Iekļaujošas izglītības
atbalsta centrs,
Sporta iela 1, Balvi
e-pasts: biiac@balvi.lv,
t.28363415

Informācija par pieteikšanās
kārtību inkubatorā un cita
saistoša informācija ir publicēta
LIAA mājaslapā sadaļā “Biznesa
inkubatori”.
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra
Baznīcas iela 19, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 62401095
e-pasta adrese
evija.piebalga@liaa.gov.lv

Valdība izsludina ārkārtējo situāciju 27 novados Uzņēmēju dienas Latgalē 2017
Latvijas lielākā uzņēmēju gan savus jaunākos ražojumus, gan
Latgalē un Vidzemē
Otrdien, 29. augustā, Ministru
kabinets (MK), pamatojoties uz
Zemkopības ministrijas (ZM)
sniegto informāciju par lietavu
un plūdu izraisītajām sekām un
postījumiem
lauksaimniecības
zemēs,
izsludināja
ārkārtējo
situāciju 27 novados Latgalē un
Vidzemē.
Ārkārtējā situācija izsludināta
Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas,
Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes,
Kārsavas,
Krāslavas,
Līvānu,
Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu,
Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu,
Zilupes,
Alūksnes,
Jēkabpils,
Madonas, Lubānas, Gulbenes,
Cesvaines Varakļānu un Krustpils
novados no 2017.gada 29.augusta
līdz 2017.gada 30.novembrim. Kā
atbildīgā institūcija par darbību
koordināciju ārkārtējās situācijas
laikā noteikta ZM.
“Gan pagājušajā nedēļā uzreiz
pēc lietavām, gan šīs nedēļas
sākumā apmeklēju plūdu skartos
novadus Latgalē un Vidzemē
– situācija daudzviet ir kritiska.
Postījumi ir ļoti plaši. Diemžēl
šī nelaime ir nākusi tieši ražas
vākšanas laikā – tūkstošiem
hektāru
platībā
briestošo
labību, rapsi, kartupeļus un citas
lauksaimniecības kultūras sedz

ūdens. Tas radīs lielus zaudējumus
daudziem Latgales un Vidzemes
lauksaimniekiem, tāpēc darīsim
visu
šobrīd
iespējamo,
lai
cietušajiem zemniekiem palīdzētu
pārvarēt grūtības,” uzsver ZM Jānis
Dūklavs.
Valdība ZM uzdeva līdz 2017.
gada 1. oktobrim apzināt ārkārtējās
situācijas
teritorijā
cietušās
personas (lauksaimniekiem) un
faktiskos nodarītos zaudējumu
atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta
dienestā deklarētajām platībām.
Tāpat ZM uzdots līdz 2017. gada
1. novembrim sagatavot un
iesniegt MK informatīvo ziņojumu
par
kopējiem
lauksaimnieku
zaudējumiem un priekšlikumiem
par
kompensācijas
apmēru
atbilstoši
kultūraugu
un
zemes izmantošanas veidam
un pieprasījumu par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas “līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.
Savukārt VID, kredītiestādes
un
citas
līguma
attiecībās
esošās personas valdība aicina
nodrošināt
pretimnākšanu,
nepiemērojot soda sankcijas
līgumsaistību
neizpildīšanas
gadījumā cietušajām personām
(lauksaimniekiem),
kas
tieši

saistītas ar augstākminētajiem
plūdiem un to radītajām sekām.
Valdība arī uzklausīja SM, ZM
un VARAM sagatavoto informāciju
par
infrastruktūras
objektu
atjaunošanu
plūdu
skartajās
teritorijās. Ministrijām uzdots
līdz 2017.gada 15.septembrim
sagatavot
un
iesniegt
MK
pieprasījumus
par
finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas “līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”, lai
segtu infrastruktūras atjaunošanu
plūdu skartajās teritorijās.

Varēs pieteikties
kompensācijām
Lauku atbalsta dienests (LAD)
ir
uzsācis
izstrādāt
moduli
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS), kurā LAD klienti varēs
iesniegt pieteikumus par faktiski
nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši
2017. gadā Lauku atbalsta dienestā
deklarētajām platībām. Iesniegt
pieteikumus EPS varēs līdz 2017.
gada 1. oktobrim. LAD informēs par
iesniegumu pieņemšanas sākumu.
Par kompensāciju apjomu, kas tiks
piešķirts lauksaimniekiem, lems ZM.

biedrība Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera (LTRK)
sadarbībā ar Latgales Plānošanas
reģionu
aicina
pieteikties
uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju
dienās Latgalē 2017”, kas notiks
15. un 16. septembrī Daugavpils
Olimpiskajā centrā, Daugavpilī,
Stadiona ielā 1.
Jau tradicionāli gada reģionālās
uzņēmēju izstādes noslēdzas ar
“Uzņēmēju dienām Latgalē 2017”,
kas šogad notiks Daugavpilī.
Pagājušajā gadā kuplu dalībnieku
un apmeklētāju skaitu pulcēja
pasākums Rēzeknē, kas norisinājās
Latgales vēstniecībā GORS, kura
neapšaubāmi izstādei piešķīra
īpašu un neatkārtojamu atmosfēru.
Turpinot
ievērot
reģionālo
principu un pasākumu vienu gadu
rīkojot Rēzeknē, otru – Daugavpilī,
šogad izstāde atgriežas Daugavpilī
vēl vērienīgāka un interesantāka.
Tādā veidā uzņēmējiem ar saviem
sasniegumiem un piedāvājumiem
ir iespēja iepazīstināt plašu
apmeklētāju
auditoriju
visā
Latgales reģionā.
Arī šogad “Uzņēmēju dienu
Latgalē”
programmā
plānota
izstāde, biznesa forums, kultūras
programma un Latvijas Labuma
degustācijas. Izstādē uzņēmējiem
būs iespēja parādīt apmeklētājiem
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iepazīstināt ar plašo pakalpojumu
klāstu. Biznesa foruma laikā būs
iespēja iegūt noderīgu informāciju
par
tādiem
uzņēmējiem
aktuālajiem
jautājumiem
kā
eksporta garantijas sadarbībā
ar ALTUM, uzņēmējdarbības
efektivitātes celšana un Latgales
reģiona attīstības perspektīvas.
Uzņēmējus aicinām izmantot
tīklošanās iespēju, tiekoties ar
citiem reģiona uzņēmējiem, valsts
un pašvaldību amatpersonām
pasākuma laikā.
Pasākuma
apmeklētājus
priecēs Latgales novadu stendi ar
katram novadam raksturīgajiem
produktiem, pakalpojumiem un
tūrisma informāciju, kā arī Latgales
reģiona un visas Latvijas uzņēmēju
jaunākais piedāvājums. Pie halles
būs iespēja baudīt un iegādāties
Latgalei raksturīgos gardumus
mājražotāju
un
amatnieku
gadatirgū,
kā
arī
degustēt
daudzveidīgo Latvijas ražotāju
produkciju
Latvijas
Labuma
degustācijās.
Papildu
informācija
par
pasākumu
pieejama,
kontaktējoties ar LTRK Valdes
padomnieci reģionālos jautājumos
pa tālruni 29 141 693 vai e-pastu
ilze.brice@chamber.lv.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

31.augustā
plkst.18:00
Sv.Mise Balvu Romas katoļu
baznīcā
par
skolēniem,
studentiem,
skolotājiem
un
vecākiem, iesākot jauno mācību
gadu.
1.septembrī
plkst.21:00
Diskoballe Balvu pilsētas estrādē
kopā ar DJ Ingaru. Ieeja 3, - EUR.
9.septembrī no plkst. 9:0013:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
12.septembrī plkst.16:00 V
Starptautiskā vizuālās mākslas
konkursa “Dažādā pasaule” 2017
tēmas “Nacionālās Vērtības”
laureātu
apbalvošana
Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
15.septembrī no plkst.10:0013:00 Ziemeļaustrumu futbola
reģiona meiteņu futbola diena “Es
arī spēlēju futbolu” Balvu Valsts
ģimnāzijas sporta laukumā.
16.septembrī plkst.12:00 pie
Balvu pamatskolas “Ielu sporta
spēles”! Šogad sacensības notiks
strītbolā, ielu futbolā un klasītēs.

Bērzkalnes pagasts

2.septembrī
plkst.18:00
Sezonas noslēguma pasākums
Bērzkalnes
pagasta
estrādē.
Plkst.20:00 Diskoballe.

Lazdulejas pagasts

2.septembrī
plkst.19:00
Lazdulejas
pagasta
estrādē
“Estrādes sezonas noslēgums”.
Koncerta programmā uzstāsies

Lauku labumu tirdziņš
9. septembrī
9. septembrī 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, dārzeņus,stādus,
kā arī amatniecības izstrādājumus
no zemniekiem, mājražotājiem un
amatu meistariem!
Piedalīties aicinām vietējos
zemniekus,
amatniekus
un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās obligāta (līdz 7.
septembrim)
Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā: rakstot
uz biznesacentrs@balvi.lv vai
zvanot 26461435, 29272948.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Krišjāņu pašdarbnieki, deju grupa
“Lustīgie jaunieši”.
Plkst. 21:00 balle, spēlē Zintis
Krakops.

Kubulu pagasts

10.septembrī
plkst.12:00
Rudens enerģijas skrējiens Sitas
mežā 5 un 10 km distancēs dažādās
vecuma grupās.

Skatāmas izstādes

Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma
balvenietes Inetas
Bordānes fotoizstāde “Izbaudiet
vasaru”.
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Mana Baznīca”.
Izstādē
piedalās
Balvu
PII
“Sienāzītis”, PII “Pīlādzītis”, Balvu
pamatskola, Bērzpils vidusskola,
Baltinavas vidusskola, Balvu Valsts
ģimnāzija, Rugāju vidusskola, Balvu
Mākslas skola, Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi.
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma V Starptautiskā vizuālās
mākslas
konkursa
„Dažādā
pasaule” 2017 tēmas „Nacionālās
vērtības” laureātu darbu izstāde.
Balvu
novada
pašvaldībā
skatāma daļa no Balvu Mākslas
skolas audzēkņu vasaras mācību
plenēru darbiem “Muižas un pilis”.
Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 2.klašu audzēkņu un
skolotājas Anitas Kairišas veidotie
darbi “Krāsu ziedi”.
SIA “Balvu un Gulbenes

“Lote” pašapziņas celšanas
studija
uzņem
jaunus
dalībniekus – meitenes un
zēnus (3-18 gadi)!
Programmā
iekļautas
nodarbības:
personības
pilnveidošanās, dzīves prasmju
apmācība, veselīgs dzīvesveids,
runas kultūra, uzvedības kultūra,
defilē, stājas korekcija, psiholoģija,
etiķete, stils un mode, tēls un
imidžs, skaistumkopšana, radošās
darbnīcas,
fototesti,
tērpu
šūšana, horeogrāfija, piedalīšanās
pasākumos, modes skatēs un
konkursos.
Nodarbības sāksies oktobrī!
Grupu komplektēšana jau
sākusies.
Vairākiem
bērniem
no ģimenes atlaides. Katram
dalībniekam individuāla pieeja.
Pieteikties
nodarbībām
var
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

slimnīcu
apvienība”
Balvos
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu
darbu
izstāde
“Mandalas”.
Balvu Centrālajā bibliotēkā
no 1. septembra izstāžu zālē, būs
skatāma izstāde “Mana grāmata”
3. klases audzēkņu linogriezumi,
skolotāja Anita Kairiša.
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
prasmes un citas vietējās vērtības.
Balvu
Novada
muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
Balvu Novada muzejā skatāmi
Nellijas Začas knipelējumi.

visa mācību gada garumā.
Pieteikšanās pa tālruni 26428477,
e-pasts – studijalote@inbox.lv vai
draugiem.lv, vadītāja Līga MorozaUšacka.
Deju studija Terpsihora uzsāk
jaunu sezonu un aicina esošos
un jaunos dejotājus meitenes
un zēnus!
Ritmika un attīstošās dejas
bērniem no 2,5 – 6 gadu vecuma;
mūsdienu deja no 7-14 gadu
vecuma; šova dejas no 14 gadu
vecuma. Grupu komplektēšana
jau sākusies. Vairākiem bērniem
no ģimenes atlaides. Katram
dalībniekam individuāla pieeja.
Pieteikšanās pa tālruni 26428477,
e-pasts – studijaterpsihora@inbox.
lv vai draugiem.lv, vadītāja Līga
Moroza – Ušacka
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Juridiskā koledža Gulbenē

Gulbenē arī šogad studentus
uzņems vienīgā šī reģiona austākās
izglītības mācību iestāde –
Juridiskā koledža. Mācības notiek
sestdienās, divas reizes mēnesī,
divu gadu garumā, lai profesionālu
docētāju vadībā iegūtu augstāko
izglītību.
Šogad studentus uzņem 5
dažādās studiju programmās:
Tiesību
zinātnes;
Cilvēku
resursu vadība; Komerczinības;
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana
un
apsaimniekošana;
Grāmatvedība un finanses.
Studiju maksa ir 78 EUR

mēnesī, iespējams arī saņemt
valsts garantētu kredītu. Mācību
maksu var veikt arī pa mēnešiem,
šajā mācību gadā pēdējo 2
gadu vidusskolu absolventiem
un
tālākmācību
vidusskolu
beidzējiem būs iespējams saņemt
30% maksas atlaidi.
Sīkāka informācija koledžas
mājas lapā www.jk.lv vai pa
tālruņiem 67508005, 29224936.
2. septembrī plkst.11.00 Gulbenes
filiālē notiks atvērto durvju diena
–Gulbenes 2.vidusskolas aktu zālē,
Līkajā ielā 21.
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