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Izdziedāti un izdejoti XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Lauku labumu tirdziņš
14. jūlijā Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra
notiks
tradicionālais lauku
labumu tirdziņš. Aicinām ikvienu
apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos
dažādus lauku labumus un
amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un
amatu meistariem!

Foto no ELEKTRUM vārtiem.

Aicina pieteikties sacensībām

Lielākais kolektīvs no Balvu novada bija Balvu Pūtēju orķestris, diriģents Egons Salmanis. Starp citu, 4.jūlija rītā pie
Balvu Pūtēju orķestra bija ieradusies Latvijas Televīzija, lai iztaujātu par dzīvošanu, mēģinājumiem un gaidāmajiem
priekšnesumiem.
folkloras kopa “Sagša”, vadītāja
Daiga
Jēkabsone;
Vectilžas
folkloras kopa “Saime”, vadītāja
Solveta Logina; Briežuciema
etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja
Maruta
Ločmele;
Bērzpils
folkloras kopa “Saivenis”, vadītāja
Daiga Griestiņa; Krišjāņu pagasta
“Laimas lauku kapela”, vadītāja
Ingūna Velme.

Dziesmu svētku tradīcija arī
balveniešiem ir ļoti sena, tāpēc
Balvu Novada muzeja sociālajos
tīklos (Facebook, draugiem.lv)
aicinām apskatīt interesantu
apkopojumu par koru vēsturi un
ielūkoties fotogrāfijās, lai redzētu
cik lieli un kādi kolektīvi bija
pirms gadu desmitiem.
Turpinājums 3.lpp.

No DK “Nebēda arhīva”.

Jermacāne;
Vīksnas
pagasta
vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Piesitiens”,
vadītāja
Gunta
Grāmatiņa; Briežuciema pagasta
vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Pāris”,
Skaidrīte
Pakalnīte;
Tilžas pagasta sieviešu koris
“Varavīksne”, vadītāja Rita Keiša;
Balvu KAC senioru koris “Pīlādzis”,
vadītāja Liene Akmeņkalne; Tilžas

No JDK “Vectilža” arhīva.

Aizvadītā nedēļa ikvienam
izdzīvota
XXVI
Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku zīmē – gan sazvanoties
ar dziedātājiem un dejotājiem,
kas paši devušies uz Rīgu radīt
svētkus, gan draugiem, kolēģiem,
kuri aizrautīgi skatījās koncertus
televīzijā vai devās tos skatīt
klātienē galvaspilsētā.
Jau iepriekš tika vēstīts, ka
uz svētkiem no Balvu novada
dosies 450 dalībnieki un darba
grupa. Nu viņi visi ir atgriezušies
mājās – ar smaidiem sejās, gaišām
emocijām par piedzīvoto laiku
un piepildītām sirdīm ar mīļumu,
kopību un siltumu.
XXVI
Vispārējos
latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos
piedalījās Balvu novada jauktais
koris “Mirklis”, diriģents Uldis
Kokars; deju kolektīvi “Nebēda”,
“Rika”, “Mazā Rika”, vadītājs
Agris Veismanis; pūtēju orķestris
“Balvi”, diriģents Egons Salmanis;
Bērzpils jauniešu deju kolektīvs
“Jauda”, vadītāja Iveta Tiltiņa;
Balvu KAC senioru deju kolektīvs
“Luste”, vadītāja Inta Sleža; Kubulu
pagasta jauniešu deju kolektīvs
“Cielaviņa” un vidējās paaudzes
deju
kolektīvs
“Kubuliņš”,
vadītāja Zita Kravale; Balvu KAC
bērnu deju kolektīvs “Balvu
vilciņš”, vadītāja Zane Meiere;
Balvu Mūzikas skolas vokālais
ansamblis, vadītāja Linda Vītola;
Vectilžas jauniešu deju kolektīvs
“Vectilža”,
vadītāja
Kristīne

Deju kolektīvs “Nebēda” gatavojoties uzstāties Daugavas stadionā.

Daļa no deju kolektīva “Rika” dalībniekiem kopā ar vadītāju Agri Veismani
Mežaparkā.

Dāvina ģerboni
26. jūnijā pie ēkas Torņa
ielā 4, Rīgā notika dekoratīvās
sienas “Latvijas pilsētas un
novadi
valsts
simtgadei”
atklāšana. Siena ir visu Latvijas
pašvaldību, tai skaitā arī Balvu
novada pašvaldības, dāvinājums
valsts
nozīmīgajā
jubilejā.
“Šis gleznojums ir nopietns
simbols Latvijas pašvaldību un
tautas saliedētībai, jo nu jau
otro reizi tapis par piemiņu
vēstures notikumam, kurš saules
mūžu paliks ierakstīts mūsu
dzimtenes atmiņu ārēs,” pauž
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Piedalies vasaras akcijā
“Apceļo Latvijas muzejus”
Latvijas Muzeju biedrība un
Latvijas muzeji no 5.jūnija līdz
31.augustam aicina piedalīties
vasaras
akcijā
“Apceļo
Latvijas
muzejus”.
Akcijas
mērķis ir popularizēt kultūras
mantojumu, kas glabājas Latvijas
muzejos, kā Rīgā, tā ārpus tās,
Latvijas pierobežā, kā arī vidienē,
veicināt to atpazīstamību, rosināt
interesi par piedāvājumu un
parādīt to “šarmu”. Lai piedalītos
konkursā,
dalībniekam
nepieciešams profils sociālajā
tīklā Facebook vai Instagram.
Plašāka informācija Latvijas
Muzeju biedrības mājaslapā
www.muzeji.lv.

LAD
uzsāk
platību
maksājumu pārbaudes

Foto no Tilžas sieviešu kora
“Varavīksne” arhīva.

Foto autore Diāna Poševa.

Jauniešu deju kolektīvs “Vectilža” kopā ar savu vadītāju Kristīni Jermacāni
gatavi skatītājiem parādīt savu deju soli.

28.jūlijā
notiks
Tilžas
pagasta svētki, tāpēc Tilžas
pagasta pārvalde līdz 20.jūlijam
aicina pieteikties saimnieču un
saimnieku sacensībām. Plašāka
informācija zvanot pa tālruni
27870251.

Tilžas sieviešu kora “Varavīksne” dalībnieki stāsta, ka mēģinājumos uzņemts
Saules vitamīns jeb D vitamīns, iegūts skaists iedegums. Mēģinājumu starp
laikos apmeklēts amatieru-meistaru darinājumu gadatirgus Vērmanes
dārzā, koncerti, Rīgas Motormuzejs, Dievkalpojums. Pozitīvā gaisotne vir
mojusi visā Rīgā.
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Lauku atbalsta dienests uzsāk
platību maksājumu pārbaudes
uz vietas. To laikā tiks apsekoti
un uzmērīti atbalstam pieteiktie
lauki. Pārbaudēs šogad tiks
izmantoti arī droni, bet šādos
gadījumos dienesta speciālisti
sazināsies ar lauksaimniekiem,
pie kuriem notiks pārbaude.
Ar droniem iegūtajā vizuālajā
informācijā netiks fiksēti nekādi
personas dati.
Pārbaudes uz vietas dienests
plāno veikt līdz septembra
beigām.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Vasara – aktīvs periods

Kopš pagājušā gada esam izvērtējuši un apkopojuši informāciju
par atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā. Tika izveidota
komisija, kura aktīvi strādāja, lai sakārtotu un uzlabotu šī pakalpojuma
juridisko un praktisko pusi. Pēc tam tika izsludināts iepirkums, kurā
uzvarēja uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss”, līdz ar to līdzšinējais
atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu Balvu novadā vairs nesniegs.
Jāpiemin, ka līdz šim Balvu novads bija sadalīts divās zonās (pilsēta
un lauku teritorija) ar dažādiem līguma izbeigšanās termiņiem un
dažādu maksu, bet tagad gan līguma termiņš, gan maksa par 1m3
atkritumu apsaimniekošanu ir vienota visā novadā.
28.jūnija Balvu novada Domes Ārkārtas sēdē tika apstiprināts SIA
“Pilsētvides serviss” iesniegtais maksas tarifs par nešķiroto sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām. Paldies deputātiem,
kuri atbalstīja šo lēmumprojektu. Nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas jaunais tarifs ir 16,08 euro bez PVN par 1m3 visā Balvu
novadā, kas būtiski atšķiras no iepriekšējā tarifa, kurš attiecīgi Balvu
pilsētā bija 18,27 euro bez PVN par 1m3, un novada teritorijā bija 19,77
euro bez PVN par 1m3. Tāpat arī aicinu attiekties pret dabu draudzīgi –
izmest atkritumus tiem paredzētajās vietās, šķirot tos, nededzināt to,
ko nedrīkst dedzināt un būt atbildīgiem pret vidi, kurā paši dzīvojam,
lai nākamās paaudzes varētu dzīvot nepiesārņotā apkārtnē. Ar tādu
moto strādā arī Balvu novads.
Gadu gaitā Balvu ezera krasti ir aizauguši. Lai situāciju uzlabotu,
tika veikta tirgus izpēte par ezera krasta tīrīšanu. Tās rezultātā uzvarēja
mūsu puses uzņēmējs un Balvu ezera krasts tika sakārtots 180 metru
garumā. Kaut arī ekskavators ezera krastā vairs nav manāms, visi
iecerētie darbi vēl nav izdarīti. Peldēt gribētājiem tiks uzstādītas
pārģērbšanās kabīnes, atpūsties gribētājiem tiks uzstādīti soliņi.
Atpūšoties nepiesārņosim mūsu bagātību – ezerus, cienīsim ikviena
Balvu novada iedzīvotāja padarīto darbu!
Ar plašu un pacilātu vērienu ir izskanējuši XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki. Viennozīmīgi tie ir latviešu tautas kopības,
spēka un savstarpējās sapratnes svētki. Priecājos, ka arī man bija
iespēja piedalīties svētku gājienā, kā arī svētku noslēguma koncertos.
Gūtās sajūtas ir vienreizējas un neaprakstāmas. Ir milzīgs gandarījums,
ka mūsu novada kolektīvi ir starp labākajiem valstī. Apmeklējot
kolektīvus viņu apmešanās vietās Rīgā, tas tikai apstiprinājās. Nedēļu
ilgais darbs un mēģinājumi nebija atstājuši nekādas pēdas - mūsu
mākslinieki un īpaši viņu vadītāji bija apņēmības pilni godam pārstāvēt
Balvu novadu noslēguma pasākumos.
Izbaudīsim vasaras siltos mirkļus un būsim aktīvi Balvu novada
svētku pasākumu apmeklētāji. 20.jūlijā un 21.jūlijā pasākumi ir
paredzēti dažādām gaumēm un dažādām vecuma grupām. Radīsim
svētkus kopā!

Atklāj Latviju no jauna

Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti
iesaistīties īpašā projektā, kura
mērķis ir valsts simtgadē apzināt un
popularizēt neparastas vietas un
cilvēkus, tādējādi veicinot Latvijas
apceļošanu un izzināšanu. Latvijai
ir potenciāls nākotnē ierindoties
starp TOP galamērķiem Instagram,
un katrs Latvijas iedzīvotājs var
palīdzēt to īstenot.
Vairums no mums ir pabijuši
Rundāles pilī, redzējuši Daugavas
lokus, izstaigājuši Ķemeru purva
taku un bijuši citos zīmīgos
Latvijas tūrisma objektos. Bet
mēs ticam, ka te vēl ir daudz ko
atklāt. Tāpēc izveidota interneta
vietne
atklajlatviju.lv,
kurā
koncentrēsimies uz maz zināmām,

apslēptām un aizmirstām Latvijas
vietām.
Meklē vietas, iedvesmojies un
dodies atklāt Latviju par visiem
simts!
Vietnes atklajlatviju.lv saturu
veido Latvijas Investīciju un
attīstības
aģentūras
Tūrisma
departamenta
daudzu
gadu
garumā
sakrātie,
skaistākie
fotoalbumi, Otomārs Pūce un
Instagram lietotāji. Ja vēlies
iesaistīties - uz priekšu! Esam
vairāk nekā atvērti jaunām un
iedvesmojošām vietām.
Informācija no Latvijas
simtgades mājaslapas
www.lv100.lv

Atkārtots paziņojums par atkritumu apsaimniekošanu
Balvu novadā
Balvu novada pašvaldība
(turpmāk tekstā – Pašvaldība)
informē, ka Balvu novadā mainās
atkritumu apsaimniekotājs – SIA
“Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas organizācija”
(turpmāk tekstā – SIA “ZAAO”)
beidz darbu Balvu novadā, un
turpmāk atkritumus Balvu novadā
apsaimniekos SIA “Pilsētvides
serviss”.
SIA “Pilsētvides serviss”:
• Šķiroto atkritumu izvešanu
uzsāk ar š.g. 1.jūliju;
• Nešķiroto atkritumu izvešanu
uzsāk ar 2018.gada 1.jūliju
lauku teritorijā un 23.jūliju Balvu pilsētā;
• Eko laukumā (Ezera iela 3,
Balvi) pakalpojums šobrīd nav
pieejams, tas tiks sniegts no
2018.gada 1.septembra.
SIA
“ZAAO”
informē,
ka papildu informācija par
pakalpojuma pārtraukšanu Balvu
pilsētā ir pieejama uzņēmuma
mājaslapā www.zaao.lv, kā arī tiek
nosūtīta uz klientu e-pastiem.
Jaunus
standarta
izmēra
konteinerus Balvu iedzīvotāji varēs
īrēt no SIA "Pilsētvides serviss", tie
tiks piegādāti un uzstādīti līdz 23.
jūlijam.

Tām personām, kuras ir
samaksājušas par SIA “ZAAO”
sniegtajiem pakalpojumiem par
visu 2018. gadu, būs jāsazinās
ar SIA “ZAAO” pārstāvi par
pārmaksātās naudas atmaksu,
rakstot iesniegumu uz SIA “ZAAO”
e-pastu: zaao@zaao.lv vai nosūtot
to pa pastu uz adresi: Rīgas iela 32,
Valmiera, LV-4201, norādot klienta
vārdu, līguma numuru un konta
numuru, uz kuru vēlas saņemt
pārmaksu.
SIA “ZAAO” slēdza līgumus
ar
daudzdzīvokļu
namu
apsaimniekotāju, kurš piestādīja
rēķinus dzīvokļu īpašniekiem,
taču Balvu novada pašvaldības
un SIA “Pilsētvides serviss”
noslēgtajā līgumā paredzēts, ka
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieki vai īrnieki slēgs līgumus
bez
māju
apsaimniekotāja
starpniecības. Līgums ar jauno
atkritumu
apsaimniekotāju
jānoslēdz periodā no 2018.gada
2. – 23.jūlijam.
Lai atvieglotu šo procesu
novada iedzīvotājiem, no 2. jūlija
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu
apkalpošanas
centrā
(VPVKAC), kurš atrodas Partizānu
ielā 14, Balvos, katru darba dienu

(9:00 – 12:00; 13:00 – 15:00)
ir nodrošināta iespēja noslēgt
līgumus ar SIA "Pilsētvides serviss"
klātienē. Iedzīvotāji var noslēgt
līgumus arī elektroniski, aizpildot
pieteikumu SIA "Pilsētvides serviss"
mājas lapā www.pilsetvide.lv sadaļā
Balvu novads.
Tikmēr kompānijas pārstāvji ir
uzsākuši apceļot novada pagastus
un palīdzēt iedzīvotājiem noslēgt
līgumus.
Arī Balvu novada Gaismas
svētkos, 21. jūlijā, Balvu pilsētas
parkā atradīsies SIA "Pilsētvides
serviss" telts, kurā varēs iegūt visu
interesējošo informāciju.
Atkritumu
apsaimniekotāju
kontakti:
1. “ZAAO” – tālrunis: 64281250;
26515556;
e-pasts:
zaao@zaao.lv;
2. SIA “Pilsētvides serviss” –
tālrunis: 67461592, 27864412;
e-pasts: balvi@pilsetvide.lv.
Ja ir radušies vēl kādi jautājumi,
tad tos var uzdot telefoniski,
sazinoties
ar
Pašvaldības
aģentūras “San-Tex” direktoru Uldi
Sprudzānu pa tel. 29442378, un
Pašvaldības saimnieciskās nodaļas
vadītāju Aleksandru Sņegovu pa
tel. 28673272.

22.jūnija Ārkārtas Domes sēde

22.jūnijā
tika
sasaukta
Ārkārtas Domes sēde, kurā
piedalījās deviņi deputāti - Aigars
Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Andris Kazinovskis,
Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Ivans
Baranovs, Aija Mežale, Jānis
Zakarīts. Darba kārtībā bija viens
jautājums - par pieprasījumu
izsludināt ārkārtējo situāciju.
Sakarā ar ilgstošo sausuma
periodu Latgales reģionā ir
izveidojusies draudoša situācija
lauksaimniecības
sektorā.
Balvu novada administratīvajā
teritorijā ilgstošais sausums ir
radījis neatgriezeniskus ražas
zudumus, ir apdraudēta graudu,
rapšu un citu kultūru raža un

lauksaimniecības
uzņēmumu
noslēgto līgumu izpilde. Ilgstošā
sausuma dēļ piena ražotājiem
rodas zaudējumi, jo turpina
samazināties ikdienas izslaukuma
apjomi, tāpat prognozējams,
ka būs grūtības sagādāt barību
ziemas periodam. Balvu novadā
lauksaimniecība ir galvenais
uzņēmējdarbības
veids.
Atbilstoši sākotnēji apkopotajai
informācijai 227 saimniecībās,
sausuma skartas vairāk nekā 7591
ha graudaugu un rapša platības
un 5442 ha ganību un pļavu
platības.
Ņemot vērā iepriekš minēto
Balvu novada Domes deputāti
nolēma
pieprasīt
Latvijas

Republikas Ministru kabinetam
izsludināt ārkārtējo situāciju
Balvu novada administratīvajā
teritorijā, sakarā ar ilgstošo
sausuma periodu, kas radījis
būtiskus
zaudējumus
un
apdraudējumu
videi
un
saimnieciskajai darbībai, kā
arī aicināt Latvijas Republikas
Zemkopības ministriju realizēt
uzņēmēju atbalsta pasākumus
krīzes situācijas pārvarēšanai
un Latvijas Republikas Ministru
kabinetu
sniegt
finansiālu
atbalstu novada uzņēmējiem,
lai kompensētu zaudējumus,
kas radušies ilgstoša sausuma
rezultātā.

28.jūnija Ārkārtas Domes sēde
28.jūnijā
tika
sasaukta
Ārkārtas Domes sēde, kurā
piedalījās deviņi deputāti Aigars Pušpurs, Anita Petrova,
Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Aija Mežale,
Sandis Puks, Eva Smirnova, Jānis
Zakarīts. Darba kārtībā bija viens
jautājums - par nešķiroto sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
maksu Balvu novadā.
Domes
deputāti
lēma
apstiprināt
SIA
“Pilsētvides
serviss” iesniegto maksu par
nešķiroto sadzīves atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu,

pārkraušanu,
šķirošanu
un
citām
normatīvajos
aktos
noteiktajām darbībām, ko veic
pirms atkritumu reģenerācijas
un kas samazina apglabājamo
atkritumu
apjomu,
par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas,
pārkraušanas
un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu - EUR 16,08
(bez PVN) par vienu kubikmetru,
kuru sastāda nešķiroto sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
maksa EUR 9,20 (bez PVN)
par vienu kubikmetru un
Sabiedrisko
pakalpojumu

regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā “Kaudzītes”
EUR 6,88 (bez PVN) par vienu
kubikmetru:
no
2018.gada
1.jūlija Balvu novada pašvaldības
Balvu,
Bērzkalnes,
Bērzpils,
Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu,
Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas,
Vīksnas pagastu administratīvajās
teritorijās un no 2018.gada
23.jūlija visā Balvu novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā – vienā atkritumu
apsaimniekošanas zonā.

Aicina aizpildīt anketu par kūlas dedzināšanas iemesliem
Lai
atbalstītu
Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu,
Lauku
atbalsta
dienests
aicina
ikvienu
piedalīties pētījumā par kūlas
ugunsgrēkiem Latvijā un Lietuvā
un izteikt savu viedokli par

galvenajiem kūlas dedzināšanas
iemesliem, ieguvumiem un
zaudējumiem.
Pētījumu veic uzņēmums
Oxford
Research
Baltics
sadarbībā
ar
Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
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dienestu ar mērķi izstrādāt
iespējamos risinājumus kūlas
ugunsgrēku
novēršanai.
Aptuvenais anketas aizpildīšanas
laiks ir 10 minūtes.
Anketa pieejama internetā:
https://ej.uz/aptauja-kula
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Foto no IKS pārvaldes arhīva.

Foto no IKS pārvaldes arhīva.

Sākums no 1.lpp.

Lielajā svētku gājienā piedalījās arī Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.

Foto no IKS pārvaldes arhīva.

Foto no Kubulu pagasta Kultūras nama arhīva.

Balvu novada jauktais koris “Mirklis” gatavi gājienam.

Kubulu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kubuliņš” kopā ar vadītāju Zitu Kravali.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Inta Kaļva ar darba grupas meitenēm pirms svētku gājiena.

Foto no Kubulu pagasta Kultūras nama arhīva.

Ziemeļlatgalē pieejami būvuzraudzības
un inženierpakalpojumi

Foto autori Reinis Oliņš, Aivars Liepiņš.

Kubulu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Cielaviņa”.

Uzņēmums SIA “1PAC” ir
realizējis LEADER projektu Nr.1707-AL19-A019.2101-000018
“Būvuzraudzības
un
inženierpakalpojumu attīstīšana
Ziemeļlatgalē”, par kopējo summu
EUR 13 373,17 no kuras EUR 9
246,06 ir publiskais finansējums.
Projekta mērķis ir radīt jaunu
pakalpojumu
un
iegādāties
inženiertehniskās iekārtas un
datortehniku
būvuzraudzības
pakalpojumu
nodrošināšanai,
izmantojot dažādas mūsdienīgas
inženiertehniskās iekārtas.
Uzņēmums
lepojas,
ka
iegādātās iekārtas būtiski palielina
uzņēmuma konkurētspēju un
iespēju nodrošināt kvalitatīvu
būvuzraudzības
pakalpojumu.
Iegādātās iekārtas ļauj inženieriem
veikt
kontrolmērījumus
un
pārbaudes,
būtiski
kāpinot
kvalitātes prasību ievērošanas
kontroli būvobjektos. Uzņēmuma
vadītājs Kaspars Paršinovs norāda,
ka plašais pieejamo iekārtu klāsts
jau ir atzinīgi novērtēts esošo
uzņēmuma klientu vidū. Šajā ziņā
īpaši var izcelt iegādātā krītošā
svara deflektometra nozīmi veicot būvuzraudzību, ir virkne
lietu, ko cilvēks "uz aci" nevar
novērtēt, piemēram, izbūvēto
ceļa kārtu nestspēju, kas ir viens

Latviešu tautastērpu skatē piedalījās arī “Balvu vilciņa” dalībnieki.
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no nozīmīgākajiem faktoriem
sekmīgai ceļa ekspluatācijai. Ar
šo iekārtu, ļoti operatīvi, mēs šos
lielumus varam izmērīt, lepojas
K.Paršinovs.
Būvuzraudzības
un
inženierpakalpojumu
birojs
atrodas Balvos, Tehnikas ielā 4A.
“Es ceru, ka iespēja studiju laikā
strādāt un praktizēties Balvos, būs
kā papildus motivācija skolēniem
izvēlēties inženierzinātņu studijas,
kas nākotnē tiem nodrošinās
stabilu, labi atalgotu un interesantu
darbu. Laikā, kad es studēju
Rīgas Tehniskajā universitātē,
prakses iespējas Balvos bija ļoti
ierobežotas, principā, vienīgā
iespēja bija prakse būvniecības
jomā. Otrajā studiju gadā vēlējos
praksi projektēšanas jomā, taču
Balvos tādas iespējas nebija. Tā
sāku strādāt Rīgā. Studijas līdz
maģistra grādam ilgst gandrīz
sešus gadus un šajā laikā zaudēt
saikni ar dzimto pilsētu ir ļoti
vienkārši. Es uzskatu, ka Balvi un
arī citas mazpilsētas, kur situācija
ir identiska, jauniešus zaudē jau
šajā posmā – pirmie studiju gadi,
kad vasarās ir obligātās prakses.
Cerams, ka jauniešiem būs
interese par šo jomu, jo jau šobrīd
varam piedāvāt prakses vietas un
interesantu darbu vasarā”.
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Iespējas iesaistīties brīvprātīgajā BPVV projekts veiksmīgi attīstās
Jau
trešo
gadu
skolā prasmi izkopēt piegrieztni no
darbā
veiksmīgi darbojas Balvu novada žurnāla “Burda”, iemācījās veikt

Tieši šovasar Balvu jauniešiem
ir iespēja kļūt par pasaules
atklājējiem, kopā piedzīvojot ne
tikai vasaras labumus – sauli un
brīvdienas, bet arī ar jauniem
draugiem iegūt unikālu pieredzi.
Jau no vasaras sākuma darbību ir
uzsācis projekts “Es un brīvprātīgais
darbs” (Nr. 2-25/26), ko īsteno
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes
politikas
valsts
programmas 2018. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.
Balvu
jaunieši
uzsākuši
pieteikšanos dalībai šajā projektā.
Jūnijā Balvu Bērnu un jauniešu
centrā notika projekta “Es un
brīvprātīgais darbs” pasākums
“Brīvprātīgā virtuve”, kopā sanākot
jaunatnes darba speciālistiem
un jauniešiem. Tur piedalījās
arī ciemiņi no Viļakas novada
un Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta. Viļakas novada
jaunatnes
darba
speciāliste
Madara Jeromāne dalījās sava
novada pieredzē un idejās par
to, kā organizējams brīvprātīgais
darbs, aicinot jauniešus iesaistīties
tajā un krāt pieredzi.
Balvu
novadā
darbojas
brīvprātīgā darba nolikums, kas

uz sadarbību aicina visas pilsētas
iestādes, kas savā darbā redz
iespēju iesaistīt jauniešus. Šobrīd
vēlmi sadarboties brīvprātīgā
darba organizēšanā Balvu pilsētā
izteikuši Sociālais dienests un
Balvu Kultūras un atpūtas centrs,
kas labprāt uzņemtu savās rindās
jauniešus, kas vēlētos darboties.
Brīvprātīgā darba nolikums
paskaidro un nosaka kārtību,
kādā oficiāli iespējams kļūt par
brīvprātīgā darba veicēju, un kā
tiek uzskaitītas padarītā darba
stundas.
Pasākumā klātesošie pārrunāja
arī gaidāmās aktivitātes, kopīgi
veidoja afišu maketus un darīja
citus darbus, kas nepieciešami
turpmākajos
jauniešu
centra
pasākumos - radošajās dienās un
labdarības aktivitātē jūlijā.
Jaunieši tiek aicināti piedalīties
šajā projektā un pavadīt laiku
vasarā aizraujoši!
Gunita Prokofjeva
Balvu Bērnu un jauniešu centra
Speciāliste jaunatnes politikas
jautājumos

“Dziesma vasarai – 2018” Balvu
pagastā izskanējusi
vokālais ansamblis “Razdoļje”
vadītāja Zoja Zaharova,
koncertmeistars Viktors Bormanis,
Balvu pagasta jauktais vokālais
ansamblis “Malduguns” - vadītāja
Viktorija Kokareviča.
Katrs
kolektīvs
TN
pieskandināja ar trīs dziesmām par
vasaru, un kā tradīcija pasākuma
izskaņā visus vienoja Raimonda
Paula dziesma “Jaukā vasara”.
Uz
tikšanos
nākošvasar
“Dziesma 2019”.

detaļu izklājumu uz auduma
un detaļu piegriešanu ar vīļu
uzlaidēm, kā arī piegriezt apšuves
un palīgdetaļas.
Skolnieces ir izgatavojušas
dāvanu maisiņus, svārkus, bikses,
blūzes un kleitas, kā arī veikušas
izmaiņas gatavā nopirktā apģērbā.
Skolotāja Anita Matule Bordāne strādāja ar vidusskolas
klašu
jaunietēm
un
kursu
audzēknēm, kurām ir šūšanas
prasmes.
Šogad trīs topošie Dāmu
drēbnieka amata zeļļi: Alīna
Logina, Dārta Ostrovska un
Kitija Ozoliņa aizstāvēs savus
kvalifikācijas
darbus
Latvijas
Amatniecības kamerā.
Izgatavojām
jaunu
tērpu
kolekciju
jūgendstilā
“Balvu
muižas
prominences”,
kuru
demonstrējam skolas pasākumos
un Starpnovadu bērnu un jauniešu
radošā
festivāla
lielkoncertā
Balvos. Izstrādājot tērpu apdari
šai kolekcijai, tika apgūtas un
pielietotas specifiskās “Bernina”
overloka tehnikas.
Pēc uzaicinājuma, kopā ar
šūšanas un rokdarbu skolu “Burda
Rīga”, piedalījāmies Starptautiskajā
tekstila industrijas izstādē “Baltic
Fashion & Textile 2018”, Rīgā,
Ķīpsalā ar tērpu demonstrējumiem
“Dažādi Latviskais”.
“Bernina“ šujmašīnu papildus
aprīkojums plaši tika pielietots
“mammadaba” konkursā “Mazie
palīgi lielos darbos”, kurā kopā
ar BPVV pulciņu “Mamma daba”
izgatavojām telpisku skudru un
ieguvām 1. vietu.
Piedalījāmies Latvijas valsts
simtgadei veltītajā pasākumu ciklā
izglītības iestādēs “Pilsoniskās
līdzdalības un labo darbu
maratons”, sadarbībā ar izglītojamo
pašpārvaldi izgatavojām 20 pelītes
un rotaļu māju kaķiem priekš
dzīvnieku patversmes “Astes un
ūsas” iemītniekiem.
18.
augustā,
sadarbībā
ar modes salonu “Mayra”,
piedalīsimies Jūgendstila modes

Biruta Vizule
BPVV direktore

Aina Biseniece
Balvu pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Pasākums “Dziesma vasarai” Balvu pagastā jau kļuvis par ikgadēju
pasākumu, kurā piedalās plašs mākslinieku pulks.

Foto no BPVV arhīva.

Foto no Balvu pagasta pārvaldes arhīva.

Pēterdienā,
29.
jūnijā,
jau astoto reizi Balvu pagasta
Naudaskalnā Tautas Nams pulcēja
dziedošos ļaudis – vokālos
ansambļus no Balvu, Rugāju,
Viļakas novadiem.
Uz pasākumu “Dziesma vasarai
– 2018 “ bija ieradušies un skanīgas
dziesmas līdz atveduši Rugāju
dāmu vokālais ansamblis - vadītāja
Sanita Anckina, Žīguru vokālais
ansamblis "Relako” - vadītāja
Daiga Elksnīte, Lazdulejas sieviešu
vokālais ansamblis “Vālodzīte”
vadītāja Karīna Romanova,
Kubulu senioru vokālais ansamblis
“Vakarblāzma” - vadītājs Aldis
Laicāns, Balvu KAC sieviešu

pašvaldības, Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
un SIA “Burda salons” projekts
“Profesionālās izglītības ievirze Profesionālās ievirzes ārpusskolas
izglītības programma, kas attīsta
interesi par profesionālo izglītību
kā tālākas izglītības izvēli.”
Šogad
projektā
darbojās
skolotāja Aiga Jansone, Anita
Matule – Bordāne un Skaidrīte
Veina. Lielākais ieguvums skolā profesionālas iekārtas un jaunas
telpas šūšanai. Ar prieku strādājām
pie telpu iekārtošanas, iekārtu
uzstādīšanas, materiālās bāzes
pilnveidošanas, kā arī apguvām
prasmes darbā ar jaunajām
iekārtām.
Amatnieku nedēļā kopīgi
tika
noorganizēts
pasākums
“Profesionālā jaunrade” Balvu
pamatskolas 6. klašu skolēniem,
kurā viņi iepazinās ar tērpa
stila speciālista profesiju. Vēlāk
notika diskusija “No auduma
līdz tērpam”, bet noslēgumā –
radošās darbnīcas, kurās bērni
mācījās darboties ar “Bernina”
šujmašīnām.
Starpnovadu bērnu un jauniešu
radošā festivāla lielkoncerta “Kopā
ar putniem debesīs” vadītājiem
izgatavojām Cielavas un Dzeņa
tērpus. Rīkojām tērpu ekspozīcijas
un izstādes.
Skolotāja Aiga Jansone strādāja
ar dažāda vecuma bērniem ar
vai bez pamatprasmēm šūšanā.
Šogad novadītas 11 daudzveidīgas
radošās darbnīcas ar kopējo
dalībnieku skaitu 204.
Nodarbībās apgūtas iemaņas
strādāt šūšanas darbnīcā, ievērojot
drošības
noteikumus.
Bērni
iepazinās ar šūšanā izmantojamām
ierīcēm,
tekstilmateriāliem,
palīgmateriāliem,
darbarīkiem,
iemācījās
radoši
pielietot
dekoratīvas
šuves
ar
programmējamo
šujmašīnu
“Bernina”,
izprata
HTA
(higrotermiskās
apstrādes)
pielietojuma
nozīmīgumu
apģērbu izgatavošanā, ieguva

parādē Rīgā ar tērpu kolekciju
“Balvu muižas prominences”.
Skolotāja Skaidrīte Veina
šī mācību gada laikā strādāja
ar pieaugušajiem un bērniem
ar
speciālām
vajadzībām,
sadarbojoties ar Balvu teritoriālo
invalīdu biedrību, un vēl vienu
ļoti
ieinteresētu
dalībnieku
grupu – BPVV Jauniešu garantiju
programmas “Auklis” audzēknēm.
Darbam izvirzītie uzdevumi
izpildīti un mērķi sasniegti
– dalībnieki iepazīstināti ar
šūšanas tehniku un tās plašajām
iespējām,
apgūtas
pirmās
iemaņas šujmašīnas lietošanā,
ievērojot drošības noteikumus;
sekmēta nodarbību dalībnieku
domāšanas un atmiņas attīstība,
uzmanības, uztveres, pirkstu
veiklības
pilnveide,
kā
arī
emociju un jūtu attīstība praktiskā
un radošā darbībā; apgūtas
prasmes, iemaņas un praktiskās
darbības
pieredze,
lietojot
šujmašīnu vienkāršu priekšmetu
izgatavošanā; bērni iepazīstināti
ar
šūšanā
izmantojamām
ierīcēm,
tekstilmateriāliem,
palīgmateriāliem,
darbarīkiem;
sākta elementārāko roku un
mašīndarbu
veidu
apguve;
veicināta prasme īstenot radošas
idejas ar tekstilmateriālu un
šūšanas prasmju palīdzību.
Izgatavotie
priekšmeti
–
spilventiņi, blociņu vāciņi, maciņi
un somiņas no kaklasaitēm, tekstila
rotājumi, suvenīri, dāvanu maisiņi,
kā arī tērpi, mudina dalībniekus
gūt gandarījumu par savu darbu,
lepnumu par apgūtajām prasmēm.
Auklīšu
programmas
meitenes
demonstrēja
savu
nodarbību laikā sašūto latvisko
tērpu kolekciju “Zāļu vakars”.
Nodarbību dalībnieki iepazīstināti
ar “Bernina” šujmašīnu klāstu un
to dažādajām iespējām, kā arī
informēti par to iegādes iespējām.

Meitenes iepazīst darbu ar šujmašīnām.
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“Sportisks un vesels” - vasaras nometne PII “Pīlādzītis” Vasaras nometne Balvu Sporta skolā

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

skolotāja

Starptautiskā semināra dalībnieki.

pozitīvas emocijas bērni guva no
ekskursijas uz Alūksnes novada
Ates muzeju un Alūksnes Pilssalu,
kur apskatīja un iepazina vēsturisko
darba rīku kolekciju, skaisto
Alūksnes ezeru un Marienburgas
pilsdrupas.
Nometnes
laikā
visiem
dalībniekiem bija iespēja uzlabot
savu fizisko sagatavotību, uzlabot
peldētprasmi, iegūt jaunus draugus
un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Jauku un sportisku vasaru vēlot,
Nometnes “Kustību varavīksne 1”
vadītāja Sarmīte Keisele

piedalās Pēterdiena Briežuciemā

interesantu semināru padarīja
tās vadītājas – Eugenia Barbu
un Andrea Chiricescu, slavenas
Bukarestes leļļu teātra aktrises.
Kontaktseminārs deva lielisku
iespēju prezentēt Balvu Valsts
ģimnāzijā realizēto Erasmus +
projektu, “Effective Methods for
Strengthening The Learning Process
in Teaching Science” 40 pārstāvjiem
no 15 ES dalībvalstīm un veidot
savstarpējās sadarbības tīklus
nākotnes partnerības projektu
īstenošanai.
Irīna Krivošejeva
Balvu Valsts ģimnāzijas
skolotāja

Foto no BVĢ arhīva.

rezultātu, bet lai to ietekme ir pēc
iespējas lielākai sabiedrības daļai.
Projektu pieteikumos tai ir jābūt
izstrādātai un pierādītai. Seminārs
bija organizēts tiem, kas raksta
un realizē projektus, kā arī tiem,
kuri vērtē tos vai izstrādā projektu
nolikumus.
Seminārā iegūtas zināšanas,
kas ir DEOR un kā izstrādāt
tā stratēģijas, kā arī tika gūta
izpratne par vairākām opcijām,
kuras var izmantot, lai izplatītu un
padarītu vizuāli interesantākus
projekta rezultātus. Dalībnieki no
Rumānijas un Maltas dalījās labās
prakses piemērā, prezentējot
sava projekta rezultātus. Īpaši

Savu vasaras brīvlaiku 34 bērni
vecumā no 7-16 gadiem iesāka
darbojoties
sporta
nometnē
“Kustību varavīksne 1”. Tajā viņiem
bija iespēja apgūt tehniskos
elementus
izvēlētajā
sporta
veidā (vieglatlētikā, svarcelšanā,
volejbolā), kā arī nometnes
programmā
bija
iekļautas
nodarbības peldbaseinā, brīvā
laika spēles, radošais darbs grupās.
Nometnes
dalībnieki
veica pārbaudes uzdevumus
individuālajās sacensībās sešos
dažādos vingrinājumos, veidoja
savu mīļāko sporta aktivitāšu
varavīksni. Nometnes noslēgumā

Balvu Sporta skolas dalībnieki Alūksnē.

Ik dienu bērni pavadīja sportiskā garā.

Balvu
Valsts
ģimnāzijas
kontaktseminārā Rumānijā
Laika posmā no 18.-23.
jūnijam Balvu Valsts ģimnāzijas
skolotāja
Irīna
Krivošejeva
piedalījās starptautiskajā Erasmus+
kontaktseminārā “Results Plus:
The sound of projects” Bukarestē,
Rumānijā.
Rumānija daudziem saistās ar
leģendu, ka reiz tur esot dzīvojis
vampīrs Drakula. Tā ir valsts,
kurā vērojami pārsteidzoši dabas
skati ar kalnu ainavām, viduslaiku
arhitektūra, nocietinātas pilsētas
un romantizētas pilis. Rumānijas
vērtība ir Karpatu kalni, kas atrodas
valsts
ziemeļos,
Transilvānijā
(tulkojumā nozīmē - vieta starp
mežiem).
Kontaktsemināra galvenā tēma
bija DEOR stratēģija – projektu
rezultātu redzamība, izplatīšana
un izmantošana, kas arvien vairāk
tiek iekļauts Erasmus+ projektu
vadlīnijās un ir kā obligāta prasība.
Stratēģija vērsta uz to, lai sabiedrība
ne tikai uzzinātu par projekta

jautājumiem.
Nometnes noslēguma dienā
iestādes teritorijā notika pikniks,
kur pie ugunskura visi atpūtās
un gatavoja maltīti. Katru dienu
bērni savā nometnes grāmatā
atspoguļoja svarīgākos dienas
iespaidus. Viņi gatavoja nometnes
medaļas, kuras tika pasniegtas pie
nometnes karoga nolaišanas. Ar
gūto pieredzi, jauniem iespaidiem
pīlādzēni rudenī dosies uz skolu,
bet nometnē pavadītais laiks un
medaļa tiem atgādinās par jauki
pavadīto laiku.

Foto no Balvu Sporta skolas arhīva.

Bērnu un jaunatnes Sporta skolu,
kur stadionā Marka tētis Dāvis
Keiselis bērniem novadīja sporta
stundu, bet direktora vietniece
Inese Petrova uzaicināja bērnus
apmeklēt Viļakas pamatskolu, kur
direktors Ēvalds Vancāns laipni
izrādīja skolas šautuvi un īstas gaisa
šautenes! Bērni varēja noskatīties
šaušanas treniņu, aplūkot šaušanas
specapģērbu. Viļakā nometnes
dalībnieki apmeklēja arī muzeju,
kur izstādītas putnu olas, vecas
rotaļlietas un aizsargājamo koku
izstāde. Atpakaļceļā ekskursanti
iegriezās trasē “Baltais Briedis”, kur
tās saimnieks Ēriks Eizāns ar lielāko
prieku atbildēja uz visiem bērnu

Foto no PII “Pīlādzītis” arhīva.

Balvu PII “Pīlādzītis” jūnija
mēnesī notika vasaras nometne
“Sportisks un vesels”, kurā darbojās
26 bērni un kuru vadīja PII vadītāja
Antra Eizāne, skolotājas Elīna
Voiciša, Iveta Larka un vadītāja
vietniece izglītības jomā Ilona
Ločmele. Katrai dienai bija savs
moto: “Kustība un es”, “Sports manā
pilsētā”, “Dažādie sporta veidi
Balvos”, “Sports blakus novadā”,
“Sports un es”. Pēc nosaukumiem
noprotams, ka galvenā aktivitāte
nometnē bija sports.
Dalībnieki
pirmajā
dienā
izgatavoja savu nometnes karogu,
kuru svinīgi pacēla mastā, lai visu
nedēļu tas vēstītu pārējiem par to,
ka “Pīlādzītī” mīl sportu. Katrs rīts
sākās ar fizisko aktivitāti - ritmisko
vingrošanu svaigā gaisā. Dienas
gaitā notika kustības rotaļas,
stafetes, sacensības, tika izspēlētas
sporta spēles. Bērni noskatījās
video filmas par Latvijā attīstītiem
sporta veidiem, iepazinās ar Latvijas
olimpiskajiem
čempioniem.
Notika arī ekskursijas uz Balvu
Sporta skolu, kur tās direktore
Ludmila Beļikova iepazīstināja
ar skolas telpām, labākajiem
sportistiem, bet, ciemojoties Balvu
Valsts ģimnāzijas stadionā, bērnus
sagaidīja Balvu Valsts ģimnāzijas
sporta skolotājs-treneris Valters
Duļevskis, lai novadītu dažādas
stafetes un sacensības.
Nometnes laikā tās dalībnieki
apciemoja arī Viļakas novada

Ticējumi vēsta, ka tieši pēc
Pēterdienas sākas labākais siena
laiks, tāpēc šogad ikgadējās
pļaušanas sacensības ar rokas
izkaptīm Briežuciemā tika rīkotas
tieši Pēterdienā. Priecājamies,
ka atsaucās pļāvēji vismaz vēl no
divām vietām – no Tilžas pagasta
un no Baltinavas novada.
Sacensībās
piedalījās
vienpadsmit pļaušanas meistari.
Sakarā ar šīs vasaras svelmi, bija
problēmas pagasta centra tuvumā
atrast
pļaušanai
piemērotu
pļaviņu, tāpēc paldies Lidijai
Ločmelei, ka viņa ne tikai
viesmīlīgi atļāva sarīkot sacensības
pie savas mājas, bet arī izveidoja
skaistu noformējumu un piedalījās
pļāvuma kvalitātes vērtēšanā. Kā
gan citādi – pļavas saimniecei
jānovērtē, kāda būs pļava pēc
pļaušanas!
Sacensību
dibinātājs
un
pļaušanas entuziasts Aleksandrs
Pakalnīts kopā ar palīgu Valēriju
Cvetkovu pļaviņu jau laicīgi bija
sagatavojuši sacensībām, izpļaujot
pļaušanas kvadrātus. Jāpiebilst,
ka Aleksandrs labi pļauj ne tikai
pats, bet šo prasmi iemācījis arī
dēlam Kasparam, kurš ir labs
pļāvējs. Interesanti, ka šogad vīru
konkurencē uzvarēja Aleksandra
znots Gints Circenis, kurš šādās
sacensībās piedalījās pirmo reizi.
Priecājamies, ka starp dāmām
uzvarēja tilžēniete Sandra Arule
un ceļojošo kausu aizveda uz
kaimiņu pagastu. Arī otro un trešo
vietu ieguva dāmas no TilžasDaina Erdmane, kurai ir vairāk
nekā astoņdesmit gadi un Anna
Kaņepe. Izskatās, ka nākošgad
sacensības beidzot jārīko citā vietā
- Tilžā!
Gājiena
un
pļaušanas
laikā visus ar pļavas dziesmām
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uzmundrināja
Briežuciema
etnogrāfiskais ansamblis.
Briežciemieši šoreiz pļāva
tikai daži, jo priekšroku deva
ciemiņiem.
Pļāvējas
Marija
Deksne, Skaidrīte Pakalnīte un
Marianna Langovska šoreiz par
pļaušanu dziedāja!
Pēc
sacensībām
tika
apsveikti pļāvēji un godināti
stiprā latviešu vārda Pēteris
īpašnieki. Briežuciema aktieri
Anna Pundure, Ineta Apšeniece,
Helēna Ločmele, Aldis Pundurs,
Reinis Apars un Agris Kalnejs
skatītājiem
parādīja
jautru,
vasarīgu, sadzīvisku Valentīnas
Kašas iestudētu brīvdabas izrādi.
Izrādes starplaikos savu pašu
skanīgāko un dzīvespriecīgāko
repertuāru izspēlēja un izdziedāja
Anitas
Pakalnītes
“Soldanie”.
Ar skanīgām tautas melodijām
klausītājus priecēja Solveta Logina
ar meitām, lustīgus meldiņus “rāva
vaļā” Briežuciema muzikantes
Anita, Maruta, Maruta, Anita, jeb
“AMMA”’! Mūsu pagasta ļaudis
vienmēr priecājas par baltinavietes
Aijas Keišas muzicēšanu, tāpēc arī
šajos svētkos uzaicinājām Aiju.
Arī Vitālijs Plešs no Vectilžas ir
piedalījies visos muzikantu saietos
mūsu pagastā. Jauki, ka Vitālijs
neatteica šogad paspēlēt arī
Pļaujas svētku koncertā.
Šie svētki izskanējuši, bet
tiksimies Briežuciemā citos vasaras
pasākumos – 14.07. Bērnības
svētkos, 28.07. Jaunības svētkos,
4. augustā etnogrāfiskā ansambļa
dzimšanas dienas pasākumā un
25. augustā pagasta sporta svētkos.
Zita Mežale
Briežuciema pagasta kultūras
pasākumu organizatore
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Vardarbībai – NĒ!

Labklājības
ministrija
sadarbībā ar Valsts policiju,
biedrību “Centrs Marta” un
asociētajiem
partneriem
Tieslietu ministriju un Latvijas
Lauku ģimenes ārstu asociāciju
no 2017.gada 1.februāra - 2019.
gada 31.janvārim īsteno Eiropas
Savienības programmas “Tiesības,
vienlīdzība
un
pilsonība”
līdzfinansēto
projektu
“Soli
tuvāk: Kopienas vienota atbilde
uz vardarbības pret sievietēm
gadījumiem”.
Projekta mērķis - izstrādāt
un ieviest uz cietušo vērstu
institucionālu sadarbības modeli,
vardarbības pret sievieti gadījumu
risināšanai.
Tukuma novada pašvaldība
bija pirmā pašvaldība, kura 2017.
gadā īstenoja Kopienas vienotās
atbildes modeļa vardarbības
pret sievieti gadījumu risināšanā
pilotprojektu.
Balvu
novada
Sociālais
dienests pieteica savu dalību
šim projektam, lai apgūtu jaunas
metodes, risinot vardarbības
gadījumus. Labklājības ministrija
projekta īstenošanai izvēlējās
piecas Latvijas pašvaldības Balvu, Saldus, Valmieras, Cēsu un
Dobeles.
Notikušas trīs monitoringa
tikšanās Balvos, kurās piedalījās
pārstāvji no Balvu, Viļakas, Rugāju,
Baltinavas novadu Sociālajiem

dienestiem
un
bāriņtiesām,
Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Balvu iecirkņa, Balvu
novada Pašvaldības policijas,
Rēzeknes rajona tiesas Balvos,
Balvu
rajona
prokuratūras,
Valsts probācijas dienesta Balvu
teritoriālās struktūrvienības un
ģimenes ārste L.Kozlovska.
Pilotprojektu
Balvos
koordinēja
Balvu
novada
pašvaldības Sociālais dienests,
piesaistot sadarbības partnerus
no Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
un Balvu novada Pašvaldības
policijas.
Pilotprojekta laikā Valsts un
pašvaldības policija, izbraucot uz
ģimenes konfliktiem, aizpildīja
riska
izvērtējuma
anketas,
lai
identificētu
iespējamo
vardarbību un draudus, kuri vērsti
pret sievieti.
Aizpildītās anketas Valsts
un pašvaldības policija nosūtīja
Sociālajam dienestam. Sociālais
darbinieks tikās ar cietušo
sievieti, aizpildīja MARAC riska
izvērtēšanas anketu, piesaistīja
nepieciešamos
sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus un
sniedza atbalstu.
Projekta aktivitātes norisinājās
laika periodā no 2018.gada
5.aprīļa līdz 2018.gada 15.jūnijam.
Pilotprojekta laikā tika aizpildītas
13 riska izvērtējuma anketas.

Sociālā dienesta rīcībā nonāca
informācija par ģimenēm, kuras
līdz šim nebija redzeslokā.
Pilotprojekta
īstenošanas
laikā tika veicināta sadarbība
un informācijas aprite starp
institūcijām,
pievērsta
sabiedrības
un
institūciju
uzmanība uz vardarbības pret
sievieti gadījumiem, papildinātas
zināšanas par vardarbībā cietušās
un vardarbību veikušās personas
psiholoģisko portretu, īpatnībām,
par gadījuma risināšanas pieeju
un metodēm. Projekta ietvaros
tika aprobētas riska izvērtēšanas
anketas, kuras pielietojamas
ikdienas darbā. Tas palīdzēs
Valsts un pašvaldības policijai un
Sociālajiem dienestiem, lai atklātu
iespējamos vardarbības upurus
un sniegtu viņiem nepieciešamo
palīdzību.
Iesaistītās
institūcijas
turpinās uzsāktās aktivitātes,
lai apzinātu sievietes, kuras
cieš no vardarbības, lai viņām
sniegtu atbalstu un informētu par
iespējām mainīt dzīvi.
Sievietei ir tiesības dzīvot bez
vardarbības!
L. Voroņina
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta
Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļas vadītāja

Jaunas iespējas atpūtai Ziemeļlatgalē
Šovasar Ziemeļlatgalē tapis
krietni plašāks piedāvājums atpūtai
dabā un kultūrvides iepazīšanai –
jaunas iespējas gan baudīt atpūtu
uz ūdeņiem, gan garšīgi paēst un
kaut ko jaunu uzzināt!
Viesojoties Balvos, noteikti
iesakām izmantot iespēju doties
izbraucienā ar jaunām koka
laivām Balvu ezerā, lai baudītu
dabu un pilsētas skaistumu no
cita skatupunkta. Laivu noma
“Krastmala” Balvu ezerā piedāvā
2 koka laivas, kas katra paredzēta
3 personām. Laivošanas priekus
var baudīt darba dienās no plkst.
16:00, savukārt brīvdienās – visu
dienu, iepriekš piezvanot un
rezervējot – 24843893.
Tiem, kam sirdij tuvāka
aktīvā atpūta – jaunas iespējas
gan Balvu, gan Viļakas ezeros
izmantot SUP dēļu nomu un
baudīt skaistos ezeru skatus un
dabisko vidi. Papildus informācija
un SUP dēļu rezervēšana: Balvu
ezerā - 26351072, Viļakas ezerā –
26292288,
www.facebook.com/
Ezerture, Instagram @ezerture.
Veikparks Balvu ezerā “Wake
up Balvi” paplašinājis savu
piedāvājumu, dodot iespēju ne
tikai veikot, bet arī iznomāt SUP
dēļus, katamarānus un āra kubulu
turpat ezermalā. Plašāk – www.
wakeupbalvi.lv un www.facebook.
com/wakeupbalvi,
Instagram
@wakeupbalvi.
Asāku izjūtu cienītājiem un
komandu spēlētājiem noteikti
jāizmanto iespēja piedalīties
lāzertaga spēlē Kārsavā vai nupat
darbību
uzsākušajā
Silgaiļu
peintbola laukumā Baltinavā.
Lāzertags ir aktīva sporta spēle, kas
līdzinās peintbolam un airsoftam.

Šī spēle ir pilnīgi droša, nesāpīga,
kā arī draudzīga videi. Plašāka
informācija un rezervēšana 27881757,
www.facebook.com/
lasertaglatgale/ un Instagram
@lasertaglatgale.
Savukārt
peintbola laukums Baltinavā ir
ierīkots bijušās fermas kompleksa
"Silgaiļi" teritorijā un tajā ir pieejami
20 pilni inventāra komplekti. Pirms
doties spēlēt, noteikti sazinieties
un piesakieties – 26486676.
Ziemeļlatgalē
paplašinās
arī marķēto velomaršrutu tīkls
un papildus jau esošajiem
velomaršrutiem Nr. 777 Viļakas
novadā, Nr. 780 un Nr. 781
Balvu novadā, kā arī Nr. 776
Kārsavas novadā, maijā tika
atklāts jauns marķēts maršruts
Baltinavas novadā – Nr. 785, kas
ved cauri Grīvas mežiem, ļaujot
baudīt Latgales mežu skaistās
ainavas, divus ezerus - Svātūni
un Motrīni, kas ir aizsargājama
Natura 2000 teritorija. Motrīnes
ezera krastā ir ierīkota mājīga
atpūtas vieta ar soliem, galdu,
nojumi un ugunskura vietu.
Apkārtnes mežos ir apskatāmas
partizānu apmetnes vietas un
atjaunots bunkurs, kā arī mistiskā
Zelta priede, kura nes veiksmi.
Informācija
par
velotūrisma
maršrutiem
Ziemeļlatgalē
pieejama
www.turisms.balvi.lv,
www.vilaka.lv, www.visit.karsava.lv
un www.baltinava.lv, kā arī uz vietas
tūrisma informācijas centros.
Aicinām arī kultūras un
kulināro gardumu baudītājus uz
Ziemeļlatgali, jo šovasar durvis
atvēruši vairāki jauno objekti, kā
arī esošie ir papildinājuši savu
piedāvājumu. Rugājos iegriezieties
Koka gudrību darbnīcā, kurā

var uzzināt vairāk par koku kā
latviskās dzīvesziņas un veselības
veicinātāju. Saimnieks iepazīstinās
ar druīdu horoskopu, pastāstīs par
koka spēku un pielietojumu. Ikkatrs
apmeklētājs varēs iegādāties
savu Laimes pogu! Piedāvājumā
dažādas nodarbības ar koku un
saimnieka īpašais piedāvājums
pieaugušajiem – degustācija “Meža
šalkas”. Apmeklējums noteikti
iepriekš jāpiesaka – 26263396.
Savukārt
kulināros
piedāvājumus aicinām doties
baudīt uz brīvdienu māju “Noras”
Balvu novada Krišjāņos, kur
vasaras nedēļas nogalēs darbosies
brīvdienu kafejnīca. Šeit ēdiens
tiek gatavots, izmantojot vietējo
produkciju, kā arī labākās Latgales
kulinārā mantojuma tradīcijas. 14.
jūlijā “Noras” svinēs māju simtgadi
un ciemos tiek aicināts ikviens,
lai kopīgi baudītu gan lauku vidi
un dabu, gan koncertu un lustīgu
zaļumballi. Papildus informācijai
un apmeklējuma pieteikšanai –
26519272.
Jūlijā darbu pilnā apjomā
uzsāks arī atjaunotās Rekavas
dzirnavas Viļakas novada Rekavā,
pildot nu jau pavisam citu funkciju.
Rekavas jeb Polfalndera dzirnavas
tika celtas 1932. gadā. Toreiz tajās
tika malti milti un pārstrādāta vilna.
Laikiem mainoties, mainījās arī
nodarbošanās veidi, līdz brīdim,
kad tās pilnībā pārtrauca savu
darbību. Atjaunošanas darbi tika
uzsākti 2016. gadā, un šobrīd
dzirnavu darbības galvenā ideja
ir pavisam vienkārša: audzēt,
pārstrādāt un ēst vietējo, kvalitatīvu
produktu, lai maksimāli izvairītos
no nezināmas izcelsmes produktu
lietošanu ikdienā, kā arī celt godā

Izglītojamo
uzņemšana
Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošā
vidusskolā 2018./2019. mācību gadā
• Pamatizglītības
programma,
kods 21011111, 7.-9.klase;
• Pamatizglītības pedagoģiskās
korekcijas vakara (maiņu), kods
21011812, 7.-9.klase;
• Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena pro-

gramma, kods 31011011 (valsts
aizsardzības mācība, sertifikāts,
pilotprojekts);
• Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene), kods
31011013.

Profesionālās izglītības programmas
Programmas
nosaukums

Iegūstamā
kvalifikācija

Kods

Ilgums

Uzņem
šanas
laiks

Kokizstrādājumu
izgatavošana

Būvizstrādā
jumu galdnieks

33 543041

4 gadi, pēc
9.klases

jūnijsaugusts

Šūto
izstrādājumu
ražošanas
tehnoloģija

Tērpu stila
speciālists

33 542021

4 gadi, pēc
9.klases

jūnijsaugusts

Komerczinības

Komercpakalpojumu
darbinieks

33341021

4 gadi, pēc
9.klases

jūnijsaugusts

Šūto
izstrādājumu
izgatavošana

Šuvējs

32a542 021
35a542 021

1 gads,
pēc 9. vai
12.klases

jūnijsaugusts

Kokizstrādājumu
izgatavošana

Koksnes
materiālu
apstrādātājs

32a 543
041
35a542 041

1 gads,
pēc 9. vai
12.klases

jūnijsaugusts

Dokumentus pieņem līdz
20.augustam Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
lietvedībā no plkst. 9.00 - 15.00
Vidzemes ielā 26, Balvos.
Tālr. 29164754, 64521940;

Izglītības iestādes vadītāja tālr.
26178911;

direktores

vietnieces

izglītības jomā tālr. 29179421.
Skolas mājas lapa www.bpvv.lv;
e-pasts bpvv@balvi.lv.

Izglītojamo uzņemšana Bērzpils
vidusskolā 2018./2019.mācību gadā
Programmas:
PIRMSSKOLA
• Vispārējās
pirmsskolas
izglītības programma
1.-9.KLASE
• Vispārējās
pamatizglītības
programma;
• Speciālās
pamatizglītības
programma izglītojamajiem
ar
garīgās
attīstības
traucējumiem;
• Speciālās
izglītības
programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem;
10.-12.KLASE
• Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma
senču receptes un ēdienus. Pirms
doties uz dzirnavām, noteikti
piezvaniet un piesakiet savu
viesošanos – 26422231.
Šovasar
Ziemeļlatgales
novados – Balvos, Viļakā, Rugājos,
Baltinavā un Kārsavā notiks arī
daudz un dažādi atpūtas, sporta
un kultūras notikumi. Lielākie
no tiem, kurus sirsnīgi aicinām
apmeklēt:
20.-21. jūlijā Balvos “Balvu
novada Gaismas svētki”;
3.-5. augustā “Ziemeļlatgale
retro
12”
ekspedīcija
Marienhauzena-Marienburga
Viļakas, Balvu un Alūksnes
novados;
18.-25.
augustā
Kārsavas
novada svētki;
25.-26.
augustā
19.
Kamermūzikas festivāls Balvu
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Ja strādā, audzini bērnus,
dzīvo ārzemēs un vēlies iegūt
izglītību:
7.-9.KLASE TĀLMĀCĪBĀ
• Vispārējās pamatizglītības otrā
posma (7.-.9.klase) programma
10.-12.KLASE TĀLMĀCĪBĀ
• Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma
Bērzpils
vidusskolai
ir
internāts.
Dokumentus pieņem darba
dienās no plkst.9.00 līdz 15.00
Papildus informācija pa tālruni
26188635 vai 20261766.
muižā;
15. septembrī 17. Meilys
aiļu i dzīsmu festivāls “Upītes
Uobeļduorzs” – vecākais latgaliešu
festivāls pasaulē Viļakas novada
Upītē.
Aicinām
sekot
līdzi
aktuālajai
informācijai
par
pasākumiem novadu mājaslapās,
kā arī tūrisms informācijas
centru Facebook.com kontos:
@BalvuNovadaTic, @visit.karsava,
@visit.vilaka,
@visit.rugaji,
@baltinavasnovads.
Informāciju apkopoja
Ineta Bordāne,
tūrisma organizatore
Balvu novada tūrisma
informācijas centrs
29272948, turisms@balvi.lv
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Kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības No 1. septembra samazināsies traklauksaimniecību), sākotnēji iesēto kultūraugu, tad tortehnikas vadītāju kategoriju skaits
Pēc
dabas
katastrofas bioloģisko

izsludināšanas
lauksaimniecībā
Lauku
atbalsta
dienests
ir
papildinājis
informāciju,
kā
lauksaimniekam jārīkojas, lai
saglabātu ES un valsts atbalstu
par sausuma dēļ cietušajām
kultūraugu platībām.
Ja
lauksaimnieks
izar
iepriekš iesēto kultūraugu un
iesēj citu, tad, lai saņemtu
specifiskos
maksājumus
(brīvprātīgo
saistīto
atbalstu,
maksājumu par vidi saudzējošām
dārzkopības
metodēm
vai

ir
jāraksta
iesniegums
Elektroniskajā
pieteikšanās
sistēmā ar skaidrojumu par
kultūraugu nomaiņu. LAD lūdz
lauksaimniekus veikt foto fiksāciju
ar 2-3 fotogrāfijām no dažādām
lauka vietām (ar koordinātām
vai identificējamiem objektiem kokiem, stabiem, ēkām). Kultūras
kodu Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā
nevajag
mainīt.
Iesniegums lūdzam iesniegt sadaļā
“Pievienot dokumentus”.
Ja
lauksaimnieks
atstāj

par deklarētājiem iesētajiem
un šobrīd slikti izaugušajiem
kultūraugiem
kods
sistēmā
nav jāmaina. Šādā gadījumā
tiks saglabāts arī specifiskais ar
konkrēto kultūraugu saistītais
maksājums.
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts:
kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Atgriešanās grants
2018.gadā
pateicoties
Vides
aizsardzības
un
reģionālas attīstības ministrijas
(VARAM) iniciatīvai Latgales
plānošanas reģionā tiks realizēts
uzņēmējdarbības
projektu
konkurss remigrantiem. Kopumā
Latgales plānošanas reģionā
šim mērķim ir paredzēti 36 000
euro. Viena projekta maksimālais
finansējums ir 9 000 euro.
Kas var pieteikties?
• remigrants - persona, kura
bija mainījusi savu pastāvīgo
dzīves vietu no Latvijas uz
citu valsti vismaz uz trim
gadiem un ir atgriezusies
vai plāno atgriezties Latvijā
kā pastāvīgajā dzīves vietā
vismaz turpmākajiem trim
gadiem. Remigrants, kurš
nodzīvojis (pēc atgriešanās)
ne vairāk kā vienu gadu
- par dzīves vietas maiņu
ir uzskatāms deklarēšanās
brīdis.
• Var pieteikties gan fiziskas,
gan juridiskas personas,

bet uz maksājuma izmaksas brīdi ir jābūt juridiskai
vai reģistrētai saimnieciskajai darbībai - reemigrants ir
tā vienīgais īpašnieks vai arī
tam pieder vairāk kā puse
pamatkapitāla daļu.
Attiecināmās izmaksas:
• ieguldījumi
ilgtermiņa
materiālos līdzekļos: ēkas,
būve, iekārtas un tehnika;
• un nemateriālos līdzekļos:
patentu
iegūšana
un
tehnoloģiju apgūšana.
Grants sedz līdz 50% no
projekta izmaksām, bet ne vairāk
kā 9 000 euro.
Kad varēs pieteikties?
• Projektu
iesniegumu
saņemšana sāksies 2018.gada
vidū, savukārt granta izmaksa
notiks līdz 2018.gada beigām.
Netiek atbalstīti lielie un vidējie
uzņēmumi un šādas nozares:
• elektroenerģija,
gāzes
apgāde,
siltumapgāde,
izņemot
gaisa
kondicionēšanu;

• ūdensapgāde,
kā
arī
notekūdeņu,
atkritumu
apsaimniekošana un sanācija,
izņemot otrreizējo pārstrādi;
• vairumtirdzniecība
un
mazumtirdzniecība, izņemot
automobiļu un motociklu remontu;
• finanšu un apdrošināšanas
darbības;
• operācijas ar nekustamo
īpašumu;
• valsts
pārvalde
un
aizsardzība, obligātā sociālā
apdrošināšana;
• azartspēles un derības;
• tabakas audzēšana un tabakas izstrādājumu ražošana;
• ārpusteritoriālo organizāciju
un institūciju darbība.
Kontaktpersona
Latgalē: Astrīda Leščinska
Latgales plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore,
Tālr.+37129122163, e-pasts:
astrida.lescinska@lpr.gov.lv.

Aicina uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju
dienās Latgalē 2018”
Latvijas lielākā uzņēmēju
biedrība Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera (LTRK)
sadarbībā ar Latgales Plānošanas
reģionu un Rēzeknes pilsētas
domi aicina pieteikties uzņēmējus
dalībai “Uzņēmēju dienās Latgalē
2018”, kas notiks 21. un 22.
septembrī Latgales vēstniecībā
“GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.
“Uzņēmēju dienas Latgalē”
ir kļuvušas par ik rudeni gaidītu
tradīciju,
kas
norisināsies
jau ceturto reizi, pastāvīgi
paplašinoties un kļūstot saturiski
bagātākas.
Šogad,
ievērojot
reģionālo norises principu starp
Daugavpili un Rēzekni, pasākums
otro reizi pulcēs uzņēmējus un
apmeklētājus Rēzeknē, Latgales
vēstniecībā “GORS”, kas ir īpaša
pasākuma norises vieta ar tikai
tai piemītošu neatkārtojamu
atmosfēru. “Uzņēmēju dienu
Latgalē” programmā plānota
izstāde, biznesa forums un
kultūras programma.
Izstādē uzņēmējiem būs
iespēja iepazīstināt apmeklētājus
ar
saviem
jaunākajiem
ražojumiem un pakalpojumiem.
Tāpat tālāk attīstīsim pagājušā
gadā Daugavpilī iesākto tēmu

par dalībniekiem kā darba
devējiem
Latgales
reģionā.
Šī ir iespēja uzrunāt gan šī
brīža darba meklētājus, gan
skolēnus un studentus – topošos
darbiniekus, kam svarīgi uzzināt
par profesionālajām zināšanām
un prasmēm, kādas uzņēmēji
sagaida un novērtē. Īpaši aicinām
pieteikties dalībai uzņēmumus,
kuriem ir brīvās vakances un
pastāvīgi nodarbinātās amatu
kategorijas.
“Iepriekš uzņēmēju dienas
organizējām
tikai
pilsētas
mērogā, taču jau otro gadu
Rēzeknē būs iespēja vienuviet
apkopot un prezentēt veiksmīgus
uzņēmējdarbības
piemērus
no visa Latgales reģiona, kas ir
svarīgi vietējiem uzņēmumiem,”
pasākuma nozīmīgumu komentē
Aleksandrs Bartaševičs.
Biznesa foruma laikā būs
iespēja
diskutēt
un
iegūt
noderīgu
informāciju
par
tādiem uzņēmējiem aktuālajiem
jautājumiem
kā
darbaspēka
trūkuma problēmas Latgales
reģionā, veicamajiem ilgtermiņa
risinājumiem izglītības jomā,
lai nodrošinātu nepieciešamo
speciālistu
daudzumu,

Kopš š.g. 10. maija spēkā
ir grozījumi Ceļu satiksmes
likumā. Bet grozījums punktā, kas
noteic izmaiņas traktortehnikas
vadītāja apliecību kategorijās,
spēkā stāsies š.g. septembrī, un
patlaban Zemkopības ministrija
izstrādā grozījuma piemērošanai
nepieciešamos Ministru kabineta
noteikumus.
Grozījums likumā, kurš spēkā
stāsies 1. septembrī, paredz
samazināt
traktortehnikas
vadītāju kategoriju skaitu un
paredz atbrīvot no pirmreizējās
valsts tehniskās apskates uz 24
mēnešiem visu traktortehniku, ja
reģistrācijas brīdī tehnikas motora
darba ilgums nepārsniedz 250
motorstundas.
Izmaiņas likumā apvieno
vairākas
traktortehnikas
kategorijas
vienā
kategorijā,
tādējādi samazinot pašreizējo
traktortehnikas kategoriju skaitu
līdz
četrām
traktortehnikas
kategorijām. Līdz ar izmaiņām
traktortehnikas
kategoriju
grupējumā plānots arī mainīt
traktortehnikas
kategoriju
nosaukumus, aizstājot burtus A, B,
C, D, E, F, G, un H ar saīsinājumiem
TR1, TR2, TR3, un TR4. Tādējādi
kategoriju nosaukumi nedublēsies
ar autovadītāju kategorijām Latvijā
un Eiropas Savienībā.
Traktortehnikas
vadītāju
kategorijas pēc traktortehnikas
specifikācijas un to galvenā
izmantojuma veida grupētas šādi:
• TR1 — traktori, lauksaimniecības
pašgājējmašīnas, komunālās
mašīnas,
universālās
pašgājējmašīnas,
ekskavatori, iekrāvēji un speciālās
pašgājējmašīnas ar pilnu masu
līdz 7500 kilogramiem,
• TR2
—
visi
traktori,
lauksaimniecības

darbaspēku
nodokļi
un
pašvaldību
ieinteresētība
uzņēmējdarbības attīstīšanā to
pārraudzībā esošajās teritorijās.
Tāpat pasākuma laikā uzņēmējus
aicinām
izmantot
tīklošanās
iespēju, tiekoties ar citiem
reģiona uzņēmējiem, valsts un
pašvaldību amatpersonām.
Pasākuma
apmeklētājus
priecēs Latgales novadu stendi ar
katram novadam raksturīgajiem
produktiem, pakalpojumiem un
tūrisma informāciju. Tūrismam
izstādē būs veltīta atsevišķa
tematiskā sadaļa, lai popularizētu
tepat Latgalē un citur Latvijā
apskatāmo. Pie halles būs iespēja
baudīt un iegādāties Latgalei
raksturīgos gardumus mājražotāju
un amatnieku gadatirgū.
Aicinām
uzņēmējus
pieteikties dalībai “Uzņēmēju
dienās Latgalē 2018”, rakstot uz
e-pastu ilze.brice@chamber.lv vai
zvanot pa tālruni 29 141 693.
Rūta Grikmane
LTRK Sabiedrisko
attiecību konsultante
29630923;67820092
pr@chamber.lv
www.chamber.lv
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pašgājējmašīnas, komunālās
mašīnas,
universālās
pašgājējmašīnas,
buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un
speciālās pašgājējmašīnas,
• TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās
pašgājējmašīnas,
• TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji
un speciālās pašgājējmašīnas.
Turpmāk, tāpat kā līdz šim,
saglabāsies traktortehnikas masas
dalījums: TR1 traktortehnikas
kategoriju un traktortehnikas
vadītāju tiesības varēs iegūt no
16 gadiem traktortehnikai ar
pilnu masu līdz 7500 kg, un no 17
gadiem - pārējai traktortehnikai.
Mainot traktortehnikas vadītāja
apliecību un iegūstot jauno
kategoriju bez papildu eksāmenu
kārtošanas,
paplašināsies
kategorijas traktortehnikas grupa,
tāpēc persona būs tiesīga vadīt
plašāku traktortehnikas klāstu.
Līdzšinējā C un H kategorija
(ekskavatori, pašgājējiekrāvēji un
specializētās
pašgājējmašīnas)
tiks iekļauta visās kategorijās,
jo šīs tehnikas izmantošana ir
ļoti svarīga visās nozarēs. D
kategorija
(lauksaimniecības
pašgājējmašīnas) tiks iekļauta TR1
un TR2 kategorijā, jo traktorus un
lauksaimniecības pašgājējmašīnas
darbā izmanto pamatā vienas
nozares pārstāvji - lauksaimnieki,
savukārt E kategorija tiks iekļauta
TR4 kategorijā, jo tās ir ceļubūves
mašīnas.
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv
www.zm.gov.lv
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
14.jūlijā no plkst.9:00 –
13:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
17.jūlijā
plkst.18:00
un
31.jūlijā
plkst.18:00
Balvu
novada čempionāta pludmales
volejbolā
kārtējie
posmi
pludmales volejbola laukumā pie
Balvu ezera.
20.jūlijā plkst.18:00 Balvu

Sakrālās kultūras centrā notiks
gleznu
izstādes
“Latgales
baznīca” atklāšana un tikšanās
ar pašu mākslinieku Osvaldu
Zvejsalnieku.
28.jūlijā Putu ballīte Balvu
pilsētas estrādē.

Balvu pagasts
21.jūlijā plkst.14:00 Kluba
Autofan viena gada jubilejas
pasākums - auto parāde pa
Balvu pilsētas ielām, turpinājums

būs Naudaskalna lidlaukā, kur
pasākuma
atklāšana
notiks
ar drifta šovu un turpinājumā
dažādas jautras aktivitātes ar
automašīnām, kur varēs pacīnīties
par
sponsoru
sarūpētajām
balvām. Vakarā priecēs DJ Ralfs
un grupa “Tranzīts”. Ieeja uz balli
EUR 3,50.

Bērzpils pagasts
27.jūlijā plkst.22:00 Bērzpils
estrādē zaļumballe “Dziesma
Bērzpilij” ar grupu “Bruģis”. Ieeja
EUR 3,50.

Bērzkalnes pagasts
14.jūlijā plkst.18:00 Bērnības
un pilngadības svētki, pēc tam
plkst.21:00 zaļumballe, muzicēs
“Melodija”. Ieeja brīva.

Briežuciema pagasts
14.jūlijā plkst.14:00 Bērnības
svētki “Atnāc satikt pārsteigumu!”
Uzaicinātos bērnus aicina nākt
kopā ar vecākiem, krustvecākiem,
radiem un draugiem!
28.jūlijā plkst.17:00 Jaunības
svētki "Mazo sapņu krustojumi"

Briežuciemā.
Plkst.22:00
Deju vakars, muzicēs Ralfs
no Medņevas. Pilngadnieku
ģimenēm ieeja brīva, pārējiem
EUR 2,00.

Krišjāņu pagastā
14.jūlijā plkst.12:00 Bērnības
svētki
uz
kuriem
aicināti
piedalīties 2013. un 2014.gadā
dzimušie bērni.
14.jūlijā no plkst. 17:00
Brīvdienu
mājas
“Noras”
saimnieki Anna un Valdis
Lūzenieki aicina uz kopīgu māju
“Noras” un Latvijas simtgades
svinēšanu Krišjāņos. Plkst.17:00
Mazuļu rāpošanas sacensības,
plkst.18:00 Velo sacensības,
plkst.19:00
Koncerts,
kurā
piedalīsies Tihovsku ģimene,
Miks Galvanovskis ar grupu,
Gaigalavas teātris “Optimisti”,
Inga un Normunds. Vakara
turpinājumā lustīga zaļumballe
kopā ar Ingu un Normundu.
Bērniem
būs
pieejamas
piepūšamās atrakcijas. Brīvdienu
kafejnīcā “Noras” turpat uz vietas
- lielisks kulinārais piedāvājums
visa vakara garumā. Pusnaktī –
salūts. Pasākumā tiks godināti
īpašie viesi, kuriem pasniegs
šalles, kas adītas saimnieces
rīkotajā akcijā Lieldienās. Ieejas
maksa EUR 3,00, bērniem
līdz 10 gadu vecumam – bez
maksas. Papildu informācija par
pasākumu, vietu rezervēšana u.c.
- 26519272.

Kubulu pagasts
28.jūlijā
plkst.12:00
Erudīcijas spēle “PRĀTA SPĒLES:
SIMTGADES KAUSS” Kubulu
kultūras namā. Dalība bez
maksas. Lai pieteiktu savu
dalību, jāaizpilda reģistrācijas
anketa vietnē lv100.prataspeles.lv
izvēloties attiecīgo pilsētu.

Tilžas pagasts
28.jūlijā
Tilžas
pagasta
svētki “100 soļi uz Brīvības
ielas” zem Latvijas simtgades
zīmes. Gatavojoties pagasta
svētkiem, iedzīvotāji tiek aicināti
sakopt savus īpašumus, mājas
un pagalmus, bet pagasta
svētku rītā pie ikvienas ēkas
Brīvības ielā pacelt valsts karogu.
Svētku organizatori aicina līdz
27.jūlija plkst.19:00 rotāt savas
mājas ar skulptūrām un citiem
dekoratīvajiem elementiem no
dabas materiāliem. Neoficiālajam
konkursam savus noformējumus
pieteikt līdz 25.jūlijam, zvanot
pa tālruni 27870251. Visiem
pagasta iedzīvotājiem lūgums
svētku vakarā (28.jūlijā ap
plkst.21:00) pievienoties uguns
enerģijas ceļam uz Brīvības ielas,
ar lāpu vai citu uguni uzturošu
elementu, atnesot liesmiņu no
savas mājas pavarda vai 21.jūnijā
iekurtā ugunskura. Tilžas pagasta
iedzīvotāji, kļūstiet par sava
pagasta svētku līdzautoriem!

Vīksnas pagasts
14.jūlijā plkst.17:00 Vīksnas
pagasta sporta svētki skolas
sportlaukumā.
14.jūlijā plkst.22:00 Ballīte
kopā ar Kasparu Maku Vīksnas
tautas namā.
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