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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Apbalvo konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” uzvarētājus

Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” laureāti.
Lai Balvu pilsētā un novadā
veicinātu Ziemassvētku laikam
atbilstošu noskaņu, kā arī
rosinātu uzņēmēju, iedzīvotāju
un ēku (būvju) īpašnieku aktīvu
līdzdalību svētku noformējuma
veidošanā,
aizvadītā
gada
nogalē Balvu novada domes
sēdē
tika
apstiprināts
un
izsludināts konkurss “Skaistākais
Ziemassvētku noformējums”.
Konkursam
kopumā
tika
pieteikts 31 objekts 3 kategorijās.
Atšķirībā no pagājušās reizes,
kad bija izsludināts konkurss
“Skaistākais
Ziemassvētku
noformējums”,
šoreiz
netika
vērtētas pašvaldības iestādes.
Kategorijā
Individuālo
māju
noformējums bija pieteikti 16
objekti; kategorijā Daudzstāvu
dzīvojamo māju noformējums – 8
objekti; kategorijā Uzņēmumu un
sabiedrisko ēku noformējums – 7

objekti.
Pieteiktos objektus vērtēja
komisija piecu cilvēku sastāvā,
balstoties uz nolikuma kritērijiem:
noformējuma
atbilstība
Ziemassvētkiem un Jaunajam
gadam; ideja un tās realizācija,
pielietoto materiālu oriģinalitāte;
noformējuma saderība ar objekta
arhitektonisko tēlu un vidi;
objekta vizuālā koptēla kvalitāte.
Godalgoto vietu saņēmēji:
Individuālo
māju
noformējums – I vieta – Guntis
Logins, Briežuciema pagasts;
II vieta – Andis Grāvītis, Balvi;
III vieta – Tālis Korlašs, Kubulu
pagasts.
- Daudzstāvu dzīvojamo māju
noformējums – I vieta – Biedrība
“Teātra 4”, Balvi; II vieta – Ilgonis
Punculs, Balvi; III vieta – Andrejs
Kočerovs, Balvi.
- Uzņēmumu un sabiedrisko

ēku noformējums – I vieta – SIA
“Paradīzes putni”, Bērzkalnes
pagasts; II vieta – Motoklubs
“Spieķi vējā”, Balvi; III vieta – SIA
“Nūreņas”, Krišjāņu pagasts.
Lai
suminātu
konkursa
uzvarētājus,
Balvu
novada
pašvaldības Domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs aicināja uz kopīgu
tikšanos pašvaldības telpās, lai
sveiktu ar diplomu, ziedu un
balvu. Viņš pateicās par lielo
darbu, kas izdarīts, kā arī vēlēja, lai
pietiek izdomas arī turpmāk.
Apbalvošanā piedalījās arī
Domes
deputāts,
konkursa
komisijas loceklis Jānis Zakarīts,
kurš pauda savu vērtējumu par
konkursu: “Mani ļoti iepriecināja
trīs lietas. Pirmā lieta – kuplais
dalībnieku skaits, otrā lieta – cilvēki
sasparojas ne tikai pilsētā, bet
arī novada pagastos. Trešā lieta,
kas pārsteidza – cilvēku izdoma.

Atliek novēlēt, lai nākošajā gadā
dalībnieku skaits dubultojas.”
Konkursa komisijas sastāvs:
komisijas priekšsēdētāja Elita
Teilāne (Balvu Mākslas skolas
direktore),
komisijas
locekļi
Sandra
Kindzule
(Domes
deputāte), Jānis Zakarīts (Domes
deputāts), Daina Mediniece
(Balvu Valsts ģimnāzijas direktora
vietniece audzināšanas darbā,
vizuālās
mākslas
skolotāja,
florista amata meistare), Artūrs
Luksts (Kubulu pagasta pārvaldes
vadītājs).
Konkursa kopējais naudas
balvu fonds bija 660,00 EUR.
Paldies visiem, kuri piedalījās
šajā konkursā un padarīja mūsu
pilsētu un novadu skaistāku,
svinīgāku! Veiksmīgu 2018.gadu –
lai izdodas visas ieceres, piepildās
visi sapņi!

Jau septīto gadu A/S “Latvijas valsts meži” nevalstiskajām organizācijām
Latvijā konkursa kārtībā sadalīs 300 000 euro
Pamatojoties uz A/S “Latvijas
valsts meži” un Partneru –
nodibinājums “Fonds “Ziedot.
lv””, nodibinājums “Latvijas Bērnu
fonds” un biedrība “Latvijas
Samariešu apvienība” Nodomu
protokolu un 2017.gada 27.
decembrī noslēgto līgumu par A/S
“Latvijas valsts meži” ziedojumu
sociālajai jomai, jau septīto gadu
Partneri izsludina pieteikšanos
biedrībām un nodibinājumiem
atbalsta saņemšanai sociālās
jomas projektiem.
Konkursam pieejami 300
000 euro šādās prioritārajās
jomās:
• Palīdzība
bērniem
un
pieaugušajiem ar īpašām
vajadzībām;
• Palīdzība
sociāli

mazaizsargātām sabiedrības
grupām;
• Atbalsts pensijas vecuma
cilvēkiem cienīgam un aktīvam
dzīvesveidam;
• Atbalsts sabiedrības grupu
integrācijai.
“Jau septīto gadu LVM
atbalsta sociāli svarīgas iniciatīvas
visā Latvijā. Projektu konkurss
ir lieliska prakse kā saņemt
finansēju labākajiem savas jomas
profesionāļiem. Ziedot.lv rūpīgi
seko līdzi katra projekta ieviešanai,
lai ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti
mērķtiecīgi un nestu labumu visai
sabiedrībai,” uzsver Ziedot.lv
vadītāja Rūta Dimanta.
Projekta
maksimālais
īstenošanas laiks no 2018. gada
1.marta līdz 31.decembrim. Viena

organizācija un tās struktūrvienība
var iesniegt vienu projekta
pieteikumu. Projekta pieteikumu
iespējams
iesniegt
vietnē
nvo.ziedot.lv līdz 2018. gada 31.
janvārim (ieskaitot).
Lai LVM ziedojumu sadale un
atbalstīto projektu īstenošana būtu
maksimāli godīga un caurskatāma,
LVM jau kopš 2011. gada to nodevis
profesionāļu rokās. Sociālajā jomā
sadarbības memorands noslēgts
ar uzticamiem savas jomas
pārzinātājiem - nodibinājumu
Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fondu

un Latvijas Samariešu apvienību,
kas organizē konkursa norisi un
uzrauga ziedojuma izlietojumu.
LVM atbalsta arī Ziedot.lv, Latvijas
Bērnu fonda un Latvijas Samariešu
apvienību prioritāro sociālās
palīdzības
mērķprogrammu
projektus.
Ilze Ošāne, Komunikāciju
vadītāja
Mob.tālr..: 29400422
ilze@ziedot.lv
www.ziedot.lv
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Aicina aizpildīt aptauju
Lai Tilžas pagasta kultūras
dzīve kļūtu vēl saistošāka
iedzīvotājiem,
ikviens
tiek
aicināts
aizpildīt
aptaujas
anketu, lai informētu par
savu
aktivitāti
pasākumu
apmeklēšanā, vēstītu savu
attieksmi
pret
kultūras
pasākumu daudzveidību un
sniegtu ieteikumus. Aptaujas
anketu iespējams aizpildīt Balvu
novada pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv.

2018. gadā pirmais lauku
labumu tirdziņš Balvos
notiks 10. februārī
10. februārī 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!
Tirgotājiem
pieteikšanās
obligāta
(līdz
7.februārim)
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā: rakstot uz
biznesacentrs@balvi.lv
vai
zvanot 26461435, 29272948.

Mobilais mamogrāfs Balvos
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai – Veselības centrs
4 mobilajā mamogrāfā, kas
ieradīsies 25.janvārī Balvos pie
tirgus laukuma (Sporta iela 1).
Sievietēm,
kuras
ir
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta
Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram nav līgumattiecību ar
Nacionālo veselības dienestu –
par maksu.
Pieraksts notiek pa telefonu
27866655 (lūgums iepriekš
sagatavot personas kodu un
tālruņa numuru).

Latgales simtgades ainavu
ceļi jauniešu acīm
Biedrība “Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs” turpina
projekta “Latgales simtgades
ainavu ceļi jauniešu acīm”
īstenošanu.
Projekta mērķis ir mudināt
Latgales plānošanas reģiona
pašvaldībās
dzīvojošos
jauniešus vecumā no 13 līdz
25 gadiem apzināt un izpētīt
Latgales plānošanas reģiona
teritorijā esošās dabas vērtības,
izceļot
nozīmīgākos
un
ainaviskākos objektus.
Nolikumu meklē DNVOAC
mājas lapā www.nvoc.lv un
Latgales Plānošanas reģiona
mājas lapā www.lpr.gov.lv.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Simtgades gads jāaizvada godam
Klāt ir 2018.gads. Latvija ir sasniegusi tādu gadu slieksni, kādu
izdodas piedzīvot tikai stipriem, mērķtiecīgiem un izturīgiem
cilvēkiem. Lai Latvijas simtgades gadu padarītu īpašu, vēl ir jādara
daudz.
Simtgades gads ir izaicinājums ikvienā jomā - mums katram
personīgi un mūsu novadam kopumā. Simtgades pasākumu
realizēšana saistās arī ar pašvaldības budžeta iespējām, ko plānots
apstiprināt Domes sēdē nākošajā nedēļā.
Šī gada budžeta projekts ir veidots uzklausot katras pašvaldības
iestādes vadītāju. 2018.gads ir īpašs ne tikai ar simtgades notikumiem,
bet arī ar Dziesmu un deju svētkiem, tāpēc arī šajā jomā tika ņemtas
vērā iestāžu vēlmes, jo īpaši kultūras jomā.
Tāpat būtiskas korekcijas ir saistītas ar jauno nodokļu sistēmu un
citām izmaiņām valsts līmenī. Budžeta veidošanā lielāka vērība tiks
pievērsta vajadzībām, kuras virzītas uz novada attīstību. Lai uzlabotu
pašvaldības darbu un veicinātu efektivitāti, vērtēsim ikviena
darbinieka darba slodzi, apjomu.
Jāatzīmē, ka pašreiz veiksmīgi turpinās iesāktie projekti, kā arī
tiek meklētas iespējas jaunu projektu piesaistei.
Ņemot vērā visus iekšējos un ārējos apstākļus, kas var ietekmēt
mūsu Balvu novada dzīvi, esmu pārliecināts, ka godam aizvadīsim
šo gadu rūpējoties par cilvēku labklājību, lai radītu sakoptu apkārtni,
plaukstošu novadu un Latviju.

Iespēja slidot
Iestājoties stabilam salam,
Balvu Sporta centrs ir parūpējies,
lai Balvos, Ezera ielā 3 (blakus
SIA "Balvu autotransports"), būtu
vieta, kur baudīt ziemas priekus,
ierīkojot bezmaksas slidotavu, kas
pieejama visiem iedzīvotājiem.
Lai ziemas prieku baudītāji
viens otram netraucētu, ir
sastādīts grafiks ar laikiem, kad
notiek slidošana ar un bez nūjām:
Pirmdien, otrdien, trešdien,
ceturtdien, piektdien:

8:30-16:00 publiskā slidošana
bez nūjām;
16:00-18:00 hokejs, slidošana
ar nūjām;
18:00-22:00
publiskā
slidošana bez nūjām.
Sestdien, svētdien:
10:00-14:00
publiskā
slidošana bez nūjām;
14:00-17:00 hokejs, slidošana
ar nūjām;
17:00-21:30 publiskā slidošana
bez nūjām.

Sociālais dienests atgādina

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests lūdz vecākus,
kuriem ir bērns ar īpašām
vajadzībām (celiakiju ieskaitot),
griezties ģimenes atbalsta un

rehabilitācijas nodaļā Balvos,
Raiņa ielā 52,trešajā stāvā, lai
izņemtu jums paredzētās saldumu
paciņas. Lūgums uzrādīt personu
apliecinošus dokumentus.

Starpnovadu veselība maratons
“Kusties vesels”

Veicinot interesi par veselīgu
dzīvesveidu, motivējot apmeklēt
dažādas
sporta
aktivitātes,
27.janvārī no plkst.15:00 Balvu
Bērnu
un
jauniešu
centrs
sadarbībā ar Balvu novada
aerobikas treneriem organizē
veselības maratonu un aicina
piedalīties ne tikai interesentus,
kas jau nodarbojas ar sportu, bet

ikvienu Balvu novada jaunieti
vai pieaugušo, kas vēlas tikai to
uzsākt vai vienkārši pavingrot.
Gaidītas ir arī ģimenes ar bērniem,
kuriem tiks nodrošinātas dažādas
aktivitātes. Starp nodarbībām
paredzēta arī tēja un diskusijas par
veselīgu uzturu.
Info: 29284927, Dita Nipere

Aicina pieteikties Balvu novada
basketbola čempionātam
Balvu Sporta centrs aicina
pieteikties
Balvu
novada
atklātajam
basketbola
čempionātam vīriešiem līdz
19.01.2018.
Plānotie
sabraukumi
(sabraukumu datumi ir atkarīgi
no komandu skaita un tiem ir
tikai informatīvs raksturs):
27.01. - 28.01.

17.02. - 18.02.
03.03. - 04.03.
24.03. - 25.03.
Komandu
pārstāvju
sanāksme: 18.01.2018 plkst. 17:00
Balvu Sporta centrā, Sporta ielā 1.
Komandu pieteikumus sūtīt:
edgars_kaljva@inbox.lv
vai
zvanot 29336428 !

Izsludināts konkurss Balvu novada jauniešiem
“Jauniešu gada balva - 2017”

Lai veicinātu Balvu novada
jauniešu izaugsmi un novērtētu
viņu sasniegumus, Balvu Bērnu
un jauniešu centrs jau septīto
reizi organizē pasākumu bērnu un
jauniešu godināšanai.
Līdz
29.janvārim
ikviens
tiek aicināts pieteikt novada
jauniešus vecumā no 13 līdz 25
gadiem (dalībnieki tiek vērtēti 2
vecumposmos: vecumā no 1317 gadiem un vecumā no 18-25
gadiem) kādā no nominācijām:
1) Gada
brīvprātīgais
–
nominācijas pretendenti ir
tie jaunieši, kuri ir veikuši
brīvprātīgo
darbu
Balvu
novadā;
2) Gada jaunietis vai jauniešu
grupa mākslā – nominācijas
pretendenti ir tie jaunieši
vai jauniešu grupa, kas 2017.
gadā ir guvuši sasniegumus
mūzikas, kultūras, dejas jomā;
3) Gada jauniešu balsts –
nominācijas
pretendenti
ir tie sabiedrības pārstāvji,
organizācijas, kas palīdzējuši
īstenot
jauniešu
idejas,
snieguši atbalstu;
4) Gada jaunietis skolā vai
pagastā
–
nominācijas
pretendenti ir tie jaunieši, kuri
2017.gadā ir bijuši sabiedriski
aktīvākie;
5) Gada jauniešu organizācija
– nominācijas pretendenti
ir
jauniešu
nevalstiskās
organizācijas,
neformālas
jauniešu grupas/apvienības
vai izglītības iestāžu audzēkņu
pašpārvaldes/parlamenti, kas
2017.gadā ir bijuši sabiedriski
aktīvi.
Konkursa ietvaros notiks arī
Facebook sociālā tīkla lietotāju
interneta balsojums nominācijā
“Jauniešu gada balva 2017”, kurā
tiks iesaistīti visi nominanti.
Tāpat arī tiks noskaidrota

jauniešiem pievilcīgākā iestāde
vai atpūtas vieta Balvu novadā
par kuru varēs balsot portālā
Facebook.
Lai pieteiktu pretendentus
nepieciešams aizpildīt pieteikuma
anketu un iesniegt aprakstošo
daļu, kā arī pievienot MS Power
Point prezentāciju par katru
pretendentu un fotogrāfiju jpg
formātā.
Plašāka informācija, konkursa
nolikums un pieteikuma anketa
pieejama www.balvubjc.com un

www.balvi.lv sadaļā Jauniešiem.
Pieteikumi
konkursam
jāiesniedz Balvu Bērnu un jauniešu
centrā, Brīvības ielā 48, vai sūtot
uz e-pastu bbjc@balvi.lv līdz
2018.gada 29.janvārim, papildus
informāciju var saņemt, zvanot
pa tālruni Gunitai Prokofjevai
26399275 un Agnesei Puļčai
26218177.
Konkursa noslēguma svinīgais
pasākums notiks Balvu muižā
2018.gada 2.februārī plkst.18:00.

2017.gads Balvu novadā
Ik
gadu
Balvu
novada
Dzimtsarakstu nodaļa apkopo un
sniedz informāciju par aizvadītā
gada statistiskajiem rādītājiem.
Diemžēl joprojām tendence ir
tāda, ka mirušo skaits pārsniedz
dzimušo skaitu.
2017.gadā dzimis 131 mazulis
(54 meitenes un 77 zēni), novadā
deklarēti 107 jaundzimušie. No
tiem 57 Balvu pilsētā, 11 Balvu
pagastā, 8 Briežuciema pagastā,
7 Bērzkalnes pagastā, 6 Kubulu
pagastā, 5 Vīksnas pagastā, 4
Tilžas pagastā, 3 Bērzpils pagastā
un Vectilžas pagastā, 2 Krišjāņu
pagastā, bet 1 Lazdulejas pagastā.

Laulībā dzimuši 64 bērni, 63
gadījumos vecāki nav bijuši
laulībā. Tomēr 4 gadījumos bērni
ir reģistrēti bez ziņām par tēvu.
53 māmiņām 2017.gadā dzimis
pirmais bērns, 34 – otrais bērns, 27
– trešais bērns, 11 – ceturtais bērns,
3 – piektais bērns, 2 – sestais bērns,
bet 1 – septītais bērns.
Populārākie meiteņu vārdi
aizvadītajā gadā ir bijuši Estere
(3), Sofija (3), bet zēnu – Artūrs (4),
Armands (3), Roberts (3), Daniels
(3), Gustavs (3), bet astoņiem
bērniem ir iedoti divi vārdi.
Šogad reģistrēti 322 mirušie
(167 sievietes, 155 vīrieši), kas ir

viens no lielākajiem radītājiem
pēdējos gados. No tiem Balvu
novadā 221 cilvēks, pilsētā 109.
Tikai Briežuciema pagastā mirušo
skaits ir mazāks nekā dzimušo
skaits – miruši 4, bet dzimuši 8!
Pagājušajā gadā vīrieši visvairāk
miruši vecuma posmā no 61 līdz
70 gadiem, bet sievietes vecuma
posmā no 81-90 gadiem.
2017.gadā noslēgtas 60 laulības
– Dzimtsarakstu nodaļā 38, bet 22
baznīcās. 39 pāros abiem ir pirmā
laulība, 6 pāros abiem 2.laulība,
bet 1 pārim laulība ir jau trešo reizi.
2 laulības reģistrētas ar ārvalstu
pilsoņiem (1 Itālija, 1 Ukraina).

Latvijas valsts Simtgades Sporta spēles
2018.gadā Latvijā norisināsies
virkne mūsu valsts 100.dzimšanas
dienai veltītu pasākumu. Viens
no tiem būs Latvijas Sporta
veterānu – senioru savienības
(LSVS) rīkotās Latvijas valsts
Simtgades sporta spēles ar
pasaules latviešu piedalīšanos.
Spēles notiks pēc gadu gaitā
izveidojušās LSVS ikgadējo sporta
spēļu programmas. Atšķirībā
no citiem gadiem, lielākā daļa
sacensību plānotas laikā no 2018.
gada 21. līdz 24.jūnijam. Tas dos

iespēju piedalīties citās valstīs
dzīvojošajiem latviešiem, kuri
ieradīsies Latvijā, lai nosvinētu
Jāņus, apmeklētu vai piedalītos
Vispārējās latviešu Dziesmu un
deju svētkos.
2018.gada 21.jūnijā notiks
spēļu svinīgā atklāšana Jelgavas
stadionā ar sekojošu kopīgu
Saulgriežu svētku svinēšanu,
24.jūnijā
plānots
piemiņas
pasākums Kokneses novada
“Likteņdārzā”.
Sacensības
atsevišķos
Simtgades
spēļu
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programmā iekļautos sporta
veidos – distanču slēpošanā,
vieglatlētikā telpās, telpu futbolā,
badmintonā, florbolā un pavasara
krosā notiks laikā no 2018.gada
februāra līdz jūnijam.
Aicinām
stāstīt
ārzemēs
dzīvojošajiem radiem, draugiem,
paziņām par šo pasākumu.
Plašāka informācija, kā arī
iespēja iepazīties ar nolikumu
un aizpildīt pieteikuma anketu
iespējama
LSVS
interneta
mājaslapā www.lsvs.lv.
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Sumina šajā gadā pirmo dzimušo Aicina darba devējus pieteikt vakances Ēnu
mazuli Balvu novadā
dienai 2018
un izaudzināt mazo Kasparu par
brašu latvieti!
Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja
Svetlana
Romanovska jaunajiem vecākiem
atgādināja, ka tagad viņi ir
ieguvuši pasaulē skaistākos vārdus
– māmiņa un tētis. Un novēlēja
jaunajai ģimenei būt vairāk kopā,
atbalstīt vienam otru, jo būt
vecākiem - tas ir samērā grūts un
atbildīgs darbs.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Šogad Balvu novadā pirmais
piedzimušais mazulītis – puika
Kaspars,
pirmdzimtais
Līgas
un Jāņa Petrovu ģimenē, nāca
pasaulē 2.janvārī.
Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs,
uzrunājot
jaunos
vecākus, uzsvēra, ka šis mazulītis
Balvu novadā ir arī pirmais, kurš
piedzimis Latvijas simtgades gadā.
Un Balvu novada Domes vārdā
vēlēja vecākiem izturību, veselību

Jānis un Līga Petrovi ar dēliņu Kasparu.

No 8. janvāra, ir atvērta darba
devēju — uzņēmumu, organizāciju
un
iestāžu
—
pieteikšanās
praktiskās
biznesa
izglītības
organizācijas Junior Achievement
Latvija (JA Latvija) organizētajai
ikgadējai
karjeras
izglītības
programmai Ēnu diena, kas šogad
norisināsies 14. februārī. Ēnu diena
šogad norisināsies jau 17. gadu pēc
kārtas.
Ēnu devēji aicināti reģistrēt
savas vakances tiešsaistes karjeras
izglītības biržā skolu jauniešiem
— portālā www.enudiena.lv — līdz
2. februārim. Savukārt no 16.
janvāra pieteikšanos piedāvātajām
vakancēm uzsāks arī skolēni,
potenciālie ēnotāji, un viņu
pieteikumi tiks pieņemti līdz 9.
februārim. Darba devēji ir aicināti
nekavēties ar pieteikumiem — jo
agrāk vakance ir publicēta portālā,
jo lielākas izredzes tai ir sapulcināt
lielāku skolēnu pieteikumu skaitu,
kas nodrošina darba devējam
plašākas atlases iespējas.
Šogad organizatori īpaši vēlas
izcelt profesiju iespējas StartUp
uzņēmumos jeb jaunuzņēmumos.

Veidosim kopā Brīvības ielas stāstu!
Mēs,
Balvu
Centrālās
bibliotēkas darbinieki vienmēr
esam vākuši, glabājuši un
popularizējuši materiālus, kas
stāsta par mūsu cilvēkiem un
notikumiem, kuri mums līdzās
un dažkārt jau sāk piemirsties!
Viens no mūsu pēdējiem un
lielākajiem mīlestības darbiem
bija fotogrāfiju un dzīvesstāstu
vākšana un publicēšana
par
mūsu ilggadējiem medicīnas
darbiniekiem.
2018.gadā mēs esam iecerējuši
simboliskā
veidā
atdzīvināt
mūsu Brīvības ielu Balvos: ar
stāstiem un fotogrāfijām par
iestādēm, kuras uz tās atradušās

un ražīgi strādājušas daudzus
gadu desmitus, ar stāstiem par
cilvēkiem, kuri kaut kādā veidā
jūtas piederīgi tieši šai ielai.
Brīvības iela Balvos ir viena no
pilsētas garākajām ielām. Laika
ritumā tā mainījusies un augusi,
daudz zaudējusi un ieguvusi
no jauna. Mūsu vidū ir ļaudis,
kuri piedzīvojuši un bijuši līdzās
notikumiem, kas norisinājās uz
Brīvības ielas. Balvu Centrālā
bibliotēka aicina cilvēkus dalīties
ar atmiņām un fotogrāfijām par
Brīvības ielas dzīvi - par laiku,
ko piedzīvojuši, par lietām, kas
notikušas un par cilvēkiem, kuri
tās radījuši. Grāmatnīca, autoosta,

kultūras nams, universālveikals,
gaļas kombināts un daudzas citas
iestādes.
Mēs ikviens esam Latvija,
mūsu ģimenes, darba vietas un
iestādes, mūsu pilsēta. Balvu
Centrālā bibliotēka uzsākusi
Latvijas jubilejas gadu ar jaunu
rosību pētīt un izzināt.
Ar saviem bilžu albumiem,
atmiņām un ierosinājumiem
mēs gaidīsim jūs bibliotēkas
novadpētniecības
lasītavā,
tālrunis papildus informācijai
22400801. Zvaniet vai rakstiet
biblioteka@balvi.lv
Jūsu Balvu Centrālā bibliotēka

Pērnā gada nogalē Balvu
novada vadība, deputāti un
garīdznieki
Balvu
Sakrālās
kultūras centrā tikās, lai pie
kopīga galda runātu par garīgām
un laicīgām vērtībām, lai dalītos
pārdomās par notikumiem un
vēlētu viens otram, ģimenēm un
sabiedrībai mīlestību, saticību,
mieru.
Savās pārdomās dalījās ikviens
deputāts, ikviens garīdznieks, kas
bija ieradies uz šo pasākumu.
Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs klātesošos
uzrunāja teikdams: “Liels gods,
ka šo tradīciju, būt kopā Lūgšanu
brokastīs, varam turpināt katru
gadu. Sadarbojoties ar garīgās
dzīves pārstāvjiem, mēs stiprinām
sevi, savu ģimeni, novadu
kopumā. Tās ir vērtības, kas
mūs visus dara daudz mīlošākus
gan pret tuvākajiem, gan rada
sapratni pret kolēģiem darbos.
Visiem gribu novēlēt dalīties ar
sirsnīgajām lietām, kas jūsos mīt.
Lai ģimenēs ir mīlestība vienam
pret otru, lai izpaliek pārmetumi.”
Balvu Romas katoļu baznīcas
prāvests Mārtiņš Klušs aicināja
dalīties Adventa laika noskaņās

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Tiekas Lūgšanu brokastīs

un veidot novada, pilsētas,
sabiedrības dzīvi uz kristīgiem un
garīgiem pamatiem.
Priesteris Staņislavs Prikulis
savā uzrunā pieminēja Latvijas
simtgadi, kā ietvaros viņš
uzsācis iniciatīvu – pēc baznīcas
apmeklējuma, katram uz baznīcu
jāuzaicina vēl divi cilvēki, kuriem
pēc baznīcas apmeklējuma atkal
jāuzaicina vēl divi – tā būs dāvana
Latvijas simtgadei.
Bīskaps Einārs Alpe pauda,
ka garīdznieku uzdevums ir no
vienas puses visnopietnākajos

veidos, bet no otras puses
vissaprotamākajos
veidos
cilvēkiem ļaut Kristum tuvoties,
tuvoties garīgajai pasaulei. Viņš
arī atzina, ka tādus brīžus kā
Lūgšanu brokastis viņš ļoti gaida,
kā arī bija priecīgs, ka kopīgās
sarunas notiek baznīcas telpās.
Jāatzīmē, ka aizvadītais gads
mūsu puses garīdzniekiem un
visai sabiedrībai paliks atmiņā
ar prāvesta Alberta Budžes
un prāvesta Jāzepa Aglonieša
došanos debesu valstībā.

Pateicoties tehnoloģiju straujai
attīstībai, mainās darba tirgus
formāts,
profesiju
pārstāvju
ikdiena un saturs. Tā kļūst arvien
pievilcīgāka millenium paaudzes
un vēl jaunāku darba ņēmēju
vidū. Proti, pētījumi rāda, ka
jau tuvākajā nākotnē arvien
vairāk cilvēku tiks nodarbināti
kā ārštata darbinieki (freelancer),
pieaugs dzīves un darba līdzsvara
nozīme,
būs
pieprasījums
pēc jaunām zināšanām un
prasmēm — radošuma, kritiskās
domāšanas, uzņēmīguma un
digitālajām prasmēm. Jau tagad
šīs prasmes ir būtisks veiksmes
priekšnosacījums, lai radītu vai
darbotos jaunuzņēmumos, kas
īsteno pasaulē konkurētspējīgas
idejas.
JA Latvija vadītājs Jānis
Krievāns norāda: “Ēnu diena
ir lieliska iespēja ikvienam
uzņēmumam vai organizācijai
veidot uzņēmuma atpazīstamību
un reputāciju nākotnes darbinieku
vidū. Ņemot vērā šī gada Ēnu
dienas tēmu, vēlos īpaši vērsties
pie daudzsološajiem Latvijas
jaunuzņēmumiem un aicināt
tos uzņemt pie sevis ēnotājus, lai
iedvesmotu jaunos censoņus,
paplašinātu viņu redzesloku un
mijiedarbojoties ar vēl jaunākas
paaudzes prātiem un, iespējams,
radītu jaunas idejas attīstībai.
Ēnu diena ir labs instruments, ar
kura palīdzību nodot informāciju
nākotnes darba ņēmējiem par
prasmēm, zināšanām, kuras ir
nepieciešamas darba tirgū.”
Pagājušajā gadā Ēnu dienā
2017 piedalījās 1313 ēnu devēji,
kuri piedāvāja kopumā 7861
vakanci, kas bija par 25 % vairāk
nekā 2016. gadā. Uz piedāvātajām
vakancēm pretendēja 41 150
reģistrētu ēnotāju. Ēnu dienā
2017 pieprasītākās profesijas

bija
programmētājs
(342
pieteikumi), ārsts (263), radio
diktors (248), fotogrāfs (206),
ārsta palīgs (185), fizioterapeits
(184), ugunsdzēsējs (162), jurists
(158), gaisa kuģa stjuarts (151),
mākslinieks (151). Savukārt lielākie
ēnu devēji iepriekšējā gadā bija
Jelgavas pilsētas pašvaldība — 141
vakance, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests — 90 vakances,
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests — 87 vakances
un banka Citadele — 58 vakances.
Ēnu dienas mērķis ir veicināt
skolēnu izglītības satura sasaisti
ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem
mērķtiecīgi plānot savu karjeru,
izdarīt izvēli par savu nākotnes
profesiju un atbilstoši sagatavoties
darba tirgum. Darba devējiem
tā ir laba iespēja veidot sava
uzņēmuma atpazīstamību un
piesaistīt nākamos kolēģus.
Lai pievienotu vakanci, darba
devējam jāreģistrējas vai jāatjauno
savs iepriekšējo gadu profils Ēnu
diena portālā www.enudiena.lv un
jāaizpilda vakances pieteikuma
anketa. Skolēni savukārt izvērtē
pieejamās vakances un piesakās
uz trīs izvēlētajām vakancēm,
rakstot motivācijas vēstuli. Ēnu
devējs izskata motivācijas vēstules,
izvērtē pieteikumus un apstiprina
tos vai noraida. Ēnotājam trīs dienu
laikā no ēnu devēja apstiprinājuma
brīža jāapstiprina vakance no savas
puses. Tālāk ēnu devējs sazinās ar
saviem ēnotājiem personīgi un
norunā tikšanos Ēnu dienā, 14.
februārī.
Ēnu diena 2018 informatīvi
atbalsta portāls Inbox.lv, ziņu
aģentūra LETA, tiešsaistes sociālā
tīmekļa vietne Draugiem.lv un
izdevējs Dienas mediji.
Vairāk
informācijas
www.enudiena.lv

Noslēdzies jauniešu apmācību
cikls “Līdzdalība”
Skolēnu
Ziemassvētku
brīvdienās
zinātkārie
un
atraktīvie jauniešu pārstāvji no
Gulbenes, Balvu, Viļakas un
Alūksnes novadiem izmantoja
lietderīgi, piedaloties apmācībās
par jauniešu līdzdalību, kuras
norisinājās Erasmus+ strukturētā
dialoga projekta nr. 2017-1-LV02KA347-001627 “Help!” ietvaros.
Šī bija apmācību cikla otrā
daļa, pēc kuras jaunieši ieguva
apliecinājumu par dalību tajās.
Kopā ar jaunatnes jomas
speciālistiem - Vili Brūveri,
Ievu
Garjāni
un
Kristīni
Ļeontjevu jaunieši analizēja
jau noorganizētas aktivitātes,
kurās tika izmantotas pirmajā
apmācību
daļā
apgūtās
līdzdalības metodes, izvērtēja
savas apgūtās prasmes un

izplānoja tālākās aktivitātes,
kuras
veicinās
veiksmīgu
projekta mērķa sasniegšanu jaunatnes politikas stratēģijas
izveidi.
Apmācību
cikla
laikā
jauniešiem radusies izpratne par
līdzdalības jēdzienu, līdzdalības
metodēm, pilnveidotas prasmes
veiksmīgā jauniešu aktivitāšu
plānošanā, pilnveidota prasme
sadarboties ar citiem un strādāt
komandā, kā arī paplašināts
jauniešu redzesloks - pieņemti
jauni izaicinājumi, izzinātas
savas spējas, gūta pieredze.
Interesanti un svarīgi bija
atskatīties uz jau paveikto un
izanalizēt savas nepilnības, rodot
tām risinājumu, kas viennozīmīgi
uzlabos
jauniešu
aktivitāšu
tālāko organizēšanas efektivitāti.

“Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms
par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.”
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Vitas Matīss dāvana-lustra Balvu Evaņģēliski luteriskajai baznīcai.
Īsi pirms Zvaigznes dienas,
5.janvārī,
Balvos
viesojās
novadnieka
Rūdolfa
Matīsa
meita, Vita Matīss - politoloģe,
starptautisko
tiesību
un
diplomātijas
eksperte,
un
pasniedza
Balvu
luterāņu
draudzei dāvinājumu – viņas tēva
veidotu stikla vitrāžas lustru.
Balvu Evaņģēliski luteriskās
baznīcas
mācītājs
Mārtiņš
Vaickovskis, uzrunājot klātesošos,
teica: “Īsi pirms Zvaigznes dienas
šis dievnams pildās ar gaismu,
visapkārt deg svecītes. Gaismas
nekad nevar būt par daudz, jo
gaisma ir dzīvība, žēlastība, ceļa

rādītājs un vaduguns. Šodien
esam nākuši pretī gaismai gan
burtiskā, gan pārnestā nozīmē,
proti, gaisma, ko izstaro pats Dieva
vārds, Dievs, un gaismai, ko mēs
caur labiem darbiem varam nest
viens otram, saviem līdzcilvēkiem.
Šodien esmu patiesi priecīgs un
gandarīts, ka cienījamā Matīsa
kundze ir mūsu vidū, ka gaisma
ir vairojusies, jo šis projekts jau
ildzis kādu laiku, un šodien tas ir
piepildījies un īstenojies.”
Turpretim Vita Matīss pastāstīja
par stikla vitrāžas lustras ceļu uz
Balviem: “Šādā Ziemassvētku
noskaņojumā, vienu dienu pirms

Zvaigznes dienas man ir patiess
prieks būt atkal Balvos, šajā
baznīcā, jo tieši šajā baznīcā 1938.
gadā manu tēvu Rūdolfu Matīsu
iesvētīja. Un pēc iesvētībām šeit
pat Bērzpils ielā bija liels mielasts
viņa māsas Emmas Auziņas mājā,
kura bija precējusies ar tā laika
Balvu pilsētas galvu Pēteri Auziņu.
Mans
tēvs
bija
vitrāžu
mākslinieks, pats ar savām rokām
veidoja dažādas vitrāžas. Viens
no viņa darbiem jau atrodas
Balvos, Balvu Novada muzeja
telpās, ko viņš veidoja ļoti tālu no
Balviem, jo savu mākslu attīstīja
Amerikā, tās Rietumkrastā, Sietlā,
no kurienes arī abas vitrāžas
uz Balviem ir atceļojušas. Mīļš
paldies draudzei par to, ka šo
dāvinājumu pieņēma.”
Balvu Centrālās bibliotēkas
vadītāja Ruta Cibule atgādināja
vēl par citiem zināmiem Matīsu
dzimtas pārstāvjiem: Tālis Matīss
- operdziedātājs, Alīna Matīsa –
kordiriģente, pedagoģe, Vilhelms
Matīss – šīs puses skolu vadītājs,
Aina Matīsa - latviešu teātra
režisore un teatrālā pedagoģe, bet
Rūdolfs Matīss bija vienīgais, kurš
pēc kara no visas kuplās Matīsu
ģimenes, bija, kā saka Vita Matīss,
dzelzs priekškara tajā pusē.

11.janvārī Balvu PII “Pīlādzītis”
viesojās Balvu pamatskolas 4.a
klases audzēkņi ar skolotāju
Ilzi Loginu. Viņi bija ieradušies,
lai iniciatīvas “100 labie darbi
Latvijai”
ietvaros
parādītu
teātra izrādi “Misteri sniegavīri”.
Skolēni uzdāvināja pīlādzēniem
Jaungada prieku un sajūsmu gan
ar jauko izrādi, gan skanīgajām
dziesmām. Mazie skatītāji jaunos
aktierus sveica ar pašgatavotām
dāvanām un saldumiem. Prieks
bija redzēt aktieru vidū bijušos
PII “Pīlādzītis” audzēkņus Sindiju Pauliņu, Markusu Medni,

Raivi Eņģi, Mārci Ingemāru
Žogotu, Alīnu Žogotu, Sindiju
Saidi, Maksimu Baikovu, kuri pēc
izrādes apmeklēja savas bijušās
grupas un skolotājas. Paldies par
jaukajiem novēlējumiem Jaunajā
gadā! Lai arī turpmāk tikšanās
prieks vairo mūsu draudzību,
sirsnību, labestību katru dienu!
Balvu PII “Pīlādzītis”
vad.v. i.j. I.Ločmele

Foto no PII “Pīlādzītis” arhīva.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu luterāņu draudze saņem novadnieka, vitrāžu PII “Pīlādzītis” saņem patīkamu
meistara Rūdolfa Matīsa dāvinājumu – lustru
sveicienu Jaunajā gadā

PII “Pīlādzītis” bijušie un esošie audzēkņi kopā ar skolotāju.

Sienāzēni iepazīst profesijas un Īsi pirms Ziemassvētkiem tiek godināti Zelta kāzu pāri
lai
pasniegtu citu atbildi, bet jūs esat atraduši
Balvu novadā, jau trīspadsmito Mediniekus,
grib būt veseli!
gadu pēc kārtas, pašvaldības balvu un Balvu novada Domes savu atbildi, tāpēc esat mācējuši
projekta
”Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
Balvu
novadā”
ietvaros notika fizioterapijas
nodarbības kopā ar Renātes tēti,
fizioterapeitu Oskaru Kliju.
Bērniem ļoti patika vingrot
kopā, un ar lielu nepacietību
gaidīsim nākamās nodarbības!
Velga Lielbārde
PII “Sienāzītis”

Pasākums tika īstenots projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.

Briežuciemā dāvā gaismu
Gada nogalē, 30. decembrī,
Briežuciema
pašdarbnieki
aicināja skatītājus uz koncertu
“Dāvāsim gaismu”. Cik dažādos
veidos varam viens otram
uzdāvināt prieku un gaišumu
sirdī! Piemēram, iekurt uguni
pavardā, gaidot saimi mājās, degt
gaismiņu svētku eglē, ar gaišu
smaidu sagaidīt pretimnācēju, var
ar gaišu prieku izdziedāt dziesmu
un izdejot deju! Koncertā
dziedāja, dejoja, muzicēja, dzeju
lasīja un teātri spēlēja pagasta
pašdarbības kolektīvi un Zelča
Eventija ģimene.
Briežciemiešus un viesus
apciemoja arī rūķis, kurš dalīja
dāvanas un svētku piparkūkas.
Vēlējāmies, lai gada noslēguma

koncerts ienes skatītāju sirdīs
gaišu prieku, liek aizdomāties
par patiesajām vērtībām mūsu
dzīvēs, par māku piedot, saprast,
lai ar cerībām varam sagaidīt
Jauno gadu. Ar dzejnieka Poruka
vārdiem
izskanēja
vēlējums
nākamajam gadam:

vadītāji
uz
Dzimtsarakstu
nodaļu aicina ierasties pārus,
kuri attiecīgajā gadā svin Zelta
kāzu jubileju. Arī pērn nebija
izņēmums, un Balvu novada
pašvaldības Domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs aicināja 22 pārus Veru un Pēteri Sergejevus, Maiju
un Jāni Laicānus, Tatjanu un
Zintaru Kraukļus, Ņinu un Vasiliju
Antonovus, Marinu un Nikolaju
Šnigirovus, Zināru un Arvīdu
Baltos, Valentīnu un Imantu
Činguļus, Silviju un Voldemāru
Džigurus, Annu un Pēteri Zlidņus,
Taisiju un Aloizu Majorus, Valdu
un Andreju Karlsonus, Elizabetu
un Jāzepu Pundurus, Ilgu un
Rolandu Kaufmaņus, Janīnu un
Jāni Keišus, Ināru un Gunāru
Pugejus, Ritu un Antonu Kikustus,
Laumu un Ādolfu Mačus, Ainu
un Verneru Kopānus, Agnesi un
Ēvaldu Mičuļus, Valentīnu un
Pāvelu Nagļus, Elitu un Aivaru
Liepiņus, Valentīnu un Vitoldu

Atzinības rakstu par augstu morāli
- ētisko un tikumisko vērtību
uzturēšanu ģimenē un sadzīvē,
par dzīves gudrības un pieredzes
nodošanu Balvu novada jaunajām
iedzīvotāju paaudzēm un sakarā
ar 50 gadu kopdzīves jubileju.
Jāatzīmē, ka šoreiz parakstīties
īpašajā Goda grāmatā un vēlreiz
saņemt Laulību apliecību bija
ieradušies deviņi pāri. Uzrunājot
Zelta kāzu pārus, Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Svetlana
Romanovska
teica:
“Jūs esat mūsu novada zelts. Jūs
esat tie cilvēki, ar kuriem mēs
lepojamies vairāk par visu, jo
esat mācējuši nodzīvot kopā 50
gadus. Varbūt pasaulē nav nemaz
tik daudz cilvēku, tik daudz
bērnu, kuri var lepoties ar saviem
vecākiem, kuriem ir tāds paraugs,
kāds ir jūsējais. Jūs, esot kopā, esat
atminējuši pašu galveno pasaules
mīklu - kas ir mīlestība. Ja kādam
pajautā, kas tā ir, katrs sniedz

„Dod tautām vairāk kauna, sāta,
Lai neizceļas karš un bads:
Dod vīriem, sievām vairāk
prāta,
Dod vairāk gaismas, jaunais
gads!”
Zita Mežale
Briežuciema pagasta kultūras
pasākumu organizatore

nodzīvot kopā. Mīlestībai ir
tūkstoš, miljons, neskaitāmi daudz
izpausmes, bet jūs savās ģimenēs
esat atraduši to vienīgo, to īsto,
kas der tikai Jums.”
“Reizēm mēs iegādājamies
dažādas zeltas lietiņas, kādos
pasākumos
iegūstam
zelta
medaļas, bet patiesais zelts
esat jūs, kuri ar savu mīlestību,
sapratni, kopā dzīvojot, rādāt
mums piemēru, kādām ir jābūt
attiecībām ikdienā daudzu gadu
garumā,” tā, uzrunājot Zelta
kāzu pārus, teica Aigars Pušpurs
un Balvu novada pašvaldības
vārdā novēlēja šo sapratni,
mīlestību, kopā būšanu nodot
savām ģimenēm, arī apkārtējiem
iedzīvotājiem, jo mēs ar jums
lepojamies un mēs no mums
mācāmies. Lai jums veselība,
izturība un vēl ilgu, ilgu kopā
dzīvošanu!

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Janvāra mēnesis pirmsskolas
izglītības iestādē “Sienāzītis’’
ir veltīts karjeras izglītībai
pirmsskolā.
Pie bērniem grupās katru
nedēļu ciemojas vecāki, kas
palīdz pilnveidot bērnu zināšanas
par dažādām profesijām, tām
nepieciešamajiem darba rīkiem.
Bērni paši iejūtas celtnieku,
ārstu, pārdevēju un citu profesiju
pārstāvju lomās.
9.janvārī
PII
“Sienāzītī”

Pāri, kuri savas Zelta kāzas atzīmēja 2017.gadā.
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Ziemassvētku pārsteigums Bērzpils vidusskolas Lai vairojas prieks!
Krišjāņu filiālē
tika pacienāti ar Ziemassvētku
kārumiem.
Viss Bērzpils vidusskolas
Krišjāņu filiāles kolektīvs saka
paldies Rūķu mammai par
atrakcijām un svētku prieku, bet
īpašs paldies viesu nama “Noras”

īpašniekiem Annai un Valdim
Lūzeniekiem par konfektēm,
mandarīniem un rotaļlietām, par
jauko Ziemassvētku pārsteigumu!
Lai viņiem Jaunais gads nāk ar
veiksmi darbos, laimi un sapņu
piepildījumu!

Foto no Krišjāņu filiāles arhīva.

22.decembrī
Bērzpils
vidusskolas
Krišjāņu
filiālē
notika Ziemassvētku pasākums,
kura laikā skolēni iepriecināja
vecākus,
vecvecākus
un
pedagogus rādot uzvedumu
“Dāvanas Ziemassvētku vecītim”.
Liels pārsteigums visiem
klātesošajiem bija Rūķu mammas
un viņas palīgu ierašanās no
Krišjāņu pagastā esošā viesu
nama “Noras”. Rūķu māte aktīvi
iesaistīja skolēnus un visus
klātesošos
bērnus
dažādās
rotaļās un aktivitātēs. Skolēniem
un bērniem bija ar Sprīdīša lāpstu
jāsagrābj konfektes, lidojot ar
raganas slotu jāpaņem mandarīni,
no lielā dāvanu maisa rotaļas laikā
jāizvelk sev rotaļlieta, ar uzliktām
brīnumbrillēm jāatrod konfekšu
sauja. Lai gan darbošanās notika
komandās, zaudētāju nebija, jo
visiem skolēniem un bērniem bija
pilnas rūķu cepures ar konfektēm
un mandarīniem, kā arī katram
pa mīļmantiņai. Arī visi klātesošie

Krišjāņu filiāles kolektīvs kopā ar viesu nama “Noras” īpašniekiem Annu un
Valdi Lūzeniekiem.

Balvos tapušajos darbos var vērot Balvu vilku, ziedus, mājas, muižas lāci,
salūtu, ezeru, muzeju, strūklaku “Ūdensroze” un daudzus citus objektus.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Kopš
novembra
Balvu
Novada muzejā bija skatāma
stikla
mākslinieces
Ingas
Salmiņas un koktēlnieka Jāņa
Ziemeļa
izstāde
“Gaismas
laiks”. 16.janvārī tā noslēdzās,
bet vēl bija iespēja piedalīties
radošajā darbnīcā, lai iejustos
mākslinieka lomā un gleznotu
uz neliela izmēra stikliņiem,
kurus vēlāk kopā savienojot, tiks
radīts mākslas darbs – dāvana
Balvu pilsētai.
Māksliniece Inga Salmiņa
stāsta: “Šis ir projekts “Gaismas
laiks”. Projekta ietvaros tiek
īstenotas
vairākas
izstādes
Latgales pilsētās. Sākumā bija
izstāde Krāslavā, pēc tam to
varēja skatīt te, Balvos, bet tālāk
izstāde ceļos uz Rēzekni, tad
Preiļiem un Līvāniem.
Projekta ietvaros radošajās
darbnīcās tiek gatavoti kopīgi
darbi, kas paliek kā dāvana
pilsētai – katrs izveido savu
individuālo gleznojumu uz
stikla gabaliņa, kas vēlāk
kļūst par vienu veselu. Stikla
detaļas ir iepriekš izkausētas un
sagatavotas Līvānos, lai radošajā
darbnīcā darbiņš ritētu ātrāk.
Tā kā izstādes tēma ir “Gaismas

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Radošā darbnīca Balvu Novada muzejā

Šajās radošajās darbnīcās piedalījās arī bērni no Balvu Mākslas skolas.

laiks”, tad galarezultātā top
gaismas objekti. Arī Balvos
izveidotais gaismas objekts
paliks muzejā, kur ikviens to
varēs redzēt.
Katra individuālajā darbā
tiek atspoguļots kāds objekts,
vieta vai lieta, kas raksturīgs
konkrētajai
pilsētai.
Ir
interesanti vērot un salīdzināt,
cik atšķirīgas tēmas un noskaņas
ir katrā pilsētā. Personīgi man
bija interesanti skatīt, kādas
asociācijas ir cilvēkiem par
Līvāniem, kas ir mana dzimtā
pilsēta, jo katrs redz kaut ko
savu, kas raksturīgs viņu pilsētai.”

5.

Foto no Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības
arhīva.
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Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības biedri pie viena no saviem darbiem,
kurš tapis projekta ietvaros. Pirmajā rindā (no kreisās) Balvu Teritoriālās
invalīdu biedrības vadītāja Marija Duļbinska, Velta Gavrjušenkova,
Staņislavs Cibulis. Otrajā rindā (no kreisās) Ligita Liepiņa, Tamāra Afanasjeva, Terese Gruzdule.
Balvu Teritoriālās invalīdu
biedrības darbi – krāšņie
velosipēdi pilsētas ielās un
krāsainās puķes pilsētas skvērā
iepretim bibliotēkai vasarā, rūķīši
pilsētas skvērā un briedīši pilsētas
parkā ziemā - priecē ikvienu
Balvu pilsētas iedzīvotāju un
viesi. Arī kopš decembra skatāmā
radošo darbu izstāde “Ticība,
cerība,
mīlestība”
Sociālajā
dienestā ir vairojusi prieku kā tās
autoru, tā apmeklētāju sirdīs.
Visi šie darinājumi ir tapuši
sociālā
atbalsta
projekta
A/S „Latvijas valsts meži”
ziedojuma pasākumā “Sociālās
palīdzības
sniegšana”,
kurš
norisinājās
no
2017.gada
1.aprīļa līdz 1.decembrim un
kuru īstenoja Balvu Teritoriālā
invalīdu biedrība sadarbībā ar
rokdarbnieci, Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
skolotāju Skaidrīti Veinu. Tā
ietvaros tika novadītas 20
nodarbības, kuru laikā tika
izgatavoti dažādi mākslinieciski
darbi, to skaitā vides objekti
– dekorācijas Balvu novada
svētkiem,
Balvu
Centrālās
bibliotēkas jubilejai, kā arī citiem
novada pasākumiem.
Projekta
ietvaros
tika
dota iespēja bērniem un
pieaugušajiem
ar
īpašām
vajadzībām
(ar
smagiem
funkcionāliem
traucējumiem)
darboties radošajās darbnīcās,
un
katrā
nodarbībā
tika
nodarbinātas 20 personas un
viņu asistenti.
Balvu Teritoriālās invalīdu
biedrības valdes locekle Vera
Andrejeva tās vadītājas Marijas
Duļbinskas
vārdā
pateicās
projekta
dalībniekiem
par
piedalīšanos,
sakot:
“Tikai
aktīvi darbojoties, mēs gūstam
gandarījumu un prieku par
labi padarītu darbu, mācāmies
ko
jaunu.
Tikai
mācoties
sadarboties, mēs varam sniegt
atbalstu viens otram, dalīties
savā priekā un gūt iedvesmu
turpmākajā dzīvē.”
Turpretim Skaidrīte Veina
par šo māksliniecisko darbu
tapšanu saka: “Skolotājs redz
kaut kādas savas idejas ar savām
acīm, bet cilvēks, kurš mācās,
viņš redz savādāk to, ko es viņam
cenšos pastāstīt un parādīt. Tas
ir tas brīnišķīgākais, ka īstenība
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mūsos atspoguļojas ļoti dažādi.
Tāpēc tās idejas pilnveidojas,
attīstās un iegūst jaunas krāsas un
veidus. Man arī patīk, ka mūsu
pieredzējušās
rokdarbnieces
atrod arvien jaunus ceļus, arvien
prātīgākus
un
racionālākus,
savādākus nekā es sākotnēju biju
iedomājusies.
Domāju, ka pagājušajā gadā
izveidotie skaistie velosipēdi,
briedīši, rūķīši ļoti iekļāvās pilsētā.
Mēs paši ļoti priecājamies un
lepojamies! Tas ir gandarījums,
ka varam ko tādu izveidot un ka
citiem cilvēkiem ir prieks.”
“Prieka sajūta būs vēl ilgi pēc
padarītā darba,” tā teica sociālā
darbiniece darbam ar ģimeni un
bērniem Ina Bankova, daloties
pieredzē par to, kā veicās ar
izstādes izveidošanu. Viņa arī
stāstīja:
“Biedrības
vadītāja
Marija, vienas dienas ietvaros,
atveda visus šos skaistos darbus
uz Sociālo dienestu. Varbūt
ceļojot šis tas bija zaudējis
savu formu, bet tas nekas, jo tā
vietā radās kaut kas labāks. Tas
ir stāsts par sapņu ķērājiem, jo
pirms izstādes kāds tajos bija
ierīkojis slepenu mājvietu. Pēc
šī nelūgtā ciemiņa klātbūtnes
darbi bija jāuzlabo, kas veiksmīgi
arī tika izdarīts, un tagad sapņu
ķērājiem ir ļoti liela piekrišana.
Izstādes apmeklētājiem tie ļoti
patīk. Arī pārējie darbi ir skaisti,
gaumīgi un krāsaini. Jūs paši esat
krāsaini, dzīves gudrību pārpilni,
maināties ar informāciju, palīdzat
viens otram, atbalstāt. Un šis jūsu
attiecību krāšņums izpaužas jūsu
darbos.”
Jāatzīmē, ka sapņu ķērāji
ir piepildījuši vienu no Balvu
Teritoriālās invalīdu biedrības
sapņiem – jau no 1.februāra
biedrība sāks realizēt jaunu
projektu.
Arī paši dalībnieki pateicās
Marijai, kura palīdz cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, organizē
dažādus pasākumus, skolotājai
Veinai, kura iemācījusi un
parādījusi tik daudz mākslas
darbu veidošanas paņēmienus.
Šī
kopā
darbošanās
ir
sagādājusi lielu prieku ikvienam
dalībniekam. Jaunajā gadā vēlēja
vairāk smaidu, izpalīdzības,
laipnas un mīļas attiecības starp
mums visiem!

6.
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Biļetes uz Dziesmu un deju svētkiem sāks tirgot Seminārs par aktualitātēm nodokļu
normatīvajos aktos
3. martā
XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki
Rīgu pieskandinās no 2018.
gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
Biļetes uz XXVI Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkiem sāks tirgot 3. martā.
Biļešu tirdzniecība notiks SIA
“Biļešu Paradīze” vairāk kā
50 tirdzniecības vietās visā
Latvijā un interneta veikalā
www.bilesuparadize.lv.
Vienā
pirkumā vienam pircējam uz
katru pasākumu būs iespējams
nopirkt līdz 4 biļetēm. Bērni
līdz 7 gadu vecumam, ja
viņiem nebūs nepieciešama
atsevišķa sēdvieta, pasākumus
varēs apmeklēt bez maksas.
Arī visi Svētku dalībnieki,
uzrādot dalībnieka karti, varēs
bez maksas vērot Noslēguma
koncertu Mežaparka Lielajā
estrādē.
Pilna svētku programma
atrodama – www.dziesmusvetki.
lv.
Plānots,
ka
uz
Deju
lieluzvedumu “Māras zeme” un
Noslēguma koncertu “Zvaigžņu
ceļā” brīvajā tirdzniecībā būs

līdz 74% biļešu, savukārt 24%
biļešu būs iespēja iegādāties
ar
iepriekšējo
rezervāciju,
no kurām lielākā daļa tiks
piedāvātas pašvaldībām, tā
novērtējot
to
ieguldījumu
Svētku procesa nodrošināšanā.
Biļešu iepriekšējā rezervācija ir
paredzēta arī sociālām grupām,
piemēram, cilvēkiem ar kustību
traucējumiem,
daudzbērnu
ģimenēm ar ģimenes karti 3+,
kā arī atsevišķām mērķgrupām
Dziesmusvētku tradīcijas
uzturētājiem ārvalstīs – Pasaules
Brīvo Latviešu apvienībai un
Eiropas Latviešu apvienībai u.c.
Plānots, ka ielūgumu skaits uz
gaidāmajiem Dziesmu un deju
svētkiem nepārsniegs 2 % no
kopējā biļešu skaita.
Lai
nodrošinātu
biļešu
rezervēšanas
un
ielūgumu
izsniegšanas
sistēmas
caurspīdīgumu, Svētku rīkotājs
veido īpašu komisiju. Tā
sniegs priekšlikumus lēmumu
pieņemšanā par ielūgumiem un
biļešu iepriekšējo rezervēšanu
saskaņā ar biļešu politiku,
apstiprinās personu sarakstu,

kuriem tiek piešķirti ielūgumi,
nodrošinās
iesniegumu
izvērtēšanu
par
biļešu
iepriekšējās
rezervēšanas
pieprasījumiem u.c.
XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki
Rīgu pieskandinās no 2018.
gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
XXVI
Vispārējos
latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkus
organizē Latvijas Nacionālais
kultūras centrs, kas ir Kultūras
ministrijas
padotībā
esošā
valsts iestāde. XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkus rīko Latvijas Nacionālais
kultūras
centrs,
atbalsta
lieldraugi Swedbank, Elektrum,
Latvijas Mobilais Telefons.
Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Inga.vasiljeva@lnkc.gov.lv,
inga.vinga@gmail.com
29276111
www.dziesmusvetki.lv,
www.lnkc.gov.lv

26.janvārī no plkst.10:00
līdz
13:00
Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā
notiks informatīvais seminārs
“Aktualitātes
nodokļu
normatīvajos aktos no 2018.gada”.
Uz semināru tiek aicināti visu
nozaru uzņēmēji un grāmatveži,
kā arī pašnodarbinātās personas
(VID reģistrētie saimnieciskās
darbības veicēji).

Lektore – Līga Īvāne, VID
Nodokļu pārvaldes Nodokļu
un
nodevu
grāmatvedības
metodikas
daļas
galvenā
nodokļu inspektore.
Norises vieta: Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centra zāle,
Vidzemes iela 2b, Balvi
Seminārs ir bez maksas.
Papildus informācija, zvanot
26644641 vai 29272948.

Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs organizē mācības
LLKC Balvu nodaļa organizē
mācības
“Uz
tirgu
vērsta
bioloģiskās
lauksaimniecības
produkcijas ražošana”, mācību
kursa apjoms - 56 stundas.
Kursu saturs:
• Mārketinga
pasākumi
bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas realizācijā;
• No idejas līdz produktam
Bioloģisko
produktu
pārstrādē. Jaunu produktu
receptūras izstrāde;
• Bioloģiskās lauksaimniecības
augļu, dārzeņu produkcijas
pārstrādes svarīgākie principi;
• Iepakojuma
materiālu
pielietošana
bioloģisko
produktu
tehnoloģiju
pilnveidošanai un attīstībai;
• Prasības pārtikas produktu
ražošanā;
• Bioloģisko
pārstrādes

produktu
sertifikācija.
Prasības bioloģisko produktu
pārstrādei, marķēšanai.
Mācību dalībnieks var būt
juridiska vai fiziska persona
(LAD klients), kas iesaistīta
lauksaimniecības,
pārtikas
(izņemot
zivsaimniecības
produktus)
ražošanas
vai
mežsaimniecības nozarēs, kā arī
lauksaimniecības vai meža zemes
īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalība mācībās, tiem, kas
atbilst
iepriekš
minētajiem
kritērijiem ir bez maksas,
jo
tiek finansēta no LAP investīciju
pasākumu 2014. –2020. gadam
līdzekļiem.
Dalībnieku skaits ir ierobežots.
Uzzināt vairāk par mācībām
un pieteikties var zvanot pa tālr.
29100902, 27874785 līdz 2018.
gada 24.janvārim.

Sociālā kampaņa par vardarbības
mazināšanu
Latvija ir viena no Eiropas
Savienības
(ES)
dalībvalstīm,
kurā vardarbība pret sievietēm
un vardarbība ģimenē ir īpaši
izplatīta. No partnera vardarbības
vismaz reizi dzīvē ir cietusi
katra trešā sieviete, katrā otrajā
sievietes slepkavībā Latvijā ir
vainojams tuvinieks, bet katram
trešajam vardarbības upuris dzīvo
kaimiņos.
Lai mazinātu sabiedrības
iecietību pret vardarbību ģimenē,
2017.gada decembrī Labklājības
ministrija ir uzsākusi sociālu
kampaņu “Sitieni starp kaimiņiem
un savējiem skar arī tevi”, aicinot
līdzcilvēkus neignorēt vardarbību
pret sievieti vai vardarbību ģimenē
sev līdzās — pie kaimiņiem vai
paziņu lokā.
Bezmaksas
informatīvais
tālrunis uzziņām: 80001801
Vairāk
informācijas
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv

www.cietusajiem.lv
Par cietušajiem.lv
Šī interneta vietne ir domāta
noderīgas informācijas iegūšanai
gadījumā, ja Jūs, vai kāds, kuru
Jūs pazīstat, ir cietis no jebkāda
veida noziedzīga nodarījuma vai ir
redzējis, kā tiek izdarīts noziedzīgs
nodarījums. Šajā interneta vietnē
ir pieejama informācija, kas Jums
palīdzēs justies pārliecinātāk un
drošāk saskarsmē ar personām,
institūcijām un organizācijām,
ar kurām Jums, iespējams, būs
jāsastopas kā cietušajam vai
lieciniekam.
Interneta vietnē ir sniegta
informācija par institūcijām un
organizācijām kurās Jūs varat gūt
atbalstu, neatkarīgi no noziedzīgā
nodarījuma veida un izdarīšanas
laika, kā arī no tā, vai paziņojāt par
izdarīto noziedzīgo nodarījumu.
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Par e-receptēm
No 2018. gada 1. janvāra valsts
kompensējamo medikamentu
receptes tiek izrakstītas tikai
elektroniski.
Līdz 1. janvārim papīra formā
izrakstītās kompensējamo zāļu
receptes varēs izmantot līdz to
derīguma termiņa beigām – tās
aptiekā elektronizēs farmaceits.
Kā izmantot e-recepti?
Lai iegādātos savas e-receptes
zāles, aptiekā jāuzrāda personas
apliecinošs dokuments – pase vai
personas apliecība (eID).
Kā iegādāties e-receptes
zāles bērnam?
Ja nepieciešams iegādāties
e-receptes
zāles
savam
nepilngadīgajam bērnam (arī
tad, ja esat bērna aizbildnis), tad
aptiekā:
• jāuzrāda savs personas
apliecinošs dokuments;
• jānosauc bērna vārds,
uzvārds.
Kā iegādāties cita cilvēka
e-receptes zāles?
Lai iegādātos citam cilvēkam
izrakstītas
e-receptes
zāles

(piemēram,
radiniekam
vai
kaimiņam), aptiekā:
• jāuzrāda e-receptes ID
numurs. Tas ir pieejams ārstam
un pacientam (var būt izdrukāts
no E-veselības portāla, kā attēls
telefonā u.c.);
• jānosauc pacienta vārds,
uzvārds;
• jāuzrāda savs personas
apliecinošs
dokuments
(lai
farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu
saņēmēju).
Iedzīvotājs var arī deleģēt
E-veselības portālā citu cilvēku
savu e-recepšu zāļu iegādei. Tādā
gadījumā deleģētajam cilvēkam
(pircējam)
aptiekā
jāuzrāda
tikai savs personas apliecinošs
dokuments un jānosauc pacienta
vārds, uzvārds.
Svarīgi! Aptiekā nav jānosauc
cita cilvēka personas kods
vai jāuzrāda viņa personas
apliecinošs dokuments!
Kādus
medikamentus
joprojām izraksta uz papīra
recepšu veidlapām?
• Parastās
zāles
(šādu

e-recepšu izrakstīšana ārstiem ir
brīvprātīga).
• Ja e-receptes izrakstīšana
nav iespējama tehnisku iemeslu
dēļ.
• Individuāli kompensējamās
zāles.
• Medicīniskās ierīces.
• Valsts kompensējamās M
saraksta zāles.
• Ja zāļu iegādi pacientam
kompensē
apdrošināšanas
sabiedrība.
• Personai, kura nav reģistrēta
Iedzīvotāju reģistrā.
• Ja pacients ir informējis,
ka izmantos recepti kādā no ES
dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā,
Lihtenšteinā vai Šveicē.
• Ja ārsts, kurš nestrādā
ārstniecības iestādē, izraksta
zāles personīgai lietošanai (ne
vairāk kā 50 receptes gadā).
Vai
e-receptes
medikamentus var iegādāties
pa daļām?
Izmantojot parasto e-recepti
(zilā
krāsā),
pacients
var
iegādāties medikamentus pa

Dod kadru Latvijai
No
2018.gada
1.janvāra
līdz 31.decembrim visi Latvijas
iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt 15 sek.
- 1 min video, kurā atspoguļots
kāds sev, savai ģimenei vai Latvijai
nozīmīgs notikums, kas varētu
tikt
iekļauts
dokumentālajā
filmā “Katra diena simtgadē” un
emocionāli bagātinātu filmas
vēstījumu par dzīvi Latvijā 2018.
gadā.
"Katra
diena
simtgadē"
ir studijas "SB" režisores un
producentes Dzintras Gekas un
operatora Viktora Gribermaņa
kopīgā ideja.
Filmas galvenā koncepcija
ietverta jau nosaukumā, proti,
no 2018.gada 1.janvāra līdz
31.decembrim filmas veidotāji
dokumentēs katru aizvadīto

dienu Latvijā, fiksējot norises
dabā, sabiedrībā, pilsētā un
laukos, aptverot visu Latvijas
teritoriju un veidojot paliekošu
liecību par šo laiku.
Pie projekta īstenošanas
strādās
divas
filmēšanas
komandas, tiks iesaistīti jaunie
režisori, kā arī Latvijas reģionālās
televīzijas,
kuras
koordinēs
Re:TV.
Iedzīvotāji,
kuri
vēlas
piedalīties filmas tapšanā un
atstāt piemiņu arī nākamajām
paaudzēm, no 2018. gada 1.
janvāra ir aicināti iesūtīt savu
stāstu, izmantojot mājas lapu
www.dodkadrulatvijai.lv.
Sākot
ar
2017.
gada
28.
decembri
www.dodkadrulatvijai.lv
būs

atrodama plašāka informācija
par šo akciju, kā arī par topošo
filmu "Katra diena simtgadē" un
tās veidotājiem.
Akcija "Dod kadru Latvijai"
turpināsies līdz gada beigām
(2018. gada 31. decembrim).
Filmas pirmizrāde paredzēta
2019. gada martā. Iedzīvotāju
iesūtītie materiāli, kas netiks
iekļauti
filmā,
pēc
filmas
pabeigšanas
būs
publiski
pieejami visiem interesentiem.
Studija "SB" jau iepriekš saka
lielu paldies par atsaucību.
Evita Bērziņa
izpildproducente
+371 26862425
evita.austra@gmail.com
sibirijasberni@gmail.com

Krīzes vadības padome atzīst valsts mēroga dabas
katastrofu mežsaimniecībā
Zemkopības ministrija (ZM)
informē, ka aizvadītā gada
nogalē Krīzes vadības padomes
ārkārtas sēdē tika atzīta valsts
mēroga
dabas
katastrofa
mežsaimniecības nozarē.
Ņemot vērā laika apstākļus,
kuru
dēļ
ir
apgrūtināta
mežizstrāde, kā arī koksnes
izvešana no meža, Latvijas
Mežizstrādātāju savienība un
Latvijas Meža īpašnieku biedrība
rosināja Ministru kabinetam
izsludināt ārkārtējo situāciju
meža nozarē.
Tā kā piemērot likuma “Par
ārkārtējo situāciju un izņēmuma
stāvokli” normas nav objektīva
pamata, taču spēkā esošais
tiesiskais regulējums ir pietiekams
katastrofas
pārvaldīšanai,
Krīzes
vadības
padome
neatbalstīja ārkārtējās situācijas
mežsaimniecībā izsludināšanu.
Saskaņā ar Civilās aizsardzības
un katastrofas pārvaldīšanas

likumu tika pieņemts lēmums
atzīt, ka rudens lietavu un plūdu
izraisītās sekas mežsaimniecībā
ir definējamas kā valsts mēroga
dabas katastrofa. Tādējādi tas
dod iespēju mežsaimniecības,
tostarp
mežistrādes
uzņēmumiem saistīt to ar
“nepārvaramas varas” jēdzienu,
kā tas norādīts Civillikumā.
“Tas nenozīmē automātisku
atteikšanos no līgumsaistību
izpildes. Tas ir aicinājums
iesaistītajām pusēm gadījumā,
ja šie nelabvēlīgie apstākļi
mežsaimniecībā
ir
radījuši
grūtības saistību izpildē, ņemt
vērā šo situāciju un atrast
labākos risinājumus esošajām
problēmām.
Praktiski
var
izveidoties divas situācijas. Pirmā
– sarunu partneri atzīst objektīvos
apstākļus un kopīgi ir gatavi atrast
labāko risinājumu, kas, mūsuprāt,
ir veiksmīgāka situācija. Otrā –
kāds no partneriem nav gatavs

to atzīt un tālāk risinājums tiek
meklēts tiesā. Šajā gadījumā
Krīzes vadības padomes lēmums
strīda izvērtējumā var tikt
ņemts vērā kā lietas apstāklis,”
norāda ZM Meža departamenta
direktors Arvīds Ozols.
Mežsaimniecība ietver meža
zemes apsaimniekošanu pilnā
meža audzēšanas ciklā, meža
produkcijas sagatavošanu un
tirdzniecību. Mežsaimniecības
darbi ir meža stādīšana, sēšana;
jaunaudžu kopšana; augošu
koku atzarošana; koku gāšana,
atzarošana,
sagarumošana,
krautnēšana, pievešana pie ceļa,
iekraušana autotransportlīdzeklī
un aizvešana.
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību
speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

daļām vienā vai vairākās aptiekās,
jo farmaceits E-veselības sistēmā
redzēs atlikušo medikamentu
daudzumu.
Savukārt
kompensējamo zāļu e-recepti
(rozā krāsā) var izmantot tāpat
kā līdz šim – iegādājoties visus
medikamentus vienā reizē, jo
kompensējamo medikamentu
izsniegšana pa daļām ir aizliegta.
Vai
par
e-receptes
saņemšanu ir jāmaksā?
Pacienta
iemaksa
tiek
veikta par ārsta apmeklējumu.
Ja e-recepte ir izrakstīta ārsta
apmeklējuma
laikā,
tad
pacientam ir jāveic pacienta
iemaksa. Savukārt, ja e-recepte ir
izrakstīta bez ārsta apmeklējuma
(piemēram,
hroniskam
pacientam) – pacienta iemaksa
netiek iekasēta.
Lēmumu par e-receptes
attālinātu izrakstīšanu pieņem
ārsts,
izvērtējot
konkrēto
gadījumu un balstoties uz savu
profesionālo kompetenci.
Kur pacients var apskatīt
savas e-receptes?

Informāciju
par
savām
e-receptēm pacients var apskatīt,
autorizējoties E-veselības portālā
– E-veselības profila sadaļā
„Receptes”
(medikamenta
nosaukums, deva, receptes
izrakstīšanas
datums
un
derīguma termiņš).
Kādas priekšrocības sniedz
e-recepte?
• Ērtums. Nav jāuztraucas
par ārsta rokraksta salasīšanu vai
receptes nozaudēšanu.
• Kvalitatīvāka ārstniecība.
Pacientam un ārstējošajiem
ārstiem
E-veselības
sistēmā
ir pieejamas visas izrakstītās
e-receptes (tajā skaitā tās, kuras ir
izmantotas).
• Informācijas pieejamība.
Mazinās
iespēja
pacientam
izrakstīt nesaderīgas zāles vai
nozīmēt liekus izmeklējumus.
Lietotāju atbalsta dienests
iedzīvotājiem 67803300.
Informācija
pārpublicēta
no
Latvijas
Republikas
E-veselības sistēmas mājaslapas
https://eveseliba.gov.lv/

Mainīta Āfrikas cūku mēra riska
zonu teritorija
Valdība
ceturtdien,
4.
janvārī, apstiprināja Zemkopības
ministrijas
sagatavotos
grozījumus noteikumos par
Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
likvidēšanas
un
draudu
novēršanas kārtību.
Tā kā Latvijā ir konstatēti
vairāki
jauni
mežacūku
saslimšanas gadījumi ar Āfrikas
cūku mēri, tiek mainīta ĀCM
riska zonu teritorija.
Turpmāk I riska zonā līdztekus
jau iekļautajai teritorijai būs
iekļauts vēl arī Kuldīgas novada
Ēdoles, Īvandes, Gudenieku,
Turlavas, Kurmales, Snēpeles un
Laidu pagasts un Kuldīga.
Savukārt no I riska zonas būs
svītrots Lutriņu, Jaunlutriņu un
Šķēdes pagasts.
Turpmāk II riska zonā būs
iekļauts vēl arī viss Apes novads,
Balvu novads, Gulbenes novads,
Rugāju
novads,
Smiltenes
novads un Kandavas novads, kā
arī Neretas novada Mazzalves
pagasta daļa, kas atrodas uz
ziemeļaustrumiem no autoceļa
P73 un uz rietumiem no autoceļa
932, Raunas novada Drustu
pagasts un Viesītes novada
Elkšņu un Viesītes pagasts.
Tāpat II riska zonā no jauna
ir iekļauts Brocēnu novads,
Jaunpiebalgas novads, Kuldīgas
novada Padures, Pelču, Rumbas,
Rendas, Kabiles un Vārmes
pagasts, kā arī Saldus novada
Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes
pagasts un Viesīte.
Savukārt no II riska zonas
ir svītrota Ape, Kandava un
Smiltene.
Turpmāk III riska zonā
būs
iekļauts
arī
Neretas
novada Neretas, Pilskalnes,
Zalves pagasts un Mazzalves
pagasta daļa, kas atrodas uz
dienvidrietumiem no autoceļa
P73 un uz austrumiem no
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autoceļa 932, kā arī Viesītes
novada Rites un Saukas pagasts.
Savukārt svītrots no III riska
zonas ir Apes novada Virešu
pagasts, Balvu novada Kubulu
un Balvu pagasts, Gulbenes
novada Beļavas, Galgauskas,
Jaungulbenes,
Daukstu,
Stradu, Litenes, Stāmerienas,
Tirzas,
Druvienas,
Rankas,
Lizuma un Lejasciema pagasts,
Jaunpiebalgas novads, Drustu
pagasts, Rugāju novada Rugāju
pagasts un Smiltenes novada
Launkalnes, Variņu un Palsmanes
pagasts, kā arī Balvi un Gulbene.
Tā kā slimība no jauna
konstatēta
arī
mežacūkām
Lietuvā un Polijā, arī šajās valstīs
mainīts ĀCM riska zonējums.
Vairāk
informācijas
noteikumos “Grozījumi Ministru
kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 “Āfrikas cūku
mēra likvidēšanas un draudu
novēršanas kārtība””, kas stāsies
spēkā pēc to publikācijas
oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.
*
Pēc
cūku
mēra
uzliesmojuma Latvijā noteiktā
karantīnas teritorija zonām:
• III riska zona tiek noteikta
pēc cūku mēra gadījumu
konstatēšanas
mājas
cūku
novietnēs un savvaļas cūku
populācijā;
• II riska zona tiek noteikta
pēc cūku mēra gadījumu
konstatēšanas tikai savvaļas cūku
populācijā;
• I riska zona tiek noteikta
kā aizsardzības zona ap III vai II
riska zonu.
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

23.janvārī
plkst.15:00
Novadnieka Pētera Džigura
personālizstādes atklāšana un
grāmatas "Kal mākslas daili
dziesmā savā" prezentācija
Balvu Novada muzejā.
27.janvārī
Veselības
maratons
"Vingro
vesels".
Plkst.15:00
Nūjošanas
meistarklases ikvienam pie Balvu
parka estrādes. Plkst.16:00
Aerobikas maratons (Warm Up,
Zumba, Streching, vingrošana
ar gumijām un bumbām) Balvu
muižā. Deju un aerobikas
paraugdemonstrējumi, bērnu
radošās darbnīcas, tēja un
diskusijas par veselīgu uzturu.

Balvu pagasts
24.janvārī
plkst.10:00
Garīgie
dziedājumi
Balvu
pagasta Tautas namā.

Bērzpils pagasts
28.janvārī
plkst.13:00
Solistu apvienības "Jubilāri"
koncerts Bērzpils Sporta hallē.
Ieejas maksa EUR 4,00.

Briežuciema pagasts
18., 25. janvārī plkst.17:00
Vingrošanas
nodarbības
Briežuciema tautas namā.

Krišjāņu pagasts
19.janvārī plkst.19:00 Gada
ieskaņas koncerts "Ar leduspuķi
plaukstā" Krišjāņu tautas namā.
Koncerts kopā ar kaimiņpagastu
pašdarbības kolektīviem. Ieeja
brīva.
19.janvārī
plkst.22:00
Jaungada karnevāls Krišjāņu
tautas namā. Masku parāde
no plkst.23:00–24:00. Rūpīgi
gatavotām
maskām
tiks
sponsoru balvas. Spēlēs Lauris
Neilands (Gulbene). Ieejas
maksa EUR 1,50 EUR, pēc
plkst.22:30 – EUR 2,00.

Kubulu pagasts
21.janvārī Deju kolektīvu
kopmēģinājums ar Jānis Ērgli (B,
D, E, F grupas) Kubulu kultūras
namā.

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

24.janvārī
plkst.19:00
Koru kopmēģinājums Kubulu
kultūras namā.
27.janvārī
Starptautiskais
tērpu un modes festivāls "Modes
labirinti 2018" Kubulu kultūras
namā. Plkst.12:00 Konkurss
"Top modele", plkst.16:30
Kolekciju konkurss, plkst.19:00
Koncerts, apbalvošana. Šogad
piedalīsies 61 dalībnieks no
Latvijas, Lietuvas un Ukrainas ar
15 kolekcijām. Ieeja EUR 2,00.

Lazdulejas pagasts
27.janvārī
plkst.18:00
Zoles vakars Lazdulejas pagasta
saietu namā. Pieteikšanās līdz
18.janvārim pa tel. 26107182.

Vectilžas pagasts
20.janvāri
plkst.20.00
Atpūtas pasākums pagasta
mākslinieciskās
pašdarbības
kolektīviem Vectilžas sporta un
atpūtas centrā. Par lustīgu dejas
soli un skanīgu atmosfēru vakara
gaitā gādās "Trīs Stenori".

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma izstāde "Ticība, cerība,
mīlestība", ko sagatavojusi
Balvu
Teritoriālā
invalīdu
biedrība, ļaujot iepazīt savu
biedru radošos darbus dažādās
tehnikās.
Pulciņa
vadītāja
Skaidrīte Veina.
Līdz
22.janvārim
Balvu
Centrālās bibliotēkas izstāžu
zālē skatāma izstāde "Kā
svētkiem
rotāties?",
kur
apskatāmi 19.gs.Ziemeļlatgales
bērnu svētku tērpi.
Balvu
Sakrālās
kultūras
centrā skatāma Gata Pladara
foto
izstāde
"Medžugorje
manām acīm".
Balvu novada pašvaldībā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides objekts-pētījums par
Latvijas mākslinieku daiļradi
"Mākslas kubi".
Balvu novada pašvaldībā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vasaras prakses darbi "Krāsas
gadalaikos", skolotāja Lana
Ceplīte.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 3.klašu audzēkņu vasaras
prakses darbi, skolotājas Anita
Kairiša un Dace Logina.
Balvu Centrālā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu
izstāde
"Vilnas
pārvērtības", skolotāja Līga
Podkovirina.
Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē skatāma Balvu Mākslas
skolas audzēkņu mācību darbu
skate 2017./2018.m.g.
Balvu Mākslas skolas telpās
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu
vasaras
mācību
plenēru darbi, sk. Elita Teilāne,
sk. Lana Ceplīte, sk. Elita Eglīte,
sk. Olga Reče.
Balvu
Novada
muzejā
piecās muzeja ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei
raksturīgās
tēmas,
tostarp
etnogrāfija,
tradicionālā mūzika, folklora,
paražas,
psalmi,
Maija
dziedājumi, cilvēku prasmes un
citas vietējās vērtības.
Balvu
Novada
muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta
mūsu novadniekam - ģenerālim
Valdim Matīsam.
Balvu pagastā
Tautas nama zālē skatāma
Balvu
pagasta
iedzīvotājas
Daces Loginas gleznu izstāde.
Briežuciema pagastā
Briežuciema tautas namā
skatāma Ziemassvētku un Jaunā
gada apsveikumu izstāde.
Krišjāņu pagastā
Krišjāņu
tautas
namā
skatāma izstāde "Mana grāmata"
3.klases audzēkņu linogriezumi,
skolotāja Anita Kairiša.
Vīksnas pagastā
Vīksnas Tautas namā skatāma
fotoizstāde "Latvijas dabas spēks
un skaistums" projekta "Loba
doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī!" ietvaros.
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