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Asfalts uz Verpuļovu
Pirmdien svinīgi atklāja
asfaltēto ceļu uz Verpuļovu.Tā
remonts veikts, īstenojot Balvu
novada pašvaldības projektu
„Ceļa Balvu robeža – Verpuļeva
rekonstrukcija”, kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” ietvaros. Ceļa
Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva
– Mūrova posma no 0,00 kilometra līdz 1,809 kilometram rekonstrukcija veikta par 235 010.33
latiem.
Projektu īstenoja uzņēmums
AS Ceļu pārvalde, būvuzraudzību
veica Ivars Saidāns. Paldies
Dārzkopības biedrības Verpuļova
valdes priekšsēdētājam Arvīdam
Kalnačam
par
ieinteresēto
palīdzību darbu veikšanā.

Attēlā – (no kreisās) Balvu pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Ķerāns, Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un AS Ceļu pārvalde projektu vadītājs Imants Lubgāns pārgriež simbolisko lenti.

Pasākumā „Skolotājs – gaismas nesējs
– vakar, šodien, rīt...” tiek sumināti
Gada skolotāji - 2011
Noslēdzoties
pirmajam
mācību mēnesim, 30.septembrī
Kubulu kultūras namā noritēja
tradicionālais pasākums „Gada
skolotājs - 2011”, kura vadīšana
šogad bija uzticēta kubuliešiem.
Tā kā pasākuma moto bija
„Skolotājs – gaismas nesējs –
vakar, šodien, rīt...”, tas iesākās
ar Zigmara Liepiņa dziesmu
„Es atnācu uguntiņu” un Zanes
Kravales iestudēto „Gaismas
deju” Kubulu kultūras nama
pašdarbnieku izpildījumā.

Kuplo
skolotāju
saimi
uzrunāja un sirsnīgi sveica Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis un Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Iveta Tiltiņa.
Pasākuma gaitā 20 pedagogi,
kurus bija izvirzījuši izglītības
iestāžu kolektīvi, katrs iededza
pa svecei, dāvājot gaismu ikvienam, kā arī saņēma piemiņas
balvas un ziedus kā pateicību par
profesionalitāti un ieguldījumu
sava darba pilnveidē. Tāpat

tika godināti pedagogu radošo
darbu skates laureāti. Vakara gaitā skolotājus ar saviem
priekšnesumiem priecēja un
arī pārsteidza Kubulu kultūras
nama jauktais vokālais ansamblis un jauniešu tautas deju
kolektīvs „Cielaviņa”. Savukārt
grupas „Ceļā” dziesmu un deju
ritmi skolotājiem kaut uz brīdi
ļāva aizmirst ikdienas steigu un
rūpes, atpūsties un uzkrāt spēkus
turpmākajām darba gaitām.

20. (41.) numurs

Nevajag
bažīties par
ārstēšanās
iespējām
Pirmdien Balvu novada
pašvaldībā ar Balvu novada
deputātiem tikās Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētāja Alīna Vāne,
valdes loceklis Marģeris Zeitmanis un citi speciālisti. Jautājumu
bija daudz, to būtība – kādi un
cik pakalpojumi paliks Balvu
slimnīcā, kādi – Gulbenes ,
kādu palīdzību iedzīvotāji varēs
saņemt, par kādu cenu. Lai
pārvarētu finansiālo krīzi, mainot
situāciju uz tādu, kad slimnīca
sāks strādāt rentabli(pašlaik ik
dienu zaudējumi palielinās par
3000 latiem), izstrādāts konkrēts
plāns. Tas paredz, ka no 16. oktobra mainīsies kārtība, kā sadalītas
medicīnisko pakalpojumu funkcijas starp Balvu un Gulbenes
slimnīcām. Būtiskākais, ka neatliekamo medicīnisko palīdzību
turpmāk sniegs Balvos, līdz ar
to te būs uzņemšanas nodaļa,
intensīvās terapijas nodaļa,
visu diennakti dežurēs 5 ārsti,
būs ķirirģija un dzemdniecība.
Savukārt Gulbenē būs dienas
stacionārs, kur tiks veiktas
plānotās operācijas. Noteikta arī
pārējā struktūra, kā specializēsies
katra no slimnīcām.
- Vismazāk pārmaiņas izjutīs
pacienti, - sacīja A.Vāne. - Mērķis
ir panākt, ka Apvienība kļūst par
reģionā visspēcīgāko slimnīcu.

AKTUĀLI
Būs basketbols!

Aicinu visus sporta draugus
pieteikt savu komandu Balvu
novada atklātajam basketbola
čempionātam
2011./2012.sezonai! Pieteikties aicinu visusuzņēmējus, pagastus, kaimiņu
novadus, basketbola draugus!
Balvu
novada
atklātajā
čempionātā 2011./2012.sezonā
iecerēts saglabāt A un B grupas. Aicinu visas komandas pieteikt savu dalību līdz 31.oktobrim! Pieteikties vai uzzināt
sīkāku info: mob.tel. - 29336428
(Edgars Kaļva) vai edgars_kaljva@inbox.lv
Oktobrī tiekamies uz visu komandu kopsapulci!

Uz Rāmavu!

LLKC Balvu nodaļa, Balvu novada un Viļakas novada
pašvaldības organizē
lauksaimnieku,
mežsaimnieku
braucienu
uz
Starptautisko
izstādi „Lauksaimniecības tehnika 2011”, kura notiks izstāžu
kompleksā „Rāmava”, Valdlauči,
Ķekavas pagastā. Izbraukšana
uz izstādi ar pirmo autobusu
paredzēta 8. oktobrī plkst 8: 00
no LLKC Balvu nodaļas Balvos Brīvības iela 46a, ar otro
autobusu Viļakā no novada
Domes 8.oktobrī plkst 8:00.
Organizētam braucienam ieejas
maksa izstādē par brīvu. Par cik
vietu skaits ierobežots interesentus no visiem mūsu novadiem
aicinām pieteikties Viļakā pie
Anitas Kokorevičas pa telefonu
26346394 , LLKC Balvu nodaļā
29103683, 26462425. Izstādē
plašs apskates objektu klāsts
– lauksaimniecības un meža
tehnika, augļu koku un puķu
stādi, minerālmēslu prezentācija,
bioloģiskie produkti
u.c..
Aicinām izmantot doto iespēju.

Titula GADA
SKOLOTĀJS – 2011
laureāti Balvu novadā

Sirsnīgā, romantiskā gaisotnē Balvu novada pedagogi atzīmēja Skolotāju dienu. Šoreiz
svinības – Kubulu kultūras namā. Pedagogus profesionālajos svētkos sveica Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis (attēlā pa kreisi), Rugāju novada pārstāve
Biruta Berkolde, kolēģi. Goda šūpolēs tika izšūpoti titula Gada skolotājs 2011 laureāti.
Paldies Kubulu kultūras nama, Stacijas pamatskolas un Kubulu pirmsskolas izglītības
iestādes darbiniekiem par jauko vakaru.

Rudīte Priedeslaipa - Balvu
Valsts ģimnāzija
Anna Krēmane - Balvu
Amatniecības vidusskola
Aldis Voits - Balvu pamatskola
Irīda Maderniece - Bērzpils
vidusskola
Ēriks Mičulis - Krišjāņu
filiāle
Dzintars Students - Tilžas
vidusskola
Solveta Logina - Vectilžas
filiāle
Silvija Ločmele – Briežuciema
pamatskola
Inga Voiciša - Stacijas pamatskola
Janīna Bērziņa - Vīksnas

filiāle
Iluta Bērziša - Tilžas
internātpamatskola
Zenta Irbīte -Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”
Inese Hmara - Balvu
pirmsskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis”
Ina Ščogole Kubulu
pirmsskolas izglītības iestāde
„Ieviņa”
Edvīns Timošenko - Balvu
mūzikas skola
Anita Putniņa - Balvu
Mākslas skola
Alīna Zelča - Sporta skola
Biruta Kindzule - Balvu
Tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centrs

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Domes priekšsēdētāja sleja

Dome lēma
27.septembra
Domes sēde

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Šis un nākamais gads mūsu valstī ir Eiropas līdzekļu apguves
gads. Kā un cik Eiropas naudas būs turpmāk, pagaidām vēl nav skaidri zināms. Ņemot to vērā , pašvaldībai bija jāizšķiras, vai visus spēkus
un līdzekļus veltīt projektiem un to apguvei vai attīstīt tikai savas
iniciatīvas budžeta iespēju robežās. Mēs, Balvu novada pašvaldība,
izšķīrāmies – koncentrēties Eiropas Savienības projektiem. Sākumā
valstī ar šīs naudas apguvi negāja visai spoži. Tika rīkoti dažādi konkursi, atvērtas programmas. Tajās aktīvi piedalāmies arī mēs. Eiropas
projekti paver iespējas ceļu un ielu remontiem, ūdenssaimniecības
sistēmas sakārtošanai, ēku renovācijai un siltināšanai, kā arī ļauj
paplašināt sociālo pakalpojumu klātu, daudzveidīgāku darīt brīvā
laika pavadīšanu
Pagājušās nedēļas nogalē tika izvērtēts paveiktais Krišjāņos un
Briežuciemā , īstenojot projektu ”Krišjāņu un Briežuciema bibliotēku
lasītavu un publisko interneta pieejas punktu rekonstrukcija”, 23.
septembrī tika parakstīts š o objektu nodošanas- pieņemšanas akts.
Darbus veica Balvu uzņēmums SIA VAKŠA, kopējais līguma apjoms – 13 781 lats. Bibliotēku telpas ir paplašinātas, tajās veikts remonts. Mūsu novada nelielo pagastu centros būs mūsdienu prasībām
atbilstošas, skaistas un ērtas bibliotēku telpas – tas ir Krišjāņu un
Briežuciema pagastu iedzīvotāju ieguvums.
Nesen uzsāktie būvdarbi Bērzpils ielā strauji virzās uz priekšu.
Projekta “Transporta sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības
uzlabošana Balvos Bērzpils ielā, veicot autoceļa P47 Balvi – Kapūne
renovāciju posmā no Tautas ielas līdz Balvu administratīvajai
robežai)“ ietvaros gada laikā tiks veikti apjomīgi ielas rekonstrukcijas darbi par vienu miljonu 369 797 latiem, no šīs summas viens
miljons 26 172 lati ir projekta attiecināmās izmaksas jeb ES nauda.
Ielas rekonstrukcijas laikā tiks izbūvēts ielas segums, piebrauktuves,
izbūvētas ietves, autobusu pietura, ierīkots apgaismojums. Projekta
finansējumā 85% ir ERAF līdzekļi, 15 procenti tika piešķirti no mūsu
novada budžeta. Paredzams, ka līdz ziemai jau būs izbūvēta asfalta
seguma pirmā kārta.
Aktīvi strādā celtnieki, kas remontē Balvu pamatskolu un Balvu
Amatniecības vidusskolu, kurās tiek veikta ēku siltināšana. Arī šajā
projektā 85% ir Eiropas nauda, kopējās izmaksas ir 826 616 lati, no
kuriem pašvaldības finansējums ir 105 112 lati. Mācību iestādēs tika
mainīti jumti, logi, kanalizācijas sistēmas ,tiek veikti iekšējie darbi,
veikta siltināšana. Mēs katrs ar prieku varam vērot, kā vizuāli uzlabojies skolu ēku izskats. Darbi turpinās.
Balvu novada Dome ir atbalstījusi un ir piešķīrusi projektu
īstenošanai līdzfinansējumu viens miljons 336 tūkstoši 296 latu
apjomā, kopumā realizējot projektus par 4 091 066 latiem. Aprēķināts,
ka vidēji līdzfinansējums ir 32,7 procentu apjomā. Bez tā neviens no
tiem nebūtu realizēts. Jāatceras, ka ikviens projekts tiek finansēts gan
no Eiropas Savienības līdzekļiem, gan no pašvaldības vai privātajiem
līdzekļiem. Pašlaik novadā tiek īstenoti 38 projekti, no tiem šogad
uzsākti un turpinās 12 projekti, šogad uzsākti un jau beidzas 7 projekti, šogad beidzas arī 5 iepriekšējos gados uzsāktie projekti, jau
beigušies 7 projekti, bet iepriekšējos gados uzsākti un turpinās arī 7
projekti.
Mazāki apjomu ziņā ir LAD projekti, taču tie ir ne mazāk svarīgi,
jo nodrošina daudzu vietējo vajadzību īstenošanu. Mūsu novada
pašvaldības, biedrības un uzņēmēji ir novērtējuši iespēju saņemt
Leader finansējumu projektu īstenošanai un iesnieguši 24 projektus.
Balvu novadā, izmantojot Leader finansējumu, ir īstenoti projekti: tautu tērpu iegāde tautas deju kolektīvam “Cielaviņa” un jauni
skatuves tērpi ir sašūti Kubulu jauktajam vokālajam ansamblim (Kubulu pagastā); tautu tērpi sašūti arī folkloras kopai „Saime” (Vectilžas
pagastā); sakopta vide un labiekārtots Egļuciema centrs (Lazdulejas pagastā); paaugstināta biedrības „Bastions Balvi” kapacitāte
iegādājoties skaņas aparatūru (Kubulu pagastā); stiprināta biedrības
„Mans patvērums” (atrodas Balvu pilsētā) kapacitāte, nodrošinot ar
biroja tehniku, datorprogrammām un mēbelēm, un paplašināta tās
darbību, lai radītu apstākļus biedrības mērķu īstenošanai - atbalsta
un palīdzības sniegšanu ģimenēm, kuras nonākušas grūtībās sociālo
problēmu dēļ, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai un
sabiedrības aktivitātes veicināšanai novadā; un biedrība “Vienlīdzība”
ir labiekārtojusi teritoriju pie Balvu ezera pansionāta “ Balvi” teritorijā.
Lielākā daļa no tiem ir saņēmusi pašvaldības līdzfinansējumu.
Iepriecina tas, ka šobrīd jau ir uzklāts asfalts Balvu pilsētas Ķiršu
ielai no Partizānu līdz Rūpniecības ielai, Alejas ielai, Rūpniecības
ielai no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai, Dārza ielas posmam
no Brīvības līdz Sporta ielai un Pilsoņu ielai no Ķiršu līdz Daugavpils
ielai, kā arī Vidzemes ielā 26 – piebrauktuve un laukums pie Balvu
Amatniecības vidusskolas. Lūgums iedzīvotājiem – katram pašam
sakārtot piebrauktuves no savas mājas līdz asfaltam.

Ārkārtas
Domes
sēdi
27.septembrī vadīja Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Darba kārtībā bija jautājumi
par Balvu Iekļaujošas izglītības
atbalsta centra izveidi, par
finansējuma piešķiršanu apkures
pakalpojumu
nodrošināšanai,
par
saistošo
noteikumu
Nr.23/2011 „Grozījumi Balvu
novada pašvaldības 24.02.2011.
saistošajos
noteikumos
Nr.8/2011 „Par Balvu novada
pašvaldības 2011.gada budžetu””
pieņemšanu.

Par Iekļaujošās
izglītības atbalsta
centra izveidi

Domē
nolēma
Eiropas
Sociālā fonda darbības programmas
2007.-2013.gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2.„Izglītība un
prasmes”
1.2.2.pasākuma
„Mūžizglītības
attīstība
un
izglītībā
un
mūžizglītībā
iesaistīto institūciju rīcībspējas
un
sadarbības
uzlabošana”
1.2.2.4.aktivitātes
„Izglītības
pieejamības
nodrošināšana
sociālās atstumtības riskam

pakļautajiem jauniešiem un
iekļaujošās izglītības attīstība”
papildinājuma 1.2.2.4.1.apakša
ktivitātes „Iekļaujošas izglītības
un sociālās atstumtības riskam
pakļauto
jauniešu
atbalsta
sistēmas izveide, nepieciešamā
personāla
sagatavošana,
nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” projekta
„Izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide” 5.aktivitātes īstenošanas
laikā no 2011.gada 2.februāra līdz
2013.gada 31.oktobrim, izveidot
Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centru (turpmāk BIIAC),
tā darbību uzsākot ar 2011.gada
1.oktobri.
Tika noteikts, ka BIIAC
ir Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes struktūrvienība. Ar BIIAC darbību saistītos izdevumus
100% apmērā segs no Eiropas
Sociālā fonda šī lēmuma 1.punktā
minētā projekta finansējuma
saskaņā ar 2011.gada 4.janvāra
Vienošanos par Eiropas Sociālā
fonda
projekta
īstenošanu
Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./10/
IPIA/VIAA/001, kas noslēgta
starp Valsts izglītības attīstības
aģentūru un Valsts izglītības
satura centru, kas ir neatņemama
Sadarbības līguma sastāvdaļa.
Nepieciešamības
gadījumā
BIIAC izveidei nepieciešamās
materiāli tehniskās bāzes iegādei
finansējums tiks paredzēts Balvu

novada pašvaldības 2012.gada
budžetā.
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājai Ivetai Tiltiņai
līdz 2011.gada 3.oktobrim tika
uzdots sagatavot grozījumus Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
nolikumā.

Piešķir finansējumu
apkures pakalpojumu nodrošināšanai

Deputāti nolēma piešķirt
77 600 latu Akciju Sabiedrībai
„Balvu Enerģija” kā maksājumu
par
apkures
pakalpojumu
sniegšanu 2012.gadā Balvu
novada pašvaldības iestādēm
Balvu pilsētas administratīvajā
teritorijā. Norēķinus par saņemto
maksājumu
un
piegādāto
siltumenerģiju Balvu novada
pašvaldības iestādēm AS „Balvu
Enerģija” uzsāk ar 2012.gada
1.janvāri.

Grozījumi
saistošajos noteikumos

Sēdē
pieņēma
saistošo
noteikumu Nr.23/2011 projektu „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011.
saistošajos noteikumos Nr.8/2011
„Par Balvu novada pašvaldības
2011.gada budžetu””

Iestājoties rudens šķīdonim tiks slēgti vairāki
Balvu novada grants seguma ceļi, tajos noteikts
3,5 tonnu pilnas masas ierobežojums.
Ierobežojumu plānots noteikt 15. oktobri
Bērzkalnes pagastāBērzkalne - Ploskena
Bērzkalne - Taureskalns
Silakrogs - Lazdukalns
Vējava - Brieževa
Silakrogs - Auzāji
Elkšņeva – Mūrova

Lazdulejas pagastāĶīļi- Orlovas vārti
Šumkova- Priedes
Nobrauktuve uz Ozolzīlēm
Nobrauktuve
uz
Mežalaukiem
Nobrauktuve uz Liepām
Nobrauktuve uz Zirgadobi
Nobrauktuve uz Brinkeni-1
Nobrauktuve uz Ošsalām
Nobrauktuve uz Brinkeni-2
Petrovka- Lipukovka
Petrovka_ Marjevka
Petrovka- Zaļčupe
Nobrauktuve uz Vārpām
Brinkene1-Akmeņkalni
Egļuciems- Zaķusala
Nobrauktuve uz Avikšiem
Bērzpils pagastāDārza iela
Pāliņi - Dārza iela
Mūramuiža – Sola
Līdumnieki – Zosuļi
Golvari – Zosuļi
Golvari – Kononi
Viškuļi - vecais Ičas tilts
Silamuiža - Dārza iela

Tilžas pagastāMiza – Pakalnieši
Pakalnieši – Baldonis
Plēsums – Keiba
Pakalnieši – Sīviņš
Pauliņš – Barbāns
Ločmelis - Kāpessila kapi
Terentjevs – Pičukāns
Graudumnieks – Deņisovs
Ūdrenes ceļš
Zelčs - I-Komplekss
Tilžas kapi – Meteņi
Plēsums - Toki - Keiba –
Tilža
Miza - Stalidzāns P.
Brakovska – Ločmelis
Berķi – Zelči
Logins - J. Stalidzāns
Briežuciema pagastā
AugstasilsPloskineDambergi
Dukuļeva – Cērpene
Balvu pagastā
Naudaskalns – Ozolsala
Reči – Balvi
Naudaskalns – Silamala
Silamala – Dūrupe
Naudaskalns – Lemešova
Lācupe – Dzeņulauza

Makšinava – Ašusila
Ukraina – Kačupe
Kubulu pagastā
Sita – Briedīši
Sita – Kozlova
Stirnusala – Sita
Stacija – Celmene
Steķentava – Pērkoni
Gobusala – Guznava
Vladimirova – Sita
Salmaņu kapi – Romūksti
Bankas ceļš
Celmenes kaltes ceļš
Druvenieki – Zači
Slūžu ceļš
Vectilžas pagastāSudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe - Grūznis;
Pulksteņi - Sāvāni;
Vectilža - Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi

Vīksnas pagastā
Vīksna – Zaļmežnieki
Sprogas – Oknupe
Smiltene – Oknupe
Derdziņi – Derdziņu kapi
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Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa
Šobrīd Latvijā atbildība
par sociālajiem pakalpojumiem ir sadalīta starp valsti un
pašvaldībām. Valsts uzņemas
atbildību par aprūpi bērniem,
redzes invalīdiem un cilvēkiem
ar garīga rakstura traucējumiem.
Veco ļaužu aprūpe, aprūpe mājās
un citi sociālie pakalpojumi ir
pašvaldību pārziņā.
Sociālos
pakalpojumus
Balvu
novada
pašvaldības
iedzīvotājiem nodrošina Sociālā
dienesta Sociālo pakalpojumu
nodaļa Balvos, Raiņa ielā 52 un
“Dienas centrā”, Daugavpils ielā
73A. Sociālos pakalpojumus
var saņemt personas, kuras savu
pamatdzīvesvietu deklarējušas
Balvu novada pašvaldībā, kuras
vēlas mainīt pašreizējo situāciju,
bet nespēj pārvarēt dzīves
grūtības saviem spēkiem.
Sociālo
pakalpojumu
nodaļa:
- plāno, organizē un kontrolē
sociālo pakalpojumu sniegšanu,
informē par tiem iedzīvotājus;
- nodrošina iespēju saņemt
atbilstošus sociālos pakalpojumus;
- sagatavo administratīvos
aktus par sociālo pakalpojumu
piešķiršanu vai atteikumu;
- sniedz sociālās aprūpes
pakalpojumus
personas
dzīvesvietā, nodrošinot aprūpi
mājās ar mērķi nepazemināt
dzīves kvalitāti personai, kura
vecuma, garīgas slimības vai
funkcionālo traucējumu dēļ, to
nevar nodrošināt pati saviem
spēkiem;
- veic personu dzīves
apstākļu
apsekošanu
un
vajadzību novērtēšanu ilgstošas
sociālās aprūpes pakalpojumu
saņemšanai;
- izstrādā priekšlikumus
sociālo pakalpojumu attīstības
koncepcijai, mērķprogrammām
un jaunu pakalpojumu ieviešanai
novadā.
Sociālo pakalpojumu nodaļa
ir viena no Balvu novada Sociālā
dienesta nodaļām, kurā strādā 12
darbinieki. Visiem darbiniekiem
ir atbilstoša izglītība: 2 sociālie

darbinieki, 3sociālie aprūpētāji,
3sargi,
medmāsa,
masiere,
šuvēja, friziere. Katrs darbinieks
atbild par savu profesionālo
darbību un sniegtā pakalpojuma
kvalitāti. Galvenais nosacījums,
lai veidotos labas attiecības starp
sociālo pakalpojumu sniedzējiem
un klientiem, ir to savstarpējā
pieklājība un labestība.
Sociālo
pakalpojumu
nodaļas un „Dienas centra”
sniegtie pakalpojumi
Medicīnas māsas pakalpojumi: i/m injekcijas, i/v injekcijas, cukura līmeņa noteikšana
asinīs, arteriālā asinsspiediena
mērīšana, mājas vizītes.
Masiera pakalpojumi: roku,
kāju, sprandas, jostas vietas, muguras masāža.
Bērnu masiera pakalpojumi: bērna līdz 1 gada vecumam
vispārējā masāža, krūšu kurvja
masāža, muguras masāža.
Fizioterapeita
asistenta
pakalpojumi:
individuālās
nodarbības
un
nodarbības
„veselības grupās”.
Limfu drenāžas speciālista
pakalpojumi: dažādu ķermeņa
daļu limfodrenāža.
Šuvējas
pakalpojumi:
jaunu apģērbu šūšana un lietotu
apģērbu labošana – rāvējslēdzēju
iešūšana, piedurkņu, bikšu galu
apšūšana, kabatu labošanu u.c.
(tikai pensionāriem, invalīdiem
un trūcīgām personām).
Friziera
pakalpojumi:
sausais matu griezums sievietēm
un vīriešiem, matu griezums
pie klienta mājās (personām
ar
smagiem
funkcionāliem
traucējumiem).
Tehnisko
palīglīdzekļu
noma: elkoņa un paduses kruķi,
stacionārais tualetes pods, tualetes poda paaugstinājums,
staigāšanas
rāmis,
korsete,
ratiņkrēsli.utt.
Transporta pakalpojumi:
automobiļa izmantošana, t.sk.
invalīdiem un trūcīgām personām
ar
smagiem
funkcionāliem
traucējumiem.
Pakalpojums
„Aprūpe
mājās”: vientuļiem cilvēkiem

I, II, III un IV aprūpes līmenis,
paplašināta aprūpe dzīvesvietā.
Pieejams arī aprūpes pakalpojums, par kuru maksā ģimenes
locekļi.
Telpu noma: lielā pasākumu
zāle, mazā zāle semināriem
un sanāksmēm, vingrošanas
zāle, darba kabinets privāti
praktizējošiem speciālistiem.
Dzīvojamās istabas sociāli
mazaizsargātām
personām:
„Pansionātā „Balvi”” - personām
virs darbspējas vecuma,
invalīdiem, politiski represētajiem
un personām, kurām stihisku
nelaimju vai dabas katastrofu dēļ
ir nodarīts kaitējums mājoklim.
Dzīvojamo
istabu
izmantošana
pašvaldības
pansijā: Balvos, Raiņa ielā 52pensionāriem un invalīdiem ar
mazām pensijām.
Sociālā dzīvojamajā mājā:
Balvos, Daugavpils ielā 73Atrūcīgām personām un trūcīgām
ģimenēm ar bērniem.
Sociālā
dzīvojamajā
mājā: Balvos, Liepu ielā 2pensionāriem, invalīdiem ar
funkcionālajiem traucējumiem
un ģimenēm, kurās ir bērni
ar smagiem funkcionālajiem
traucējumiem.
Krīzes istabas: mammai ar
bērniem, ja ģimenē notikusi fiziska, emocionāla vardarbība.
Nakts
patversmes
izmantošana: pieejams personām
bez noteiktām dzīvesvietas.
Dušas
un
veļas
mazgāšanas
pakalpojumus:
maznodrošinātām
personām,
pensijas vecuma cilvēkiem un
invalīdiem.
Lietoto
apģērbu
izsniegšanas punkts: nodrošina
lietoto
apģērbu,
apavu
izsniegšanu.
Maksa
par
sniegtajiem
sociālajiem
pakalpojumiem
apstiprināta
Balvu
novada
pašvaldības domes sēdē 2010.
gada 11.februārī (Domes sēdes
protokola izraksts Nr.3, 1§).
No maksas pie medicīnas
māsas, fizioterapeita asistenta
un masiera atbrīvoti: I grupas

Šuvēja-Valda Duļbinska, friziere-Inese Ritmane, medmāsa-Iveta Prole, masiere-Tatjana Mieriņa, Sociālo pakalpojumu nodaļas
vadītāja-Anna Laizāne, sociālā darbiniece-Ilona Džigure

invalīdi, bērni - invalīdi,
No maksas pie medicīnas
māsas
un
fizioterapeita
asistenta atbrīvoti: trūcīgas
personas, pensionāri, II un III
grupas invalīdi, kuru ienākumi
nepārsniedz 90,- Ls mēnesī.
Sociālo
pakalpojumu
nodaļa veic Nakts patversmes
darba uzraudzību Balvos, Daugavpils ielā 73a.
Nakts patversme nodrošina ar
īslaicīgu patvērumu – naktsmītni
(gultas vietu), vakariņām un
personīgās higiēnas iespējām
pilngadīgas
personas
bez
noteiktas dzīvesvietas (kuru
pēdējā deklarētā dzīvesvieta
bijusi Balvu novadā). Nakts
patversmē ir viena vīriešu istaba
septiņām personām, kurā pašlaik
naktsmājas ir atraduši četri
vīrieši. Viena telpa ir paredzēta
sievietēm. Nakts patversmē bezmaksas var uzturēties līdz trīs
mēnešiem. No ceturtā mēneša
līdzdalības maksājums – 0,25 Ls
par vienu diennakti.
Sociālajā dzīvojamajā mājā
Liepu ielā 2, Balvos ir 17 dzīvokļi.
Tiesības īrēt dzīvokli ir: personām
ar funkcionāliem traucējumiem
un invalīdiem; ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu ar
funkcionāliem
traucējumiem;

Par ikdienas darbu sociālās palīdzības nodaļā
Tuvojoties gada nogalei,
Latvijas pašvaldību savienībā
arvien intensīvāk notiek darbs
pie izmaiņām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā, kurā aktīvu dalību ņem
arī katra novada Sociālo dienestu vadītāji. Piedāvātais likuma
projekts no Labklājības ministrijas puses, lielā mērā neapmierina pašvaldības, kurā veiktās
izmaiņas nākotnē varētu būtiski
ietekmēt pašvaldību sociālo
budžetu, jo valsts neparedz savu
iesaistīšanos GMI un mājokļa
pabalsta izmaksā. Likumprojekts
paredz arī daudz lielāku atbildību
no klientu puses, iesaistoties savu
sociālo problēmu risināšanā.
Nozīmīga vieta tiek paredzēta
līdzdarbības pasākumiem jebkuram pabalsta saņēmējam
darbspējīgā vecumā. Minētās
izmaiņas mūs varētu skart no
2012.gada 1.jūlija.
Kāda situācija šobrīd ir
mūsu pašvaldībā? Balvu no-

vada Sociālā dienesta Sociālās
palīdzības nodaļā no gada sākuma
kopumā trūcīgas personas statuss
ir piešķirts 2977 personām. Tā kā
šis process ir mainīgs, tad šobrīd
trūcīgas personas statuss ir 1949
personām, no kurām
• 608 ir bērni, t.sk. 34 bērni ar
invaliditāti;
• 95 strādājošie;
• 878 nestrādājošie, t. sk.57 bezdarbnieki nodarbināti 80 latu
programmā;
• 64 personas bērna kopšanas
atvaļinājumā;
• 183 personas ar invaliditāti;
• 121 pensijas vecuma cilvēks.
Par trūcīgu tiek atzīta tā
mājsaimniecība, kurā uz katru
ģimenes
locekli
ienākumi
mēnesī nepārsniedz 90 latus.
To aprēķina - saskaitot visus
ģimenes ienākumus un izdalot
uz ģimenes locekļu skaitu. Tāpat
ģimenes locekļu īpašumā nevar
būt otra dzīvojamā platība, kā arī
zeme vai mežs, kuru kadastrālā

vērtība pārsniedz 2000 latus.
Trūcīgai mājsaimniecībai drīkst
piederēt tikai viens automobilis.
Kādus pabalstus mēs nodrošinam saviem iedzīvotājiem?
Saistošie noteikumi ”Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu
novadā” paredz:
1.
Garantētā
minimālā
ienākuma pabalstu;
2. Mājokļa pabalstu;
3. Pabalstu veselības aprūpei;
4. Pabalstu bērnu ēdināšanai
skolās un pirmskolas izglītības
iestādēs;
5. Pabalstu bāreņiem un
audžuģimenēm;
6. Pabalstu mācību līdzekļu
iegādei (šogad – 20 lati katram
bērnam)
7.
Vienreizēju
pabalstu
ārkārtas situācijās.
Domājot par to, kā šajā
sarežģītajā situācijā paiet pretī
un atbalstīt daudzbērnu ģimenes
mūsu novadā, tika izstrādāti vēl
vieni Saistošie noteikumi „Par

papildus palīdzību Balvu novada pašvaldībā”, kuri paredz
tiesības saņemt brīvpusdienas
arī visiem daudzbērnu ģimeņu
bērniem, neatkarīgi no ģimenes
ienākumiem. Kopumā Balvu novadā ir 145 daudzbērnu
ģimenes, kurās aug 507 bērni
līdz 18.gadu vecumam.
Sociālās palīdzības nodaļu
šogad ir apmeklējuši 8747 klienti, nodaļā saņemti 2985 iesniegumi un veiktas 493 apsekošanas
klientu dzīvesvietā.
Sociālās palīdzības nodaļa
izsniedz arī izziņas veselības
aprūpes nodrošināšanai :
1. pilnam atbrīvojumam
no pacienta iemaksas un
līdzmaksājuma (ienākumi līdz
120 latiem mēnesī uz katru
ģimenes locekli) - no gada
sākuma izsniegtas 347 izziņas
2. 50%
atbrīvojumam
no pacienta iemaksas un
līdzmaksājuma (ienākumi līdz
Ls150 latiem mēnesī uz katru

vientuļām
personām
virs
darbaspējas vecuma. Atsevišķos
gadījumos Balvu novada domei ir tiesības pieņemt lēmumu
par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
arī citām iepriekš neminētajām
personām vai ģimenēm. Persona ( ģimene) zaudē tiesības īrēt
sociālo dzīvokli, ja tā vairs neatbilst minētajiem nosacījumiem.
Sociālajā mājā Daugavpils ielā
73a ir 22 sociālie dzīvokļi, kurus
izmanto 40 maznodrošinātas un
trūcīgas personas (ģimenes). Lai
nodrošinātu lielo pieprasījumu
pēc pagaidu dzīvojamās telpas
(gultas vietas), viena istaba tiek
izīrēta diviem cilvēkiem, kuri
savstarpēji var saprasties.
Sociālo māju īrniekiem ir
nodrošināti pašvaldības atvieglojumi: 2/3 no apsaimniekošanas
maksas ( īre un tehnisko tīklu
apkalpošana) un 50 % par apkuri.
Sociālo dzīvokli piešķir uz laiku
līdz sešiem mēnešiem.
Ceram, ka sniegtā
informācija noderēs Balvu novada iedzīvotājiem, lai saņemtu
savām vajadzībām atbilstošus
sociālos pakalpojumus.
Sociālo pakalpojumu nodaļas
vadītāja Anna Laizāne
Sociālā darbiniece Ilona Džigure
gimenes locekli) - no gada
sākuma izsniegtas 107 izziņas
No 2010. gada sākuma nodaļā
izsniegtas 1124 AS „Latvenergo” dāvanu kartes, šobrīd
turpinām atkārtoto dāvanu karšu
izsniegšanu trūcīgajām ģimenēm
ar bērniem.
Pensijas vecuma cilvēkiem un
ģimenēm ar zemiem ienākumiem,
pašvaldība var palīdzēt pakalpojumu veidā, kurus piedāvā „Dienas centrs”.
Jāatzīst, ka situācijas dzīvē
mēdz būt ļoti dažādas, tādēļ
saviem
klientiem
rosinam
problēmu gadījumā vispirms
atnākt un aprunāties ar sociālo
darbinieku,
kurš
sniegs
konsultāciju un ieteikumus
situācijas uzlabošanai. Sociālajā
dienestā ir pieejami 9 veidu bukleti, kuros sīki aprakstīti pabalstu
veidi, sociālie pakalpojumi un to
izmaksas.
Lolita Laicāne,
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta Sociālās
palīdzības nodaļas vadītāja
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Meža dienās Balvos izveido mācību taku
Meža dienu ietvaros Balvu novada pašvaldībā notika
vairāki pasākumi. Septembra
sākumā Balvu Valsts ģimnāzijas
dabas zinātņu skolotāja Lucija Jermacāne kopā ar 7.-9.
klašu skolēniem devās uz mežu
teritorijām, kur meklēja dažādus
interesantus augus, kurus pēc
tam iestādīja pastaigu parkā.

Pirmsskolas izglītības iestāžu
bērni veidoja zīmējumus un
kolāžas, kuras tagad ir apskatāmas
Balvu novada muzejā izstādē
„Mežs cilvēkiem”.
Meža dienu ietvaros Balvu
novada pašvaldība Balvu pilsētā
izveidojusi mācību taku gan

darbinieki. Talciniekus sagaidīja
un darbam uzmundrināja Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Iveta Tiltiņa un Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes
būvtehniķe
Anita
Avotiņa,
kura izstrādāja projektu šai
mācību takai. Kociņus stādus
kokaudzētavā Baltezers izvēlējās
un pēc tam dabā izvietoja
pašvaldības aģentūras „San-Tex”
apzaļumošanas meistare Velta
Pulkstene.
Balvu novada pašvaldība
saka lielu paldies visiem,

skolēniem, gan pieaugušajiem
ar
dažādiem
interesantiem
dekoratīvo koku, krūmu un
savvaļas puķu stādījumiem. Gar
taku izvietotas aktīvās atpūtas
koka konstrukcijas, kuras veidojis Kaspars Rakstiņš. Šīm
konstrukcijām laika gaitā pievienosies klāt vēl dažas.
16.septembrī pastaigu parkā

pie vecās slidotavas teritorijas notika kociņu stādīšana.
Tajā piedalījās Balvu novada
iedzīvotāji, kuri savu aktīvāko
mūža daļu ir atdevuši mūsu valsts
zaļās rotas – mežu saglabāšanai,
un
1991.gada
barikāžu
dalībnieki. Kopā tika iestādīti 32

Rudens dārza svētki Balvos
24.septembrī Balvos Partizānu ielas 14 pagalmā labdarības
kooperatīvs „Sāta” balveniešus aicināja uz omulīgu tirdziņu, kopīgu
kartupeļu pankūku un dārzeņu sautējuma baudīšanu, medus garšošanu
un mūzikas klausīšanos.

Mazie ķirbīši arī cieņā. Pasākuma vadītāja Ingrīda Supe bija iejutusies Ķirbja lomā un aktīvi popularizēja Loretas un Kārļa Boldānu
audzētos lielos un mazos ķirbjus. Ķirbju izstāde pirms svētkiem veselu nedēļu bija skatāma bibliotēkas telpās.

Dāmas aicina sākt
domāt par ziemu. Tirgus dalībnieku vidū
bija arī balvenietes
cienījamos gados. Viņas
piedāvāja siltas zeķes,
cimdus,
šalles,
arī
ķiplokus un medu.
Akordeonu meistars. Voldemāram Džiguram pieder bagātīga
akordeonu un harmoniku kolekcija. Viņš
instrumentus ne tikai
spēlē, bet arī restaurē.

dekoratīvie koki ar dažādu lapu
krāsu, augumu un ziedēšanas
laiku. Koku stādīšanā piedalījās
Ziemeļaustrumu virsmežniecības
Balvu mežniecības mežzine
Guna Začeste, Balvu mežniecības
vecākais referents – Edgars Skučs,
Balvu mežniecības mežsargs
– Viktors Sidorovs, Kubulu pagasta apgaitas mežsargs Helmuts Voits un Balvu mežniecības
pārstāve – Dace Vanaga. 1991.
gada barikāžu dalībnieki – Juris Boldāns, Vilhelms Pužulis
un Iveta Supe. Agronoms un
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Balvu nodaļas
lauku attīstības speciālists Imants
Kārkliņš. Palīdzīgu roku pielika

arī Ludvigs Baranovskis, kuram
dzīvē tuvi ir bijuši meži, un
pašvaldības aģentūras „San-Tex”

kuri iesaistījās
aktivitātēs.

meža

dienu

„Paziņojums par teritorijas
plānojuma 1.redakcijas un Vides
pārskata sabiedrisko apspriešanu
Ar Balvu novada domes
lēmumu nr.17, 20.§, “Par Balvu
novada teritorijas plānojuma
1.redakcijas un vides pārskata
sabiedrisko
apspriešanu”
uzsākta Balvu novada teritorijas plānojuma un vides pārskata
projekta sabiedriskā apspriešana.
Sabiedriskā apspriešana noteikta
no 2011.gada 26.septembra līdz
2011.gada 04.novembrim.
Teritorijas
plānojuma
izstrādes mērķis ir radīt sistēmu
ar attiecīgu dokumentu kopumu ilgtspējīgas un līdzsvarotas
attīstības veicināšanai Balvu novada teritorijā.
Ar teritorijas plānojuma
1.redakcijas materiāliem, spēkā
esošo teritorijas plānojumu,
attīstības programmu un vides
pārskatu var iepazīties:
-1)Balvu novada centrālajā
un filiālbibliotēkās katru darba
dienu no plkst.9.00 līdz 16.00:
- „Naudaskalns”, Balvu pag.,

Balvu nov., LV-4561
- Ūdru iela 1, Bērzkalnes pag.
,Balvu nov., LV-4590
- Dārza iela 12A-8, Bērzpils
pag., Balvu nov., LV-4576
- „Dīķmalas”, Briežuciema
pag., Balvu nov., LV – 4595
- Jaunatnes iela 3/3, Krišjāņu
pag. ,Balvu nov., LV-4574
- Balvu iela 15, Kubulu pag.,
Balvu nov., LV-4566
- „Administratīvā ēka”, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592
- Brīvības iela 3a, Tilžas pag.
Balvu nov., LV – 4572
- Melderu iela 2, Vectilžas
pag. Balvu nov., LV – 4571
- Jaunā iela 23, Vīksnas pag.
,Balvu nov., LV-4580
- Tirgus iela 7, Balvi, Balvu
nov., LV-4501.
2) pašvaldības mājaslapā

www.balvi.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus
teritorijas plānojuma izstrādei
sabiedriskās apspriešanas laikā
rakstveidā var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, adresējot Balvu
novada pašvaldībai Bērzpils
ielā 1A, Balvos, Balvu nov. LV4501. vai nosūtot uz e-pastu
dome@balvi.lv.
Apmeklētāju
pieņemšanas laiki darba dienās
no pulksten 9.00 līdz 11.00 un no
14.00 līdz 16.00.
Kontaktpersonas: Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
vadītāja Žanete Mārtuža, tālr.
64507075, e-pasta adrese: zanete.
martuza@balvi.lv. un Būvvaldes
būvtehniķe
Anita
Avotiņa,
64507075, e-pasta adrese: anita.
avotina@balvi.lv.”

Teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sapulces norises vietas:

Datums

Laiks

Pagasts vai pilsēta

27.10.2011. 14.00

Tilžas pagasts

27.10.2011. 18.00

Balvu pilsēta

Vieta
Tilžas vidusskolas aktu zālē, 1.stāvā, Raiņa iela
15, Tilžā
Balvu novada muzeja zālē, 1.stāvā, Brīvības ielā
46, Balvos

SIA „Lauku atbalsta centrs” vēlas nomāt vai pirkt
lauksaimniecībā izmantojamu zemi. Tālr.: 29119806.
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Sirds veselības diena Balvu poliklīnikā
Pasaules Sirds diena visā
pasaulē tiek atzīmēta katru gadu
29. septembrī. Pēc statistikas
datiem, ne tikai pasaulē, bet arī
Latvijā biežākais nāves iemesls
ir sirds un asinsvadu slimības.
Balvu poliklīnikā Pasaules
Sirds dienai veltītā pasākumā
23.septembrī
onkologs
V.Sorokins, ādas ārste I. Maksimova, pēdu aprūpes kabineta
māsiņa I.Galuškina, fizioterapeits
A.Bačuks un Sirds veselības kabineta māsiņa I. Kupriša pieņēma
pacientus un bez maksas sniedza
konsultācijas 58 pacientiem.
Speciālisti vēlējās pievērst pacientu uzmanību sirds slimību
riska faktoriem, kā arī citiem
slimību riska faktoriem, kuri var
ietekmēt sirds veselību.
Sirds
slimību
galvenie
cēloņi ir augsts asinsspiediens,
aptaukošanās, augsts holesterīna
līmenis, kā arī smēķēšana.
Sirds veselības kabinetā pacienti pārbaudīja sirds veselību
- izmērīja asinsspiedienu, noteicat holesterīna un cukura līmeni
asinīs, noteica auguma garumu,
ķermeņa masu un ķermeņa
masas indeksu, kā arī saņēma
speciālista konsultācijas, kā savu
dzīves veidu padarīt veselīgāku.
Tomēr risku saslimt ir iespējams
mazināt vai pat novērst, izdarot
veselīgu izvēli un mainot savu
dzīvesveidu.
Sirds veselības veicināšanai ir
svarīgi iegaumēt šādus veselīga
uztura izvēles principus:
1. Atpazīstiet labos un sliktos taukus! Lietojiet zivis un
kvalitatīvu augu eļļu!
• Vislabākie tauki ir zivs tauki.
• Ļoti labi tauki ir olīveļļa.
• Labi tauki ir kvalitatīva rapšu
eļļa un citas nerafinētas augu
eļļas.
• Slikti tauki ir dzīvnieku un piena tauki (samaziniet tos uzturā).
• Vissliktākie tauki ir transtauki, kas veidojas augu eļļu
rūpnieciskajā apstrādē (maksimāli
tos izslēdziet no uztura).
2. Ierobežojiet sāls daudzumu
uzturā!

Sirds veselības kabineta māsa Ilona Kupriša veic pārbaudes

Fizioterapeits Andris Bačuks pārbauda pacienta muguras
stāvokli

Pēdu kabineta aprūpes māsa Irēna Goluškina ar pacienti

• Nelieciet sāli klāt jau gatavam
ēdienam.
• Samaziniet sāls daudzumu gatavojot.
•
Izvairieties
no
sāļiem
ēdieniem.
3. Lietojiet daudz (vismaz
400 – 500 gramus dienā) svaigu
dārzeņu, salātu, arī augļu!
• Paturiet prātā, ka augļi satur
cukurus un ir kalorijām bagāti.
4. Kontrolējiet savu svaru
– samaziniet saldumu lietošanu
uzturā, nelietojiet saldinātos
dzērienus, ierobežojiet uzņemto
kaloriju daudzumu!
Sirds veselības veicināšanai ir
ieteicams arī būt fiziski aktīviem,
atmest smēķēšanu, savlaicīgi
dodoties uz profilaktiskajām
apskatēm un rūpīgi lietot medika-

mentus, ja tādus ir izrakstījis
ģimenes ārsts vai kardiologs.
Ievērojot šos principus, katrs
var samazināt risku saslimt ar
tādām slimībām kā miokarda
infarkts (sirdslēkme) vai insults
(trieka).
Sirds
veselības
dienai veltītais pasākums Balvu
poliklīnikā notika sadarbībā
ar Balvu poliklīnikas vecāko
māsu, veselības veicināšanas
koordinētāju un Veselības ministrijas atbalstu.
Rūpējieties
par
savu
sirds veselību savlaicīgi un
nepārtraukti!
Veselības ministrijas
Veselības veicināšanas
koordinētāja Ingrīda Sniedze

Ādas ārste Ina Maksimova – Agafonova sarunā ar pacientu

Onkologs Vladimirs Sorokins pārliecinās par pacienta
veselības stāvokli

Briežuciema „Soldanī‘’ ar prieku gaida jaunos tautu tērpus
2007.gada
nogalē
Briežuciema bērni un jaunieši
izteica vēlmi dibināt bērnu un
jauniešu folkloras kopu. Paši
izvēlējās interesantu un skanīgu
nosaukumu ‘’Soldanī’’. Vairāku
dziedāt gribētāju vecmāmiņas
dziedāja etnogrāfiskajā ansamblī,
tas acīmredzot pamudināja arī
jauno paaudzi iesaistīties folkloras atbalstītāju kustībā.
Tā
Briežuciema
tautas namā piekto gadu darbojas folkloras kopa, dalībnieki
ne tikai dzied tradicionālās
Ziemeļlatgales dziesmas, bet arī
dejo etnogrāfiskās dejas un spēlē
vijoli, ģitāru, folkloras kopas
vadītāja Anita Pakalnīte bērnu un
jauniešu dziesmas un dejas papildina ar akordeona pavadījumu.
Pirmā uzstāšanās kopai bija
Briežuciema tautas nama rīkotajā
Ziemassvētku pasākumā, bet jau
nākošajā vasarā bērni piedalījās
tradicionālās
dziedāšanas
meistardarbnīcās, kur apguva
mūsu
novada
tradicionālās
dziedāšanas sākuma iemaņas
gan no Briežuciema etnogrāfiskā
ansambļa sievām, gan mācījās
no etnomuzikoloģes Andas
Beitānes,
Māras
Mellēnas,
no Folkloras Akadēmijas studentes Lienes Igaunes un citiem pieredzējušiem un zinošiem
pasniedzējiem, un 2008. gada
nogalē veiksmīgi piedalījās “Bal-

ticas” atlases skatē. 2009. gada
10. un 11. jūlijā kopa dziedāja
‘’Balticas’’ pasākumos gan
Rīgas dienā Festivāla sētā, gan
Vērmanes dārzā.
Bērni un jaunieši katru gadu
piedalās Latgales folkloras
svētkos Upītē, dziedāšanas un
muzicēšanas meistardarbnīcās
Gaigalavā, 2010.gadā piedalījās
pirmajās jauniešu ETNO dienās
Rēzeknē un saņēma ielūgumu
Ziemeļlatgali pārstāvēt arī 2011.
gadā. Kopa piedalās gan tautas
nama rīkotajos pasākumos, gan
skolas pasākumos, gan labprāt
brauc uzstāties pie kaimiņiem.
Balvu novada svētkos ‘’Soldanī’’
ar savu uzstāšanos prezentē
Briežuciema pagastu. Kopai izveidojusies laba sadarbība ar
Balvu novada muzeju, jaunieši
piedalās
izstāžu
atklāšanas
pasākumos,
meistardarbnīcu
prezentācijās, dalībnieki ne tikai
dzied, bet arī dejo etnogrāfiskās
dejas. Viesojoties Briežuciemā,
kopā
ar
„Soldanajiem’’
etnogrāfiskās dejas mācījušies ne
tikai viesi no Latvijas novadiem,
bet arī Norvēģijas ciemiņi. Šogad
‘’Soldanī’’ pārstāvēja Latgali
Novadu dienās Rīgā, dziedāja
Turaidā maizes svētkos, bet
lielākais sasniegums – iegūtā
pirmā pakāpe tradicionālās
dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija’’ Latviešu

Biedrības namā.
Pašreiz kopā darbojas 16
bērni un jaunieši, lielākā daļa
beiguši Briežuciema pamatskolu
un mācās citur, bet atrod laiku
brīvdienās un vakaros apmeklēt
mēģinājumus un piedalīties
pasākumos.
Kopas pastāvēšanas laikā
lielākā problēma ir bijusi tautu
tērpi. Katram pasākumam tie
jāpiemeklē, izmantojot skolas
dejotāju tērpus un pieaugušo
deju kolektīva tautu tērpu komplektus.
Šogad, pateicoties Lauku
atbalsta
dienesta
(LAD)
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
atbalstītajam projektam ‘’Tautu tērpu un akordeona iegāde
Briežuciema bērnu un jauniešu
folkloras kopai ‘’Soldanī’’ ( projekta Nr. 11-07-LL04-L413203000002), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas (LAP)
pasākuma ‘’Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā’’
ietvaros, jaunieši varēs uzstāties
un priecēt skatītājus jaunos
tērpos. Projekta līdzfinansējumu
nodrošina
Balvu
novada
pašvaldība.16 tērpu komplektus
šuj darbnīca ‘’Rota’’ Rēzeknē.

Akordeonu, kas būs piemērots
tieši folkloras repertuāra izpildei,
iegādāsimies mūzikas instrumentu veikalā ‘’Mūzikas centrs’’.
Projektu
iesniedza
Briežuciema biedrība „ Saulessvece’’, vadītāja Silvija Ločmele.
Liels paldies Silvijai par darbu.
Jāsaka paldies arī Briežuciema
pagasta pārvaldei, par transportu,
lai dalībnieki varētu aizbraukt uz
Rēzekni pielaikot tērpus
Projekta ietvaros iegādātie
16 tautu tērpu komplekti un akordeons dos iespēju Briežuciema
pagasta bērnu un jauniešu
folkloras
kopas
‘’Soldanī’’

dalībniekiem
kvalitatīvāk
piedalīties skatēs, pasākumos,
festivālos un palīdzēs pašiem
justies pašpārliecinātākiem
Ieguvēji būs ne tikai folkloras kopas dalībnieki, jo, darbojoties kopā, bērni un jaunieši
popularizēs ne tikai savu pagastu
un novadu, bet visu Latgales
reģionu plašai mērķauditorijai.
„Soldanos’’ vārdā liels paldies visiem, kuru atbalstu esam
izbaudījuši kopas darbošanās un
projekta tapšanas laikā! Ceram
arī uz turpmāku sadarbību!
Briežuciema pagasta kultūras
darba organizatore Zita Mežale
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Mēs cīnīsimies - zēni ir apņēmības pilni
Rezultāti ir ļoti iepriecinoši
– ik pa laikam uzzinām, ka
Balvu sporta skolas audzēkņi
piedalījušies sacensībās un guvuši
panākumus. Tas ir vairāk nekā
iepriecinoši, jo tās ir godalgotas
vietas starptautiskos turnīros.
Kad tiekos ar Balvu sporta skolas treneri Konstantīnu
Titorenko, treniņš rit pilnā
sparā. Tas nozīmē, ka visi zēni
ir iesaistīti nodarbībās un pilnīgi
koncentrējušies tām. Viņi izpilda dažādus vingrinājumus, un
treneris uzmanīgi seko viņu
darbībām, ik pa brīdim dodot
norādījumus. No malas skatoties,
liekas, ka nav jau ne sarežģīti, ne
smagi – pavingrot, savstarpēji
pacīkstēties, bet zēnu sviedriem
klātās pieres liecina par pretējo.

Treneris
Titorenko.

Konstantīns

- Mēs uz treniņiem nākam
divas reizes dienā, - cits caur
citu zēni priecīgi stāsta, - no rīta
skrienam, vasarā arī peldējāmies,
no rīta ir nodarbības trenažieru
zālē, bet vakaros – cīņas zālē .
Treniņā piedalās Rihards Pavlovs, Vladislavs Baranovs, Alans
Nipers, Oļegs Dubrovs, Dmitrijs Goļikovs, Krišjānis Kočāns,
Jānis Stepanovs un Dāvis Akmens. Kopā ar viņiem nodarbība
arī „lielajiem”- uz paklāja savus spēkus pārbauda un cīņas
paņēmienus trenera uzraudzībā
slīpē Dmitrijs Dubrovs un Sergejs Maruks.
- Pēdējā laikā it bieži preses
izdevumos parādās informācija,
ka Balvu sportisti, cīņas sporta pārstāvji, ieguvuši augstas
godalgotas vietas valsts un

starptautiskajās
sacensībās.
Ar kādiem panākumiem lepojaties šogad? - vaicāju trenerim
Konstantīns
Titorenko. Viņš
pastāstīja:
- Dmitrijs Dubrovs ir
patreizējais Latvijas čempions
grieķu – romiešu cīņā junioru
un arī kadetu grupā. Viņš ir arī
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes
uzvarētājs.
Kā
kulminācija

Attēlā (no kreisās): Rihards Pavlovs, Vladislavs Baranovs,
Oļegs Dubrovs, Alans Nipers, Dmitrijs Goļikovs, Krišjānis Kočāns,
Jānis Stepanovs un Dāvis Akmens.

viņa panākumu pūrā sezonas
noslēgumā bija starts Eiropas
čempionātā Polijā, kur Dmitrijs
sacensībā starp kadetiem ieguva
9. vietu. Čempionātā grieķu –
romiešu cīņā startēja pieci cilvēki
no Latvijas, tanī skaitā Dmitrijs. Viņa iegūtā vieta 24 valstu
konkurencē ir vērā ņemams sasniegums.
Arī Sergejs Maruks ir
Latvijas čempions junioriem,
vicečempions – kadetiem. Latvijas Jaunatnes Olimpiādē viņš
ieguva 2. vietu.
Labi panākumi ir arī Kasparam Kočānam, kurš šogad ieguva
trešo vietu Latvijas Jaunatnes
olimpiādē un līdz ar to sporta sezonu pabeidza ar medaļu.
Savās vecuma grupās par
Latvijas čempioniem ir kļuvuši
Krišjānis Kočāns un Oļegs
Dubrovs, 2. vietu Latvijas
čempionātā ir ieguvuši Vladislavs Baranovs un Alans Nipers,
savukārt 3. vietu izcīnījuši
Dmitrijs Goļikovs un Mārtiņš
Višņevskis.
Krišjānis Kočāns nesen
ieguva Maximas Latvijas Izcilnieka 1000 Ls stipendiju sporta kategorijā. Viņš sasniedzis
izcilus rezultātus grieķu-romiešu
cīņā. Krišjānis ir neatlaidīgs un

jau septiņus gadus katru darbadienu līdz treniņam mēro 20 km
garu ceļu no Rugājiem. Tas ir nesis arī ļoti labus rezultātus - zēns
ir divkārtējs Latvijas čempions
un dažādu starptautisku turnīru
uzvarētājs.
Stipendiju jaunais censonis
varēs izmantot sava sporta
veida- grieķu- romiešu cīņas
pilnveidošanā.
- Tātad panākumu ir daudz...
- Jā, var teikt, ka šīs gads ir
bijis labs.
- Vai lielākie puiši, kuri
pēc pāris gadiem beigs skolas,
turpinās iesāktās sporta gaitas?
- Dmitrijs pašlaik mācās
ģimnāzijā, viņš ir iecerējis
izglītību turpināt Daugavpils
universitātē,
apgūt
sporta
pedagoģiju, kļūt par cīņas
treneri.
- Un citi jūsu audzēkņi, kas
sporta skolu beiguši agrāk?
- Andrejs Supe, kurš
tagad ir grieķu romiešu cīņas
treneris mūsu sporta skolā un
trenē jaunākos zēnus, ir mans
audzēknis.
- Kādā vecumā zēni sāk
treniņus?
- Vairumā gadījumu sešu vai
septiņu gadu vecumā. Dmitrijs
Dubrovskis, Sergejs Maruks un
Kaspars Kočāns trenējas nu jau
11. gadus. Iesākumā nodarbības
ir trijas reizes nedēļā, bet vēlāk
treniņu slodze maz pamazām
pieaug. Pašlaik cīņas māku
apgūst ap 40 audzēkņi visās vecuma grupās.
- Kā redzēju, apstākļi
treniņiem jums ne visai labi...

- Jā, remonts cīņas zālei, kas
atrodas Balvu pamatskolā, ir
vajadzīgs, - treneris paskaidroja,
- ir prasības, kas jānodrošina
cīņas zālē, lai ievērotu drošību.
Mēs apstākļus varētu vēlēties
labākus. Vairākkārt zāles remonts ir atlikts. Tagad ir cerības,
ka novada Dome šo jautājumu
atrisinās.
- Vai pašvaldība sniedz atbalstu?
- Valstī ir maz sacensību
mūsu sporta veidā. Lai zēnus
ieinteresētu trenēties un dotu
sacensību
pieredzi,
tajās
jāpiedalās un jābrauc arī uz

turnīriem ārvalstīs. Tas , protams, daudz maksā. Lielāko daļu
izdevumu sedz vecāki. Paldies Andrim Kazinovskiem ,pēc
kura iniciatīvas Balvu pašvaldība
materiāli atbalstīja audzēkņu
sagatavošanu un startus Eiropas
čempionātā.
- Ko jūs novēlētu mazajiem zēniem, kas var un kuriem
vajadzētu nodarboties ar sportu?
- Tieši to arī novēlētu – lai
nodarbojas ar sportu. Tagad bērni
ir fiziski vājāki, nekoordinēti.
Var redzēt, ka trūkst fizisko
aktivitāšu. Lai bērni augtu veseli, tas ir ļoti nepieciešams. Mani
bērni ir pieraduši iet uz treniņiem,
fiziski attīstās. Tas nepieciešams
arī citiem.
Kas ir tas brīnumainais spēks,
ar kuru treneris panāk, ka mazie
zēni gadiem nāk uz treniņiem.
Jautājums retorisks. Bet skaidrs, ka tāds ir, arī Konstantīns
Titorenko. Ne jau velti mazie
puiši ir sportošanas un cīņas
gara
pārņemti,
vienbalsīgi
saka – mēs sportosim, mēs
cīnīsimies, cīnīsimies uz dzīvību
un nāvi .Savukārt treneris par
saviem audzēkņiem saka tikai
pozitīvus vārdus – labi mācās, ir
dzīvespriecīgi, apzinīgi. Lieliski
puiši.

Skolotāju
dienā mācību
stundas
vada Balvos
ievērojami
cilvēki

Šodien visā Latvijā atzīmē
Skolotāju dienu, arī Balvu Valsts
ģimnāzijā šo dienu iesāka ar īpašu
mācību stundu, katrai klasei tās
vadīja Balvu novadā ievērojami
cilvēki, to skaitā arī Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva.
Visi skolēni tika aicināti uz
mācību stundu “Skaties pasaulē
ne vien ar prāta, bet arī ar sirds
acīm”. 7a klasei mācību stundu
pasniedza Balvu novada muzeja
ekspozīciju un izstāžu kuratore,
fotogrāfe – Dace Teilāne, 7b klasei - Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktore Anita Strapcāne,
7c klasei - Balvu Mākslas skolas
direktore Elita Teilāne, 8a klasei – teātra mākslas pārzinātāja
Kristīne Logina, 8b klasei
– Balvu centrālās bibliotēkas
vadītāja Ruta Cibule, 8c klasei
– kultūras darbinieks, mūziķis,
literāts – Māris Lāpāns, 9a klasei – Balvu bērnu un jauniešu
centra vadītāja – Lelde Leja,
9b klasei - Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Balvu
iecirkņa priekšnieks Dzintars
Čerbakovs, 9 c klasei – dzejnieks, ķirurgs Andris Tjunītis,
10a klasei – Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis, 10b klasei – Balvu
mūzikas skolas direktors – Egons
Salmanis, 11a klasei - Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
izglītības darba speciāliste Terēza
Čudarkina, 11b klasei- Valsts
nodarbinātības aģentūras Balvu
filiāles vadītāja Sandra Kindzule, 11c klasei – Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva, 11d klasei - SIA „Vaduguns” žurnāliste Zinaida Logina,
12a un 12b apvienoto mācību
stundu vadīja Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa un 12 c klasei - Balvu
tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centra vadītāja Maruta
Castrova.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis pirmo reizi mūžā vadīja
mācību stundu. Viņš savā runā
aicināja skolēnus pārdomāt, kur
viņi grib veidot savu nākotni,
vai šeit - Latvijā, vai ārzemēs.
Priekšsēdētājs
uzsvēra,
ka,
piemēram, Īrijā vai Vācijā, viņi
būs tikai vienkāršu darbu darītāji,
ļoti reti kuram izdodas izrauties
kaut kur augstāk, bet īsti saimnieki viņi var būt tikai Latvijā. Ja
jaunietis ir gudrs, aktīvs, apķērīgs
un uzņēmīgs – tad viņam Latvijā
ir visas iespējas sevi parādīt.
Pēc mācību stundas katra
klase bija īpaši padomājusi par
dāvanu savam viesim un visi kopā
ar skolotājiem devās uz svinīgu
pasākumu skolas aktu zālē, kur arī
Balvu Valsts ģimnāzijas pārstāvji
īpaši pateicās ciemiņiem, kuri
šodien deva pedagogiem svētku
un atpūtas sajūtu.
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Kaķītis Murītis ciemojas Zemkopības ministrija aicina iedzīvotājus
reģistrēt savus mājas mīluļus
„Pīlādzītī”
No šā gada 1. jūlija iesniegumi”. Pirms reģistrācijas datu centrā jāuzrāda maksājumu
Balvu PII „Pīlādzītis” jauno
mācību gadu sagaida jaunās,
skaisti, krāšņi izremontētās
telpās, jo 9.septembrī noslēdzās
bērnudārzu atjaunošanas projekts
„Nāk draugi izkrāsot bērnību”.
Šī projekta mērķis bija-sakopta,
estētiski pievilcīga, droša vide,
kurā bērns varētu sevi attīstīt,
pilnveidot. Kā viens no uzdevumiem-iemācīt bērnu dzīvot
harmonijā ar skaisto.
Tādēļ ciemos bija ieradies Kaķītis Murītis ar savu
brīnummājiņu, kura bija tik
jauka, ka katrs bērns vēlējās tajā
pabūt. Taču tā nebija vienkārša
mājiņa. Pārsteigums bija tad, kad
Kaķītis Murītis iestādes vadībai

un katrai no 11 grupiņām dalīja
dāvanas; saldumu pakas, zīmuļus,
krītiņus. Tos bija sagādājuši
Caparol Baltica sadarbības partneri-Būvniecības nams Kurši,
reklāmas aģentūra Brand Storm
un interneta mārketinga aģentūra
Focus Group.
Lielu paldies viņiem un
arī saviem vecākiem, visiem
pārējiem, kas piedalījās šajā
darba procesā, saka Balvu PII
„Pīlādzītis” bērni un kolektīvs.
Bērni Kaķītim Murītim
apsolīja, ka taupīgi izturēsies
pret visu inventāru un saudzēs
šīs glītās telpas. Lai viņiem izdodas!
Balvu PII „Pīlādzītis”
metodiķe - I.Ločmele

Mūsu novadnieks, dzejnieks
Aleksandrs Aleksejevs tiekas ar
bērniem
21. septembrī bibliotēkas
zālē smaidīja, lasīja dzejoļus,
klausījās, dziedāja, runāja, jo tikties ar Balvu pamatskolas krievu
tautības bērniem bija atnācis
balvenietis, dzejnieks Aleksan-

drs Aleksejevs, kurš tikai nesen,
vasarā, ir apkopojis savus 100
dzejoļus bērniem.
Paldies dzejniekam! Paldies
bērniem -lasītājiem! Paldies arī
skolotājām!

iedzīvotājiem ir iespēja reģistrēt
savu mājas mīluli vienotā valsts datu bāzē, ko uztur valsts
aģentūrā „Lauksaimniecības datu
centrs” (LDC) atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem Nr.491
„Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”. Datu bāzē
var reģistrēt trīs veida mājas (istabas) dzīvniekus – suņus, kaķus
un mājas (istabas) seskus.
Zemkopības ministrija aicina iedzīvotājus reģistrēt savus
mājas mīluļus, jo tas nodrošina
dzīvnieku uzskaiti un dzīvnieka
izsekojamību valstī – pazudis
dzīvnieks ir vieglāk atrodams
un iespējami īsā laikā atgriežas
mājās. Dzīvnieka īpašnieks
tāpat var pieteikt sava dzīvnieka
pazušanu, jo datu bāze nodrošina
informācijas uzskaiti arī par
pazaudētiem
un
atrastiem
dzīvniekiem.
Līdz 2012. gada 1. janvārim
mājas (istabas) dzīvniekus ir
iespējams reģistrēt Rīgā – valsts
aģentūrā „Lauksaimniecības datu
centrs”, Republikas laukumā 2 vai
arī LDC reģionus apkalpojošās
nodaļās. Savukārt no 2012.
gada 1. janvāra dzīvniekus varēs
reģistrēt ne tikai LDC, bet arī pie
praktizējoša veterinārārsta vai
vietējās pašvaldības darbinieka.
Lai
veiktu
reģistrāciju,
jāaizpilda veidlapa, kas atrodama
LDC interneta mājas lapas www.
ldc.gov.lv sadaļā „Veidlapas un

dzīvniekam ir jābūt implantētai
mikroshēmai jeb mikročipam,
kā arī viņa jābūt mājas (istabas)
dzīvnieka pasei. Mājas (istabas)
dzīvnieka reģistrācija datubāzē ir
maksas pakalpojums, kas saskaņā
ar noteikto cenrādi ir 5 lati.
Ja mājas (istabas) dzīvniekam
nav implantēta mikroshēma,
dzīvnieka īpašniekam jādodas
pie praktizējoša veterinārārsta,
līdzi ņemot personu apliecinošu
dokumentu, mājas (istabas)
dzīvnieka pasi vai vakcinācijas
apliecību. Ja īpašniekam nav
mājas (istabas) dzīvnieka pases vai vakcinācijas apliecības,
to var saņemt pie praktizējoša
veterinārārsta. Savukārt, ja
mājas (istabas) dzīvniekam ir
vakcinācijas apliecība, tad tā
jānomaina pret mājas (istabas)
dzīvnieka pasi.
Veterinārārsts
dzīvniekam
ievadīs mikroshēmu kreisajā
pusē kakla apvidū. Mikroshēmas
numurs tiks ielīmēts vai arī
ierakstīts dzīvnieka pasē un Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas
veidlapā.
Dzīvnieka
īpašniekam
jāaizpilda veidlapas A daļu,
savukārt
praktizējošam
veterinārārstam - veidlapas B
daļu. Aizpildītās veidlapas A
un B daļas veidlapu 30 dienu
laikā dzīvnieka īpašniekam
jāiesniedz LDC. Ja ir veikts
maksājums pirms reģistrācijas,

apliecinošs dokuments. Savukārt
ja maksājums par reģistrāciju
nav veikts, to iespējams izdarīt
uz vietas datu centrā.
Ja mājas (istabas) dzīvniekam
ir jau implantēta mikroshēma,
dzīvnieka īpašniekam tāpat ir
jāierodas datu centrā un jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments,
mājas (istabas) dzīvnieku pase,
kā arī jāiesniedz Mājas (istabas)
dzīvnieka reģistrācijas veidlapa
ar aizpildītu veidlapas A daļu.
Tāpat arī jāuzrāda maksājumu
apliecinošs
dokuments,
ja
ir veikts maksājums pirms
reģistrācijas. Iemaksu var veikt
arī uz vietas datu centrā.
Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība paredz, ka
līdz 2012. gada 1. jūlijam visiem
suņiem, kas piedalās izstādēs vai
uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir
jābūt implantētai mikroshēmai un
tiem jābūt reģistrētiem datubāzē.
Tāpat arī visiem suņiem, kas sešu
mēnešu vecumu sasniegs līdz
2016. gada 1. jūlijam, ir jābūt
implantētai mikroshēmai un tiem
jābūt
reģistrētiem datubāzē.
Savukārt kaķiem un mājas (istabas) seskiem mikroshēmas
implantācija un reģistrācija datu
bāzē ir brīvprātīga. Sākot ar
2016. gada 1. jūliju datubāzē tiks
ievadīta informācija par mājas
(istabas) dzīvnieka vakcināciju
pret trakumsērgu.

Zvaigznes ABC grāmatu svētki Balvos
14.oktobrī Balvos notiks
Grāmatu svētki kopā ar Zvaigzni ABC. Lieliem un maziem
lasītājiem būs iespēja tikties
ar talantīgiem un iemīļotiem
latviešu grāmatu autoriem.
Būs
bagātīgs
aktivitāšu
klāsts Zvaigznes grāmatnīcā
– viktorīnas, tikšanās un
fotografēšanās
ar
grāmatu
tēliem, kā arī ievērojami cenu
pārsteigumi grāmatām.
Zvaigznes ABC Grāmatu
svētku atklāšana plkst.11.00
Zvaigznes ABC veikalā, Balvu
Tirdzniecības centrā, Balvos,
Brīvības ielā 57 (Autoosta).
Grāmatu svētku aktivitātes
norisināsies visā pilsētā un
Kubulu pagastā:
Balvu centrālajā bibliotēkā
Plkst. 12.00 Olga Lisovska
pārlapos jauno dzejas krājumu
„Vējam
magones
noliecas
zemu”.
Plkst.14.00 Anna Skaidrīte

Gailīte atklās, kā uzrakstīt 17
grāmatas.
Balvu novada muzejā
Plkst.12.00 Monika Zīle
pierādīs, ka dzīvi var baudīt.
Plkst.13.30
Akvelīna
Līvmane
dalīsies
veselīga
dzīvesveida pieredzē.
Plkst.14.00 Jānis Ūdris
atklās Kārļa Ulmaņa pēdējo dienu noslēpumus.
Māris Olte vadīs dabas
ceļojumu plkst. 12.00 Stacijas
pamatskolā un plkst. 13.30 Balvu
pamatskolā.
Ieva
Samauska
atklās
princešu noslēpumus plkst.12.00
Balvu pamatskolā un plkst.14.00
Stacijas pamatskolā.
Linda Dreimane tiksies ar
fantāzijas žanra piekritējiem
plkst.12.00 Balvu Amatniecības
vidusskolā un plkst.14.00 Balvu
Valsts ģimnāzijā.
Dace Judina pastāstīt, kā
atklāt noziegumu, plkst.12.00

Tirgus Naudaskalnā

Balvu Valsts ģimnāzijā un
plkst.14.00 Balvu Amatniecības
vidusskolā.
Māksliniece Agija Staka
ļaus atraisīties mazo mākslinieku
fantāzijai plkst.15.00 Balvu
mākslas skolā, un plkst.16.00
mākslinieces darbu izstādes
atklāšana
Balvu
centrālajā
bibliotēkā.
Projektu vadītāja Kristīne
Kokina rādīs ceļu līdz grāmatai,
tās nonākšanu plauktos, plkst.
12.00 Pirmsskolas izglītības
iestādē „Ieviņa”, plkst.13.30
Stacijas pamatskolā un plkst.
15.00 Balvu pamatskolā.
Plkst.12.00 mācību grāmatu
autore Gita Andersone Balvu
muižā vadīs semināru par jauno
mācību komplektu sešgadīgajiem
bērniem „Raibā pasaule”.
Izmanto iespēju iepazīt autorus!

24. septembrī Balvu pagastā
pie Naudaskalna ezeriņa, jau
trešo gadu notika tradicionālais
Mikeļdienas gadatirgus. Rudens
bija atvēlējis jauku, saulainu dienu, lai cilvēki varētu tirgoties,
iepirkties un atpūsties no lielajiem rudens darbiem . Tirgū bija
ieradušies čigāni no Galgauskas, atveduši dziesmas, dejas un
čigāniskās nerātnības.
Neizpalika
tradicionālais
umurkumurs
un
pagasta
saimniecīšu gatavotais dārzeņu
sautējums, ar kuru varēja mieloties ikviens tirgus apmeklētājs.
Uz
tikšanos
nākošajā
Mikeļdienas tirgu Naudaskalnā!
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Sanāksme par
akciju sabiedrības
„Balvu Enerģija”
iesniegto
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifu
projektu
2011.gada
7.oktobrī
plkst. 13:00 Balvu novada pašvaldības sēžu zālē
(Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu
novads) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(turpmāk tekstā – Komisija)
rīkos uzklausīšanas sanāksmi
par
akciju
sabiedrības
„Balvu Enerģija” iesniegto
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt
pa
telefonu vai e-pastu līdz
2011.gada 6.oktobrim (kontaktpersona Jānis Kravalis,
tel.67873192; janis.kravalis@sprk.gov.lv).
Iepazīties
ar
akciju
sabiedrības „Balvu Enerģija”
iesniegtā tarifu projekta kopsavilkumu var Komisijas
mājas lapā http://www.sprk.
gov.lv, sadaļā: Licences, tarifi/ Enerģētika /Tarifi/ Iesniegtie tarifu projekti.
… rakstu es vienīgi gaismā
pat tumsai ir gaismiņa klāt
kad vārdi, kad vārdi, kad vārdi
ar mani nāk parunāt!
MAIJA LAUKMANE
TIKŠANĀS AR DZEJNIECI
BALVU CENTRĀLAJĀ
BIBLIOTĒKĀ
5.OKTOBRĪ
PLKST.12.00 - BĒRNIEM
PLKST.14.00 PIEAUGUŠAJIEM
„DZEJAS DIENAS NAV
VIENAS”

Jauna karte

2011. gada rudenī, noslēdzot
apgāda „Karšu izdevniecība
Jāņa sēta” 26 izdevumu sēriju
visas valsts teritorijas kartēšanā
mērogā 1:100 000, nāk klajā divas pēdējās kartes, kas aptver nu
jau bijušo Balvu un Liepājas rajonu.
Jaunā izdevuma nosaukums
ir: “Balvu novads. Baltinavas,
Rugāju, Viļakas novads”. Kartes
pirmizdevums ir sagatavots, izmantojot aerofoto uzņēmumus,
visjaunākos
kartogrāfiskos
materiālus un lauka apsekojumu
datus. Lielākā teritorijas daļa
apsekota dabā 2010. gadā, īpaši
precizēts autoceļu tīkls, viensētu
un apbūves izvietojums, tūrisma
un servisa objekti. Mēs uzskatām,

ka esam radījuši līdz šim labāko,
precīzāko un pielietojamāko
kartogrāfisko izdevumu par šo
teritoriju. Novadu karti papildina Balvu un Viļakas plāni
mērogā 1:20 000 ar ielu nosaukumu alfabētiskajiem rādītājiem.
Izdevumam ir plaša informatīvā
sadaļa, kur tūristi un iedzīvotāji
var rast ziņas par katru teritoriālo
vienību, tūrisma objektiem un
infrastruktūru tajās. Tekstu papildina ģerboņi un fotoattēli.
Karte ir tapusi sadarbībā ar Balvu novada tūrisma informācijas
centru un novadu pašvaldībām.
Jau vistuvākajā laikā šo izdevumu varēs iegādāties Balvos
Zvaigznes ABC, Litiņas un Latvijas grāmatas grāmatnīcās.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Balvi
5.oktobrī plkst.12.00 un 14.00 Balvu centrālajā bibliotēkā „Dzejas dienas nav vienas” ietvaros tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani
6.oktobrī plkst.10.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Viesizrāde no Valmieras kinostudijas „Tāltāla meža varonis” Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes cena
– 1,50 Ls, izrādes dienā -2,00 Ls
7.oktobrī plkst. 21.00 Balvu kultūras un atpūtas centrā Rudens balle. Spēlē grupas Otto, Kontrasts, Elektrolīts, Pārsteigums,
Sikspārnis, Pienenīte, 3 stenori. Ieejas maksa līdz 23.00 Ls 2 - , vēlāk
Ls 2,50. Darbosies kafejnīca. Iespēja rezervēt galdiņu 26367693.
14.oktobrī plkst.11.00 Zvaigznes ABC Grāmatu svētku atklāšana
Zvaigznes ABC veikalā, Balvu Tirdzniecības centrā, Balvos, Brīvības
ielā 57 (Supernetto). Lieliem un maziem grāmatu mīļiem būs iespēja
tikties ar talantīgiem un iemīļotiem latviešu grāmatu autoriem.
Būs bagātīgs aktivitāšu klāsts Zvaigznes grāmatnīcā – viktorīnas,
tikšanās un fotografēšanās ar grāmatu tēliem, kā arī ievērojami cenu
pārsteigumi grāmatām.
15.oktobris plkst.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā PATRIOTI.LG un INGA&NORMUNDS -sirdsdziesmu koncerts.
Populārākās un jaunās abu izpildītāju dziesmas, pirmatskaņojumi.
Varēs iegādāties mūziķu izdotos albūmus.
22.oktobrī plkst. 17.00 Amatniecības vidusskolai 20 – svinīgs
pasākums
22.oktobrī plkst.17.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Eiropas
deju kopu kopkoncerts „Mārtiņrožu sveikas”. Piedalās 10 deju kopas
no Latgales un Vidzemes
22.oktobrī plkst. 19.00 Vectilžas sporta un atpūtas centrā
Vectilžas pagasta svētki: ,,Cilvēks – savas zemes viskrāšņākais zieds”.
Plkst.22.00 balle. Spēlē grupa OTTO.
28.oktobrī plkst.11.00 Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centrā – Balvu muižā -Balvu novada jauniešu konference.
Balvu pagasts
9.oktobrī Balvu pagasta Tautas namā Pēcpusdiena dzejas
draugiem
Bērzpils pagasts
15.oktobrī plkst.15.00 Bērzpils Saieta namā Dzejas draugu
tikšanās
Lazdulejas pagasts
No 27. septembra līdz 14. oktobrim Lazdulejas pagasta zālē būs
apskatāma izstāde „Rudentiņš bagāts vīrs”
Vectilžas pagasts
22.oktobrī plkst.19.00 Vectilžas sporta un atpūtas centrā
Vectilžas pagasta svētki „Cilvēks – savas zemes viskrāšņākais zieds”
Plkst.22.00 balle, spēlē grupa OTTO.
Vīksnas pagasts
22.oktobrī plkst.22.00 Vīksnas pagasta skolas sporta zālē
diskotēka

Muzikāla izrāde bērniem

Balvu Kultūras un atpūtas
centrā 6.oktobrī pkst.10.00 mazie
skatītāji tiek aicināti uz muzikālu
izrādi bērniem „Tāltālā meža
varonis”. Tas ir piedzīvojumiem
pilns stāsts par to, kā
pazīstamajam un iemīļotajam
varonim Šrekam jāatgūst sava
sirdsdāma Fiona, uz kuru savas
tiesības ir izteicis kaimiņu zemes
princis Negantais Hugo. Bet
Hugo ir viltīgs, ļoti viltīgs. Notiks sīva sacensība visas izrādes
garumā. Protams, Šrekam uzdevumu veikšanā daudz palīdzēs
viņa vecais draugs Ēzelītis, bez
kura nebūtu iedomājama Šreka
uzvara un laimīgas beigas.
Lomās: Šreks – Stiprākais Latvijas profesionālais aktieris Mārtiņš
Lūsis (ex Liepājas teātris), pārējās lomās Valmieras teātra aktieri Māra Mennika, Aigars Apinis vai Kārlis Neimanis, Ivo Mārtinsons
vai Imants Strads un Januss Johansons vai Krišjānis Salmiņš.
Komponists - Emīls Zilberts. Režisors - Imants Strads.
Biļešu iepriekšpārdošana Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes
cena – 1,50 Ls, izrādes dienā - 2,00 Ls
2011.gada 5.novembrī plkst. 19.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks

Sudrabkāzu balle
“Es tik tuvu Tev esmu”

Aicinām pārus, kuri laulību noslēguši 1986. gadā.
Pieteikties personīgi Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļā - Balvos, Sporta ielā 1
vai pa tālruņiem: 64507147;
29397765; 28360409
līdz 31.oktobrim.
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