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Aicinām studēt Balvos

7. (29.) numurs

Aktuāli

Gatavosim
putnu būrīšus!
Ierosinājumu
gatavot
putnu
būrīšus
pilsētas
parkiem
izteicis
Balvu
pašvaldības
aģentūras
SAN - TEX direktors Uldis
Sprudzāns.
Ikviens bērns, viens
vai kopā ar pieaugušo, var
nākt uz SAN - TEX Balvos,
Bērzpils ielā 56, gatavot
putnu būrīšus.
Uzņēmums nodrošinās
ar materiāliem, bet vērtīgus
padomus sniegs SAN - TEX
nozares vadītājs Kaspars
Bikovičs. Uz putnu būrīšu
taisīšanu gaida šonedēļ
līdz
pulksten
pieciem
pēcpusdienā.
Būrīšus paredzēts izlikt
piektdien Lāča dārzā un
pilsētas parkā.

Klausieties
Balvu ziņas
Latgales radio!
Daugavpils Universitātes atvēro durvju dienā Balvu Tālākizglītības centrā pulcējas jaunieši, kuri vēlas turpināt izglītību

Vectilžā Balvu novada Domes pārstāvji
tiekas ar iedzīvotājiem
1.aprīlī Vectilžā, skolas
telpās, Balvu novada Domes
pārstāvji tikās ar Vectilžas
pagasta
iedzīvotājiem,
lai pārrunātu aktuālākos
jautājumus,
izrunātu
problēmsituācijas un atbildētu
uz iedzīvotājus interesējošiem
jautājumiem. Balvu novada
Domi pārstāvēja novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis, Balvu novada
Domes
priekšsēdētāja
vietniece Ināra Ņikuļina,
izpilddirektora
vietnieks
un
deputāts
Normunds
Dimitrijevs, Sociālā dienesta
vadītāja un deputāte Anita
Petrova,
Saimnieciskās
pārvaldes vadītājs un deputāts
Sandis Puks un bijušais
Vectilžas pagasta padomes
priekšsēdētājs, tagad deputāts,
Raimonds Bombāns.
Tikšanos atklāja Vectilžas
pagasta pārvaldes vadītāja
Genovefa
Jermacāne
prezentējot Vectilžas pagastu,
kurš ir viens no mazākajiem,
bet ne pats mazākais pagasts
Balvu novadā. G.Jermacāne
priecājās, ka iedzīvotāji ir
sanākuši tik kuplā skaitā,
tas tikai liecinot par to, ka
iedzīvotāji lasa paziņojumus
uz ziņojumu dēļiem. Pagasta
pārvaldes vadītāja atgādināja
iedzīvotājiem par ieteikumu

kastītēm pie pagasta mājas un
uzsvēra, ka ikviens ir laipni
gaidīts gan pagasta pārvaldē,
gan Balvu novada Domē.
Pēc
tam
klātesošos
uzrunāja Tilžas vidusskolas
Vectilžas filiāles vadītāja Elita
Čirka, kura savu prezentāciju
par Vectilžas skolu sāka ar
vārdiem: - Ja pagastā ir skola,
tad pagastā ir dzīvība. E.
Čirka iepazīstināja ar skolas
dzīvi, darbiniekiem un skolas
pasākumiem. - Esam ņipri
gan sportā, gan ikdienā. Ir
labi strādāt, ja ir atsaucība
no kolektīva un no novada –
prezentācijas beigās piebilda
filiāles vadītāja.
Tad vārds tika dots
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājam
Andrim
Kazinovskim. Priekšsēdētājs
savā runā atzīmēja, ka viņa
turpmākā darba prioritāte
būs atbalsts lauku cilvēkiem.
Balvos ir daudz spēcīgu
speciālistu, viņiem lauku
cilvēkiem jāpalīdz – ar
zināšanām,
organizatoriski
– jāmēģina izlīdzināt dzīves
līmenis.
Katrā no novada pagastiem
ir lielas vajadzības. Vectilžā tā
esot vecās skolas nojaukšana
un tās vietā atpūtas vietas
labiekārtošana. Kultūras un
sporta centra grīdas remonts.

Tāpat novada prioritāte ir, lai
visi pagastu centri ar novada
centru būtu sasaistīti ar asfalta
seguma ceļiem. Pagaidām
šādas iespējas nav Vectilžas,
Krišjāņu un Briežuciema
pagastiem.
A.Kazinovskis
savā
runā vēl pieminēja Lutināna
purva izstrādāšanas projekta
ideju, pastāstīja par slimnīcu
apvienību – tās perspektīvām
nākotnē - un SIA Balvu
autotransporta
uzņēmuma
vadības maiņu.
Savukārt
priekšsēdētāja
vietniece Ināra Ņikuļina
vairāk pastāstīja par izglītību
novadā,
vai
mazajām
skoliņām ir nākotne.
Kamēr Vectilžā būs bērni,
kas mācās, tikmēr skola būs,uzsvēra Ināra. Priekšsēdētāja
vietniece uzslavēja kultūras
dzīves organizatori Marutu
Aruli, kura ar savu izdomu,
entuziasmu un radošu pieeju
prot pasākumos iesaistīt
pagasta iedzīvotājus.
Vārds tika dots arī
deputātiem. Sandis Puks
vairāk
pastāstīja
par
plānotajiem Lauku atbalsta
dienesta projektiem Vectilžā,
Normunds
Dimitrijevs
–
par
autotransporta
jomu, Anita Petrova par
sociālajiem pakalpojumiem

un paredzētajiem projektiem
sociālajā sfērā un Raimonds
Bombāns salīdzināja Vectilžas
pagasta dzīvi pirms novada
izveides un novadā. Patiecās
visiem klātesošajiem, kas ir
palikuši un dzīvo Vectilžas
pagastā.
No iedzīvotāju vidus
izskanēja dažādi jautājumi par malkas iegādi, par friziera,
veļas mazgātavas un dušas
pakalpojumu
pieejamību
pagasta iedzīvotājiem.
Jautājums,
kuru
vajadzētu risināt valstiskā
un likumdošanas līmenī ir
bezsaimnieka māju problēma,
jo Vectilža nav vienīgā
vieta, kur stāv pustukšas
daudzdzīvokļu mājas bez
īpašnieka.
Iedzīvotājus interesēja arī
iespēja izmantot pagastam
piederošo zāles pļāvēju un
citu tehniku, bet, kā izrādās,
tad sezonā šī tehnika ir tik
noslogota pagasta vajadzībām,
ka nemaz nav laika, lai
apkalpotu privātās personas.
Kopumā sanāksme bija
sirsnīga, atklāta un pozitīva,
ik pa laikam izskanēja arī
kādi joki un frāzes, kas lika
pasmieties kā par citiem, tā
pašiem par sevi, laikam tāpēc,
ka tas bija pirmais aprīlis –
joku dienu.

Balvu novada pašvaldība
ir vienojusies ar Latgales
radio par raidījuma „Balvu
novada ziņas, priekšsēdētāja
intervija” veidošanu.
Turpmāk
katru
otrdienu plkst. 12:30 būs
iespēja dzirdēt interviju
ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāju
Andri
Kazinovski vai ar kādu no
pašvaldības speciālistiem.
Raidījuma atkārtojumu
varēs dzirdēt tās pašas
dienas vakarā plkst. 18:30 un
ceturtdien plkst. 8:05.

Izstāde Balvu
Mākslas skolā
Balvu Mākslas skolas
izstāžu
zālē
apskatāmi
Latvijas Mākslas Akadēmijas
Rēzeknes filiāles grafikas
nodaļas studentu darbi.
Pārstāvētas dažādas grafikas
tehnikas.
Izstāde apskatāma no 22.
marta līdz 12. aprīlim, darba
dienās no 10:00 – 18:00.
Ieeja bez maksas

Balvu Valsts
ģimnāzija
Aicinām bijušos absolventus, skolotājus un darbiniekus uz skolas 80 gadu
svinībām, kas notiks šī gada
7. maijā plkst. 19:00 Balvu
Valsts ģimnāzijas sporta
zālē.

Tālrunis uzziņām
64522053; mob. 26419648
Dalības maksa – 3 Ls,
Līdzi jāņem groziņš.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Dome lēma

1. aprīļa
Domes sēde

Andris Kazinovskis Balvu novada Domes
priekšsēdētājs

Talkosim visā Balvu novadā
Pēc divām nedēļām – 30. aprīlī - visā Latvijā norisināsies
Lielā talka.
Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides
sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba
sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet
pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts
mērogā pirmoreiz rīkoja 2008. gada 3. maijā. Tās ideja labi saskan
ar mūsu tautas seno tradīciju sakopt un uzturēt kārtībā savu sētu.
Kā zināms, šī gada Lielās Talkas akcents būs Vides izglītība,
kā arī pasākumu kuplinās Pagalmu labiekārtošanas kustība. Lielas
talkas organizatori ir pasludinājuši, ka projekta mērķis ir līdz
2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti
par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai
atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus
pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt
Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms trim gadiem - ar talku
2008. gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai
tās 90. dzimšanas dienā. Nākamās talkas notika 2009. gada 18.
aprīlī un 2010. gada 24. aprīlī. Aptuvenie aprēķini liecina, ka šajos
trīs vides sakopšanas pasākumos kopumā ir piedalījušies 310 000
entuziastu. Tajās visās aktīvi piedalījāmies arī mēs, Balvu novada
iedzīvotāji. Atceraties, cik daudz paveicām, sakopjot Balvu ezera
krastu no parka līdz pat bijušajam gaļas kombinātam, tāpat sakopām
arī iedzīvotājiem iecienīto vietu - pie slūžām uz Bolupes iztekas, un
cik jauki bija strādāt kopā, cik garšīga bija talkas zupa.
Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents Valdis Zatlers.
Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju,
kam rūp ilgspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā,
skaistā vidē. Tāpēc aicinu ikvienu mūsu novada iedzīvotāju atbalstīt
šo ideju.
Lielās talkas koordinatori aicina izvērst talkošanas daudzveidību.
Lielajā Talkā aicina ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus
darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu
būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... Dzīvosim skaisti! Lai
prieks pašam un pārējiem!
Kopš 2008. gada astoņās pasaules valstīs savas zemes
sakopšanas talkās kopumā piedalījušies 1 300 000 cilvēku.
Nacionāla mēroga atkritumu vākšanas pasākumi ir notikuši ne tikai
Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Slovēnijā, Rumānijā, Portugālē,
Kostarikā un Indijā. Turklāt Nepālā 2010. gada maijā kāda alpīnistu
grupa sakopa arī Everestu. Plānots, ka šogad, 2011. gadā, nacionāla
mēroga talkošanas kustība aizsāksies arī Somijā, Itālijā, Ukrainā,
Austrālijā, Brazīlijā un Serbijā. Savukārt 2012. gadā starptautiskā
domubiedru grupa „Let`s Do It”, kuras koordinācijas centrs atrodas
Igaunijā, iecerējusi organizēt Vispasaules talku.
Lielā Talka notiek sestdien, 30.aprīlī, no plkst. 9:00 līdz
15:00 vienlaicīgi visā Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā
savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā
pārrauga Lielās talkas koordinators! Balvu novadā talku
koordinē Balvu Novada pašvaldība, mūsu talkas koordinators
ir Māris Verjanovs, telefons 26154544. Visās pašvaldībās ir
izvēlēti cilvēki, kuri organizē un vadīs šo darbu.
Atgādinu, ka ne tikai pašvaldības, bet arī izglītības iestādes,
organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā
pilsētā un novadā var reāli organizēt kolektīvas talkas, oficiāli
reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā un piesaka savas Talkas
Atbildīgo personu. 30.aprīlī ikviens var pievienoties kādai no šīm
talkas vietām.
Talkas dienā būs nepieciešami atkritumu maisi. Tos bez maksas
būs iespējams saņemt 30.aprīlī ikvienā talkas norises vietā visā
Latvijā. Par to informēsim arī mūsu novada pašvaldības avīzes
nākamajā numurā.
Savukārt, ja kāds pats vēlas organizēt savu talku un kļūt par
talkas atbildīgo, tad jāsazinās ar savas pašvaldības Lielās talkas
koordinatoru. Balvu novadā šādu iniciatīvu izteikuši Bērzpils
pagasta Beļausku ciema iedzīvotāji.
Šodien laikrakstā publicējam sarakstu ar talkas vietām,
atbildīgajiem. Vēl ir laiks, lai izteiktu savus priekšlikumus, kur
visvairāk būtu nepieciešams talcinieku darbs.
Aicinu būt aktīviem, piedalīties talkā un reizē arī sakopt
savu māju, darbavietu apkārtni.

Par nedzīvojamo
telpu nodrošināšanu
projekta „Kooperatīva
„SĀTA” izveide”
realizācijai
Balvu

novada

Dome

nolēma
projekta
atbalsta
gadījumā nodrošināt Balvu
pensionāru biedrību, Reģ.
Nr.40008100283,
juridiskā
adrese Raiņa iela 52, Balvi,
Balvu novads ar telpām
projekta
„Kooperatīva
„SĀTA” izveide” realizācijai,
kurš tiks iesniegts Sorosa
Fonds – Latvija projektu
konkursā.

Par atļauju izveidot
koģenerācijas staciju

Balvu pilsētā, Bērzpils
ielā 67a

Balvu
novada
Dome
nolēma atļaut SIA „Balvu
Enerģētikas
Risinājumi”
izbūvēt koģenerācijas staciju
Bērzpils ielā 67a, Balvos, Balvu
novadā, iesniedzot būvniecības
iesniegumu
Būvvaldē
un veicot visas Latvijas
Republikas
likumdošanā
veicamās
darbības,
tajā
skaitā arī būvniecības ieceres
sabiedrisko apspriešanu.

Noslēgts līgums ar Vides ministriju par projekta
īstenošanu
2010. gada 27. decembrī
Balvu
novada pašvaldība
parakstīja līgumu ar Vides
ministriju un SIA „Vides
investīciju fonds” par Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
projekta
„Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai
Balvu novada pašvaldības
izglītības
iestāžu
ēkās”
īstenošanu. Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta projektam
apstiprinātās
attiecināmās
izmaksas ir– 700 740,00 lati,
tanī skaitā KPFI finansējums
ir 85% un Balvu novada
domes līdzfinansējums ir
15%. Par iegūto finansējumu

pašvaldība turpinās renovēt
un siltināt Balvu Amatniecības
vidusskolas
un
Balvu
pamatskolas ēkas daļas, kuras
netika siltinātas projekta I
kārtas ietvaros. Renovācijas
un siltināšanas procesā Balvu
Amatniecības vidusskolā tiks
siltināta daļa skolas ēkas un
sporta zāle. Balvu pamatskolā
tiks veikti siltināšanas darbi
aktu un sporta zālēs kā arī
ēdamzālē un virtuves telpās,
abās skolās tiks rekonstruēti
lietus ūdens kanalizācijas tīkli
un ventilācijas sistēma.
Pēc darbu pabeigšanas
ieguvēji būs skolēni, kuri
varēs mācīties siltās un

mājīgās telpās, gan pašvaldība
kopumā. Renovētās ēkas būs
padarītas pievilcīgākas , darbu
rezultātā būs būtiski uzlabots
ēku tehniskais stāvoklis, kā
arī ļoti būtiski (līdz 55%)
samazināsies ēku apsildīšanai
nepieciešamā
siltuma
daudzums, tāpēc samazināsies
arī pašvaldības tēriņi ēku
uzturēšanai un apsildīšanai.
Ietaupītos
līdzekļus
būs
iespējams novirzīt izglītības
kvalitātes paaugstināšanai vai
citu novada labiekārtošanas
darbu veikšanai.
Būvdarbus plānots veikt
2011. gadā – no maija līdz
oktobrim.

Meklē
„Sievieti
Latvijai 2011”
Lielās Talkas koordinatori Balvu novada
pagastu pārvaldēs:
Pagasta
pārvalde

Talkošanas vieta

Koordinators

Balvu

ceļa Balvi - Kapūne 1,5 līdz 9,0 km
Andris Ķērāns
malas - 30.aprīlī, pirms tam visu
pārējo pagasta ceļu malas.
Bērzkalne
Bērzkalnes centrs, Rubeņos, centrā
Osvalds Ģirovs
stādīs kokus
Ēvalds Garjānis
Bērzpils
Bērzpils ceļmalas,skolas parks,
Māris Lazdiņš
pagasta ielas, pie estrādes stādīsim
kokus.
“SPIĻKA”,
savācot atkritumus, sakopjot pieturu Arnita Rakstiņa
Beļausku
Beļauskos un uzstādot dažus putnu
ciems
būrvīšus utt.
Briežuciema
Centrs, Aususila atpūtas stūrītis,
Anastasija
Augstasila kalns, pagasta ceļu
Gabrāne
ceļmalas.
Krišjāņu
Krišjāņu Staburags, Tautasnama
Jāzeps
teritorija, Skolas teritorija
Ludboržs
Kubulu
Kurnas upes krasta sakopšana, pagasta
Valentīna
centra sakopšana
Smirnova
Lazdulejas
Egļuciema centrs
Raimonds
Kuļšs
Tilžas
Tilžas ciemata centrs (stāvlaukums)
Vilnis Dzenis  
Vectilžas
Vīksnas

BAV
BPĢ
Balvu
pamatskola

pagasta teritorijā esošo ceļu malu
sakopšana, ezermalas un centra
sakopšana
Vīksnas ciema centrā, 2 peldvietās pie
Sprogu ezera, Bērnu rotaļu un atpūtas
laukumā.
Balvu pilsētas skolas

Tel.
numurs
26118122
29434008
29102771
29447178
26633595
29447351
26178731
28384233
26181117

Maruta Arule

29373830

Gunta
Raibekaze

26169594

Lilita Buša
Monika
Baikova
Helēna Logina

26643181
26160043
28375319

“Latvijas Avīze” jau 14.
gadu rīkojam vēstuļu konkursu
“Sieviete Latvijai 2011”, kurā
aicinām rakstīt par Latvijas
sievietēm un viņu nenovērtējamo
veikumu gan ģimenē, gan
uzņēmumā, gan pagastā un
pilsētā.
      Kandidātes aicinām
pieteikt trīs nominācijās:
1.      Sievietei par
uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai
Viņas ir spēcīgas personības,
kas spēj riskēt, apgūt jaunas
iemaņas un nodibināt savu
uzņēmumu. Godināsim sievietes,
kas uzdrošinās un sasniedz
rezultātus!
2.      Sievietei par nesavtīgu
darbu sabiedrības labā
Mums līdzās ir sievietes, kas
strādā, nedomājot par pateicību,
naudu vai varu. Viņas strādā, jūtot
aicinājumu. Godināsim sievietes,
kas nesavtīgi darbojas sabiedrības
labā, negaidot atlīdzību!
3.      Sievietei par ģimenes
stiprināšanu
Šīs sievietes kopj un uztur
dzimtas tradīcijas, rūpējoties, lai
ģimenē valdītu savstarpēja cieņa,
mīlestība un sirsnība. Godināsim
sievietes, kuras stiprina ģimeni!
Turpinājums 8. lpp
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Pelēkā dienā saulaina tikšanās bibliotēkā
Laikā,
kad
gaidām
atdzimšanu – pavasara
un
dabas
atmodu,
Kristus
augšāmcelšanos,
atdzimšanas
priekā
ar
mums dalījās gleznotāja,
dziesminiece Dace Kaša.
Vakar, 7.aprīlī, Balvu
centrālajā bibliotēkā notika
Daces
gleznoto
portretu
izstādes „Sirsneņa” atklāšana.
Dace kopā ar savu draudzeni
Ievu pasākuma apmeklētājiem
piedāvāja muzikāli vizuālu
pastaigu.
Novadnieces
izpildītās
dziesmas
–
latgaliešu, latviešu, angļu
un krievu valodās piepildīja
daudzu klātesošo sirdis.
Daces gleznotie portreti
būs apskatāmi līdz 18.maijam.

3.

Saeimā - Balvu
novada Domes
ierosinājums
Saeima
atvērusi
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu, jo Balvu novada
Dome
ierosinājusi
Kubuļu
pagasta nosaukumu mainīt uz
Kubulu pagastu, bet Ozolnieku
novada dome – Sidrabenes
pagastu par Salgales pagastu

Kafija ar politiķiem

„Koru kari” ģimnāzijā Apriņķa koru skatē izvērtē
Marts atnāk ne tikai ar
pirmajiem pūpoliem un saules
košāku mirdzumu, bet arī ar
pavasarīgām putnu dziesmām.
Tāds pavasarīgs noskaņojums
bija konkursā „Koru kari”.

Tjunīti.
Konkursu vērtēja zinoša žūrija
– dziedāšanas skolotājas Liene
Akmeņkalne, Iveta Garaņina,
teātra pulciņa skolotāja Aija
Dvinska un skolēnu prezidents

Šajā konkursā piedalījās
dažādi kori. 7b. klases –
daudzsološais
koris
„Zaļie
zirņi” ar diriģentiem Mairi
Sirmaci un Edgaru Pušpuru, 8b.
klases – atraktīvais „Krāsainais
koris” ar diriģenti, bijušo klases
audzinātāju Guntu Ripu, 10b.
klases – latviskais koris „Pērle”
ar diriģenti Madaru Sirmaci,
10c. klases – interesantais koris
„Propelleris” ar diriģenti klases
audzinātāju Gaidu Fengāni,
10d. klases vispusīgākais koris
„D-komanda” ar diriģentu Emīlu

Arvis Jaunžeikars.
Sīvā konkurencē visvairāk
punktu ieguva 10d. klases koris
„D-komanda” , saņemot balvu no
Sporta skolas – 1 apmeklējumu
peldbaseinā, 10b. klases koris
„Pērle” - balvu no aptiekas „IevaSil”, par ko ģimnāzisti bija ļoti
pateicīgi un priecīgi.
Pārējie kori saņēma svētku
pīrāgus no ģimnāzijas vadības un,
protams, atzinības rakstus.
Lai dzīva dziesma arī
turpmāk!

kolektīvu darbību

2.aprīlī Gulbenes Kultūras
centrā notika Balvu, Alūksnes
un Gulbenes koru apriņķa koru
skate, kuras uzdevums bija
izvērtēt koru kolektīvu darbību
2010/2011.gada sezonā un
pārbaudīt valsts nozīmes koru
pasākumu repertuāra apguvi.
Skatē piedalījās 10 jauktie, 3
senioru un 4 sieviešu kori.
Jauktie kori skatē dziedāja
divas izlozes dziesmas no 2013.
gada Dziesmu un Deju svētku
noslēguma koncerta un 2011.
gada reģionālo Dziesmu svētku
repertuāra, kā arī vienu brīvas
izvēles skaņdarbu. Senioru kori
skatē izpildīja vienu obligāto un
vienu izlozes dziesmu no Senioru
koru svētku Bauskā repertuāra, kā
arī vienu brīvas izvēles dziesmu.
Sieviešu koriem uz skati bija
jāsagatavo viena obligātā dziesma
no 2013.gada Dziesmu un Deju
svētku Noslēguma koncerta
repertuāra un divas brīvas izvēles
dziesmas.
Balvu novadu skatē pārstāvēja
trīs kori – Balvu Kultūras un
atpūtas centra jauktais koris
„Ezerkrasts” (diriģente Anastasija
Ločmele), Tilžas pagasta Kultūras
nama jauktais koris (diriģente
Aija Nagle) un Balvu Kultūras

un atpūtas centra senioru koris
„Pīlādzis”
(diriģente
Liene
Akmeņkalne).
Jaukto koru grupā Balvu
Kultūras un atpūtas centra
jauktais koris „Ezerkrasts” skatē
ieguva 35,25 punktus, bet Tilžas
pagasta Kultūras nama jauktais
koris – 32,75 punktus. Šajā grupā
vislabāko rezultātu sasniedza
Alūksnes
pilsētas
Tautas
nama skolotāju koris „Atzele”
(diriģents Jānis Baltiņš), iegūstot
46,25 punktus.
Senioru koru grupā vislabāko
rezultātu uzrādīja Balvu Kultūras
un atpūtas centra senioru koris
„Pīlādzis” – 40,75 punkti.
Skati vērtēja profesionāla
un kompetenta žūrija - Balvu,
Alūksnes un Gulbenes koru
apriņķa virsdiriģents Roberts
Liepiņš, kordiriģents, zinātnisku
publikāciju
autors,
kora
dziesmu komponists un dažādu
starptautisko konkursu žūriju
loceklis Jevgeņijs Ustinskovs,
mūzikas pedagoģe, Dziesmu
svētku virsdiriģente Anda Lipska,
mūzikas
maģistrs,
mūzikas
pedagogs, mūzikas izdevējs
un Rīgas kamerkora „Ave Sol”
diriģents Uldis Kokars.

14. aprīlī plkst. 12:00 Balvu
jauniešu iniciatīvu centrā Brīvības
48, notiks Balvu novada jauniešu
un novada Domes deputātu
diskusijas neformālā gaisotnē
pie kafijas, tējas un uzkodām.
Šīs tikšanās mērķis ir veicināt
jauniešu un lēmumu pieņēmēju
sadarbību, lai atskatītos uz
paveikto un diskutētu par darāmo
nākotnē, kā arī lai labi pavadītu
laiku.

Iedzīvotāji jautā
Vai Balvos likvidēta
TB/LNNK nodaļa?
Pirms iepriekšējām vēlēšanām
Balvos viena no aktīvākajām bija
partiju apvienība TB/LNNK.
Tagad izplatījušās ziņas, ka tās
nodaļa Balvos ir likvidēta. Vai
taisnība?
Partijas Tēvzemei un Brīvībai
birojā Rīgā paskaidroja, ka
nodaļa nav likvidēta, bet no
tās izstājušies desmit biedri ar
līdzšinējo nodaļas vadītāju Jāni
Trupovnieku priekšgalā, jauns
vadītājs vēl neesot ievēlēts.
Viens no partijas biedriem
Ēvalds Stērnieks paskaidroja,
ka esot doma par nodaļas
pašlikvidāciju, tās pamatā esot
iekšējais konflikts.
Sarmīte Cunska, kura ir
deputāte Balvu novada Domē
no šīs partijas saraksta, uz
jautājumu, vai likvidēta nodaļa,
atbildēja – principā – jā. Par to,
kādu partiju turpmāk pārstāvēs
viņa un citi, kas izstājās, Sarmīte
Cunska atbildēja: „Ko visi kopā
pateiksim – tas arī būsim!”
Zināms, ka Jānis Trupovnieks
divas reizes izteicis vēlēšanos
iestāties Zaļo partijā, bet abas
reizes viņam atteikts.

Balvu jaunieši Andrejam Eglītim veltītā konkursā
Projekta “Andreja Eglīša
Dzejas svētki” skatuves runas
konkursa atlases kārtas notika
5 Latvijas vietās: Talsos, Preiļos,
Balvos, Bauskā, Līvānos.
Jaunieši runāja Andreja
Eglīša, Ārijas Elksnes, kā arī
vienu savu vai sava skolasbiedra
sacerētu dzejoli. Fināla skate un
noslēguma pasākums bija 3.,4.
aprīlī Daugavpils teātrī, un tajā
tika demonstrēts dzejas uzvedums
„Dievs, tava zeme deg!”.
Dzejas
uzvedums
tika
gatavots par godu dzejnieka
Andreja
Eglīša
simtgadei,
un tajā piedalījās Daugavpils
teātra aktieri, Uškānu ģimenes
ansamblis, Daugavpils Mūzikas
vidusskolas koris, Daugavpils
novada kultūras centra teātra trupa

„Trešais variants” un Kalkūnes
pagasta Bērnu un jauniešu
teātra studija „Kamolītis”, kā
arī skolēni – 4. Andreja Eglīša
Dzejas svētku finālisti no Latvijas
novadu skolām. No Balvu
novada finālskatē un dzejas
uzvedumā piedalījās Balvu Valsts
ģimnāzijas audzēkņi Andris
Kaļiņins un Agnese Berne, no
Balvu Amatniecības vidusskolas
– Oskars Ambarovs. Andris
Kaļiņins guva atzīstamu rezultātu
- 2.pakāpes diplomu.
      Uzvedums stāstīja par
1944. gada rudeni, kad Rīgas
Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcā
pēdējo reiz tika atskaņota
leģendārā Andreja Eglīša un
Lūcijas Garūtas kantāte „Dievs,
Tava zeme deg!” un tās klausītāji

pēc noklausīšanās dodas uz ostu,
lai sāktu bēgļu gaitas. Kāds aicina
teikt atvadu vārdus dzimtajai
zemei, nodziedāt pēdējo dziesmu
Latvijai, pēdējo reizi ar plaukstām
pieskarties Dzimtenes zemei. Bet
šis uzvedums nebija tikai par
pagātni, ar to ieceres autors un
režisors Māris Druva aicināja:
„Neaizbrauksim!
Paliksim!
Nesadegsim!”.
Uzvedumā
skanēja oriģinālais kantātes
„Dievs, Tava zeme deg!” 1944.
gada ieraksts.  
Konkursa vērtēšanas komisijā
gan Balvos, gan Daugavpilī
ņēma dalību Saeimas deputāte un
Bērnu un jauniešu apakškomisijas
vadītāja Dace Reinika: “Mēs
visi saprotam, cik svarīga
nozīme ir jauniešu patriotiskai

audzināšanai. Šis projekts ir viens
no pozitīvajiem piemēriem, kā
veicināt patriotisma jūtas pret
dzimteni.
Saeimas deputāte uzskata,
ka šādi pasākumi īpaši nozīmīgi
ir laikā, kad aprit 20 gadi kopš
Latvijas neatkarības atgūšanas
un ir izaugusi jaunā paaudze,
kura pati nav piedalījusies šajos
valstiski nozīmīgajos notikumos,
jo «šī paaudze patriotismu mācās
no mūsu - vecāku, skolotāju
stāstiem, tādēļ svarīgi ir iesaistīt
viņus pašus».
4. aprīlī Daugavpilī notika nu
jau 5. atklātā Latgales reģiona
latviešu
valodas
olimpiāde,
kurā, kā katru gadu, piedalījās
Balvu Valsts ģimnāzijas 7. un
10. klašu skolēni. No Daugavpils

ģimnāzisti atbrauca ar divām
2. vietu un vienu 3. vietas
diplomu. Pirmo reizi olimpiāžu
dalībniekiem tika dāvāta iespēja
apmeklēt Daugavpils teātri, kur
skolēni noskatījās izrādi pēc
A. Eglīša motīviem ,,Dievs,
tava zeme deg”, kurā kopā ar
profesionālajiem
Daugavpils
teātra aktieriem piedalījās arī
mūsu
ģimnāzijas
audzēkņi.
Skolēni bija sajūsmā par izrādi
un to, cik režisors veiksmīgi
piedāvā šo smago vēsturisko
tēmu jaunatnei. Tāpat bērniem
bija interesanti vērot savu
skolasbiedru uzstāšanos uz lielā
teātra skatuves un prieks par viņu
sasniegumiem.
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Mūsu jaunieši iegūst profesiju Rankā
Atrasties
pārmaiņu
virpulī ir grūti. Cilvēks
meklē Gaismu. Skolotājam
Gaisma ir audzēkņa vēlme
darboties un apgūt izvēlēto
profesiju, redzēt jauniešu
acīs gandarījuma dzirksti
par paveikto.

skolas virtuvē veikts kapitālais
remonts un iegādātas jaunas
virtuves iekārtas, kur jaunieši
varēs gūt pirmās darba iemaņas
mācību prakses laikā.
Skola
sadarbojas
ar
Vidzemes
reģiona
darba
devējiem gan ēdināšanas

Kristīne Ločmele ( pirmā no labās) skolas prezentācijas šovā

Rankas
arodvidusskolā
skolotājiem
gandarījumu
dod topošie pavāri un
būvizstrādājumu
galdnieki,
pavāra palīgi un galdnieku
palīgi. Tā ir skola vienīgā
Vidzemes reģionā, kurā var
apgūt pirmā, otrā un trešā
līmeņa profesionālo izglītību.
Pašlaik profesionālās izglītības
iestādes ir pārmaiņu priekšā
un Rankas arodvidusskola
tās
pieņem
un
spēj
mainīties.
Skola,
piedalās
ESF
projektos un tos realizējot, ir
ieguvusi materiāli un sociāli.
Kabinetu remonti, mācību
materiālu izveide un tehnisko
līdzekļu papildinājums rosina
skolotājos vēlmi darboties
un rast jaunus izaicinājumus.
Audzēkņiem iespējams saņemt
mērķstipendiju
un
valsts
garantēto stipendiju, kas ir
nozīmīgs finansiāls atbalsts
un pašreizējā ekonomiskajā
situācijā, šis nav mazsvarīgs
faktors. Tas ir liels atbalsts
ģimenēm, kurās ir jaunieši
vecumposmā, kad tiek iegūta
vidējā izglītība. Profesionālās
izglītības vērtība jauniešu
acīs pieaug. Skolā iegūtais
arods var būt pamats dzīvei.
Jaunieši, kuri izvēlējušies
mācīties amatu, ātrāk kļūst
patstāvīgāki, ātrāk spēj sevi
materiāli nodrošināt ar iztikas
līdzekļiem.
Šobrīd
skola
realizē
ESF projektu, kura mērķis
modernizēt mācību procesu,
ieviešot e-mācību vidi, tā rodot
iespēju audzēkņiem turpināt
mācības, situācijā, kad nevar
apmeklēt
skolu
klātienē.
Skolā turpinās darbs pie
mācību kabinetu un darbnīcu
uzlabošanas.
Galdnieku
darbnīcā veikts kapitālais
remonts. Papildus iegādātas
un uzstādītas profesionālās
stacionārās
galdniecības
darbmašīnas
lentes
slīpmašīna un frēzmašīna. Arī

pakalpojumu, gan kokapstrādes
jomā. Katru gadu piedalāmies
konkursā - „Krēsls”. Atzinības
rakstus 2010. gadā nominācijā
būvizstrādājumu
galdnieks
un galdnieks saņēma divi
skolas audzēkņi. Kā arī
konkursā „Kokizstrādājumu
izgatavošana
ar
rokas
elektriskajiem instrumentiem”
ieguva vienu no trim atzinībām
par oriģinālāko izstrādājumu.

Oskars Klikucis
darbnīcā

galdnieku

Skolā tiek rīkoti konkursi,
praktiski semināri, organizētas
mācību
ekskursijas
uz
izstādēm, kur audzēkņi uzzina
par jaunākajiem materiāliem,
iekārtām un to izmantošanas,
pielietošanas iespējām.
Skola
iesaistījusies
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta projektā ”Mācību
korpusa un dienesta viesnīcas
ēku
renovācija
atbilstoši
augstiem energoefektivitātes
standartiem un izmantojot
videi draudzīgus būvniecības
materiālus un izstrādājumus”,
ir gūts finansiālais atbalsts.
Tā rezultātā skolu un dienesta
viesnīcu gaida patīkamas
pārmaiņas, tiks nomainīti logi,
ārdurvis un nosiltinātas ēku
ārsienas un jumti.
Audzēkņiem brīvā laika
aktivitātes saistītas ar dažādiem
sporta veidiem-vieglatlētiku,
volejbolu,
futbolu.
Šiem
jauniešiem aktīvais dzīves
veids palīdz sasniegt labus
rezultātus ne tikai sporta
stundās, bet arī dažādās
sacensībās. Mēs lepojamies
ar 2010./2011.m.g. gūtajiem
rezultātiem
Profesionālās
izglītības sporta kluba „AMI”
spartakiādē Vidzemes zonā:
*meitenes
čempiones
dambretē, telpu futbolā,
*2. vieta rudens krosā;
*zēni čempioni šautriņu
mešanā un
*3. vieta svaru bumbu
celšanā.
Mēs
lepojamies
par
tautisko deju kolektīva raito
sadancošanu Tirzā, Rankā,
Gulbenē. Arī par Gulbenes
novada deju kolektīvu skatē
iegūto otrās pakāpes diplomu.
Paldies
audzēkņiem
un
viņu vadītājai par atvēlēto
laiku dejai. Skolas vokālais
ansamblis priecē ar skanīgām
dziesmām. Dziedāt patīk gan
meitenēm, gan zēniem.

No
Balvu
novada
būvizstrādājumu
galdnieka
profesiju apgūst Klikucis
Oskars un Ločmelis Mārtiņš.
Oskars
ir
skolā
tikai
pirmkursnieks, bet Mārtiņš

kursabiedrs, bet praksē atrodas
Gulbenē SIA „Kantes Krogs”.
Kā redzams, pavāra profesija ir
iecienīta puišu vidū.
Jermacāne Ilva un Kristīne
Ločmele mācās par pavārēm

Ločmelis Mārtiņš ( pirmais no kreisās) prezentē dejas „Tecktonik”

mācās trešajā kursā. Blakus
mācībām Mārtiņam ir sava
brīvā
laika
pavadīšanas
hobijs- darbošanās deju stilā
„Tecktonik dance”. Mārtiņš ir
parādījis savas iemaņas talantu
konkursā un ierāda prasmes arī
skolas biedriem, iedrošina sevi
apliecināt.
Topošais
pavārs
Ivanovs Jānis 2010. gadā
skolu pārstāvēja konkursā
„Profesionālis
2010”
un
ieguva visaugstāko vērtējumu
no Vidzemes profesionālajām
skolām. Balvos kvalifikācijas
praksē
uzņēmumos
SIA
„Senda DZ” un SIA „Dianda”
pašlaik darbojas Kornejs Ēriks,
Santis Supe, Edgars Roze.
Viņi ir trešā kursa audzēkņi.
Arī Pokulis Jānis ir viņu

Edgars Roze un Ēriks Kornejs ( pavāru tērpos) prezentē skolu Valmierā

otrajā kursā. Ilva izmēģina
spēkus mācību praksē Tilžas
internātpamatskolā,
bet
Kristīne Ločmele darbojās
Malnavas koledžas kafejnīcā.
Šie jaunieši ir aizstāvējuši
un reklamējuši skolas godu
Amatnieku svētkos.
Pateicamies mūsu skolas
audzēkņu vecākiem, skolu
skolotājiem par savu bērnu
audzināšanu un atbalstīšanu
profesijas apguvē.
Rankas
arodvidusskolā
apgūst
profesijas,
kuras
vienmēr ir bijušas cieņā.
Pavārs un galdnieks ir amati,
kuri pieprasīti un stabili,
kuri neslēpjas zem smalkiem
nosaukumiem, kuru būtība nav
saprotama.
Skolā ir iespēja mācīties
kursos: B kategorijas autovadītāja un traktortehnikas
tiesību iegūšanai;
*F kategorijas meža mašīnu
vadītāja tiesību iegūšanai;
*mednieku,
medību
vadītāja apliecības iegūšanai;
*motorzāģa,
krūmgrieža
vadītāja apliecības iegūšanai.
Rankas
arodvidusskolas
priekšrocības:
moderna
materiālā bāze, draudzīgs
audzēkņu
un
skolotāju
kolektīvas, lēta sadzīve un
ēdināšana, kas ir svarīgi
šajā ekonomiskajā situācijā.
Rankas arodvidusskola ir
atvērta sadarbībai, radošam
garam, jauninājumiem un
attīstībai, tā ir elastīga savā
pieejā problēmu risinājumiem.
Mājas lapas www.rankasarodvidusskola.lv ļauj ieskatīties
vairāk skolas sadzīvē.
Valdis Lazda,
direktora vietnieks
praktiskajā apmācībā
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Sākusies pieteikšanās atbalsta maksājumiem
No
pirmdienas
sākusies
pieteikšanās atbalsta maksājumiem. Par jaunumiem atbalsta
saņemšanai
lūdzu
informēt
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
vadītāja vietnieci Elitu Mozuli.

- Kad šogad lauksaimnieki
varēs
pieteikties
atbalsta
maksājumiem?
- No 11. aprīļa līdz 16.
maijam var saņemt pieteikumu
veidlapas, kartes un iesniegt
tās bez atbalsta samazinājuma,
bet līdz 10. jūnijam - ar atbalsta
apjoma samazinājumu. Platību
maksājumu pretendenti, tāpat
kā iepriekš, saņems īpašu
informatīvo izdevumu, kurā
būs informācija par jaunumiem
atbalstu
veidos,
izskaidrota
pieteikumu iesniegšanas kārtība.
- Kādi ir jaunumi attiecībā
uz atbalsta veidiem ?
- Šogad vairs nav atdalītais
PVTM (Papildus Valsts Tiešais
maksājums)
par
lopbarības
platībām
nokautiem
vai
eksportētiem liellopiem
Jauna kārtība būs atdalītā
PVTM par liellopiem saņemšanai.
- Vai visi maksājumi
turpinās?
- Nē. Ir noteikts, ka šis būs
pēdējais pieteikšanās gads uz
atbalstu PVTM par kartupeļu
cieti, atbalstam par pārstrādei
paredzētajām aveņu un zemeņu
platībām
- Vai ir arī kādas citas
izmaiņas,
kam
jāpievērš
uzmanība?
- Piesakoties īpašam atbalstam
par pienu nav jāveic speciāla
atzīme
Platību
maksājumu
iesniegumā.
Izmaiņas atbalsta saņemšanas
nosacījumos ir piesakot Vienotam
platības
maksājumam(VPM)
īscirtmeta atvasāju sugas - apse
(Populus spp.), kārkls (Salix
spp.), baltalksnis (Alnus incana)
jāiesniedz
stādu
izcelsmes
apliecinājuma kopija, jāuztur
vai
jānoraksta
meliorācijas
sistēmas, ja audzē meliorētās
zemēs. Ja atbalstam piesaka
zālāju platības nektāra vākšanai
biškopības
vajadzībām,
biškopim, kam reģistrētas bites,
vairs nav jāiesniedz ganāmpulka
reģistrācijas apliecības kopija.
Piesakot kaņepju platības,
jāiesniedz:
informācija
par
apsētām platībām,
šķirnēm
un izsēto daudzumu (kg/ha),
sēklu
iepakojuma
etiķetes,
jāpiedalās
kaņepju
platību
tetrahidrokanabinola
(THC)
monitoringā.

- Vai ir izmaiņas vērtēšanas
kritērijos?
Jauni
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes
(LIZ)
atbilstības kritēriji: tajā nav
vilkvālītes vai tā nav mitrzeme,
kura laikā no 15.maija līdz
15.septembrim ir klāta ar ūdeni
ilgāk nekā četras nedēļas pēc
kārtas un kura nav piemērota:
kultūraugu audzēšanai, lopbarības
ieguvei, zāles pļaušanai, lopu
ganīšanai. Jāievēro, ka LIZ,
rēķinot uz vienu hektāru, nav
vairāk par 50 atsevišķi augošiem
kokiem, kā arī nav koku vai
krūmu puduru, kas aizņem vairāk
nekā 0,01 ha lielu platību.
Lai saņemtu Mazāk labvēlīgo
apvidu (MLA) atbalstu par
papuvi deklarēto papuvju platība
saimniecībā nevar pārsniegt 30
% no kopējās VPM pieteiktās un
atbalstam tiesīgās LIZ pastāvīgām
pļavām/ganībām, aramzemē sēto
zālāju un nektāraugu platībām
pretendentam ar īpašumā esošiem
dzīvniekiem
uz 01.07.2011.
jānodrošina minimālais dzīvnieku
blīvums (0,2 nosacītās liellopu
vienības uz 1 ha).
PVD (Pārtikas veterinārajā
dienestā) reģistrētiem biškopības
produktu primāriem ražotājiem
vai
medus
iepakošanas
uzņēmumiem uz 3 ha jānodrošina
vismaz 1 bišu saimi, kas atrodas
saimniecībā no 15.maija 30.septembrim, reģistrētām LDC
(lauksaimniecības datu centrā).
- Informējiet, lūdzu, par
jaunumiem
attiecībā
uz
Agrovides maksājumiem.
- To uzskatāmi rāda šī tabula.
- Kādi vēl dokumenti būs
jāaizpilda?
- Lauku
vēstures
dokumentēšana,
pretendējot
uz atbalstu apakšpasākumos
jāveic, ja pretendē uz atbalstu,
bioloģiskās
lauksaimniecības
attīstībā, integrētā dārzkopības
ieviešanā
un
veicināšanā,
bioloģiskās
daudzveidības
uzturēšanā zālājos, rugāju lauks
ziemas periodā. Jāizveido un
jāuztur lauku vēsture, atbilstoši
normatīvajiem aktiem par valsts
un Eiropas Savienības lauku

svītrojumiem, labojumiem.
Sajauktas
kolonnas
iesniegumos.
Neprecīzi aizpildītas kartes
(iezīmēti neblokos, divos blokos).
Nav atbildēts uz LAD
vēstulēm, vēstules jālasa no abām
pusēm.
Piesaka Agrovides pasākumu
uz nomas zemēm (iznomātājs
lauž līgumu).
Iesniegumus iesniedz gan
nomnieki,
gan
iznomātāji
(veidojas dubultā deklarācija).
Deklarē
platību
no
Zemesgrāmatā uzrādītās, jauc
īpašuma robežas ar apstrādātā
lauka robežām.
Kur
var
iesniegt
pieteikumus?
Materiālus
(kartes,
pieteikumu veidlapas) varēs
saņemt Balvos, Brīvības ielā
46a no 11.aprīļa līdz 21.aprīlim
ieskaitot( darba laikā pirmdienās
no 8.30- 18.00, otrdienās,
trešdienās,ceturtdienās no 8.3017.00, piektdienās no 8.3016.00), aizpildītus pieteikumus
uzreiz pieņemsim atpakaļ. Pēc šī
datuma pieteikumus pieņemsim
Gulbenē, Ābeļu ielā 2.

attīstības atbalsta piešķiršanu
vides
un
lauku
ainavas
uzlabošanai.
Atceraties, ka 2011. gadā
ir iespējams izveidot jaunus
Agrovides blokus, iekļaujot
platības,
kas
nebija
labā
lauksaimniecības stāvoklī uz
30.06.2003.
Līdz
01.05.2011.
LAD
Reģionālajā
lauksaimniecības
pārvaldē jāiesniedz: platību
maksājumu
iesniegums,
iesniegums lauku bloku kartes
precizēšanai un lauku bloku karte,
kurā norādītas attiecīgās platības.
Uz
kādiem
apakšpasākumiem
varēs
pieteikt
platības
jaunajos
Agrovides blokos?
Tie
ir
bioloģiskās
lauksaimniecības
attīstība,
bioloģiskās
daudzveidības
uzturēšana zālājos, integrētā
dārzkopības
ieviešana
un
veicināšana, rugāju lauks ziemas
periodā.
Kādas
kļūdas
tiek
pieļautas, iesniedzot Platību
maksājumu pieteikumu?
- Galvenā ir šādas.
Pieteikumi nav parakstīti,
īpaši tie, kas iesūtīti pa pastu.
Nav
paraksts
pie

- Paldies par informāciju!

Jaunumi attiecībā uz Agrovides maksājumiem
Jaunas saistības 2011. gadā
uzņem:
• Bioloģiskās
lauksaimniecības attīstība;
• Buferjoslu ierīkošana;
• Lauksaimniecības
dzīvnieku ģenētisko resursu
saglabāšana
Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana
zālājos
Integrētā dārzkopības
ieviešana un
veicināšana

Rugāju lauks ziemas periodā

Ierobežojumi:

NAV

tikai par tiem zālājiem, kas atzīti
par bioloģiski vērtīgaiem un
iekļauti LAD Lauku reģistrā.
tie, kuri pabeiguši 2006. vai
2007.g. uzņemtās saistības par
integrēto audzēšanas metožu
izmantošanu valsts atbalsta
programmā;
• tie, kuri līdz 2011.gadam
ierīkojuši ilggadīgos stādījumus.
•
tikai tie klienti, kuri 2010.g.
beidza “Erozijas ierobežošana”
saistības;
•
jaunas saistības ≤ 32 000 ha.
•

Elektroniskā pieteikšanās
platību maksājumiem
2011. gadam

Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka atbalsta
pretendenti, kuri apsaimnieko
lauksaimnie-cībā izmantojamo
zemi (LIZ) un ir reģistrējušies
kā
LAD
Elektroniskās
pieteikšanās sistēmas (EPS)
lietotāji, no šī gada 22.marta,
var
pieteikties
platību
maksājumiem
2011.gadam,
izmantojot EPS.
EPS galvenās priekšrocības
Platību maksājumu iesnieguma
sagatavošanā ir iespēja taupīt laiku
un izvairīties no neprecizitātēm tā
aizpildīšanā.
Pie tam EPS lietotāji var
izmantot arī citas šīs sistēmas
priekšrocības,
piemēram,
sekot
līdzi
iesnieguma
administrēšanas
virzībai,
redzēt kārtējā un iepriekšējo
gadu izmaksāto atbalstu, kā arī
izmantot sadaļas „Bezakcīzes
degviela lauksaimniekiem” un
„Projektveidīgie
pasākumi”,
ja tās saistītas ar EPS lietotāja
aktivitātēm.
Lai kļūtu par EPS lietotāju,
jābūt reģistrētam LAD klientu
reģistrā, jāizveido personīgā
e-pasta adrese un jānoslēdz līgums
“Par Lauku atbalsta dienesta
elektroniskās
pieteikšanās
sistēmas
pakalpojumu
izmantošanu”.
Līgums
pieejams
LAD
interneta mājas lapas www.
lad.gov.lv sadaļā Elektroniskā
pieteikšanās sistēma / Kā kļūt par
EPS lietotāju.
Divus
aizpildītus
un
parakstītus līguma eksemplārus
jānosūta
vai
jāiesniedz
personīgi
LAD
reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē vai
LAD Centrālā aparāta Klientu
apkalpošanas daļā.
Sīkāka informācija par EPS
un tā lietošanu, kā arī 2011.
gada platību maksājumu atbalsta
saņemšanas nosacījumi lasāmiwww.lad.gov.lv.
LAD Eiropas Savienības
Tiešo maksājumu departamenta
Elektronisko pakalpojumu daļa.
Tālruņi: 67027189; 67027843

Seminārs
lauksaimniekiem
Ziemeļaustrumu reģionālajā
lauksaimniecības
pārvaldē
Balvos, Brīvības ielā 46a 15.
aprīlī plkst. 10:00 Latvijas
Lauku konsultāciju centra Balvu
nodaļa rīko informējošu semināru
par VAS „Lauku attīstības
fonds”, tā radītajām iespējām
lauksaimniekiem, lai paplašinātu
ražošanu, jaunu ražotņu izveidi un
citiem pasākumiem. Par šo tēmu
informēs „Lauku attīstības fonds”
valdes locekle Skaidrīte Pilāte.
Par meža ekonomiskās vērtības
uzlabošanu,
mežsaimniecības
ražošanas potenciāla atjaunošanu
ugunsgrēku un dabas katastrofu
radīto postījumu vietās informēs
Jānis Gžibovskis
- Mežu
konsultāciju pakalpojumu centra
Ziemeļaustrumu nodaļas vadītājs.
Aicināti
piedalīties
visi
interesenti!
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Aicinām pievienoties!

Katru dienu savās darba vietās mēs izlietojam noteikta daudzuma
papīra loksnes. Papīra taupīšanas nolūkos, savām piezīmēm izmantojam
papīra lokšņu otrās puses. Tad gan tās izmetam papīrgrozā….
Balvu centrālās bibliotēkas darbinieki ir uzsākuši izlietoto papīru
uzkrāt vienuviet un šādi pauž savu attieksmi pret vides saudzēšanu.
Aicinām Balvu novada pašvaldības iestādes pievienoties izlietotā papīra
krāšanas akcijā. Tas nav sarežģīti – novieto tukšu kartona kasti zem
darba galda un krāj! Mūsu izlietoto makulatūru, bez pakalpojuma
maksas, savāks papīrfabrika „Līgatne”. Labā ziņa – nodošanai der arī
veci katalogi, bukleti, avīzes, žurnāli, grāmatas, kartona kastes, papīra
iesaiņojums. Tātad tas, ko nevaram šķirojot izmest papīra konteineros.
Papīrfabrika nodrošina arī konfidenciālo papīru, arhīva dokumentu
iznīcināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.jūlijā rīkojuma
Nr.422 noteikumiem. Šādu dokumentu iznīcināšanu akceptē arī Alūksnes
zonālais Valsts arhīvs.
Domāsim zaļi! Saudzēsim vidi, kas ir mūsu bērnu un mazbērnu
nākotne! Lūdzu, paziņojiet mums, ja pievienojaties akcijai, lai mēs
varam veikt atbilstošus notikumu koordinēšanas darbus!
Ruta Cibule
Papīrfabrika
„Līgatne”
par kartona kastes, papīra iesaiņojums,
brīvu savāks izlietoto makulatūru tetra pakas un citas lietas, kas sastāv
Jums piemērotā laikā un izmantos no celulozes. Arī glancētos katalogus
to pārstrādei, veidojot jaunus papīra var otrreizēji pārstrādāt, un mēs
izstrādājumus:
biroja
papīrus, noteikti pieņemam arī tos, izņemot
mākslas
papīrus,
iepakojuma fotogrāfijas.
materiālus, papīra čaulas, u.c.
Cik dienas iepriekš jāpiesaka
Kā arī bez maksas iznīcināsim makulatūras izvešana? Izvešanas
konfidenciālos papīrus, tos pilnīgi pakalpojumu mēs garantējam izpildīt
izšķīdinot ūdenī ar hidrošķaidītāja 3 darba dienu laikā.
palīdzību. Pāris minūtēs papīrs būs
Vai
nepieciešams
izraut
sadalījies šķiedrās un teksts būs ārā metāla skavas no papīra
pilnīgi neatjaunojami izzudis.
lapām? Nelielas skaviņas, ar
Izlietotais papīrs un kartona kurām saspraustas pāris lapas
iepakojums ir laba izejviela papīra mūs netraucēs. Tāpat neliela
ražošanai.
pielipināta līmlapiņa neko neskādēs.
Nododot
izlietoto
papīra Bet noderīgi izņemt papīru no plēves
izstrādājumus
„Papīrfabrikai iepakojuma.
„Līgatne””, jūs: būsiet rīkojušies
Kādā veidā sagatavot nodošanai
saimnieciski un videi draudzīgi; kartona kastes? Izlietotas un
atbalstīsiet Latvijas ekonomiku.
nevajadzīgas kartona kastes lieliski
Izlietotais papīrs ir lielisks noderēs citas makulatūras krāšanai,
resurss.
Papīra
ražošana
no vai arī, ja tās ir daudz – kā atsevišķa
makulatūras saglabā mežu platības makulatūras paka, mēginot kartona
no izciršanas, ļauj ietaupīt enerģiju kastes saplacināt.
un samazina izmešus gaisā un ūdenī,
Cik lielam jābūt makulatūras
kas saistīta ar celulozes vārīšanu.
apjomam, lai busiņš tam atbrauktu
Papīrfabrika
„Līgatne”
ir pakaļ? Jānosūta pieteikums http://
vienīgais papīrražošanas uzņēmums makulatura.lv/pieteikt-makulaturu/
Latvijā un nozīmīgkais makulatūras jauns-klients
parstrādātājs.
Kad savākta ~ 1,5 t piesaka
Ko var nodot makulatūrā? Var busiņu. Privātpersonas parasti zvana,
nodot visu nevajadzīgo aprakstīto kad tīra savu mājas bibliotēku vai
rakstāmpapīru, vecus katalogus, pārvācoties, kad sakrājušās daudz
bukletus, avīzes, žurnālus, grāmatas, kastes un iepakojuma materiālu.

Mazo pirkstu smalkie locījumi
No 11. līdz 28.aprīlim Balvu
pagasta Tautas namā skatāma
deviņgadīgā Jura Bozoviča
origami darbu izstāde. Izstādē
redzami dažādi interesanti
papīra locīšanas tehnikā veidoti
objekti – krāsainas figūras,
ģeometriski priekšmeti un
slavenās japāņu dzērvītes.
Zēna aizraušanās ar savdabīgo
papīra
locīšanas
mākslu

prasmes apguvis internetā. Juris
stāsta, ka, lai veidotu origami,
labi jāizprot papīrs, tā cietība
struktūra. Labi jāizjūt krāsas,
jābūt pacietīgam. Arī pirkstiem
ir jābūt smalkiem un veikliem.
Sākumā
origami
veidošana
šķiet pagrūta, bet, kad tehnika
apgūta, var izveidot ļoti dažādas
interesantas lietas.Tagad darbu
jau ir krietni daudz. Dzīvoklī

aizsākusies vērojot, kā māsa loka
simboliskās papīra dzērvītes.
Jurim tas licies interesanti un viņš
sācis meklēt informāciju par šo
mākslas veidu. Dažas lietas viņš
iemācījies Balvu Mākslas skolā,
dažas no grāmatām, vēl citas

tiem īsti nepietiek vietas. Taču
idejas rodas arvien no jauna.
Šādus krāsainus un interesantus
darinājumus Juris svētku reizēs
dāvina draugiem, klasesbiedriem,
radiem.

Bērni muzejā biežāk nekā parasti

Balvu
Novada
muzejā
šonedēļ biežāk nekā parasti
dzirdamas
bērnu
čalas.
Skolēni
projektu
nedēļas
ietvaros apmeklē muzeju un

iepazīstas ar muzejpedagoģisko
programmu
“Kas
muzejam
vēderā?”
Fotogrāfijā redzams kā pirms
došanās
ekskursijā,
skolēni

muzeja pagrabiņā iepazīstas
ar izveidoto programmu. To
vada izglītības un darba ar
apmeklētājiem speciāliste Astra.

No 5. līdz 8. aprīlim Balvu
pamatskolā norisinājās projektu
nedēļa. Paralēli nodarbībām
Balvu
peldbaseinā,
šogad
skolēni strādāja pie daudzām
un dažādām tēmām - „Nākotnes
ES”, „Ceļotprieks”, „Lieldienu
tradīcijas”, „Latviešu svētki”,
„Svētku ēdieni”, „Par tīru un
sakoptu vidi”u.c. Bet dažām
klasēm projektu tēmas sakrita.
Visvairāk skolēnu veica pētījumu
par savu vecāku darbavietām,
interesējās
par
dažādām
profesijām, darba iespējām Balvu
pilsētā. Jaunie pētnieki apmeklēja
Nodarbinātības dienestu, policiju,
ugunsdzēsējus, maizes ceptuvi,

Tālākizglītības centru, bankas,
lauku saimniecības. Katrā vietā
skolēni tika sagaidīti ar dažādiem
informatīviem
bukletiem,
spēlēm,
atrakcijām,
rūpīgi
sagatavojušies. Ļoti interesants
un atraktīvs izrādījās Balvu
novada muzeja apmeklējums,
kura interesantā programma
aizrāva un ieinteresēja ne tikai ar
profesiju saistīto projektu tēmu
pētniekus. A.Ločmele-Ambarova
skolēniem senlaicīgajā pagrabā
demonstrēja prezentāciju, kurā
vienkāršā un bērniem saistošā
veidā iepazīstināja ar to, „kas
muzejam vēderā” - ar muzeja
darba specifiku, uzdevumiem,

lomu sabiedrībā. Vēlāk skolēni
tika aicināti iepazīties ar dažādām
izstādēm
un
ekspozīcijāmgan pastāvīgajām, gan tām,
kuras
apskatāmas
īslaicīgi.
Apskati interesantu padarīja
izdalītās kartītes - fragmenti, kas
skolēniem bija jāatrod. Līdz ar
to muzeja apmeklējums izvērtās
saistošs un interesants. Kopumā
muzeju apmeklēja teju vai visas
pamatskolas klases.
Projektu nedēļas ietvaros
skolēni
paplašināja
savu
redzesloku, izveidoja dažādus
materiālus,
dekorus,
veica
pētījumus - ar vienu vārdu sakot kļuva bagātāki un zinošāki.

Vērtē skolu
teātrus

Ziemeļlatgales skaistā
villaine un josta

Iepazīstam pilsētu un paši sevi

30.
martā
Gulbenes
kultūras namā norisinājās
Austrumvidzemes reģiona
skatuves runas, literāro uzvedumu un izrāžu konkurss.
Reģiona
konkursa
kārtā kopumā piedalījās 26
dalībnieki, kas individuāli
runāja dzeju un prozu, un
17 teātra izrāžu vai literāro
uzvedumu kolektīvi.
Balvu novadu šajā konkursā
pārstāvēja 4 skolēni – Diāna
Gavrilova(Stacijas pamatskola,
2.kl.), Kristīne Martinkeviča
(Tilžas
internātpamatskola,
9.kl.), Kristīne Ercika un
Andris Kaļiņins (Balvu Valsts
ģimnāzija, 10.kl.) un ar teātra
izrādi un literāro uzvedumu
piedalījās
Balvu
Valsts
ģimnāzijas teātra pulciņš.
Skolēnu sniegumu vērtēja
Valsts izglītības satura centra
izveidota žūrija.
Skatuves runas konkursā
tika piešķiri divi trešās un viens
otrās pakāpes diploms. Pirmo
pakāpi nedabūja neviens.
Mūsu novada dalībnieki mājās
atgriezās ar pateicībām. Arī
Balvu Valsts ģimnāzijas teātra
pulciņš saņēma pateicību.

Atsauksme par projektu „Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīca”

Projekta
iecere
ietver
Ziemeļlatgales novada 19. gs. 1.
puses tradicionālā goda tērpa izpēti
un atdarinājuma gatavošanu.
Tērpa komplekta izpētei un
rekonstrukcijas izveidošanai apzināti
vairāki avoti. Par pamatu priekšmetu
atdarinājumiem ņemtas autentiskas
tērpa sastāvdaļas, kas glabājas
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
krājumā. Tā ir vienīgā kolekcija, kur
saglabātas tik senas tērpa sastāvdaļas
no kādreizējā Abrenes apriņķa. Šajā
projekta kārtā izgatavoti villaines un
jostas atdarinājumi.
Villaine darināta pēc 19. gs.
sākuma oriģināla: Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja krājums (CVVM
6302).
Muzejā villaine iegūta no
mākslinieka un etnogrāfa Arvīda
Dzērvīša (1897. – 1942.) kolekcijas,
kas vākta sākot ar 1918. gadu. Par
minēto villaini A.Dzērvītis norāda,
ka tā ir pāri par 100 gadu veca,
atsūtīta no Kubuļiem Jaunlatgalē, un
to darinājusi Sofija Kukasts Balvu
pagastā. Jau nonākot A.Dzērvīša
kolekcijā, minēts, ka villaine ir stipri
bojāta. Villaine ir dilusi, caura, krāsas
stipri balējušas. Sliktās saglabātības
dēļ autentiskais priekšmets nav
eksponēts un līdz šim nav bijis arī
atdarināts.
Projekta
„Abrenes
tērpa
atdzimšanas darbnīcas” ietvaros
atdarinātā villaine tapusi pēc rūpīgas
oriģināla izpētes, rekonstrukcijas un
oriģinālam tuvu materiālu izvēles.
Villaines atdarināšanu veica Iveta

Gabrāne. Villaines audums un
izšuvums apliecina darinātāja prasmi
un nesavtīgu laika ieguldījumu, lai
panāktu maksimāli labu rezultātu.
Villaines atdarinājums atbilst 19. gs.
sākumā darinātajam oriģinālam.
Josta darināta pēc 19. gs.
vidus oriģināla: Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja krājums (CVVM
1626).
Muzejā
josta
iegūta
no
Jaunlatgales apriņķa Jaunlatgales
pagasta 1930. gadā. Tā ir viena no
nedaudzajām rakstainām audenēm,
kas saglabātas no Ziemeļlatgales
novada. Josta ir vērtīga, novada
īpatnības raksturojoša, liecība. Jostas
oriģināls ir stipri bojāts, raksts un
krāsas saglabājušās fragmentāri.
Tādēļ līdz šim priekšmets nav
eksponēts vai publicēts.
Projekta ietvaros ir veikta
rekonstrukcija, izvēlēti atbilstoši
materiāli un noausta josta. Jostas
atdarinājumu auda Iveta Ivanova.
Darba rezultātā ir atdarināts
priekšmets, kas atbilst oriģinālam un
sniedz iespēju ilustrēt 19. gadsimta
vidū darināto, bet laika gaitā daļēji
zaudēto oriģinālu.
Projekta
„Abrenes
tērpa
atdzimšanas darbnīcas” 2. kārtas
īstenošanas rezultātā ir radīta
iespēja demonstrēt liecības par
Ziemeļlatgales tērpu, kādas līdz
šim plašākai sabiedrībai nav bijušas
pieejamas.
Ilze Ziņģīte
v/a Latvijas Nacionālais vēstures
muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja
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Bērzpiliete konkursā „Ceļā uz zinātni”
19.
martā
Daugavpils
Universitātē notika Latgales
reģiona vispārējās izglītības
iestāžu
skolēnu
zinātniski
pētniecisko darbu konkurss konference.
Konferences
noslēgumā
notika rezultātu paziņošana un
apbalvošana, kā arī Daugavpils
Universitātes konkursa ”Ceļā un
zinātni” balvu pasniegšana.
Konkursā „Ceļā uz zinātni”
piedalījās Bērzpils vidusskolas
12.klases skolniece Inita Zuša
ar savu pētniecisko darbu „Krūts
vēzis, tā profilakse un ārstēšana”.
Darbs veselības zinātnes sekcijā
ieguva 1. vietu un I. Zuša
saņēma sertifikātu, kas nodrošina
budžeta studiju vietu Daugavpils

Universitātes dabaszinību fakultātes fizioterapijas specialitātē
2011./2012. mācību gadā.

Par darba izstrādes palīdzību
un padomu milzīgu paldies varu
teikt savi zinošajai bioloģija
skolotājai Irīdai Maderniecei, kas
bija ļoti pacietīga un atsaucīga,
- saka I. Zuša. - Darbu “Krūts
vēzis - ārstēšana un profilakse”
izvēlējos, jo tuvai radiniecei tika
konstatēta saslimšana.
Darba gaitā veicu interviju
par to, cik informētas par
ārstēšanu un saslimšanas riskiem
ir jaunietes un sievietes, tad
salīdzināju apkopotos datus.
Izveidoju arī savu dzimtas koku,
lai noskaidrotu, kāds risks saslimt
pastāv man pašai. Varu teikt,
ka darbs bija interesants, bet
atbildīgs, jo svarīgs katrs sīkums.

Asinis līdzcilvēku dzīvībai
6.aprīlī Balvu novada sociālā
dienesta telpās Asinsdonoru
centrs piedāvāja iedzīvotājiem
kļūt par donoriem un palīdzēt
kādam no līdzcilvēkiem atgūt
veselību. Donori bija gan ar
stāžu, gan tādi, kuri asinis
nodeva pirmo reizi.

Atsaucība ir laba

Sociālā dienesta vadītāja
Anita Petrova pastāstīja, ka šādas
donoru dienas četrreiz gadā notiek
jau vairākus gadus un atsaucība
ir liela. Cilvēkiem ir dažāda
motivācija nodot asinis. Ir cilvēki,
kuri asinis nodod materiālu
apsvērumu dēļ, jo par nodotajām
asinīm tiek maksāts. Donors
saņem sešus latus – trīs latus no
Asinsdonoru centra un trīs latus
no novada pašvaldības. Ir cilvēki,
kuri uzskata, ka regulāra asins
nodošana ne tikai palīdz citiem,
bet arī uzlabo paša veselību.
A.Petrova vērš uzmanību uz
to, ka donori nav tikai no Balvu
pilsētas, bet arī no novada.
-Zvana cilvēki no pagastiem,
no uzņēmumiem un interesējas
cikos ir izdevīgāk atbraukt, lai
nebūtu jāgaida pārlieku garās
rindā, - saka A.Petrova un izsaka
cerību, ka donoru aktivitāte arī
priekšdienās nemazināsies.

Grib
biedram

Līdzās

palīdzēt
citiem

skolas

donoriem

garajā stāvētāju rindā bija
pamanāms bariņš Balvu Valsts
ģimnāzijas audzēkņu, skolotāju
un
darbinieku.
Ģimnāzijas
medmāsa pastāstīja, ka vienam
no
ģimnāzijas
audzēkņiem
konstatēta
saslimšana
ar
leikēmiju.
Ģimnāzisti
paši
nolēmuši, ka varētu mēģināt
palīdzēt biedram. Tāpēc ģimnāzijā
uzlikts paziņojums, un atsaucība
ir. Armīns Žugs, Linda Kaļva un
Arta Kočāne uzskata, ka šāda
akcija ir ļoti laba, jo var palīdzēt
gan kādam konkrētam cilvēkam

vai citam cilvēkam. - Mēs neviens
nevaram zināt, kas ar mums var
notikt pēc brīža. Varbūt arī mums
vai mūsu tuviniekiem pēkšņi var
būt vajadzība pēc palīdzības.
Un kā saka – dots taču devējam
atdodas, - spriež jaunieši.
Kopumā Balvos 6.aprīlī
donoru dienā piedalījās 124
donori. Saslimušajam Valsts
ģimnāzijas
audzēknim
tika
savāktas 30 devas. Organizatori
pateicas visiem, kuri nodeva
asinis un uzsvēra, ka īpaši aktīvi
bijuši jaunieši.

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības speciālisti iesaka

Atgādinam par vakcinēšanos pret ērču encefalītu
Jau agrā pavasarī dabā
pēc ziemas miega parādās
ērces. Viena no bīstamākajām
slimībām, ko izplata ērces ir
ērču encefalīts. Ērces slimību
izplata, piesūcoties cilvēkam
zem ādas.
Tomēr tikai neliels skaits
cilvēku zina, ka inficēties ar
šo nopietno slimību var ne tikai mežā, bet arī upes krastā,
pludmalē, kur netālu no ūdens
aug zāle vai krūmi, un pat koptā
pilsētas parkā, kur dodaties siltā
pavasara vakarā, lai kopā ar draugiem brauktu ar skrituļslidām.
Mazie asinssūcēji kukaiņi, kas ir
encefalīta vīrusa pārnēsātāji, parasti sēž uz zāles stiebra apmēram
10 cm vai pat metra augstumā no
zemes. Savu upuri ērces jūt jau no
aptuveni piecu metru attāluma un

jau iepriekš ir gatavas satikties ar
to.
Efektīvākais
veids,
lai
izsargātos no saslimšanas ar
ērču encefalītu, ir vakcinācija.
Injicējot ērču encefalīta vakcīnu,
organisma imūnā sistēma izstrādā
aizsargvielas pret vīrusu, kas,
piesūcoties inficētajai ērcei,
pasargā no saslimšanas.
Izmantojot Latvijā pieejamās
vakcīnas,
iespējama
ātrā
vakcinēšana, kad cilvēks jau pēc
divām nedēļām iegūst aizsardzību
pret ērču encefalītu uz vienu gadu.
TicoVac – Austrijas vakcīna
ar gadu gaitā pierādītu efektivitāti
Eiropā (Latvijā no 1995.gada)
Pierādīta vakcīnas kvalitāte
– satur augsti kvalitatīvus komponentus un nesatur dzīvnieku
izcelsmes olbaltumus

Iespēja vakcinēt atbilstoši vecuma grupai
-vakcīna bērniem līdz 16 gadu
vecumam – TicoVac 0,25 ml
-vakcīna pieaugušajiem no 16
gadu vecuma – TicoVac 0,5 ml
Elastīga vakcinācijas shēma
Jau pēc divām vakcīnas
devām cilvēks iegūst imunitāti
pret slimību uz vienu gadu.
Tad nepieciešama trešā deva,
kas rada imunitāti trim gadiem.
Pēc tam atkārtota vakcinācija
nepieciešama:
*1 – 16 gadus veciem bērniem
ik pēc 3 - 5 gadiem;
*16 – 60 gadīgiem cilvēkiem
ik pēc 5 gadiem;
*vecākiem cilvēkiem par 60
gadiem ik pēc 3 gadiem.
Vakcinēšanos
iespējams
veikt augu gadu, tomēr vislabāk

7.

Valsts atbalsta
programmas uzņēmējiem
un biznesa uzsācējiem
Hipotēku banka šodien ir vienīgā pilnībā Latvijas valstij
piederošā banka un jau kopš tās izveidošanas 1993.gadā viens no
tās uzdevumiem ir bijis mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšana.
Dažādām uzņēmēju vajadzībām Hipotēku banka šobrīd piedāvā
sešas kreditēšanas valsts mērķprogrammas, kurās valdības
uzdevumā tiek sniegts atbalsts noteiktām uzņēmēju un iedzīvotāju
grupām. Banka finansē gan jau strādājošus uzņēmumus, gan
biznesa uzsācējus, gan arī lauksaimniekus.
Atšķirībā no parastiem aizdevumiem, izsniedzot aizdevumus
valsts atbalsta programmu ietvaros, banka var uzņemties lielākus
riskus, tai skaitā zemākas ķīlas nodrošinājuma prasības, apgrozāmo
līdzekļu aizdevumu atdošanas termiņi ir garāki, aizdevumi pieejami
arī uzņēmējiem bez iepriekšējas pieredzes. Jaunajiem uzņēmējiem
pieejamas bezmaksas apmācības un konsultācijas biznesa plāna
sagatavošanai.
Hipotēku bankā pieejami aizdevumi šādās programmās:
•
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā valsts atbalsta programmu
„Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem” jeb
Starta programma. Tā ir īpaša ar to, ka jaunajiem uzņēmējiem piedāvā
ne tikai finansējumu ideju realizēšanai aizdevumu un grantu veidā, bet
arī konsultācijas un apmācības, turklāt visas konsultācijas un apmācības
ir bez maksas. Programmas ietvaros var saņemt aizdevumu projektiem
līdz 60 tūkstošiem latu ar klienta līdzdalību 10% apjomā, grantus
saimnieciskās darbības nodrošināšanai un aizdevuma atmaksai, kā arī
bezmaksas apmācības uzņēmējdarbībā un bezmaksas konsultācijas
biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā. Ja projekta apjoms ir līdz 5
tūkstošiem latu, aizņēmēja līdzdalība nav nepieciešama.
•
MVU izaugsmes aizdevumu programmā pieejami
investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumi, kas paredzēti mikro,
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šajā programmā var saņemt
aizdevumu līdz 300 tūkstošiem latu. Programmas aizdevums noderēs
uzņēmumiem, kas vēlas paplašināt produktu un pakalpojumu klāstu,
uzlabot darbības efektivitāti, attīstīt jaunus darbības virzienus. Ja
uzņēmējam projekta īstenošanai ir nepietiekošs nodrošinājums,
iespējams piesaistīt Eiropas Investīciju fonda garantijas. Nesenie
programmas noteikumu grozījumi paplašināja potenciālo programmas
atbalsta saņēmēju loku, piemēram, tagad arī pakalpojumu nozares sīkie
jeb mikro komersanti var saņemt finansējumu līdz 30 tūkstošiem latu.
•
Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programmā, kas
tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu,
maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem pieejami aizdevumi lielu
projektu īstenošanai. Maksimālā aizdevuma summa šajā programmā
ir 7,5 miljoni latu.
•
Lauksaimniecības produktu ražotājiem paredzēta apgrozāmo
līdzekļu aizdevumu programma, kurā pieejams finansējums no
5 tūkstošiem līdz pat 700 tūkstošiem latu, bet lauksaimniecības
kooperatīvajām sabiedrībām līdz pat 2 miljoniem latu.
•
Hipotēku banka piedalās arī Kredītu fonda līdzekļu sadalē,
piedāvājot lauksaimniekiem investīciju aizdevumus. Kredītu fonds
izveidots ar Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā tiek
administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot
Kredītu fondu” ar mērķi nodrošināt pieejamību aizdevumiem ar
samazinātu procentu likmi. Aizdevumu var saņemt gan latos, gan eiro.
Maksimālais aizdevuma termiņš ir 15 gadi.
•
Mikrokreditēšanas programma, kurā Hipotēku banka
piedāvā aizdevumu līdz 3 tūkstošiem latu.
Lai pieteiktos aizdevumiem, vispirms nepieciešams aizdevuma
pieteikums un aizpildīta atbalsta apjoma veidlapa. Klientu ērtībām
šo dokumentu veidlapas ir ievietotas Hipotēku bankas mājas lapā
www.hipo.lv, taču ikviens klients ir laipni aicināts nākt uz Balvu
norēķinu grupu (Balvos, Bērzpils ielā 2), kur bankas speciālisti sniegs
konsultācijas par bankā realizētajām valsts atbalsta programmām.
to darīt ziemā, kamēr ērces vēl
guļ. Taču maldīgs ir uzskats, ka
vasarā vakcinēties ir bīstami, jo
tas varētu paasināt slimības norisi. Vienkārši, ja pirmā vakcīna
izdarīta ērču aktivitātes periodā,
jāatceras, ka divas nedēļas līdz
otrās
vakcīnas
saņemšanai
imunitāte vēl neizstrādājas, tāpēc
iespējama inficēšanās, ja ērce
piesūcas.
Bērnu vakcinācija
Bērnus pret ērču encefalītu
var vakcinēt no 1 gada vecuma.
Bērniem paredzēta speciāla
bērnu vakcīna. Protams, pirms
vakcinācijas ir jākonsultējas
ar ģimenes ārstu. Bērnam
vakcinācijas brīdī ir jābūt veselam. Vakcinēties nedrīkst, ja ir

konstatēta nepanesība pret kādu
no vakcīnas komponentiem.
Vakcinācija pret ērču encefalītu
mūsu valstī pagaidām ir par
maksu. Tomēr bērniem vecumā
no 1 – 17 gadiem, kas dzīvo
vietās, kas tiek uzskatītas par
paaugstināta riska reģioniem
ir pieejama valsts apmaksāta
vakcinācija. Arī šogad pret ērču
encefalītu bērnus par valsts naudu
potēs daļā Latvijas teritorijas, pie
mums tas ir Rugāju novads.
Bērnus vakcinē no viena gada
līdz 18 gadu vecuma, ja bērna
deklarētā dzīvesvieta ir ērču
encefalīta endēmiskajā teritorijā.
Vakcināciju plāno un veic
ģimenes ārsts, kura pamatprakse
ir attiecīgajā teritorijā.
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A f i š a

Numura skaitlis

34

Vēl 34 dienas
- līdz 16. maijam zemnieki
var kārtot
dokumentus platību
maksājumu
saņemšanai

Balvu Kultūras un atpūtas centrā

Numura vārdi
Valdis Artavs

Latgalietim jauni radi

Godi aizskrēja kai strodi,
Amerikā jauni rodi:
Broļa dālam sīva Meiza,
Mosas dālam sīva Greiza,
Znūts ir Kails, a mozdāls
Steivs,
Paļdis Dīvam, ka vēļ
dzeivs!

(No “Latvijas Avīzes”)

Balvu Novada muzejā:

•Fotoreportāža „ Amata un parīzieši mākoņos”
•Astras Ločmeles – Ambarovas gleznas Andra Tjunīša
dzejoļu grāmatai „Mākoņtirgotājiem Gājēju ielā”

•Vēsmas Ušpeles un Vijas Stupānes gleznu izstāde „Ceļavējš
Balvos”, Aivara Ušpeļa podniecība.

•13.aprīlī plkst. 11:30„Pagraba stāsti pašiem mazākajiem”-

Balvu
Tālākizglītības
centrs

Balvu Muiža, Brīvības iela
47, Balvi

Notiek pieteikšanās
uz sekojošiem maksas
kursiem:

- Mednieku un medību
vadītāju apmācība 40 stundas
- Ls 122,00
- Datorsistēmu administrators 64 stundas - Ls 85,40
- Adobe Photoshop (attēlu
un fotogrāfiju apstrāde) 20
stundas - Ls 33,80
- Vācu valoda 36 stundas Ls 73,08

Mācību
maksu
iespējams maksāt pa
daļām!
tālr./ fakss: 64507012,
26585964, e - pasts:
centrs@balvi.lv

BVĢ uzvedums „Putekļu princese”

•No 5.līdz 15.aprīlimValsts atklātās vizuālās mākslas

olimpiādes „Ainava. Tās pārveidošanas iespējas” darbu
izstāde. Noslēguma pasākums 15.aprīlī plkst. 13:00.
P.S. 16.aprīlī muzeja darbinieki dosies uz vēstures konferenci
Gaujienā „ATZELEI - 900”
3. maijā plkst.11.00

19. aprīlī plkst. 10.00

pieņems urologs
Ķ.Ivanovs Bērzpils iela 7,
Dr. Semjonovas ģ.ā. prakse,
iepriekšpieteikšanās tel.
29436635,
vizīte 10 Ls.

Balvu poliklīnikā notiks
tehniskā ortopēda
konsultācijas –
plakanās pēdas diagnostika
ar plantogrāfa palīdzību,
stājas
(mugurkaula)
deformācijas
korekcija
ar ortopēdiskiem palīglīdzekļiem.
Maksas
konsultācija:
bērniem līdz 18.g.v. 10,00
Ls, pieaugušiem- 12,00 Ls.
Iepriekšpierakstīšanās pa
tel.: 22075071

Balvu peldbaseina
darba laiks
Lieldienās

22. aprīlī Lielajā Piektdienā slēgts
23. aprīlī - 09:00 - 22:00
24. aprīlī - 09:00 - 22:00
25. aprīlī - 14:00 - 22:00

Meklē „Sievieti Latvijai 2011”
Turpinājums no 2. lpp

      Konkursa dalībnieces
izvirza lasītāji, izvēloties sev
piemērotāko veidu:
◦         Uzrakstot vēstuli
vai aizpildot anketu žurnālos
“36,6°”,
“Mājas
Viesis”,
“Praktiskais Latvietis” vai
laikrakstā “Latvijas Avīze”,
sūtīt
“Latvijas
Avīzei”
Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV1010.
◦         Aizpildot anketu
internetā www.la.lv vai www.
mammam.lv.
      Kandidāšu pieteikšana
konkursam līdz 2011. gada 21.
aprīlim.
Mums līdzās ir tik daudz
radošu
sieviešu,
arī
jūsu
novadā, uzņēmumā vai tuvākā
apkārtnē darbojas enerģiskas
un cienājamas, bet plašākai
sabiedrībai līdz šim nepazīstamas
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

sievietes. Palūkojieties apkārt
un iesakiet savu kandidāti!
Uzdāviniet iespēju šīm sievietēm
iegūt dažādas balvas. Katras
nominācijas uzvarētāja saņem
Hipotēku bankas maksājumu
karti ar naudas balvu Ls 500 un
citas pārsteiguma balvas. Kā arī
Eiroparlamenta deputātes Ineses
Vaideres dāvāto speciālbalvu –
braucienu uz Briseli.
Šogad Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
pasniegs arī savu īpašo balvu
– „Sievietei, kura devusi
nozīmīgu ieguldījumu novada
attīstībā”. Arī vēstuļu un anketu
autoriem iespēja saņemt dažādas
pārsteiguma balvas.
Labu vārdu gluži kā labu
darbu nekad nevar būt par daudz.
Iesaki mums savu kandidāti!
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

13.aprīlī plkst. 19:00 Daugavpils teātra viesizrāde –
Kristīne Jokste ”Klepernīku pogosta zvaigzne”. Izrāde
latgaliešu valodā. Biļešu cena Ls 3,- 4,- 5,15.aprīlī plkst.19:00 „Estrādes serpentīns!” - jauna
muzikāli - izklaidējoša koncertprogramma. Koncertā
apvienojumā ar jau iemīļotām un jaunām dziesmām,
izskanēs humoreskas par mūsu dzīvi un ikdienu.
Koncerts būs kā ceļojums cauri laikiem, sākot no
stagnācijas un beidzot ar mūsdienām, pilns pozitīvas
enerģijas un pārdomu. Tā būs lieliska iespēja atslēgties
no ikdienas rūpēm, atpūtinot garu un dvēseli.
Koncertā
piedalīsies:
Liene
Šomase,
Ieva
Akurātere, Viktors Lapčenoks, Santa Zapacka
&
Harijs
Ozols
un
Zigurds
Neimanis.
Ieejas maksa no Ls 3,- līdz Ls 6,20.aprīlī plkst. 19:00 L’Jazz Big Band franču bigbenda
koncerts. Ieeja bez maksas.
24.aprīlī plkst. 14:00 Pasākums pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra „Nu atnāca Lielā diena, Nu varēsim
jautroties!” Ieeja bez maksas.
24.aprīlī plkst.20:00 Atpūtas vakars. Spēlē grupa
„Sievasmāte laukos”. Iespējams iepriekš rezervēt galdiņu
pa telefonu: 26367693
25.aprīlī plkst. 15:00 Tautas pūtēju orķestra “BALVI” 55
gadu jubilejas koncerts.
28.aprīlī plkst.15:00 Skolu tautu deju kolektīvu skate.
Ieeja bez maksas.

Pagastos

Balvu pagasts
11.- 29.aprīlis J. Bozoviča Origami izstāde
24.aprīlī Lieldienu pasākums un balle kopā ar grupu „Alise”
30.aprīlis Lielā talka
Bērzkalnes pagasts
24.aprīlī plkst. 13:00 Lieldienu pasākums
30.aprīlī plkst. 10:00 Lielā talka
Bērzpils pagasts
24.aprīlī plkst. 19:00 Lieldienu koncerts un balle
Briežuciema pagasts
24.aprīlī Lieldienu zaķi aicina uz pavasarīgu pasākumu.
Balle
Krišjāņu pagasts
16.aprīlī plkst. 19:00 Krišjāņu Tautas namā ciemojas
Salnavas dramatiskais kolektīvs ar izrādi “Teātra mūzas”
25.aprīlī plkst. 19:00 Krišjāņu Tautas namā “Dziesmu
spiets Lieldienās”
Kubulu pagasts
15.marts – 15.aprīlis Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes
„Ieviņa” bērnu darbu izstāde „Skaties, es protu!”, Kubulu
Kultūras nama Mazā zāle
20.aprīlis – 20.maijs Fotoizstāde „Deju kolektīvam
„Cielaviņa” – 10, Kubulu Kultūras nama Mazā zāle
24.aprīlī plkst. 17:00 „Es mācēju danci vest” deju kolektīva
„Cielaviņa” 10 gadu jubilejas koncerts
29.aprīlī Popiela, diskotēka
Lazdulejas pagasts
15.-24.aprīlis izstāde „Lieldienas nāk!”, Lazdulejas pagasta
pārvaldes zāle
24.aprīlī plkst. 14:00 pasākums „Ciemos pie Lieldienu
zaķa!”
Tilžas pagasts
24.aprīlī Pavasara saulgriežu pasākums Balle spēlēs grupa
„Wilx” / Gulbene/ Koncertā piedalās pagasta pašdarbības
kolektīvi
28.marta – 26.aprīlim Fotogrāfiju izstāde „Pa novada
saules takām”
30.aprīlī Balle
Vectilžas pagasts
24.aprīlī plkst. 20:00 Pavasara saulgriežu pasākumspašdarbības kolektīvu koncerts. Deju vakars
Vīksnas pagasts
21.aprīlī „Redzēt ar sirdi” Muzikāli literārs pasākums. Balle
24.aprīlī Lieldienu pasākums. Balle
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