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5. (5.) numurs

Atklāta jaunā atdzelžošanas stacija
2.decembrī Balvos, Partizānu ielā 68 tika atklāta dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacija. Tā uzbūvēta Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta „Balvu
ūdenssaimniecības attīstība
II kārta” ietvaros. Atklāšanā
piedalījās Vides ministrs Raimonds Vējonis, Vides ministrijas valsts sekretārs Guntis
Puķītis, Vides ministrijas
valsts sekretāra vietniece,
Investīciju departamenta direktore Vija Gēme, Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks, priekšsēdētāja vietnieks Andris Kazinovskis, izpilddirektore Inta
Kaļva, pašvaldības aģentūras
„SAN – TEX” direktors Uldis
Sprudzāns, ģenerāluzņēmēja
SIA „Water Ser” valdes
priekšsēdētājs Jānis Zviedris,
SIA „GeoConsultants” direktors Jānis Prols un būvnieku
un tehniskās uzraudzības
pārstāvji.
Izbūvētās
atdzelžošanas
stacijas jauda ir 2000 kubikmetri diennaktī. Līdz ar stacijas darbības uzsākšanu Balvu
iedzīvotāji jau saņem kvalitatīvu
dzeramo ūdeni ar samazinātu
dzelzs un mangāna saturu. Balvos šī projekta ietvaros izbūvēti
trīs jauni 240 m dziļi artēziskie
urbumi ar akas galvas mājiņām,
tamponētas 10 artēziskās akas
un ierīkoti divi monitoringa urbumi. Projekta ietvaros izbūvēta

dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacija ar otrā pacēluma sūkņiem
un divi tīrā ūdens rezervuāri
– katrs ar 375 kubikmetru tilpumu, kā arī veikta 10 500
metru ūdensvada skalošana un
esošās lietus ūdens kanalizācijas
aku rekonstrukcija. Dzeramā
ūdens sagatavošanas iekārtu
projektēšanas un būvniecības
darbus
uzsāka
2008.gada
februārī. Parakstītā būvobjekta
līguma kopējā summa ir 1,31
miljons latu bez PVN.
Jaunās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas ļaus Balvu
iedzīvotājiem saņemt dzeramo ūdeni bez dzelzs un kaļķa
piemaisījumiem, kas ir būtiski,
jo Latvijā no pazemes avotiem
iegūtais ūdens gandrīz vienmēr ir ar ievērojamu dzelzs
saturu un ar paaugstinātu
cietību. SIA „Water Ser” valdes
priekšsēdētājs Jānis Zviedris
paskaidroja, ka paaugstināts
dzelzs saturs ūdenī ir kaitīgs
veselībai un arī estētiski ir
nepieņemams – ūdens ir brūns.
Savukārt paaugstināta ūdens
cietība sadārdzina cauruļvadu
ekspluatācijas izmaksas, cauruļvadi ir biežāk jāskalo un jātīra,
dilst blīves, nosprostojas filtri,
vārstuļi, sifoni, samazinās ūdens
spiediens, plīst caurules.
Vides ministrs R.Vējonis
izteica
gandarījumu,
ka
vēl vienas Latvijas pilsētas
iedzīvotāji saņems kvalitatīvu
dzeramo ūdeni. Arī pašvaldības
aģentūras „SAN – TEX” di-

Iededzot kārtējo svecīti Adventes
vainagā, ikvienam vēlam izjust
Ziemassvētku gaidīšanas prieku.
Pēdējais šī gada „Balvu Novada
Ziņu” numurs Jūsu mājās ienāks
īsi pirms Ziemassvētkiem.

Moderns aprīkojums. Domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks,
Vides ministrs Raimonds Vējonis un citi atklāšanas pasākuma
dalībniei iepazinās ar iekārtām un datorizēto atdzelžošanas
stacijas vadības sistēmu.

rektors U.Sprudzāns teica, ka
ieguvēji no šī vērienīgā projekta
realizācijas būs visi balvenieši:
„Domāju, ka Balvu iedzīvotāji,
pateicoties jaunajām iekārtām,
vēl ilgi varēs baudīt svaigu un
kvalitatīvu ūdeni.”
Projekta ietvaros šī gada
31.jūlijā ekspluatācijā tika nodoti līguma „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu atjaunošana
un paplašināšana” ietvaros
izbūvētie un rekonstruētie objekti - ūdensvada un kanalizācijas
tīkli, pašteces kanalizācijas
sistēma, sacilpotie ūdensapgādes
tīkli. Līguma izpildītāji bija
„SIA „Wesemann” un SIA „Laterna”. Tā kopējās izmaksas
bija 1,15 miljons LVL bez PVN.
Būvuzraudzību projekta ietva-

20.novembrī ekspluatācijā
nodeva Balvu pirmskolas
izglītības ietādes „Sienāzītis”
jauno korpusu. Svinīgajā
lentas pārgriešanas brīdī
piedalījās
Balvu
novada
Domes priekšsēdētājs Jānis
Trupovnieks, Saimnieciskās
pārvaldes, Attīstības un plānošanas nodaļas, Būvvaldes,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes pārstāvji, viesi no
Latgales plānošanas reģiona
un Valsts Hipotēku un Zemes
bankas, būvdarbu veicēji un
būvuzraudzības
institūciju
pārstāvji.
tikai paplašinājusi telpas, bet
ir siltināta un ieguvusi jaunu,
mūsdienīgu fasādi.
Projekta “Balvu pilsētas
PII
“Sienāzītis”
rekonstrukcija Balvos, Brīvības
ielā
50B”
(Identifikācijas

Peldbaseinā svētku atlaides
21., 22. un 23.decembrī
Balvu novadā dzīvojošajiem
bērniem, skolēniem, studentiem un pensionāriem 1 stundas
apmeklējumam
peldbaseinā
50% atlaide.

Zināmi konkursa „Mis un Misters
Balvi” dalībnieki

“Sienāzītis” kļuvis krāsaināks

„Sienāzīša” vadītāja Iveta Barinska teica pateicības vārdus
visiem, kuri palīdzēja šī projekta realizēšanā. Pirmskolas
izglītības iestāde, kas būvēta
pirms četrdesmit gadiem, ir ne

ros nodrošināja „SIA „GeoConsultants” un SIA „Asmāra”.
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansētā projekta
„Balvu ūdenssaimniecības II
kārta” sākotnēji apstiprinātās
kopējās attiecināmās izmaksas bija 2,52 miljoni LVL
ar PVN, no tiem 2,14 miljonus LVL finansēja Eiropas
Savienības
Kohēzijas
fonds, 23,5 tūkstoši LVL bija
valsts līdzfinansējums, 352,3
tūkstoši LVL bija pašvaldības
līdzfinansējums, savukārt 2,9
tūkstoši LVL tika segti no Balvu
pašvaldības aģentūras „SANTEX” līdzekļiem.

Godinās Zelta pārus
16.novembrī Balvu Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē
godinās pārus, kuri šogad
atzīmē kopdzīves 50 gadu jubileju. Sveicam 15 Balvu novada Zelta pārus: Valentinu
un Borisu Ņikitinus, Līviju
un Evaldu Voicišus, Teklu un
Valdi Podus, Liliju un Jāzepu
Ločmeļus, Mariju un Anatoliju
Kokorevičus, Apoloniju un
Staņislavu Garos, Valentīnu
un Jāni Sprudzānus, Gunu Silviju un Vilbertu Liepiņus, Zentu
un Jāzepu Začus, Zentu un
Staņislavu Ločmeļus, Jadvigu
un Albertu Slišānus, Stefaniju
un Jāzepu Gabrānus, Anastasiju
un Ivanu Plešankovus, Antoņinu
un Ādolfu Pipcānus, Valentīnu
un Aleksandru Tarasovus.

Nr.:
3DP/3.1.4.3.0/IPIA/
VRAA/002) kopējā summa bija
211500 Ls, no tiem 82,11%
finansēja Eiropas Savienība
un 17,89% bija Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums.

Šonedēļ gatavošanos konkursam „Mis un Misters Balvi”
uzsākuši 10 dalībnieki. Atlases kārtu ir izgājuši Evita
Stepāne, Laila Lielbārde, Agneta Bordāne, Lelde Tuče, Indra
Pakalnīte, Romāns Garaņins,
Ēriks Mihailovs, Kristaps Pun-

durs, Krišs Kairišs, Kaspars
Romanovs. Viņi horeogrāfa
un režisora Raivo Andersona
vadībā jau intensīvi trenējas
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Konkursantiem priekšā
spraigs darbs, lai 29.janvārī
varētu sevi parādīt krāšņā šovā.
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Dome lēma

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9
“PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 7. un 13.punktu
un “Reklāmas likuma” 7.panta
3.punktu.
I Noteikumos lietoto terminu skaidrojums.
Afiša
–
paziņojums
vai reklāmas plakāts par
pasākumiem,
koncertiem,
izrādēm, izstādēm, lekcijām
u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.
Eksponēšana – publiski
atklātās vietās apskatei izvietota
vizuālā reklāma, izkārtne, afiša
u.c. informatīvie materiāli.
Izkārtne - reklāmas nesēja
paveids - juridisko vai fizisko personu izvietotā vizuālā
informācija, kas informē par šo
personu veikto uzņēmējdarbību,
par iestādes vai uzņēmuma
nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamās
produkcijas sortimentu un citiem uzņēmējdarbības veikšanai
nepieciešamiem informatīviem
datiem, ja minētā informācija
izvietota tieši pie attiecīgās
juridiskās vai fiziskās personas
uzņēmējdarbības veikšanas vietas.
Izkārtni izvieto tiešā konstruktīvā saistībā ar attiecīgā
objekta fasādi, vitrīnā vai
attiecīgai juridiskai vai fiziskai
personai piederošā, iznomātā
vai lietošanā nodotā teritorijā.
Izkārtnes izvietotājs ir fiziska
vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā izkārtne vai kura
vēlas izvietot izkārtni un ir
atbildīga par konkrētās izkārtnes
praktisko izvietošanu.
Īslaicīga informācija – sludinājumi, plakāti, afišas, transparenti, skrejlapas, paziņojumi,
aicinājumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi u.tml., ko izvieto tiem
speciāli paredzētās vietās (stendi, afišu stabi u.c.).
Īslaicīga reklāma - reklāma
ir uzskatāma par īslaicīgu, ja tās
eksponēšanas laiks nav ilgāks
par vienu mēnesi.

Nodeva – samaksa pašvaldībai par reklāmas izvietošanu
publiskai apskatei.
Publiska vieta - ceļi, ielas
(jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram,
braucamā daļa, ietve, nomale,
sadalošā josla), tuneļi, laukumi, autoostu zāles, gaiteņi, satiksmes ejas, parki, skvēri un citas speciāli iekārtotas brīvdabas
atpūtas vietas, neiznomāta,
neapbūvēta vai citādi neiekārtota
valsts vai pašvaldības zeme, kā
arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas
materiālus. Reklāma ir izvietota
publiskā vietā, ja tā eksponējot
orientēta uz publisku vietu un ir
redzama no tās.
Reklāma - ar uzņēmējdarbību
vai profesionālo darbību saistīts
jebkuras formas vai jebkura
veida paziņojums, kura nolūks
ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma,
tiesību un saistību) popularitāti
vai pieprasījumu pēc tiem.
Reklāmas izvietotājs - fiziska vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā reklāma un
kura vēlas izvietot reklāmu vai
reklāmas nesēju, un ir atbildīga
par konkrētās reklāmas izvietošanu un visu sniegto ziņu
patiesību.
Reklāmas nesējs - objekts,
uz kura izvieto reklāmu vai
informāciju. Jebkura veida
speciāli šim nolūkam veidoti
reklāmas nesēji – izkārtnes,
stendi, reklāmas vairogi, stabi, transparenti, brīvstāvošas
reklāmas, stiklotas konstrukcijas u.c. dizaina objekti - kā
stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas izmantošanu vai bez tās,
plakaniski pie sienas vai šķērsām
pret to piestiprinātas ierīces, izvietotas pie stabiem, ēkām, uz
jumtiem, žogiem, ietvēm, ielām,
ēku logos un vitrīnās (skatlogos), apstādījumos, dārzos, parkos, brīvā ainavā, gar ceļiem,
dzelzceļiem, pilsētas laukumos,
uz pagaidu būvēm u.tml.

II Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā projektējamas,
izvietojamas un apsaimniekojamas reklāmas Balvu novadā,
kā arī reklāmas izgatavošanā
un izplatīšanā iesaistīto personu tiesības, pienākumus un
atbildību.
2. Šie noteikumi attiecas
uz reklāmas izvietošanu un
pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās Balvu novadā – neatkarīgi no zemes, ēkas vai objekta
piederības. Šie noteikumi ir
saistoši visām fiziskām un
juridiskām personām.
3. Izvietojot reklāmu, jāievēro
šie Noteikumi, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteikumi reklāmas nesēju
uzstādīšanai tieši ceļa tuvumā,
Balvu novada pašvaldības
apbūves noteikumi, Latvijas
Republikas likums „Par kultūras
pieminekļu aizsardzību”, Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi,
Valsts valodas likums, Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
4. Priekšvēlēšanu reklāmu
atļauts izvietot saskaņā ar
Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu.
5. Visa veida reklāmām jāatbilst funkcionāli estētiskajām
prasībām. Izvietojot reklāmu,
jānodrošina Balvu novadam
raksturīgās arhitektūras un
vides saglabāšana. Reklāmas
nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras
raksturīgākās daļas, nozīmīgas
un skaistas dabas ainavas,
apstādījumus, kā arī izjaukt ielas kopskata savdabīgumu vai
citādi bojāt pilsētas vizuālo
tēlu.
6. Balvu novadā aizliegta
alkoholisko dzērienu, tabakas
un narkotisko izstrādājumu,
kā arī pornogrāfijas reklāmas
izvietošana. Reklāmā atļauts
iekļaut tikai tādus paziņojumus
vai vizuālos tēlus, kas nepārkāpj

ētikas, humānisma, morāles,
tikumības un pieklājības normas. Reklāmā vai izkārtnē
nav pieļaujama vardarbības,
huligānisma un kara propaganda.
7. Par reklāmas saturu atbild
tā izvietotājs.
8. Tiesības eksponēt reklāmu
apliecina saskaņots projekts vai
skice Balvu novada pašvaldības
Būvvaldē.
III Izvietošanas pamatprincipi
9. Reklāmu drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes.
10. Reklāmas nesēji pēc to
eksponēšanas termiņa beigām
vai pēc uzņēmuma darbības
laika beigām jānoņem 10 dienu
laikā.
IV Reklāmas un izkārtnes
saskaņošanas kārtība
11. Skatlogu noformējums
un informācija par uzņēmuma
darba laiku, ja tie tiek izvietoti
skatlogos vai uz durvīm, nav
jāsaskaņo.
12. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu publiskā vietā Balvu
novadā, iesniedz Balvu novada
pašvaldības Būvvaldē iesniegumu par reklāmas izvietošanu un
reklāmas projektu (skici), kurā
jāiekļauj:
12.1. reklāmas kompozīcija
(M 1:10 vai M1:20) ar krāsu
risinājumu;
12.2.
vietas
situācijas
attēlojums: fotogrāfija vai zīmējums ar paredzētās reklāmas
vai izkārtnes izvietojumu un
saskaņojumi ar:
12.2.1. reklāmas izvietotāju;
12.2.2. ēkas vai zemesgabala
īpašnieku;
12.2.3. kultūras pieminekļu
aizsardzības inspektoru, ja
reklāma vai izkārtne atrodas
kultūrvēsturisko
pieminekļu
aizsardzības zonā;
12.2.4. Valsts
akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”
gadījumos, kas noteikti MK
noteikumu Nr.402 ”Notei-

kumi par reklāmas objektu vai
informācijas objektu izvietošanu
gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā
saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu
izvietošana”.
13. Afišas, sludinājumus,
izkārtnes Balvu novada pašvaldības teritorijā atļauts izvietot bez maksas.
14. Saņemot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
saskaņojumu par reklāmas
izvietošanu, jānomaksā pašvaldības nodeva.
V Atbildība par noteikumu
neievērošanu
15. Par šo noteikumu
pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs
vai zemes, ēkas vai cita objekta
īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs
vai nomnieks, ja uz viņa
pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota nesaskaņota reklāma.
16. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu 15.
punktā minētajām fiziskām un
juridiskām personām var tikt
piemērots naudas sods:
16.1. par reklāmas izvietošanu bez saskaņota projekta ar
Balvu novada pašvaldības
Būvvaldi - naudas sods Ls 20;
16.2. par reklāmas neuzturēšanu atbilstošā tehniskā
un vizuālā kārtībā - naudas sods
Ls 10.
17. Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir tiesīgas
Balvu novada Pašvaldības
policijas amatpersonas.
18. Administratīvo protokolu
izskata un lēmumu pieņem
Balvu novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
19. Personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu, drīkst uzlikt naudas sodu par pārkāpumu
pārkāpuma izdarīšanas vietā,
izsniedzot stingrās uzskaites
kvīti, gadījumos, kad pārkāpējs
neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu par administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10
“NODEVA PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 3.punktu un likuma
„Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 7.punktu.
1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās
(turpmāk - nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru,

nodevas maksāšanas kārtību un
atvieglojumus Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
2. Nodevu maksā fiziskas un
juridiskas personas, kuras saņem
no Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes reklāmas projekta
vai skices saskaņojumu.
3. Nodevas objekts un likmes:
3.1. Reklāmas izvietošana

publiskās vietās. Likme: 0.50
Ls/m2 dienā (t.sk. nepilna), 5.00
Ls/m2 mēnesī (t.sk. nepilns)
4. Ar nodevu par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās
nav apliekama juridisko personu izvietotā informācija,
kas informē par to veikto
uzņēmējdarbību, ja minētā
informācija izvietota tieši pie
attiecīgās juridiskās personas

uzņēmējdarbības
veikšanas
vietas.
5. Nodeva pilnā apmērā
tiek iekasēta pirms reklāmas
izvietošanas.
6. Nodeva iemaksājama
Balvu novada pašvaldības
pamatbudžetā.
7. No nodevas samaksas tiek
atbrīvotas pašvaldības iestādes
gadījumos, kad informācija

nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
8. Nodevu aprēķina un kontroli par nodevas samaksu pilnā
apmērā veic Balvu novada
pašvaldības Būvvalde.
9. Savlaicīgi nesamaksāto
nodevu piedzen likumā “Par
nodokļiem
un
nodevām”
paredzētajā kārtībā.
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Gaidāmas pārmaiņas izglītības un kultūras iestāžu darbā

Pēdējo nedēļu laikā Balvu
novada un jo īpaši pilsētas
iedzīvotājiem radušies jautājumi, kas saistīti ar izglītības un kultūras iestāžu
reorganizācijas plāniem. Balvu novada Domes Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāju Ivetu Tiltiņu lūdzām
komentēt izveidojušos situāciju.
Raksturojiet situāciju novada izglītības iestādēs pirmā
mācību pusgada noslēgumā.
Priecājos, ka Balvu novada izglītības iestādēs norit
pilnvērtīgs darbs. Neskatoties
uz pašreizējo situāciju valstī,
izglītības iestāžu darbinieki
strādā pēc labākās sirdsapziņas
un ar pilnu atdevi – norit
veiksmīgs mācību process, Balvu Amatniecības vidusskola un
Balvu pamatskola iesaistījušās
starptautiskajos
Comenius
projektos, noslēgumam tuvojas dabaszinību kabinetu modernizācijas projekts Balvu
Amatniecības vidusskolā, Sorosa fonda projektā iesaistījušās
Briežuciema un Balvu 2.pamatskola, 94 pedagogi iesnieguši
pieteikumus uz Eiropas Sociālā
Fonda mērķstipendijām dažādās
aktivitātēs. Novada pašvaldības
līmenī tiek domāts par bērnu
sociālajiem pabalstiem, pārvadāšanu, siltumu izglītības
iestādēs un, protams, par
Ziemassvētku dāvanām visiem,
neaizmirstot arī vidusskolēnus,
kuri saņems novada pašvaldības
sarūpētus „Balvu maiznieka”
kliņģerus.
Aktuāls kļuvis jautājums par
vairāku Balvu pilsētas skolu
reorganizāciju, apvienošanu,
pārvietošanu. Cik pamatotas ir
šādas pārmaiņas un kādi būs
ieguvumi no tām?
Ņemot vērā, ka ievērojami
samazinās valsts finansējums izglītībai un katra skola atkarībā
no skolēnu skaita saņem stingri noteiktu finanšu līdzekļu
daudzumu, īpaši aktuāls ir
kļuvis jautājums par to, kā izglītības sistēmai pastāvēt un
attīstīties reālā finansējuma
apstākļos. Tādēļ pašlaik notiek situācijas izpēte par Balvu
novada skolām un diskusijas par to, kā attīstīt izglītības
sistēmu, lai tajā ieguldītajai
naudai būtu vislielākā atdeve,
kas dotu vislabākos izglītošanas
un audzināšanas rezultātus,
neaizmirstot, ka galvenā prioritāte ir skolēns.
Šobrīd izskan
daudz un

dažādas domas. Ieinteresēti
ir visi – skolēni, skolotāji,
izglītības iestāžu vadītāji, vecāki, sabiedrība. Neslēpšu, ka
ir arī negatīva un noraidoša
attieksme. Paldies arī par to,
jo kritika norises liek analizēt
rūpīgāk. Ne vienmēr pārmaiņu
pamatotība un ieguvumi ir
redzami uzreiz. Ir jāpaiet laikam, lai pilnībā varētu novērtēt
procesa lietderību. Jebkurā
gadījumā sabiedrības viedokļi
un lietišķi priekšlikumi tiks
uzklausīti.
Lai skolu tīkla sakārtošana
būtu loģiska un profesionāla,
nepieciešams:
- apzināties novada skolu
optimizācijas nepieciešamību
un pamatotību;
- ievērot izglītības iestādes
specifiku un šādus kritērijus–
izglītības
kvalitāti,
skolas
darba efektivitāti, skolas piepildījumu;
- domāt, kas pēc optimizācijas
notiks ar nekustamo īpašumu–
ēkām;
- tikties ar skolēniem, vecākiem, skolotājiem, pagastu
pārvaldēm, apspriesties ar
sabiedrību, jo reorganizācijas
mērķis nav klusu pieņemt
lēmumu;
- veikt aprēķinus – kas
izdevīgāk skolēnam, ģimenei,
pašvaldībai;
- plānot un domāt, kas
pēc optimizācijas notiks ar
skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem.
Daudz laika un darba ir
pavadīts pie šī jautājuma
izpētes. Notikušas sanāksmes ar
skolu direktoriem, individuālas
diskusijas ar skolotājiem, vecākiem. Uzklausīti sabiedrības
viedokļi, veikta statistikas analīze, izanalizētas katras iestādes
pozitīvās iestrādnes, apzinātas
nepilnības, turpmākie mērķi.
3.decembrī Balvu skolu direktori tika uzaicināti uz sarunu pie
novada Domes priekšsēdētāja
J.Trupovnieka, kurā direktoriem
uz šo situāciju bija jāparaugās ne
tikai no savas skolas viedokļa,
bet kopskatā - kādu izglītības
sistēmu būtu jāveido Balvos.
Direktoriem tika uzdots mājas
darbs - sagatavot īsu, konkrētu
savas skolas prezentāciju par
skolas vīziju nākotnē.
3.decembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē
deputāti tika iepazīstināti ar
paveikto skolu tīkla sakārtošanā.
Savas domas izteica komitejas
deputāti:
E.Salmanis - pārmaiņas ir
nepieciešamas, mēs nevaram
turēties pie ēkām, kā pie kaut kā
ļoti būstiska. Tas nenozīmē, ka
atļausim tām ēkām pazust- galvenais, kur labi jutīsies bērns.
I.Ņikuļina - par izglītības reformu Balvos jau runājām 2004.
gadā. Veiktā analīze parādīja, ka
skolu skaits Balvos pakāpeniski
var sarukt. Mans viedoklis
ir tāds, ka Balvos ir Valsts
ģimnāzija, kura varētu atrasties

muižas ēkā (no vēsturiskā viedokļa), viena vidusskola no 1.12.klasei - pašreizējās Balvu
2.pamatskolas ēkā un viena
profesionālās izglītības iestāde Balvu Amatniecīas vidusskolā.
Nedrīkstam aizmirst, ka tepat
blakus ir Stacijas pamatskola.
Vajadzētu domāt par Tautas
universitātes izveidošanu Balvos.
S.Cunska - pārmaiņas ir
nepieciešamas, bet tām būtu jānotiek pakāpeniski - nākošgad
Balvu Amatniecības vidusskolā
netiktu uzņemti pirmklasnieki, bet skolēni no 2.-6.klasei turpinātu mācīties BAV.
Pievienojot BAV vakarskolas
programmu, skolēniem būtu
iespējams apgūt praktiskas
iemaņas. Pašvaldībai uzturēt
četru skolu ēkas pašreizējā
situācijā nav iespējams. Muiža
(Balvu pamatskola) vajadzīga
pieaugušajiem, bet bērniem liela, gaiša skola.
S.Pavlovska – Skatoties uz
jauno shēmu, redzu, ka Balvos ir visdemokrātiskākā sistēma – ir pieejama pirmsskolas, pamata, vispārējā vidējā,
mazākumtautību, tālākizglītība,
profesionālās ievirzes un pieaugušo izglītība. Saprotu, ka pārmaiņas ir vajadzīgas, bet pašai
konkrētu priekšlikumu nav. Bet
man kā deputātei ir jāpilda dotais solījums vecākiem un jācīnās par audzēkņiem, kuri vēlas
iegūt izglītību mazākumtautību
skolā.
A.Kazinovskis - Prieks,
ka sarunas paliek dziļākas
un nopietnākas. Nedrīkstam
neņemt vērā saimniecisko pusi
- tātad jārīkojas. Mēs esam
fakta priekšā. Pienācis laiks
izvērtēt,
vai
pakalpojumu
kvalitāte kļūst labāka. Mēs
nevienu skolu nelikvidējam.
1.-6.klasei jābūt kopā, tas ir
racionālākais risinājums, skolā
strādās kvalificēti pedagogi.
Arī vakarskola nebūs tāda, kāda
tā ir šobrīd. Jābūt pārmaiņām,
lai vakarskolā nemācītos visi
skolēni, kam negribas katru
dienu nākt uz skolu, bet, lai
mācītos tādi, kuriem tiešām ir
sarežģīti apstākļi. Pamatskolā
trūkst sporta zāles, stadiona.
Paliekot esošajā skolā - jāceļ
sporta zāle. Ja pilsētā jau tāda
ēka ir, tad kāpēc to nesakārtot
un celt jaunu?
Gribas teikt paldies visiem,
kuri iesaistās šī jautājumā
risināšanā. Paldies vecākiem,
kuri atnāk uz Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldi un izsaka savas domas. Ja novada vadība
nevēlētos uzklausīt sabiedrības
viedokli, tad droši vien lēmums
jau būtu pieņemts. Bet, saprotot
lēmuma svarīgumu, tas tiek ļoti
rūpīgi izvērtēts.
Diskusijas izraisījusi Balvu
bērnu un jauniešu
centra
pievienošana Balvu Kultūras
un atpūtas centram un Mākslas
skolas pārvietošana uz jauniešu centra telpām.

Par Balvu bērnu un jauniešu
centra pārvietošanu jautājums
jau izskanējis iepriekš – 2002.
un 2004.gadā. Pirms nonācām
pie šāda lēmuma tika analizēta
abu iestāžu darbība. Nevar
nepiekrist, ka gan Bērnu un
jauniešu centra, gan Kultūras un
atpūtas centra pamatuzdevums ir
attīstīt, popularizēt, organizēt un
atbalstīt tautas mākslu, radošo
kolektīvu darbību, nodrošināt
pasākumu pieejamību un brīvā
laika pavadīšanu. Arī vairākas
funkcijas - radošo un izglītojošo
pasākumu, Dziesmu un deju
svētku organizēšana, brīvā laika
pavadīšanas iespējas, interešu
grupu veidošana - ir raksturīgas
abām iestādēm.
Perspektīvā
pasākumu
plāns tiks veidots visa novada kontekstā. Tas nozīmē,
ka pasākumi nedublēsies un
būs pieejami visām vecuma
grupām.
Kultūras un atpūtas centram
darbs ar bērniem un jauniešiem
nebija tik plašs kā jauniešu
centram. Šobrīd šīs funkcijas
tiks uzticētas KAC. Līdz ar to,
kultūras centrā būs telpas un
speciālisti darbam ar jauniešiem.
Darbs tiks organizēts atbilstoši
viņu vēlmēm un vajadzībām.
Domājam, ka jaunieši uz
kultūras namu nāks ar prieku, jo
pēc mācību procesa, viņi vēlas
nomainīt vidi.
Ieguvums saistībā ar šo
reorganizāciju ir arī finansiāls
– darba algu ietaupījums,
samazināsies izdevumi pasākumu organizēšanai, saimnieciskie

izdevumi. Arī cilvēkresursu
un telpu izmantojums kļūs
racionālāks. Ieguvums ir arī
Balvu Mākslas skolai – skaistas
un piemērotas telpas un iespēja
pilnveidot šo vietu.
Pēc novada kultūras iestāžu
reorganizācijas to darbu koordinēs Kultūras un atpūtas
centrs. Kā izpaudīsies šī virsvadība?
Kultūras un atpūtas centrs
sadarbosies pagastu kultūras pasākumu plāna izstrādē, novada
kultūras politikas veidošanā,
sniegs metodisku palīdzību,
veidos vienotu kultūras datu
bāzes sistēmu. Zinot, ka KAC
un jauniešu centra speciālisti
ir radoši un zinoši, apzinās
kultūras darba prioritātes, prot
sadarboties, bažām nav pamata.
Uzskatu, ka ir izvēlēts veiksmīgs
sadarbības modelis.
Vai sagaidāmas kādas izmaiņas arī sporta darba organizācijas jomā?
Sporta darbu novadā sadarbībā ar Balvu sporta centru,
izglītības iestādēm, pagastu
pārvaldēm organizē Balvu
sporta skolas direktore Ludmila Beļikova. Ir sakārtota
sporta bāzu izmantošana gan
izglītības procesam, gan citām
sporta aktivitātēm. Noteikts,
ka prioritāte ir mācību procesa nodrošināšana un sporta
izglītības īstenošana. Prieku
sagādā sporta skolas audzēkņu
sasniegumi dažāda mēroga sacensībās un tas, ka sestdienās un
svētdienās dažādas sacensības
vērot no malas nāk līdzjutēji.

Atjaunots Kubulu Kultūras nams

28.novembrī ar ieskandināšanas un iedancošanas pasākumu „ Notikums Nr.1” durvis vēra atjaunotais Kubulu pagasta kultūras nams.
Vērienīgo remontu, kura kopējās izmaksas ir 51 399, 84 lati, veica
SIA „Ozolmājas”. Finansējums projekta realizēšanai ņemts no pagastu apvienošanai paredzētajiem līdzekļiem.
Pagasta kultūras nama vadītāja Maija Laicāne informēja, ka
nopietni remonti kultūras namā nebija veikti kopš tā nodošanas
ekspluatācijā 1972.gada decembrī.
Renovācijas projekta realizācijas rezultātā nomainīti griesti lielajā zēlē, mazajā zālē, foajē, garderobē, ģērbtuvē. Lielajā
zālē ir sakārtotas sienas un tapis jauns sienas gleznojums, ko
paveica māksliniece Dace Grīnvalde no Valmieras, nomainīta
elektroinstalācija. Kultūras nama mazajā zālē ierīkots izstāžu zāles
apgaismojums. Zālēs noslīpēts un nolakots parkets. Foajē telpās
un garderobē ieklāts jauns flīžu segums. Ar flīzēm atjaunotas
kāpnes uz otro stāvu. Namā ierīkota ventilācija un ugunsdrošības
signalizācijas sistēma, nomainītas nolietojušās durvis, pilnībā
izremontēts administrācijas kabinets, garderobē uzstādīti jauni pakaramie.
Atklāšanas pasākumā savu 10 gadu jubilejas koncertu sniedza
Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis Anastasijas Ločmeles
vadībā, bet ballē muzicēja populārā grupa „Apvedceļš”.
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Cienījamais Balvu novada iedzīvotāj!

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
13.decembrī plkst.14.00 Trešās Adventa sveces iedegšana vainagā kopā ar senioru kori „Pīlādzis”
un dziedāšanas pulciņa dalībniekiem.
15.decembrī plkst.19.00 Apvienības „Austrumu robeža” (Rīga) viesizrāde – Z.Zundes muzikāla
komēdija „Trīs grašu omlete”. Titullomās Andris Daņiļenko, Zane Jančevska.
19.decembrī plkst.13.00 Balvu Tautas teātra studijas izrāde bērniem „Lauku pele un pilsētas pele”.
Ieejas maksa Ls 1,20.decembrī plkst.14.00 Ceturtās Adventa sveces iedegšana vainagā kopā ar deju kopām un vokālo
ansambli „Pārdomu Vējš”.
25.decembrī plkst.20.00 Ziemassvētku balle kopā ar Ziemassvētku vecīti un duetu “IR” no Ludzas.
Iespēja rezervēt galdiņus. Ieejas maksa Ls 2,-Darbosies bufete.
26.decembrī plkst.16.00 Tautas pūtēju orķestra „Balvi” koncerts. Ieeja bezmaksas.
27.decembrī plkst.15.00 Baltinavas amatierteātra „Palādas” viesizrāde Danskovīte „Tāva meitas”.
Ieejas maksa Ls 1,28.decembrī plkst.11.00 Vilks un Žagata kopā ar draugiem ielūdz uz bērnu eglītes sarīkojumu
„Sniegavīra Jaunais gads”. Ieejas maksa Ls 1,-, iepriekšēja pieteikšanās.
30.decembrī plkst.22.00 Vecgada balle kopā ar dīdžejiem no „Ananasa” Aldi, Aivaru un Ritvaru.
Ieejas maksa ls 1.50 un 2,1.janvārī Svētku salūts. Plkst.1:00 Jaungada balle kopā ar Dj Čivix un grupu „Laikam līdzi” no
Rēzeknes. Ieejas maksa Ls 2,Balvu muižas koncertzālē
12.decembrī plkst.18.00 Jauktā kora “Mirklis” koncerts “Ziemassvētkus gaidot”.
Balvu Mūzikas skolā
18.decembrī plkst.17.00 audzēkņu Ziemassvētku koncerts.
Balvu Novada muzejā
Atis Bambāns NO - AP - ŪDEŅI... (pastelis) Tikšanās ar mākslinieku 17. decembrī plkst. 16.00
Naudaskalnā
26.decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku vecītis ielūdz uz svētku egli Balvu pagasta pirmsskolas vecuma bērnus. Plkst.19.00 Ziemassvētku dziesmu koncertu „Caur balto sveces liesmu” sniedz Balvu
pagasta jauktais vokālais ansamblis ”Malduguns”. Plkst.21.00 Diskoballe.
Krišjāņos
22.decembrī plkst.12.00 Pirmskolas vecuma bērniem Ziemasvētku eglīte “Rūķa brīnumsapnis”
25.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku koncerts ar Vectilžas pagasta pašdarbnieku piedalīšanos.
Plkst.21.00 Balle kopā ar ansambli “Draugi”, ieeja brīva.
Tilžā
27.decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem. Plkst.18.00 Tematisks
pasākums ”Es atnācu uguntiņu”. Plkst.21.00 - Balle spēles ans.”Ginc & Es” Ieeja brīva
Briežuciemā
16. decembrī plkst. 16.00 Tikšanās ar dzejnieci un žurnālisti Zinaidu Loginu
18. decembrī plkst.19.00 Pirmssvētku vakarēšana
21. decembrī plkst.11.00 Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
25. decembrī plkst.20.00 Pasākums ‘’Balti nāca Ziemassvētki’’ un Deju vakars
Maksājot rēķinus, varat laimēt. Tagad ir īstais laiks veikt savus maksājumus Hipotēku bankas
filiālē vai internetbankā HipoNet, jo norisinās loterija „Es mīlu rēķinus!” Veiciet 10 pārskaitījumus
un laimējiet galveno balvu – 300 latus Jūsu rēķinu apmaksai! Lai piedalītos Ikmēneša laimestu izlozē,
klientam no sava norēķinu konta jāveic vismaz divi maksājumi mēnesī. Lai piedalītos Lielo laimestu
izlozē, klientam jāveic vismaz desmit maksājumi laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 23.decembrim. Ikmēneša laimesti ir 18 naudas balvas 50 latu vērtībā, bet Lielie laimesti - 3 Lielās naudas balvas
300 latu vērtībā.
Izvēlieties izdevīgāko kredītkarti! Piesakoties Eko kartei līdz 31.decembrim, saņemsiet dāvanu
karti 10 latu vērtībā pirkumiem grāmatnīcā. Ar Eko karti var izmantot visas MasterCard Standard
kredītkartes priekšrocības visā pasaulē, piemēram, ārzemēs iepirkties bez komisijas maksas, bet Latvijā
saņemt atlaides pie sadarbības partneriem. Ar Eko karti lētāki pirkumi ir Jāņa Rozes grāmatnīcās, X
Sportā, Biotēkās un citos veikalos. Tagad tā ir pieejama arī bez kredīta limita.
Izdevīgi piedāvājumi pensijas saņemšanai. Hipotēku banka klientiem, kuri sasnieguši 62 gadu
vecumu, piedāvā bez maksas saņemt vairākus bankas pakalpojumus: norēķinu konta atvēršanu, internetbankas HipoNet pieslēgšanu un lietošanu, kā arī maksājumu kartes Maestro izsniegšanu. Par
maksājumu kartes lietošanu klientiem parasti jāmaksā reizi gadā; pensionāru ērtībai banka piedāvā
iespēju maksāt tikai 25 santīmus mēnesī.
Izmantojiet maksājumu kartes. Šobrīd ar Hipotēku bankas maksājumu kartēm mūsu klienti var
izņemt skaidru naudu bez papildus komisijas maksas vairāk kā 620 bankomātos, tas ir, katrā otrajā
Latvijas bankomātā.
Izmantojiet Hipotēku bankas un Western Union sadarbību! Hipotēku bankā varat nosūtīt un
saņemt naudu no sev tuviem cilvēkiem gan ārzemēs, gan Latvijā.
Atveriet algas kontu un saņemiet atlaides! Saņemot algu Hipotēku bankā, konta atvēršana algas
saņemšanai, internetbankas HipoNet izmantošana bez maksas, skaidras naudas izņemšana Hipotēku
bankas, Latvijas krājbankas, SEB bankas, Parex bankas, Rietumu bankas bankomātos bez maksas,
samazināta kartes lietošanas gada maksa.
Plašāku informācija Hipotēku bankas Balvu norēķinu grupā, Bērzpils ielā 2 vai, zvanot pa tālruni
64522349, vai internetā www.hipo.lv.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

1. Kādus pasākumus Jūs apmeklētu vislabprātāk?
Koncertus ar viesmākslinieku piedalīšanos
Profesionālās / amatierteātra izrādes
Pašdarbības kolektīvu koncertus
Deju vakarus un diskotēkas
Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem
Citi pasākumi__________________________________________
2. Nosauciet tās vietas Balvu novadā, kuras Jūs ieteiktu apmeklēt
mūsu novada viesiem!
_____________________________________________________
3. Nosauciet trīs darbus, kas Balvu novada pašvaldībai būtu jāveic
tuvākajā laikā!
1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________
4.Kādus sociālos pakalpojumus vēl būtu jāpiedāvā Balvu novadā?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. Iesakiet, lūdzu, Balvu novada iedzīvotāju, kurš, Jūsuprāt, būtu
pelnījis saņemt Atzinības rakstu! Lūgums norādīt, par kādiem nopelniem. (Var minēt vairākas kandidatūras)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6. Kā Jūs novērtējat situāciju pēc novada veidošanās šajās
jomās? (1-apmierina; 2-neapmierina; 3-daļēji apmierina,
4-uz mani tas neattiecas).Ierakstiet atbilstošo ciparu!
Kultūras pasākumu pieejamība
_________________________________________________
Izglītības kvalitāte vispārējās izglītības iestādēs
_________________________________________________
Izglītības pieejamība
_________________________________________________
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Tuvojas gada beigas, kad izvērtējam paveikto un plānojam nākotnes
darbības virzienus. Mums ir svarīgs arī Jūsu – novada iedzīvotāju
– viedoklis. Lūdzam aizpildīt šo anketu. Anketas ir anonīmas.
Lūdzam tās iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a,
līdz šī gada 30.decembrim. Anketas elektroniskā versija ir pieejama Balvu mājas lapā www.balvi.lv. Ļoti ceram uz atsaucību!
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Bērnu atpūtas un sporta laukumu pieejamība
_________________________________________________
Aktīvā sporta iespējas novadā
_________________________________________________
Brīvā laika pavadīšanas iespējas
_________________________________________________
Iespēja pārkvalificēties, studēt kursos
_________________________________________________
Iespēja nokļūt uz Balviem
_________________________________________________
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas funkcionēšana
_________________________________________________
Atkritumu saimniecība
_________________________________________________
Informācijas pieejamība
_________________________________________________
Sociālās palīdzības pakalpojumu pieejamība tuvu dzīvesvietai
_________________________________________________
Drošība un kārtība
_________________________________________________
7. Jūsu vecums un dzīvesvieta_________________________
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Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par
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