Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2009. gada 22.septembris

2. (2.) numurs

Novada vadība uzrunā uzņēmējus
10.septembrī Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Jānis
Trupovnieks uz tikšanos novada domē aicināja Uzņēmējdarbības
konsultatīvo
padomi un aktīvākos novada
uzņēmējus, lai sniegtu ieskatu pašvaldības darbībā,
uzklausītu Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes līdzšinējās darbības rezultātus un
noskaidrotu, kādas sadarbības iespējas ar pašvaldību
uzņēmēji saskata jaunajā
novadā.

Veidojas dialogs
Uzņēmēji atzina, ka pašvaldības izsludinātajos iepirkumos pretendenti, ar kuriem
slēdz līgumus, gandrīz nekad
nav vietējie uzņēmēji. Viens no
iemesliem ir tas, ka vietējiem
uzņēmumiem cenu ziņā ir grūti
konkurēt ar lielajām firmām.
Nereti konkursos uzvar firmas,
kas ir vietējo uzņēmumu preču
piegādātāji. Uz to Saimnieciskās
pārvaldes vadītājs Sandis Puks
atbildēja, ka nereti iemesls tam
ir neprecīzi sakārtota pieteikuma dokumentācija. Viņš aicina
rūpīgi izstudēt konkursa nolikumu, lai nepieļautu kļūdas iesniedzamajos
dokumentos.
Līdz šī gada beigām spēkā ir
visi iepriekš noslēgtie iepirkumu līgumi. Ar jauno gadu
tiks izsludināti jauni iepirkumi un slēgti jauni līgumi.
Ieviesīs arī jaunu principu
iepirkumu rīkošanā. Kā līdz
šim, arī turpmāk Saimnieciskā
pārvalde, veidojot iepirkumu tehniskos nosacījumus,
konsultēsies
ar
vietējiem
profesionāļiem attiecīgajā jomā.
Gan Domes priekšsēdētājs,
gan Saimnieciskās pārvaldes
vadītājs saskata perspektīvu
publiskās – privātās partnerības
veicināšanā. Ir iecere vairāk
sludināt iepirkumus arī uz tādām
darbības jomām, kuras līdz šim
veica p/a „San-Tex”. Attīstot
konkurenci, uzlabosies gan pakalpojuma sniegšanas kvalitāte,
gan piedāvātā cena.
Saimnieciskā pārvalde plāno
organizēt sanāksmi uzņēmējiem, kurā sniegs jaunāko
informāciju par visu, kas saistās
ar iepirkumiem un vietējo
uzņēmēju iespējām piedalīties
tajos.
Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Ģirts Teilāns informēja, ka padomes uzdevums ir noteikt vei-

du, kā pašvaldība var atbalstīt
un veicināt uzņēmējdarbību.
Padome ir izstrādājusi Balvu novada uzņēmējdarbības
stratēģiskos darba virzienus.
Pirmais virziens ietver dažādu pasākumu, semināru
organizēšanu,
informācijas
sniegšanu, biznesa inkubatora
ieviešanu, vietējo uzņēmēju
konkurētspējas paaugstināšanu
pašvaldības iepirkumos, uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras attīstīšanu, dokumentu aprites paātrināšanu
pašvaldībā.
Otrs
darbības
virziens, ir biznesa izglītība.
Būtiski ir veicināt profesionālās
izglītības iegūšanas iespējas,
saglabāt augstskolu filiāles tuvāk dzīvesvietai, skolās ieviest
nestandarta biznesa programmas. Atzinīgi vērtējams tas, ka
Balvu ģimnāzija jau sadarbojas
ar „Junior Achievement – Latvija”, un skolēniem ir iespēja
apgūt biznesa izglītību, gūt praktiskas iemaņas. Trešais virziens
ir darbs pie investoru politikas.
Ir jādefinē sadarbības veidi
– kas mums ir nepieciešams,
kādas ir mūsu iespējas dabas
resursu, teritoriālā, ģeogrāfiskā
novietojuma kontekstā un ko
mēs varam piedāvāt investoram.
Aktīvi jādarbojas investoru
piesaistīšanā, nevis jāgaida, kad
viņi paši pieteiksies. Līdzšinējā
dažādos pieredzes apmaiņas
braucienos un projektā ,,Biznesa inkubatora – ekonomiskās
attīstības instrumenta – izpēte”
iegūtā pieredze rāda, ka vairākās
Eiropas valstīs tā sauktie biznesa
inkubatori vai biznesa inovāciju
centri ir efektīva pašvaldības
un uzņēmēju sadarbības forma.
Arī Balvu novada pašvaldībai
ir būtiski izlemt, vai šāda veida
centrs veicinās uzņēmējdarbības
attīstību mūsu novadā. Ja tāds
ir nepieciešams, tad, kāds ir
ieguldījums no pašvaldības
puses, kādas ir jomas, kuras
jāatbalsta, kur varētu būt tāda
centra atrašanās vieta un citi
jautājumi.

Iepazīstas ar ojektiem
14.septembrī Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
pārstāvji un vairāki pilsētas
uzņēmēji apmeklēja divus
pašvaldībai piederošus objektus, kuri šobrīd ir rekonstrukcijas stadijā. Novada domes
priekšsēdētājs J.Trupovnieks un
izpilddirektore I.Kaļva aicināja
uzņēmējus apskatīt bijušo Bal-

Pieņemšanas laiki
Balvu novada Domes
priekšsēdētājs J.Trupovnieks,
priekšsēdētāja vietnieki
A.Kazinovskis un I.Ņikuļina,
pašvaldības izpilddirektore
I.Kaļva iedzīvotājus pieņem:
pirmdienās no pl.9.00 – 12.00,
trešdienās no pl.13.00 – 17.00.
vu slimnīcas ķirurģijas korpusu Vidzemes ielā un muižas
klēti Brīvības ielā, novērtēt
paveikto, kā arī izteikt savus
priekšlikumus par to, kā šīs ēkas
lietderīgi izmanot nākotnē.
Viens no priekšlikumiem bija
ķirurģijas ēkā atvērt kādu augstskolas filiāli. J.Trupovnieks
uzsvēra, ka mūsu novada attīstībai svarīgi ir atvērt kādu
ražotni, lai radītu jaunas darbavietas. Ēkā varētu veidot biznesa inkubatoru un, kā pašvaldības
izstrādātajā projektā ieplānots,
dot iespēju attīstīties jauniem uzņēmumiem. Vēl viens
priekšlikums ir šajā ēkā izveidot modernu konferenču zāli,
jo mūsu novadā nav atbilstoši
mūsdienu prasībām iekārtotas
vietas, kur rīkot konferences.
Uzņēmēji atzina, ka Balvu
novadā būtu vērtīgi izveidot
uzņēmējdarbības konsultatīvo
centru. Šādā centrā būtu jāpiedāvā plašs pakalpojumu
klāsts uzņēmējiem – juridiskās
konsultācijas, grāmatvedības
pakalpojumi, informācija par
dažādām ES un valsts atbalsta
programmām, jāsniedz palīdzība projektu izstrādē, jāorganizē
semināri, jānodrošina iespēja
nokārtot tirdzniecības atļaujas
utt. Tas darbotos kā “vienas pieturas aģentūra”, kur uzņēmējs
uz vietas varētu saņemt dažāda
veida palīdzību.
Diskusijas dalībnieki secināja, ka nepieciešams piesaistīt
augsti profesionālu biznesa
organizēšanas speciālistu, kurš
atbildētu par uzņēmējdarbības
attīstību novadā, būtu arī saimnieks šai ēkai un spētu efektīvi
darboties.
Uzņēmēji iepazinās arī ar
muižas klēti, uz kuru drīzumā
plāno pārcelties Balvu Novada muzejs. Remontdarbi
klētī tuvojas noslēgumam –
izremontēti speciālistu kabineti,
krājuma telpas, izstāžu zāle,
uzstādītas muzeja specifiskajām

vajadzībām nepieciešamās klimata kontroles iekārtas, ērts
lifts apmeklētājiem ar īpašām
vajadzībām.
Tagad
vecās
klēts telpas jāpiepilda ar jaunu
kvalitatīvu saturu. Muzeja
pagrabā ar senām velvēm sagatavota telpa restorānam vai
kafejnīcai. Diemžēl uzņēmēju
intereses par iespējām darboties
šajās telpās praktiski nav.
Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis par to, ka uzņēmējdarbības attīstības pamatā ir arī
pašu vietējo uzņēmēju vēlme un
māka sadarboties ar pašvaldību.
Lai veicinātu dialoga veidošanos starp uzņēmējiem
un pašvaldību, šādas tikšanās
turpmāk notiks regulāri. Visi
uzņēmēji ir aicināti izteikt
savu viedokli par iespējamām
sadarbības formām un minēto
ēku tālāko apsaimniekošanu.

Noslēdz sadarbības
līgumu
18.novembrī Rēzeknē tika
noslēgts sadarbības līgums
starp Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru, Rēzeknes
pilsētas Domi, Balvu novada pašvaldību un Latgales
Aparātbūves
tehnoloģisko
centru. Līgums paredz apvienot spēkus kopīgas darbības
organizēšanai un veikšanai
ar nolūku veicināt reģiona
ekonomikas
konkurētspēju,
sekmējot jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanos, sekmēt
jaunu komersantu attīstību Rēzeknes pilsētas un Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Līguma ietvaros paredzēts
nodrošināt informāciju un konsultācijas iedzīvotājiem par
jaunu komersantu attīstības iespējām, konsultēt iedzīvotājus
par biznesa idejas dzīvotspēju,
sniegt biznesa inkubācijas pakalpojumus, veicināt Rēzeknes
pilsētas un Balvu novada kā
pievilcīgu investīciju teritoriju
atpazīstamību.

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtība
Balvu novada pašvaldības
budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļa informē,
ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams šādi :
- par pagastu teritorijās esošajiem īpašumiem nodoklis jāmaksā tāpat kā līdz šim
– attiecīgās pagasta pārvaldes
kontā;
- par pilsētas teritorijā esošu
nekustamo īpašumu nodoklis
jāmaksā jaunā Balvu novada
pašvaldības kontā.
Saņēmējs: Balvu novada pašvaldība, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Reģ. nr. 90009115622
Konts:
LV93UNLA0050014291739,
vai arī p/a „ San-Tex” norēķinu
centrā Balvos, Teātra ielā 2

Uzmanību
Balvu iestādēm un
uzņēmumiem!

Lūdzam noslēgt līgumus ar
pašvaldības aģentūru “SanTex” par lapu izvešanu.

Aicina Miķeļdienas
gadatirgus

26. septembrī plkst 11:00
Balvu pagastā pie Naudaskalna ezera Miķeļdienas jampadracis ar tirgošanos ”Pārdevu
Miķeli par vienu rubuli”,
kur iedzīvotāji aicināti tirgot,
reklamēt, mainīt, pirkt, vai labi
pavadīt laiku. Aicinām tirgot
visu, kas izaudzis dārzā, vākts
mežā vai paša roku darināts.
No Jūsu atnestajām rudens
veltēm rīkosim konkursus.
Tirgus dienu skanīgāku darīs
pašdarbnieku
priekšnesumi.
Būs arī sacensības, atrakcijas, umurkumurs, senu amatu
prasmju apgūšana, jautrība un
Miķeļdienas mielasts – dārzeņu
sautējums.
Informācija pie Ainas Bisenieces vai pa tālruņiem 26465199,
64522521.
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Dome lēma

27. augusta
Domes sēde
Par direktoru iecelšanu
Iecēla R.Cibuli Balvu Centrālās
bibliotēkas direktores amatā;
L.Ločemeli Briežuciema pamatskolas direktores amatā un
R.Bukšu Stacijas pamatskolas
direktores amatā.
Atbrīvoja I.Naļivaiko no Balvu rajona interešu izglītības
metodiskā centra direktores
amata ar 2.septembri.
Par saistošajiem noteikumiem
Pieņēma saistošos noteikumus ”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Balvu novadā”.
Saistošie noteikumi stāsies
spēkā nākošajā dienā pēc to
publicēšanas izdevumā “Balvu
Novada Ziņās”.
Par sociālajiem pabalstiem
Noteica
trūcīgas
ģimenes
statusu 4 ģimenēm Kubulu
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimenei un piešķīra
vienreizējo sociālo pabalstu
Ls 30,00 apmērā 1 personai
Bērzkalnes pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 3 ģimenēm un
piešķīra vienreizējo sociālo pabalstu 2 ģimenēm par kopējo
summu Ls 55,00 Briežuciema
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimenei un piešķīra
GMI pabalstu 1 ģimenei, vien-

10.septembra
Domes sēde
Par saistošo noteikumu
pieņemšanu
Pieņēma saistošos noteikumus: “Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu”; “Par topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Balvu novadā”. Saistošie noteikumi
stāsies spēkā nākošajā dienā pēc
to publicēšanas „Balvu Novada
Ziņās”. Pieņēma saistošos noteikumus „Par Balvu novada
teritorijas plānojumu”. Lēmums
stāsies spēkā ar tā parakstīšanu.
Par nodošanu īpašumā
Pārņēma valsts dzīvojamo māju
neprivatizētās daļas novada
pašvaldības īpašumā.
Par pirmpirkuma tiesībām
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Senlejas”, Balvu pagastā.
Par samaksas samazinājumu
Noteica samaksas apmēra
samazinājumu par 15 personu izpērkamajām zemes
vienībām, balstoties uz šādiem nosacījumiem: par zemes lietošanas laiku līdz tās
pieprasīšanai īpašumā; par nepilngadīgiem bērniem ģimenē;
par darba stāžu lauksaimniecībā
un
mežsaimniecībā.
Par telpu nomu
Iznomās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
telpas Tilžā uz 5 gadiem. Notei-

reizējos sociālos pabalstus 8
iedzīvotājiem par kopējo summu Ls 233,84 Balvu pagastā;
vienreizējos materiālos pabalstus Vectilžas pagastā par kopējo
summu Ls 307,00: 8 ģimenēm
mācību līdzekļu iegādei – Ls
195, 3 personām ārstēšanās
izdevumiem – Ls 57, 1 personai
piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu Ls 55.
Par ievietošanu pansionātā
Ievietos vienu Balvos un vienu Kubulu pagastā deklarētu
personu pansionātā “Balvi”.
Uzturēšanas izmaksas segs
no Sociālās pārvaldes un Kubulu pagasta pārvaldes budžeta
līdzekļiem.
Par nosaukuma maiņu
Veica izmaiņas Balvu rajona
interešu izglītības metodiskā
centra nosaukumā, mainot
nosaukumu uz „Balvu bērnu un
jauniešu centrs” un apstiprināja
nolikumu.
Par nolikumu apstiprināšanu
Apstiprināja Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra, Balvu Centrālās
bibliotēkas, Balvu novada Vides komisijas, Balvu novada
Administratīvās komisijas nolikumus.
Par kārtības apstiprināšanu
Apstiprināja pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas kārtību novada
pirmsskolas izglītības iestādēs.
ca nomas maksu – 0,50 Ls/m2
mēnesī (bez PVN).
Par grozījumiem
Izdarīja grozījumus novada
Domes lēmumā „Par Balvu
2.pamatskolas maksas pakalpojumiem” un izteica to šādā
redakcijā „8. Virtuves noma Ls
45,00 mēnesī”.
Par sociālajiem pabalstiem
Noteica: trūcīgas ģimenes statusu 9 ģimenēm Kubulu pagastā;
trūcīgas ģimenes statusu 11
ģimenēm un piešķīra vienreizējo
sociālo pabalstu Ls 70,00 vienai
personai Bērzkalnes pagastā;
trūcīgas ģimenes statusu 12
ģimenēm un piešķīra vienreizējo
sociālo pabalstu 3 ģimenēm
par kopējo summu Ls 94,00
Briežuciema pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 9 ģimenēm un
vienreizējos sociālos pabalstus
23 ģimenēm par kopējo summu Ls 958,09 Balvu pagastā;
trūcīgas ģimenes statusu 11
ģimenēm un piešķīra GMI pabalstu 1 personai, vienreizējos
sociālos pabalstus 8 ģimenēm
par kopējo summu Ls 172,00
Bērzpils pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 4 ģimenēm
un vienreizējos sociālos pabalstus 1 personai Ls 10,00
Krišjāņu pagastā; vienreizējos
sociālos pabalstus 6 ģimenēm
par kopējo summu Ls 220,00
Vectilžas pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimenēm un
piešķīra vienreizējos sociālos
pabalstus 3 ģimenēm par kopējo
summu Ls 190,00 Lazdulejas

Apstiprināja Interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību novadā.
Apstiprināja Valsts budžeta
mērķdotācijas pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām sadales kārtību
novadā. Atļāva Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldei
koriģēt un pārdalīt Balvu novadam paredzētās mērķdotācijas pedagoģisko likmju apmaksai minimālā izglītības standarta
realizācijai atsevišķās novada
izglītības iestādēs.
Par pašvaldībai piekrītošās
zemes nomu
Lēma par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu, noteica nomas
maksu un nolēma slēgt nomas
līgumus.
Par samaksas apmēra
samazinājumu
Noteica samaksas apmēra
samazinājumu par 9 personu
izpērkamajām
zemes
vienībām, balstoties uz šādiem nosacījumiem: par zemes lietošanas laiku līdz tās
pieprasīšanai īpašumā; par nepilngadīgiem bērniem ģimenē;
par darba stāžu lauksaimniecībā
un mežsaimniecībā.
Par zemes gabala iznomāšanu
Atļāva iznomāt Lazdulejas pagasta lauku iedzīvotāju biedrībai
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimenēm un piešķīra
GMI pabalstu 1 personai Ls
24,70 Vīksnas pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 17 ģimenēm un
piešķirt GMI pabalstu 1 ģimenei,
vienreizējos sociālos pabalstus
26 ģimenēm par kopējo summu
Ls 829,35 Tilžas pagastā.
Par direktora iecelšanu
Iecēla I.Supi Balvu bērnu un
jauniešu centra direktores
amatā un noteica amatalgu Ls
350 mēnesī.
Par darba algas likmēm
Apstiprināja novada pašvaldības
izglītības
iestāžu
vadītāju
mēneša darba algas likmes ar
1.septembri: Balvu ģimnāzijas
direktoram
V.Šļuncevam,
Balvu Amatniecības vidusskolas direktorei S.Cunskai un
Balvu pamatskolas direktorei
M.Pimanovai, – Ls 486,00;
Balvu 2.pamatskolas direktorei
T.Čudarkinai un Briežuciema
pamatskolas direktorei L.Ločmelei - Ls 447,00; Balvu vakara
(maiņu) vidusskolas direktorei
A.Eizānei, Bērzpils vidusskolas
direktorei I.Stepānei, Tilžas vidusskolas direktoram V.Čeksim,
Stacijas pamatskolas direktorei R.Bukšai, Balvu Mūzikas
skolas direktoram E.Salmanim
un Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis” vadītājai
M.Voikai, - Ls 471,00; Tilžas
internātpamatskolas direktorei
I.Bērzišai un Balvu Sporta
skolas direktorei L.Beļikovai
- Ls 508,00; Balvu Mākslas

„Lazduleja” zemes vienības daļu no Balvu novada pašvaldības
zemes īpašuma „Administratīvā
ēka” Lazdulejā. Pagarināja
Balvu pagastā noslēgto zemes
nomas līgumu ar personu par
novada pašvaldībai piekrītošā
zemes gabala Verpuļeva 511
iznomāšanu uz 20 gadiem. Nomas maksu gadā noteica 1,5%
(ar PVN) apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Par maksas pakalpojumiem
Noteica maksu par Balvu peldbaseina, Tilžas un Bērzpils vidusskolu, Briežuciema pamatskolas, Balvu ģimnāzijas, Tilžas
internātpamatskolas,
Balvu
2.pamatskolas, Balvu pamatskolas, Balvu Amatniecības
vidusskolas, Stacijas pamatskolas, Dzimtsarakstu nodaļas
sniegtajiem pakalpojumiem ar
1.septembri.
Noteica nomas maksu par Balvu Mūzikas skolas mūzikas
instrumentu
izmantošanu
– Ls 1 mēnesī. Mūzikas
skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu izglītības programmu apguvei noteica Ls 5
mēnesī.
Noteica komisijas maksu par
p/a „SAN-TEX”
Norēķinu
centrā sniegto pakalpojumu Ls
0.20, t.sk. PVN ar 1.septembri.
Noteica maksu par interešu
izglītības pieaugušo neformālās
izglītības programmas licencēšanu novadā Ls 25, plus
PVN.
skolas direktorei E.Teilānei un
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sienāzītis” vadītājai
I.Barinskai - Ls 457,00; Tilžas
pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājai V.Belindževai – Ls
350,00; Kubulu pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājai
L.Bukovskai – Ls 370,00;
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai I.Korlašai
– Ls 344,00.
Par atļauju savienot amatus
Atļāva
I.Tiltiņai
savienot
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas amatu ar
Izglītības valsts kvalitātes
dienesta vispārējās izglītības
akreditācijas komisijas ekspertes un Bērzpils vidusskolas
interešu izglītības skolotājas
amatu.
Atļāva I.Ločmelei savienot
pašvaldības Vispārējās un
juridiskās nodaļas vadītājas
amatu ar Pastāvīgās iepirkumu
komisijas, Administratīvo aktu
strīdu komisijas, Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku
un politiski represēto personu
lietu komisijas locekļa amatu,
Balvu rajona padomes juriskonsulta amatu, kā arī Balvu rajona
padomes Piemaksu par darba
kvalitāti noteikšanai Balvu rajona izglītības iestāžu vadītājiem
komisijas locekļa amatu.
Atļāva D.Tutiņai savienot
pašvaldības Budžeta plānošanas
un grāmatvedības nodaļas
vadītājas amatu ar Pastāvīgās
iepirkumu komisijas locekļa

Par atļaujām savienot amatus
Atļāva R.Krūmiņai savienot
Bāriņtiesas
priekšsēdētājas
amatu ar Latvijas Bāriņtiesas
asociācijas valdes locekles,
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas priekšsēdētājas
un novada Administratīvās
komisijas priekšsēdētājas amatu; N.Dimitrijevam savienot
novada Domes deputāta amatu
ar pašvaldības Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
amatu un ātrās palīdzības šofera
amata pienākumu veikšanu
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienestā.
Par izmaiņām komisiju
sastāvā
Izslēdza no Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisijas sastāva Kupravas pagasta padomes pārstāvi
A.Garo. Atbrīvoja S.Šalajevu
no novada Vides komisijas un
Ārkārtas situācijas komisijas
locekļa pienākumiem. Ievēlēja
Balvu novada Vides komisijas
sastāvā M.Jeromanovu.
Par finansējuma piešķiršanu
Nolēma piešķirt papildus finansējumu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām laika periodam no
šī gada 1.septembra līdz 31.decembrim par kopējo summu Ls
23 230 no pašvaldības 2009.
gada budžeta līdzekļiem.
amatu, Balvu rajona padomes
Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītājas amatu, kā
arī ar Balvu rajona padomes
Piemaksu par darba kvalitāti
noteikšanai
Balvu
rajona
izglītības iestāžu vadītājiem
komisijas locekļa amatu.
Par grozījumiem amata
vienību sarakstā
Izveidoja jaunu amata vienību
novada pašvaldības Vispārējā
un juridiskajā nodaļā – „arhivārs
– 1 amata vienība”.
Par līdzfinansējumu
Nolēma piedalīties projektā
Sorosa Fonds – Latvijā
izsludinātajos projektu konkursos: ,,Dāvāsim skolām otro elpu”
un nodrošināt līdzfinansējumu
atbalsta gadījumā 2,5 % no
projekta kopējās tāmes 25 000
EUR;
,,Daudz siržu - viena zeme
un valoda” un nodrošināt
līdzfinansējumu atbalsta gadījumā 1,5 % no projekta
kopējās tāmes 25 000 EUR;
,,Fēnikss: Briežuciema pamatskolas glābšanas misija 2009.
- 2011.” un atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
3% no projekta kopējās tāmes
25 000 EUR.
Par pienākumu veikšanu
Atļāva R. Cibulei no 10.septembra līdz 31.decembrim veikt
Balvu centrālās bibliotēkas direktora amata pienākumus uz
0.5 likmēm.
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15.septembra
Domes sēde
Par amata likvidēšanu
Likvidēs pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata vienību
ar 1.oktobri. Nolēma atbrīvot
R.Bombānu no pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata ar
1.oktobri, saskaņā ar darbinieku
skaita samazināšanu.
Par darba samaksu
Noteica, ka ar 1.oktobri novada
Domes priekšsēdētāja otrais
vietnieks amata pienākumus
veic nepilnu darba laiku - 20
stundas nedēļā, nosakot amatal-

gu Ls 473 mēnesī. Samazināja
novada domes deputātiem
un deputātiem, kas veic
pastāvīgo jautājumu komiteju
priekšsēdētāja
pienākumus,
mēneša atlīdzību par darbu
domes un komiteju sēdēs, kā
arī par citu deputāta pienākumu
pildīšanu par 20%.
Par nepilnu darba laiku
Nolēma ar 1.oktobri piemērot novada pašvaldības
pārraudzībā esošajās iestādēs
un administrācijā nepilnu darba
laiku, nosakot nedēļas darba
laiku 32 stundas. Uzdeva izpilddirektorei I.Kaļvai noteikt
pašvaldības pārraudzībā esošās

iestādes, kurās tiks piemērots
nepilns darba laiks, vienlaicīgi
nodrošinot iestāžu darbības
nepārtrauktību un pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem.
Par pašvaldības budžetu
Pieņēma saistošos noteikumus
„Par Balvu novada pašvaldības
2009.gada budžetu”.
Par grozījumiem lēmumā
Izdarīja grozījumus novada
Domes lēmumā „Par Balvu
novada pašvaldības ilgtermiņa
aizņēmumu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansēto
projektu īstenošanai”, izsakot 1.
un 1.1. punktu jaunā redakcijā:

„Lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
2009.gadā
Balvu
novada
pašvaldībai ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu LVL 442 960
apmērā no Valsts kases uz 20
gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmumu procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansēto pašvaldības
projekta īstenošanai: „Satiksmes drošības uzlabojumi
Balvos, Ezera un Dārzu ielu
krustojumā” LVL 231 460”.
Par vadītāja iecelšanu
Iecēla Kubulu pagasta pārvaldes
vadītāja amatā O.Keišu ar

3.

16.septembri. Noteica mēneša
amatalgu Ls 517,- apmērā.
Par komandējumu
Komandēja novada Domes
priekšsēdētāju J.Trupovnieku
uz
Trondelāgas
reģionu
Norvēģijā no 2009.gada 21.25.septembrim, lai piedalītos
Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta grantu
shēmas „Īstermiņa ekspertu
fonds”
Latgales plānošanas
reģiona projektā „Latgales
plānošanas
reģiona
pieredzes apmaiņas brauciens uz
Trondelāgu Norvēģijā labas
prakses apmaiņas veicināšanai
starp reģioniem”.

Apstiprināts taupības laika budžets
Balvu
novada
Dome
15.septembrī ārkārtas sēdē
apstiprināja
pašvaldības
2009.gada budžetu.
Novada pašvaldības budžeta
ieņēmumi paredzēti 8 673 740
latu apmērā, pamatbudžeta izdevumi 10 597 796 latu apmērā.
Deputāti apstiprināja novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1 633 554 latu apmērā un
pamatlīdzekļu atlikumu uz gada
beigām 367 466 latu apmērā.
Speciālā budžeta ieņēmumus
apstiprināja 298 965 latu apmērā un izdevumus – 492 592
latu apmērā. Ziedojumu un
dāvinājumu ieņēmumus apstiprināja 12 347 latu apmērā un
izdevumus 1 1242 latu apmērā.
Sagatavojot
konsolidēto
2009.gada pašvaldības budžetu, speciālisti plāno nepieciešamos finanšu resursus
pašvaldības funkciju izpildei,
kā arī pašvaldības ekonomiskās
un sociālās infrastruktūras
attīstībai un uzsākto projektu

realizācijai. Budžets veidots
saskaņā ar likumu „Par valsts
budžetu 2009.gadam”, kā arī
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
„Noteikumi par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
ieņēmumiem un to sadales
kārtību 2009.gadā”.
Novada pašvaldības pamatbudžeta prognozētie ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2009.gada otrajā pusgadā
samazinās par 181 602 latiem,
savukārt dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
- par 50 566 latiem. Papildus
veikts 37 057 latu samazinājums,
kas Balvu pilsētas pamatbudžetā
bija ieplānots kā papildus
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi.
Kopumā ieņēmumu un attiecīgi izdevumu samazinājums
par 269 225 latiem ietekmē
pašvaldības funkciju veikšanu,
taču budžets sastādīts tā, lai
nodrošinātu iestāžu nepārtrauktu
darbību un pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem.

Pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars ir izglītībai
– 33%, pašvaldības teritoriju
un mājokļu apsaimniekošanai
– 33%, sociālajai sfērai - 5%,
kultūrai un sportam – 13%, kā
novada prioritārajām nozarēm.
Speciālā budžeta izdevumu
īpatsvars ir plānots pilsētas ielu
un lauku ceļu uzturēšanai un
sakārtošanai. 2009.gada otrajā
pusgadā būtiski samazinās
Autoceļu (ielu) fondu līdzekļi.
Ja pirmajā pusgadā saņemti
144 430 lati, tad otrajā pusgadā
prognozētie ieņēmumi ir 91 776
lati.
Uzsākot Balvu novada darbību, bija jārēķinās, ka katra
teritoriālā vienība (pilsētas
dome un pagastu padomes)
2009.gada budžetu apstiprināja
patstāvīgi, tādēļ līdz 2010.
gada budžeta pieņemšanai,
katrai novada teritoriālajai
vienībai (pagastam), novada
pašvaldības
administrācijai
un iestādēm sava darbība ir
jāplāno atbilstoši pieņemtajam
2009.gada budžetam, veicot

grozījumus un pārskatot izdevumus, lai nodrošinātu sabalansētu
budžetu.
Kā viens no pirmajiem
pasākumiem ir nepilna darba
laika piemērošana novada
administrācijā un iestādēs līdz
2009.gada 31.decembrim, lai
nodrošinātu papildus budžeta
līdzekļus
Balvu
pilsētas
izglītības iestāžu komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai,
kas Balvu pilsētas pašvaldības
budžetā
nebija
paredzēti
pietiekamā apmērā.
Sakarā ar to, ka spēkā
esošie normatīvie akti 2009.
gadā negarantē pašvaldības
ieņēmumu kompensāciju iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognozes neizpildes gadījumā,
novada pašvaldības budžeta
finansētajām
teritoriālajām
struktūrvienībām
(pagastu
pārvaldēm) un iestādēm tiek
noteikti saistoši asignējumu
piešķiršanas principi.
Apstiprinot Balvu novada
pašvaldības konsolidēto 2009.
gada budžetu tiek noteikts

proporcionalitātes princips finanšu līdzekļu pārskaitīšanai
pagasta pārvaldēm un iestādēm,
ņemot vērā kopējos novada
pašvaldības budžeta ieņēmumus
un attiecīgās pagasta pārvaldes
vai iestādes procentuālo daļu
kopējā novada pašvaldības
budžeta izdevumu struktūrā. Par
piešķirto asignējumu racionālu
un saimniecisku izlietojumu
atbildīgs ir attiecīgās teritoriālās
struktūrvienības
pagasta
pārvaldes vai iestādes vadītājs.
Par
prioritātēm
piešķirtā
asignējuma izlietošanā tiek noteikta darba samaksa, nodokļi,
komunālie maksājumi un pārējie
iestādes uzturēšanas izdevumi.
Novada 2009.gada budžeta
izpildes atsevišķu jautājumu
precizēšanai tiks izdoti visām
pašvaldības institūcijām saistoši
rīkojumi.
Ar sīku novada pašvaldības
2009.gada budžeta atšifrējumu
var iepazīties novada mājas
lapā
www.balvi.lv
sadaļā
„Lēmumi”.

Projekti

Siltina un modernizē sociālo dzīvojamo māju
Noslēgumam tuvojas
Sociālās dzīvojamās mājas
Balvos, Daugavpils ielā
73a energoefektivitātes
paaugstināšanas projekta
realizācija.
Vienošanās par projekta
“Sociālās dzīvojamās mājas,
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu tika noslēgta
2009.gada 27.janvārī Rīgā.
Projekta mērķis ir pašvaldības sociālā dzīvojamā
fonda energoefektivitātes palielināšana, uzlabojot tā kvalitāti
un ilgtspēju, nodrošinot sociālās
atstumtības riskam pakļautās
iedzīvotāju grupas ar atbilstošu
mājokli. Projekta uzdevums ir
samazināt ēkas siltuma zudumus, paaugstināt elektrodrošības un ugunsdrošības līmeni,

uzlabot dzīves kvalitāti, kā
arī paaugstināt pakalpojuma
pieejamību personām ar kustību traucējumiem.
Lai
samazinātu
siltuma
zudumus, ēkai
veikta fasādes un jumta pārseguma
siltināšana, arī logu un durvju
nomaiņa.
Elektrodrošības
un
ugunsdrošības
līmeņa
paaugstināšana ietver elektroapgādes
renovāciju
un
ugunsdrošības prasību izpildi.
Dzīves kvalitātes uzlabošana
tiek panākta, rekonstruējot
un modernizējot apkures un
ventilācijas sistēmas. Pakalpojuma pieejamību personām
ar
kustību
traucējumiem
paaugstināšanu nodrošinās, izbūvējot īpašus pacēlājus pie
kāpņu margām.
Ēkas
Daugavpils
ielā

73a energoresursu patēriņa
samazināšanas, renovācijas un
rekonstrukcijas darbus veic
būvfirma SIA „Ozolmājas”
no Alūksnes. Visi projektā
paredzētie ēkas siltināšanas darbi tuvojas noslēgumam.
Projekta īstenošanas laiks ir
no 2009. gada 27. janvāra līdz
27. oktobrim.
Projekta galarezultātā Balvi
iegūs energoefektīvu sociālo
dzīvojamo māju, kas palīdzēs
risināt sociāli neaizsargāto
iedzīvotāju problēmas. Būtiski,
ka sociālās dzīvojamās mājas
pakalpojumus varēs izmantot arī
cilvēki ar funkcionāliem kustību
traucējumiem, tādējādi palielinot savas iespējas iekļauties
sabiedrībā. Jo īpaši svarīgi tas
ir pašreizējās ekonomiskās situācijas kontekstā.

Māja jaunā veidolā. Sociālā māja tagad būs ne tikai siltāka
un ekonomiskāka, bet arī ieguvusi sakoptu fasādi.
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Projekti

Rekonstruē krustojumu Balvos
Līdz
1.oktobrim
tiks
rekonstruēts Ezera un Dārza
ielas krustojums.
Balvos tiek realizēts Eiropas
Reģionālās Attīstības Fonda
(ERAF) aktivitātes „Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās
vietās ārpus Rīgas” projekts
„Satiksmes drošības uzlabojumi Balvos, Ezera un Dārza ielas krustojumā”. (identifikācijas
Nr.
3DP/3.2.1.3.1./08/APIL/
SM/018/003). Projektu 60%
apmērā finansē ERAF un 40%
līdzfinansē pašvaldība.
Balvu novada pašvaldības
projektu vadītājs Vilis Žogota
informē, ka šī projekta mērķis
ir uzlabot satiksmes drošības
līmeni un satiksmes organizēšanas efektivitāti, lai veicinātu
mazaizsargāto ceļu satiksmes
dalībnieku drošību pie Balvu
ģimnāzijas, izveidojot jaunas
gājēju ietves, apgaismojot ielas un mainot Ezera un Dārza
ielas krustojuma konfigurāciju.

Ieguvēji būs transporta līdzekļu
vadītāji, pasažieri un gājēji,
jo paaugstināsies sabiedriskās
infrastruktūras kvalitāte.
Sagaidāmie rezultāti ir satiksmes negadījumu skaita
samazināšanās; pilsētas ielu
atbilstība prasībām attiecībā
uz ceļu satiksmes drošību;
pilsētas iedzīvotāju drošības
uzlabošanās, pārvietošanās ērtību paaugstināšanās.
Satiksmes drošības līmeņa
paaugstināšanās tiks panākta,
ierīkojot divas gājēju pārejas,
uzstādot ātrumu ierobežojošās
zīmes uz Ezera ielas, izveidojot
joslu, lai nogrieztos pa labi uz
Dārza ielu un uzstādot atbilstošas zīmes, ierīkojot „gulošo
policistu” pirms ģimnāzijas,
nomainot nolietojušos ietvju
segumu, veicot asfalta seguma
atjaunošanu Dārza ielas garumā,
renovējot asfalta segumu pie
Balvu pilsētas ģimnāzijas ēkas,
pārbūvējot esošās nobrauktuves un pielāgojot tās invalīdu

vajadzībām, sakārtojot brauktuves daļas lietus ūdens atvades sistēmas, atjaunojot ielas
horizontālo marķējumu, kā arī
uzstādot ceļu aizsargbarjeras
visā krustojuma rajonā.
Saskaņā ar Balvu policijas
pārvaldes sniegtajiem datiem,
Ezera un Dārzu ielas krustojums
Balvos ir viens no pilsētas
,,melnajiem punktiem”, kuros
ir paaugstināts ceļu satiksmes
negadījumu skaits.Turklāt Ezera un Dārza ielu krustojumā,
Dārza ielā 2 atrodas lielākā Balvu skola – Balvu ģimnāzija, kurā
mācās vairāk nekā 420 skolēni.
Lielākā daļa skolēnu no novada
uz skolu un no skolas tiek vesti
ar personīgajām automašīnām,
tādejādi rītos un pēcpusdienās
palielinās satiksmes intensitāte
un satiksmes bīstamība. Pēc
stundām gan skolēni, gan daudzu pilsētas iestāžu darbinieki
izmanto skolas sporta bāzi, līdz
ar to cilvēku plūsma uz un no
skolas ievērojami palielinās.

Šajā pilsētas daudzdzīvokļu
māju
mikrorajonā,
kurā
dzīvo apmēram 1250 iedzīvotāji, notiek arī intensīva
uzņēmējdarbība. Te atrodas
būvmateriālu veikals „Balvu
CMT”, Balvu ugunsdzēsēju
depo, auto apmācības skola
,,DELTA 9V”, veikali. Līdz
ar Balvu ģimnāzijas peldbaseina Dārza ielā 2 atklāšanu,
satiksmes intensitāte, kā arī
gājēju plūsma minētajā rajonā
palielinājusies.
Peldbaseinu
mācību laikā sporta nodarbībām
izmanto Balvu pilsētas un Balvu novada izglītības iestāžu

Bāriņtiesa un policija tiekas konstruktīvā sarunā
Septembra sākumā uz kopīgu sarunu par turpmāko
sadarbību kopā nāca Balvu
novada Bāriņtiesas vadītāja
Rudīte Krūmiņa, Valsts policijas Latgales reģiona Balvu
iecirkņa Kārtības policijas
priekšniece Rita Kravale un
Nepilngadīgo lietu inspektors
Ilmārs Vizulis. Novadu reforma un izmaiņas Valsts policijas darbā liek pārdomāt turpmākās kopdarbības modeļa
koordinēšanu.
Sarunas gaitā tika izteikti
priekšlikumi novada Saistošajos noteikumos iestrādāt aizliegumu uz ielas atrasties
smēķējošiem nepilngadīgajiem,
prasība ziņot par nepilngadīgiem
bērniem, kuri ilgstoši “ciemojas” draugu ģimenēs. Turpmāk
vismaz divas reizes mēnesī notiks reidi izklaides vietās, kurās

pulcējas jaunieši, lai kontrolētu,
vai pēc 22:00 tajās neuzturas
bērni. Pārbaudes notiks arī
neformālās jauniešu pulcēšanās
vietās. Reidos pārbaudīs arī
ģimenes, kuras ir Bāriņtiesas
uzmanības lokā un jauniešus,
kuri ir policijas uzskaitē.
Izmantojot iestrādes, kuras
veidojušās pirms administratīvi
teritoriālās reformas, Bāriņtiesa
kopā ar policiju sadarbībai
uzrunās iestādes, kurās uz
laiku varētu ievietot bērnus,
kurus vēlu vakarā vai naktī
drošības
apsvērumu
dēļ
izņem no ģimenes – Balvu
slimnīcas bērnu nodaļu, Tilžas
internātpamatskolu, Bērzkalnes
pirmskolas izglītības iestādi,
arī Latgales Reģionālo atbalsta
centru Rugājos. Būs jāvienojas
par konkrētu kārtību, kā un kurus bērnus, uz kurām iestādēm
nosūtīs.

Informē Pašvaldības policija

Balvu novada Pašvaldības
policijas priekšniekas Vilis Cibulis informē, ka policijas darbinieki regulāri dodas reidos un
veic profilaktiskus pasākumus.
Augustā ir atklāti 13 likumpārkāpumi un sastādīti
13 administratīvā pārkāpuma
protokoli. No tiem 12 nosūtīti
izskatīšanai Balvu novada Administratīvajai komisijai, 1 izskatīts Pašvaldības policijā. Pie
administratīvās atbildības sauktas 13 personas: par atrašanos
sabiedriskā vietā ar atvērtu
alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 7; par ielu, trotuāru un citu
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sabiedrisko vietu piegružošanu
ar izsmēķiem, sērkociņiem un
citiem atkritumiem – 2; par
pilsētas teritorijā atrodošos
ēku un būvju neuzturēšanu
kārtībā – 1; par Balvu pilsētas
sadzīves atkritumu savākšanas,
transportēšanas, šķirošanas un
noglabāšanas noteikumu neievērošanu – 1; par tīšu pases
bojāšanu - 1; par alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošu
vielu lietošanu sabiedriskā
vietā un atrašanos sabiedriskā
vietā reibuma stāvoklī – 1; par
atrašanos sabiedriskā vietā tādā
reibuma stāvoklī, kas aizskar
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

R.Kravale piebilda, ka Valsts
policija ir sadarbībai atvērta. Ir
daudz ideju par to, kā pilnveidot kārtības uzturēšanu jaunajā
Balvu novadā.
R.Krūmiņa tikšanos ar Valsts
policijas darbiniekiem vērtēja
kā lietišķu un konstruktīvu.
Viņa bija gandarīta par to, ka
gan bāriņtiesai, gan Valsts
policijai ir kopējs redzējums par
veiksmīgu sadarbību.
11.septembrī
R.Krūmiņa
piedalījās Latvijas Bāriņtiesu
7.konferencē “Bāriņtiesu kompetence, atbildība un darbības
principi pilsētās un novados”
Rīgā. Viņa prezentēja mūsu novada pozitīvo pieredzi jauno novadu bāriņtiesu darbībā. Arī līdz
šim Bāriņtiesu priekšsēdētāji
no vairākiem novadiem ir konsultējušies ar R.Krūmiņu par
to, kā pareizi veidot šo jauno
struktūru – novada bāriņtiesu.

cilvēka cieņu, uz rajona policijas pārvaldi nogādātas divas
personas. Izskatīti 4 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības. Izteikti
4 brīdinājumi firmu pārstāvjiem
un
zemes
īpašniekiem
par īpašumu un teritoriju
nesakopšanu: DUS „ Gotika”;
Daugavpils ielā 1a, 21, 25;
Liepu ielā 4; Brīvības ielā 108.
7 gadījumos sniegta palīdzība
novada Bāriņtiesai un vienā
gadījumā Sociālajai pārvaldei.
Par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem vainīgajām
personām uzlikta soda nauda 55
latu apmērā.
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audzēkņi un skolotāji, pēc
mācību stundu laika šeit nodarbojas sporta skolas audzēkņi,
Zemessardzes
un
valsts
aizsardzības struktūru, pilsētas
un rajona iedzīvotāji. Dārza un
Ezera iela tiek izmantotas arī kā
vienīgais ceļš uz Balvu pilsētas
iedzīvotāju mazdārziņu rajonu
,,Verpuļevā”, kurā ir vairāk
nekā 300 vasarnīcas, uz kurām
automašīnu plūsma intensīvi
palielinās vakara stundās, īpaši
dārza darbu sezonas laikā.
Darbus objektā veic SIA
„Latvijas ceļu būve”. Darbi
jāpabeidz līdz 1.oktobrim.

AFIŠA
BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRĀ
Gleznotāja Valda Buša jubilejas izstāde Balvu kultūras
un atpūtas centra Izstāžu zālē.
25.septembrī no plkst.21:00 Atraktīvs kafejnīcas vakars.
Muzicēs Ainārs Lipskis (Ludza) un grupa “RONDO”
(Rēzekne). Pauzēs izklaidēs kaimiņu novada “freilenes”.
Ieeja līdz 22:00 - Ls 1, 50, vēlāk Ls 2,00.
27.septembrī plkst.18:00 Čellu mūzikas trio „Melo M”
koncerts. Ieejas maksa Ls 3,- un 4,Biļešu iepriekšpārdošana no 07.09. Kultūras un atpūtas
centra administrācijā laikā no pl.9:00-12:00
VECTILŽĀ
Vectilžas pagasta bibliotēkā ir izsludināts fotomirkļu
konkurss “Nāk rudentiņ(i)s...” Fotogrāfijas var iesniegt
bibliotēkas vadītājai līdz 30.septembrim. Iesniegtie darbi
oktobrī būs skatāmi izstādē bibliotēkā.
26.septembrī plkst.22:00 Vectilžas Sporta un atpūtas
centrā balle, spēlēs grupa “Kamēr”. Ieeja Ls1,3.oktobrī plkst.10:00 pie Vectilžas Sporta un atpūtas
centra notiks ražas svētku pasākums - “Rudens
gadatirgus”. Gadatirgū varēs iegādāties dažādus lauku
labumus - ābolus, cūku pupas, kāpostus, zāļu tējas, medu,
maizi, sviestu u.c. Gadatirgū varēs mēroties spēkiem un
dziedāt slavas dziesmas rudenim, kuras tiks atskaņotas
ar sīpolu zvaniņiem un citiem no rudens ražas veltēm
gatavotiem instrumentiem. Gadatirgū tiek laipni gaidīti
visi pirkt un pārdot gribētāji!

Grāmata par Balviem
Iznākusi Irēnas Šaicānes grāmata „Balvi – pilsēta
ezeru krastos”. Grāmata dod iespēju iepazīties ar plašāku
pētījumu par Balvu kā apdzīvotas vietas attīstību gadsimtu
gaitā (1549 – 2009). Šo izdevumu var iegādāties Balvu
Novada muzejā, Brīvības ielā 48. Grāmatas cena – Ls 5,-

Tirāža: 5000
eksemplāri
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