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Esam vienā laivā

Jaunā
pašvaldība
novada Domes priekšsēdētāja
Jāņa Trupovnieka vadībā ir
nostrādājusi vairāk kā simts
dienas. Ir izpildīts galvenais
pēcreformas uzdevums – izveidota novada pašvaldības
struktūra un sakārtota darba
organizācija. Strādā trīs nozaru pārvaldes – Izglītības,
kultūras un sporta, Sociālā
un Saimnieciskā pārvalde,
desmit pagastu pārvaldes un
pašvaldības administrācija.
Veiksmīgi darbojas novada
Bāriņtiesa, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa un visas
pārējās pašvaldības iestādes
gan pilsētā, gan pagastos.
Tas nozīmē, ka ir sekmīgi
nodrošināta
visu
jomu
darbība novadā. Par to, kā
priekšsēdētājs vērtē paveikto
un kādu saskata nākotni,
jautājām viņam pašam.

Kādi,
jūsuprāt,
ir
bijuši būtiskākie veikumi
pašvaldības
darbā
šajos
mēnešos?
Daudz esam strādājuši pie tā,
lai mūsu pašvaldībā pakalpojumi nav attālināti no iedzīvotāja.
Novadā pašvaldības atbildības
jomas sakārtotas tā, ka visus
pakalpojumus var saņemt uz
vietas. Tas nozīmē, ka lauku
cilvēkam, lai nokārtotu savus
jautājumus, nav jābrauc uz
Balviem. Katrs dokuments, arī
pagasta pārvaldē iesniegtais,
nonāk pašvaldībā, un pēc tam
iedzīvotājs saņem atbildi.
Būtiski, ka šoruden visas novada skolas, gan tās, kuras tika
pārveidotas par filiālēm, gan
Mākslas un Mūzikas skolas
vēra durvis skolēniem. Pieļauju,
ka situācija jaunajā mācību gadā
var mainīties. Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes speciālisti
jau strādā pie tā saucamās skolu
tīkla optimizācijas. Tas nozīmē,
ka tiks pārskatīts skolēnu skaits
katrā izglītības iestādē un
izvērtēta tās spēja nodrošināt
kvalitatīvas
un
prasībām
atbilstošas izglītības apguvi.
Sociālās aprūpes jomā katrā
pagastā vai uz diviem mazākiem
pagastiem
darbojas
viens
sociālais darbinieks. Pieņemti
saistošie noteikumi par sociālās
palīdzības pabalstiem. Tie
stāsies spēkā no nākamā gada
1.janvāra. Līdz ar to sociālo
pabalstu veidi un piešķiršanas
nosacījumi būs vienādi visā
novadā. Tā kā pagastos ir
atšķirīgs sociālā budžeta ap-

joms un izlietojums, līdz gada
beigām spēkā būs katrā pagastā
izstrādātie saistošie noteikumi.
Nozīmīgs darbs ieguldīts veselības aprūpes nodrošināšanā.
Lai saglabātu slimnīcu Balvos, novada Dome un Balvu
slimnīcas vadība sadarbībā ar
attiecīgajiem Gulbenes novada
kolēģiem izveidoja Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienību.
Tas nenācās viegli, bet bija
vienīgais ceļš, kā saglabāt
daudzprofilu slimnīcu. Par
priekšrocībām un trūkumiem
varēs spriest novembra sākumā,
kad būs pagājis pirmais šīs
apvienības reālas darbības
mēnesis.
Novada saimniecību vada
Saimnieciskā pārvalde, kas
organizē infrastruktūras uzturēšanu pilsētā un sadarbībā ar pagastu pārvalžu vadītājiem – pagastos. Šobrīd tiek izstrādāta Ielu
un ceļu attīstības programma,
lai būvniecības darbi tiktu veikti
plānoti un saimnieciski. Nopietni tiek strādāts pie izglītības
iestāžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas. Pārvalde atbildīga arī par visu pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanu, zemes īpašumu lietu sakārtošanu,
darbu kontroli būvniecības objektos.
Kādi ir tuvākās nākotnes
uzdevumi?
Katrā jomā svarīgi atrast
nākotnes redzējumu. Būtiski,
lai domes deputātiem, atbildīgajiem speciālistiem un arī novada
iedzīvotājiem ir skaidrs mūsu
pašvaldības attīstības virziens.
Latgales plānošanas reģiona
teritorijas plānojumā Balvu
novada pašvaldība iezīmēta kā
reģionālās nozīmes attīstības
centrs. Attīstības pamatā ir
uzņēmējdarbības un ražošanas
veicināšana – tātad arī darba
vietu radīšana. Pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas
speciālisti uzsākuši novada
Attīstības
plāna
izstrādi.
Pamatīgi jāizvērtē prioritātes.
Turpmāk valsts politika tiks
virzīta uz mērķtiecīgāku un
pārdomātāku finansējuma piešķiršanu reģioniem atbilstoši
novadā izstrādātajam Attīstības
plānam. Naudu no valsts varēsim mēģināt piesaistīt tikai tam,
ko būsim plānojuši. Apzinoties,
cik nozīmīgs ir šāds dokuments,
tā izstrādē aicināsim iesaistīties
dažādu grupu iedzīvotājus – nozaru speciālistus, uzņēmējus,
jauniešus utt., lai kopīgi izlem-

Pieņemšanas laiki
Balvu novada Domes
priekšsēdētājs
J.Trupovnieks,
priekšsēdētāja vietnieki
A.Kazinovskis un I.Ņikuļina,
pašvaldības izpilddirektore
I.Kaļva iedzīvotājus pieņem:
pirmdienās
no pl.10.00 – 13.00.

Latgales televīziju
kabeļtīklos neraida

tu, kas mums nepieciešams.
Domāju, ka jāveicina privātā/
publiskā partnerība. Pašvaldībai
pieder dažāda veida īpašumi.
Ir ēkas, kuras var piedāvāt investoriem ražotnes izveidei, ir
meži un purvi. Tuvākajā laikā
jāizlemj, kā efektīvāk tos apsaimniekot. Uzskatu, ka uzsvars
jāliek uz to jomu attīstīšanu, kas
rada pievienoto vērtību un jaunas darba vietas.
Latgales Plānošanas reģiona
delegācijas sastāvā, piedaloties vizītē Norvēģijā, iepazinos ar to, kā valsts mērogā
ir pārdomāts mehānisms, kā
veicināt uzņēmējdarbību un
piesaistīt jauniešus konkrētam
reģionam. Minētais jautājums
tiek
risināts
sadarbojoties vietējai, reģionālajai un
valsts varai, publiskajam un
privātajam sektoram. Valsts
un pašvaldību institūcijas veido dialogu ar zinātniekiem,
pētniecības institūtiem, studentiem,
un
uzņēmējiem.
Piemēram, pašvaldība uzsāk
sadarbību ar kādu pētniecības
institūtu par jauna produkta vai
tehnoloģijas izstrādi. Rezultātā
pašvaldībai ir iespēja piesaistīt
jaunos speciālistus un vienlaicīgi
veicināt ražošanas attīstību.
Norvēģija ir labs piemērs, kā
iespējams nodrošināt vienmērīgu valsts apdzīvotību un
attīstību ne tikai galvaspilsētā,
bet viscaur reģionos. Tas izdarāms ar veiksmīgi izveidotu finansēšanas mehānismu.
Piemēram, zemnieki no attālākiem
rajoniem
saņem

subsīdijas gan no vietējās pašvaldības, gan no reģiona un
valsts pārvaldes.
Novada nākotni saskatu
arī tūrisma attīstībā. Mums ir
ezeri, skaistas vietas, lauku tuvums. Svarīgi ir radīt pievilcīgu
tūrisma produktu. Jau šobrīd ir
realizējamas idejas, piemēram,
Balvu muižas iedzīvināšana
saistībā ar Kamermūzikas
festivālu, muižas Dārza svētku
norisi. Izmantojot Eiropas Savienības projektu iespējas,
attīstām muižas kompleksa infrastruktūru un veidojam interesantu piedāvājumu tūristiem un
novada viesiem.
Kādu prognozējat nākamā
gada budžetu?
Budžeta tāmju veidošanas
principiem ir jābūt saprotamiem
un godīgiem attiecībā pret jebkuru pārvaldi vai nodaļu un ikvienu novada iedzīvotāju. Taisnīgi
būtu arī ieviest principu, ka par
iepriekšējos gados uzņemtajām
kredītsaistībām būtu jāatbild un
jānorēķinās tagadējai pagasta
pārvaldei, tādējādi nebremzējot
un dodot iespējas attīstīties arī
citām teritorijām. Nākamā gada
budžetā svarīgās jomas ir sociālā
sfēra un izglītība. Protams, ir
būtiski palīdzēt un atbalstīt
grūtībās nonākušos, veidot tā
saucamo sociālo spilvenu. Un
tāda sistēma – sociālā atbalsta
sistēma – jau sekmīgi darbojas. Bet vēl svarīgāk šobrīd ir
neaizmirst un sniegt lielāku,
nozīmīgāku atbalstu bērniem
– skolās, bērnudārzos, mājās.

Jau
ilgāku
laiku
kabeļtelevīzijas tīklos Balvos nav redzamas Latgales reģionālās televīzijas
pārraides.
Noskaidrojām, ka kopš
finansiālu apsvērumu dēļ
nav pagarināts sadarbības
līgums starp pašvaldību un
šo televīziju, televīzijas
signāls uz Balviem netiek
retranslēts.
Izglītībā slēpjas mūsu „laimes
atslēga” un arī mūsu bērnu
nākotnes iespējas. Pašvaldībā ir
izstrādāti skolēnu pārvadāšanas
maršruti. Bērnus uz skolu un no
tās ved pašvaldības vai autotransporta uzņēmuma autobuss.
Pieņemta kārtība, kādā tiek segti
skolēnu pārvadāšanas transporta
izdevumi.
Lai nonāktu pie galīgās
finansējuma versijas, iesākumā
izveidosim izdzīvošanas budžetu. Un tikai tad varēsim
spriest un lemt par investīcijām
infrastruktūrā un saimniecībā.
Ja pašvaldību salīdzinātu ar
laivu, cik tālu no krasta esam
aizairējušies?
Esam aizairējušies atklātos
ūdeņos – ir brāzmas, ir viļņi,
bet galvenais, ka šobrīd laiva ir
stabila. Svarīgi nepazaudēt novada iedzīvotājus, kvalificētus
speciālistus,
lai
saglabātu
attīstības potenciālu. Ņemot
vērā šī brīža smago ekonomisko
situāciju, to, ka daudzas jomas
valsts līmenī nav sakārtotas,
būtiski lai novada domes
deputāti būtu vienota komanda,
spētu noturēties un, neskatoties
ne uz kādām vētrām, virzītos uz
priekšu.
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Dome lēma

24. septembra
Domes sēde
Piešķir sociālos pabalstus
Dome noteica: trūcīgas ģimenes
statusu 11 ģimenēm, piešķīra
GMI pabalstu 3 ģimenēm un
vienreizējos sociālos pabalstus
26 ģimenēm par kopējo summu Ls 978.66 Balvu pagastā;
trūcīgas ģimenes statusu 6
ģimenēm un piešķīra GMI pabalstu 4 ģimenēm par kopējo
summu Ls 539.00 Bērzkalnes
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 13 ģimenēm un piešķīra
GMI pabalstu 1 ģimenei un
vienreizējos sociālos pabalstus
2 ģimenēm par kopējo summu
Ls 193.00 Bērzpils pagastā;
trūcīgas ģimenes statusu 10
ģimenēm, piešķīra GMI pabalstu 3 ģimenēm un vienreizējo
sociālo pabalstu 3 ģimenēm
par kopējo summu Ls 297.00
Briežuciema pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 9 ģimenēm,
piešķīra GMI pabalstu 1 personai un vienreizējos sociālos
pabalstus 2 personām par
kopējo summu Ls 257.00 Kubulu pagastā; trūcīgas ģimenes

8.oktobra
Domes sēde
Piešķir sociālos pabalstus
Dome noteica: trūcīgas ģimenes
statusu 9 ģimenēm, piešķirt
vienreizējo sociālo pabalstu Ls
40,00 1 ģimenei un apmaksāt
pusdienas 34 bērniem (septembra, oktobra mēnešos) par
kopējo summu Ls 658,63 Kubulu pagastā; trūcīgas ģimenes
statusu 15 ģimenēm, piešķirt
GMI pabalstu 2 ģimenēm, apmaksāt uzturmaksu pirmsskolas izglītības iestādē 3 ģimeņu
bērniem un apmaksāt pusdienas
19 bērniem par kopējo summu
Ls 520,40 Bērzkalnes pagastā;
trūcīgas ģimenes statusu 5
ģimenēm, piešķirt vienreizējo
sociālo pabalstu 3 ģimenēm
un apmaksāt pusdienas 107
bērniem par kopējo summu Ls
824,10 Briežuciema pagastā;
trūcīgas ģimenes statusu 6
ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu 3 ģimenēm, vienreizējos
sociālos pabalstus 4 ģimenēm un
apmaksāt pusdienas 84 bērniem
par kopējo summu Ls 1493,53
Balvu pagastā; trūcīgas ģimenes
statusu 5 ģimenēm, piešķirt
GMI pabalstu 2 personām un
apmaksāt pusdienas 34 bērniem
par kopējo summu Ls 358,55
Bērzpils pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 2 ģimenēm,
vienreizējos sociālos pabalstus
2 ģimenēm un apmaksāt pusdienas 25 bērniem par kopējo
summu Ls 270,85 Krišjāņu
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 3 ģimenēm, piešķirt vienreizējos sociālos pabalstus 26
ģimenēm un apmaksāt pusdi-

statusu 10 ģimenēm, piešķīra
GMI pabalstu 1 personai un
vienreizējos sociālos pabalstus 2 ģimenēm un 2 personām
par kopējo summu Ls 157,00
Krišjāņu pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 6 ģimenēm un
piešķīra vienreizējos sociālos
pabalstus 3 ģimenēm par
kopējo summu Ls 105.00 Tilžas
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimenei un vienreizējos
sociālos pabalstus 5 ģimenēm
par kopējo summu Ls 95.90
Vectilžas pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 2 ģimenēm
un piešķīra GMI pabalstu 1
ģimenei par kopējo summu Ls
43.52 Vīksnas pagastā.
Samazina samaksas apmēru
Noteica samaksas apmēra
samazinājumu par 9 personu
izpērkamajām zemes vienībām.
Piešķir nosaukumu
Piešķīra zemes īpašumiem šādus
nosaukumus: Bērzpils pagastā
- „Cirvis” un „Vārpiņas”,
Bērzkalnes pagastā - „Rozes”,
Vectilžas pagastā - „Cerības”,
Krišjāņu pagastā -„Vakšupītes”,
Vīksnas pagastā -„El Mariači”.
Izbeidz zemes nomas līgumu
Lēma izbeigt 2007.gada 15.novembrī Balvu pagastā noslēgto
enas 29 bērniem par kopējo
summu Ls 690,05 Vectilžas pagastā; trūcīgas ģimenes statusu
6 ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu 3 ģimenēm, vienreizējos
sociālos pabalstus 6 ģimenēm
un apmaksāt pusdienas 40 bērniem par kopējo summu Ls
945,20 Lazdulejas pagastā;
trūcīgas ģimenes (personas) statusu 4 ģimenēm, piešķirt GMI
pabalstu 2 ģimenēm, piešķirt
vienreizējos sociālos pabalstus
3 ģimenēm un apmaksāt pusdienas 70 bērniem par kopējo
summu Ls 646,7 Vīksnas
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 9 ģimenēm, piešķirt GMI
pabalstu 1 ģimenei, vienreizējos
sociālos pabalstus 14 ģimenēm
un apmaksāt pusdienas 34
bērniem par kopējo summu Ls
682,80 Tilžas pagastā.
Par ievietošanu pansionātā
Nolēma ievietot 1 personu
pansionātā “Balvi”. Uzturēšanas
izmaksas segs meita no
personīgajiem līdzekļiem; ievietot vienu personu pansionātā
“Balvi” un segt uzturēšanas izmaksas no Sociālās pārvaldes
budžeta līdzekļiem.
Lemj par nosaukuma maiņu
Veica izmaiņas Balvu Amatniecības vidusskolas dienesta
viesnīcas nosaukumā, mainot
nosaukumu uz „Balvu Amatniecības vidusskolas internāts”.
Apstiprina
kārtību
un
saistošos noteikumus
Apstiprināja noteikumus Nr.1
„Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
Pieņēma saistošo noteikumu

zemes nomas līgumu par novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Verpuļeva 392”
iznomāšanu.
Par zemes nomu
Nolēma slēgt nomas līgumu
ar 1 personu par pašvaldībai
piekritīgās zemes nomu neapbūvētam zemes gabalam Balvu
pagasta „Verpuļevā 392”. Nolēma pagarināt Balvu pagastā
noslēgto zemes nomas līgumu
ar 1 personu par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala „Verpuļeva 272” iznomāšanu.
Atsakās no pirmpirkuma
tiesībām
Dome atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Olūti”, Kubulu pagasts, Balvu
novads.
Izveido komisiju
Izveidoja Balvu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju 5 locekļu sastāvā un par tās
locekļiem ievēlēt: L. Ikaunieku, V.Fedulovu, O.Keišu, S.
Romanovsku, M.Zelču. Par
komisijas priekšsēdētāju iecēla
L.Ikaunieku, par komisijas
sekretāri - M.Zelču.
Par automašīnas
atsavināšanu
Atļāva p/a „SAN-TEX” pārdot
Nr.9 projektu “Par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās
Balvu novadā” un Nr.10 projektu “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Balvu novadā”. Pieņēma saistošo
noteikumu Nr.11 projektu “Noteikumi, par kuru pārkāpšanu
paredzēta administratīvā atbildība”.
Pārņem nekustamo īpašumu
Lēma pārņemt no LR Aizsardzības ministrijas nekustamo
īpašumu, kas atrodas Partizānu
ielā 66, Balvos bez atlīdzības
pašvaldības īpašumā.
Apstiprina apgrūtinājumu
Apstiprināja
apgrūtinājumus
Vīksnas pagasta zemes vienībai:
Sitas upes teritorijas aizsargjosla – 22,08 ha; regulētas
ūdensnotekas
aizsargjoslas
teritorija – 2,10 ha; aizsargjoslas teritorija gar pašvaldības
autoceļu – 1,58 ha; aizsargjoslas
teritorija ap valsts ģeodēzisko
atbalsta punktu Sproģi (T3)
– 0,00 ha.
Par samaksas apmēru
Noteica samaksas apmēra
samazinājumu par 3 personu
izpērkamajām zemes vienībām.
Par līgumiem
Nolēma izbeigt 20.02.2009.
Tilžas pagastā noslēgto zemes
nomas līgumu par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala Tilžas
pagasta Ūdrenē iznomāšanu.
Nolēma pagarināt 18.09.2008.
Balvu pagastā noslēgto zemes
nomas līgumu par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabalu Balvu
pagasta Naudaskalnā; pagarināt
22.08.2008. Balvu pagastā
noslēgto zemes nomas līgumu
par pašvaldībai piekrītošā

izsolē automašīnu VW PASSAT, 1988.gada izlaidums, reģ.
Nr.DT 1277.
Groza saistošos noteikumus
Pieņēma saistošo noteikumu
Nr.7 projektu „Grozījumi Balvu
novada pašvaldības 15.09.2009.
saistošajos noteikumos Nr.6
„Par Balvu novada pašvaldības
2009.gada budžetu””. Saistošie
noteikumi būs brīvi pieejami
novada Domes ēkā un pagastu
pārvaldēs.
Par
brīvajiem
budžeta
līdzekļiem
Atļāva Budžeta plānošanas
un grāmatvedības nodaļai,
saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, izvietot uz laiku
pašvaldības brīvos budžeta
līdzekļus kredītiestāžu īstermiņa
depozītos.
Maina dotācijas sadalījumu
Veica vienreizējās dotācijas
infrastruktūras attīstībai Bērzkalnes pagastam sadalījuma
maiņu, atlikušos līdzekļus Ls
31 568, novirzot šādiem objektiem: Bērzkalnes pagasta PII
un bibliotēkas telpu remontdarbi - Ls 19 771; Estrādes
izbūve Bērzkalnes pagastā
- Ls 11 797. Izslēdza no Balvu novada veidojošo vietējo
zemes gabala Balvu pagasta
Naudaskalnā iznomāšanu; pagarināt 13.10.2008. Balvu pagastā
noslēgto zemes nomas līgumu
par pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala Balvu pagasta Pilskalnā
iznomāšanu.
Piešķir adresi
Piešķīra zemes vienībai adresi
„Lilijas 1”, Viškuļi, Bērzpils
pag., Balvu novads.
Izbeidza komisijas darbību
Nolēma izbeigt Ārkārtas situāciju komisijas darbību ar 2009.
gada 10.oktobri un atbrīvot
Dz.Začu, V.Pilāti, S.Puku un
A.Kazinovski no komisijas
locekļu pienākumiem.
Izsniedz licenci
Nolēma
izsniegt
licenci
M.Dupužam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru Balvu novada teritorijā.
Lemj par iznomāšanu
Apstiprināja noteikumus Nr.2
„Par Balvu novada pašvaldības
un pašvaldības iestāžu īpašumā, valdījumā, turējumā un
apsaimniekošanā esošo ēku
vai
neapdzīvojamo
telpu
iznomāšanu”.
Izsludina publisko
apspriešanu
Ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumu, nolēma organizēt
publisko apspriešanu par jautājumu: „Mainīt Kubulu pagasta
Krasnogorkas ciema nosaukumu, piešķirot nosaukumu
„Mālkalns” vai „Mālkani”, vai
piedāvājot citu nosaukuma variantu.
Lemj par samaksas atcelšanu
Atcēla Domes deputātam,
Zemes un namīpašumu dena-

pašvaldību pieteikumu saraksta valsts dotācijas saņemšanai
infrastruktūras attīstībai objektu: ”Autobusa iegāde skolēnu
pārvadāšanai” – Ls 26 000.
Apstiprina kārtību
Apstiprināja „Balvu novada
pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”.
Maina nosaukumu un apstiprina nolikumu
Nolēma mainīt pašvaldības
iestādes „Balvu pilsētas pašvaldības policija” nosaukumu
uz „Balvu novada Pašvaldības
policija” un apstiprināja tās nolikumu.
Iestājas biedrībā
Nolēma
iestāties
biedrībā
„Eiroreģions „Pleskava, Livonija””.
Deleģē pienākumus
Nolēma deleģēt Tilžas vidusskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā I.
Kuģeniecei skolas direktora
amata pienākumu veikšanu,
kas saistās ar administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas
vai sodīšanas funkciju izpildi,
kā arī līgumu slēgšanu attiecībā
uz skolotāju R.Čeksi.
cionalizācijas un Pastāvīgo iepirkumu komisijas loceklim
R.Bombānam Darba samaksas
un sociālo garantiju nolikumā
paredzēto samaksu ar 2009.
gada 8.oktobri.
Par pienākumu deleģēšanu
Nolēma deleģēt Vīksnas pagasta
pārvaldes
lietvedei
Dz.Pipcānei pagasta pārvaldes
vadītājas pienākumu veikšanu,
kas saistās ar administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas
vai sodīšanas funkciju izpildi,
kā arī līgumu slēgšanu attiecībā
uz Vīksnas pagasta veselības
punkta ārsta palīgu (feldšeri)
L.Zakarīti.
Par dalību projektā
Nolēma piedalīties Latvijas
- Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā
projektā „Pašvaldību aktivitāšu
īstenošana, lai nodrošinātu
skolēnu pārvadāšanu un ar to
saistītos atbalsta pasākumus”
un nodrošināt līdzfinansējumu
10% apmērā no kopējās autobusu vērtības.
Par pirmpirkuma tiesībām
Atteicās
no
pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Jāņamuiža”,
Brieževa,
Bērzkalnes pagasts un uz
nekustamo īpašumu Ziedu ielā
25, Balvi.
Par soda piemērošanu
Pilnvaroja Pašvaldības policiju kontrolēt transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Balvu novada administratīvajā teritorijā
un
izskatīt
administratīvo
pārkāpumu lietas bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes.
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Dome lēma

22. oktobra
Domes sēde
Piešķir sociālos pabalstus
Dome
noteica:
trūcīgas
ģimenes statusu 9 ģimenēm,
piešķirt vienreizējo sociālo pabalstu 2 personām (atgriezušies
no ieslodzījuma vietas) par
kopējo summu Ls 40.00 Kubulu pagastā; trūcīgas ģimenes
statusu 3 ģimenēm, piešķirt
vienreizējo sociālo pabalstu trīs
ģimenēm (ārstēšanās izdevumi)
par kopējo summu Ls 208,00
Bērzkalnes pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 2 ģimenēm,
piešķirt GMI pabalstu 1
ģimenei – Ls 130,00 un piešķirt
vienreizējo sociālo pabalstu 3
ģimenēm (aprūpe mājās divām
personām – Ls 50,00, ārstēšanās
pabalsts - Ls 30,00) par kopējo
summu Ls 210,00 Briežuciema
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 12 ģimenēm, piešķirt
GMI pabalstu 7 ģimenēm – Ls
415,00, vienreizējos sociālos
pabalstus mācību līdzekļu
iegādei 7 ģimenēm –Ls 140,00
un atmaksāt ceļa izdevumus uz
skolu 9 ģimeņu bērniem – Ls
84,20 par kopējo summu Ls
639,20 Balvu pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 2 ģimenēm
un piešķirt GMI pabalstu 2
ģimenēm – Ls 175,00 un piešķirt
vienreizējo sociālo pabalstu 3
ģimenēm (2 bērni bāreņi – Ls
135,00, bērna piedzimšanas
pabalsts – Ls 50,00) par kopējo
summu Ls 360,00 Bērzpils
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimenei, piešķirt GMI pabalstu 1 personai – Ls 40,00 un
vienreizējo sociālo pabalstu 1
bērnam bārenim – Ls 45,00 par
kopējo summu Ls 85,00 Krišjāņu
pagastā; trūcīgas ģimenes statusu 3 ģimenēm, piešķirt GMI
pabalstu 1 ģimenei – Ls 85,00
un piešķirt vienreizējos sociālos

pabalstus 4 ģimenēm ārstēšanās
izdevumiem – Ls 27,50 par
kopējo summu Ls 112,50
Vectilžas pagastā; trūcīgas
ģimenes statusu 8 ģimenēm
un piešķirt vienreizējo sociālo
pabalstu ģimenei ar bērna
piedzimšanu par kopējo summu
Ls 50,00 Lazdulejas pagastā;
trūcīgas ģimenes statusu 9
ģimenēm un piešķirt GMI pabalstu 3 ģimenēm – Ls 158.04,
vienreizējos sociālos pabalstus
6 ģimenēm (1 ģimenei malkas
iegādei – Ls 30,00, 4 ģimenēm
ārstēšanās izdevumi – Ls
44,00, 1 persona atgriezies no
ieslodzījuma vietas – Ls 20,00)
par kopējo summu Ls 252,04
Tilžas pagastā.
Nosaka apmaksu
Noteica, ka vienas personas
uzturēšanās
izmaksas
pansionātā “Balvi” sedz vīrs Ls
80,00 mēnesī un Balvu pagasta
pārvalde Ls 14,02 mēnesī no
sociālā budžeta līdzekļiem.
Izveido komisiju
Izveidoja Pedagogu atlases komisiju Eiropas Sociālā
fonda
projektam
„Noteikumi par darbības programmā
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība” iesniegto pieteikumu izvērtēšanai šādā
sastāvā: I.Tiltiņa – Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja; I.Andža – Balvu rajona padomes Izglītības pārvaldes
speciāliste; N.Apīne – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāve;
I.Arelkeviča – Rugāju vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā; I.Vilkaste
– Baltinavas Kristīgās speciālās
internātpamatskolas direktore.
Apstiprina nolikumus
Apstiprināja Pedagogu atlases
nolikumu Eiropas Sociālā fonda
projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās
optimizācijas apstākļos” īstenošanai.
Apstiprināja
Balvu
novada pašvaldības Īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas
komisijas un Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas nolikumus. Apstiprināja Balvu novada
pašvaldības nolikumu.
Izsniedz atļaujas
Izsniedza tirdzniecības atļauju z/s „Zemzari” izbraukuma
tirdzniecībai ar lopbarības
precēm 2 reizes mēnesī, ceturtdienās Sudarbē, Vectilžas
pagastā. Izsniedza SIA ,,SENDA DZ” atļauju tirgoties ar
pārtikas precēm, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas
izstrādājumiem
kafejnīcas
vakarā Balvu pilsētas kultūras
un atpūtas centrā 2009.gada
24.oktobrī no plkst.21.00 – 2.00
2009.gada 25.oktobrī.
Lemj
par
nekustamā
īpašuma nomu
Atļāva novada pašvaldības
iestādei
„Balvu
centrālā
bibliotēka” slēgt nomas līgumu
ar vienu personu par nekustamā
īpašuma - zemes gabala nomu
976 m2 platībā Balvos, Tirgus ielā 7. Nomas līgumā noteica, ka nomas maksa par
nekustamo īpašumu ir LVL 99,gadā; nomas līguma termiņš ir
01.01.2010.- 31.12.2010.
Lemj par pirmpirkuma
tiesībām
Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
Dārza ielā 7 Nr. 21, Balvi; uz
nekustamo īpašumu „Možumi”,
Golvari, Bērzpils pagasts; uz
nekustamo īpašumu Daugavpils
ielā 85D Nr. 2, Balvi.
Pagarina zemes nomas
līgumu
Pagarināja 12.08.2008. Balvu
pagastā noslēgto zemes nomas
līgumu ar 1 personu par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošā

zemes vienības daļas Balvu
pagasta Verpuļevā iznomāšanu
saskaņā ar izkopējumu no Balvu
pagasta kadastra kartes. Zemesgabala nomas maksu gadā noteica: - līdz 2009.gada 31.decembrim - 1,5 % apmērā no
Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības
privatizācijas vajadzībām; - no
2010.gada 1.janvāra - 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā
LR likumos noteiktos nodokļus.
Izdevumus, kas radušies, nosakot zemesgabala vērtību
privatizācijas
vajadzībām,
sedz zemesgabala nomnieks,
noslēdzot nomas līgumu.
Par samaksas apmēru
Noteica samaksas apmēra
samazinājumu par 6 personu
izpērkamajām zemes vienībām
Piešķir nosaukumus
Piešķīra nosaukumus šādiem
zemes
īpašumiem:
Balvu
pagastā – „Zelči”; Vectilžas
pagastā - „Zeltkalns”; Tilžas
pagastā - „Piesaules”; Vīksnas
pagastā - „Vaņagi”; Bērzpils
pagastā - „Satekas”.
Lemj par zemes vienību
sadalīšanu
Atdalīja no vienai personai lietošanā piešķirtās zemes
vienības 6,0 ha platībā, zemes
daļu 2.3 ha platībā. Gan
atdalītajai, gan paliekošajai
zemes vienības daļai piešķīra
lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība un
ieskaitīja zemēs zemes reformas
pabeigšanai. Paliekošajai zemes
vienībai piešķīra nosaukumu
„Almas”.
Izbeidza vienas personas
zemes lietošanas tiesības uz
zemes vienību Tilžas pagastā un
ieskaitīja zemēs zemes reformas
pabeigšanai.
Apstiprina izsoles noteikumus

3.

Apstiprināja neapdzīvojamo
telpu nomas tiesību izsoles noteikumus telpām Brīvības ielā
5, Tilža, Balvu novads un Pirts
ielā 1, Tilža, Balvu novads.
Atbrīvo no pienākumiem
Atbrīvoja T.Ivanovu no Balvu
novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem.
Aktualizē tehniski ekonomisko pamatojumu
Nolēma: aktualizēt tehniski
ekonomisko pamatojumu projektam
„Ūdenssaimniecības
attīstība Kubuļu pagasta Kurnas
ciema un apdzīvotā vietā Balvu
stacija” un ar to saistītos izdevumus Ls 968.00 apmērā segt
no valsts budžeta vienreizējās
dotācijas novadu infrastruktūras
attīstībai; aktualizēt tehniski
ekonomisko pamatojumu projektam
„Ūdenssaimniecības
attīstība Tilžas pagasta Tilžas
ciemā” un paredzēt finansējumu
Ls 968.00 apmērā Balvu novada
pašvaldības 2010.gada budžetā;
aktualizēt tehniski ekonomisko pamatojumu projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība
Bērzpils pagasta Bērzpils ciemā” un paredzēt finansējumu Ls
968.00 apmērā Balvu novada
pašvaldības 2010.gada budžetā.
Par iestāšanos biedrībā
Nolēma iestāties biedrībā
„Balvu rajona partnerība”.
Veic grozījumus
Veica izmaiņas vienreizējās
dotācijas infrastruktūras attīstībai Lazdulejas pagastam objekta nosaukumā, izsakot šādā
redakcijā ”Sporta un rotaļu
laukuma izbūve un saieta nama
rekonstrukcija”.
Lemj par novada simboliku
Dome
atlika
jautājuma
par Balvu novada simboliku
izskatīšanu līdz nākamajai
domes
sēdei.
Līdz
tai
māksliniece Astra LočmeleAmbarova ir aicināta papildināt
novada karoga skici.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 “PAR TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS
APRITES KĀRTĪBU BALVU NOVADĀ”
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
10.09.2009.lēmumu
(prot.Nr.11, 3.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 1. un 13.punktu, MK noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu
datu bāzes izveides, uzturēšanas
un informācijas aprites kārtība”
6. un 8. punktu, MK noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 00599 „Inženierizpētes noteikumi
būvniecībā” un būvnormatīva
LBN 005-99 27.punktu
1. Šie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Balvu novada
administratīvajā teritorijā notiek
topogrāfiskās informācijas un
informācijas par aizsargjoslām

izsniegšana, pieņemšana un
pārbaude. Šie noteikumi attiecas
arī uz detālplānojumu un zemes
ierīcības projektu grafiskajām
daļām.
2. Novada administratīvajā
teritorijā
mēroga
1:500
topogrāfiskās
informācijas
pieņemšanu un pārbaudi, kā arī
mērniecībai nepieciešamo datu
izsniegšanu realizē un koordinē
Balvu novada pašvaldības
izvēlēta juridiska persona,
kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir
saskaņota ar pašvaldību.
3. Balvu novada pašvaldība,
ievadīšanai novada vienotajā
digitālajā kartē pieņem tikai
mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos
vai ģeodēziskos uzmērījumus
(tai skaitā izpilduzmērījumus

un izpildhēmas un būvasu
nospraušanas aktus), kas veikti
digitālā formā (*dgn, *dwg
vai *dxf formātā), LKS 92
koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās
punktiem jābūt piesaistītiem
pie vismaz 3 viennozīmīgi
identificējamiem koordinētiem
punktiem, kas uzrādīti digitālajā
topogrāfijā vai kadastra kartē.
4.
Informāciju,
kas
nepieciešama
mērniecības
darbu veikšanai par samaksu
sniedz pašvaldības izvēlētā
juridiskā persona, pēc rakstiska
(elektroniska)
pieprasījuma
saņemšanas divu darba dienu
laikā.
5. Uzmērītā topogrāfiskā
informācija un ģeodēziskie
uzmērījumi
iesniedzami
pārbaudei
pašvaldības

izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu
darba dienu laikā gadījumā, ja
iesniegtie uzmērījumi atbilst
reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Balvu
novada pašvaldības institūcijas,
tai skaitā būvvalde atzīst par
atbilstošu (lietošanai derīgu)
tikai šādā veidā saskaņotu
topogrāfisko informāciju.
6. Ja veicot būvdarbus
tiek atrastas topogrāfiskajos
plānos
neuzrādītas
vai
plānam neatbilstoši izvietotas
inženierkomunikācijas,
tad
jāfiksē
to
novietne
dabā un tās jāuzmēra un
jāparāda
izpildtopogrāfijā
vai izpildshēmā. Izbūvētie
inženiertīkli
jāuzmēra
pirms tranšejas (būvbedres)
aizbēršanas.

7. Detālplānojumu un zemes
ierīcības projektu grafiskās
daļas ir nododamas pārbaudei
pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu
esošo un projektēto aizsargjoslu
atbilstību reālajai situācijai un
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība
lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai
pēc saskaņojuma saņemšanas
no
pašvaldības
izvēlētās
juridiskajās personas.
8. Strīdus gadījumā tiek
pieaicināta cita mērniecībā
licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas
gadījumā darbus apmaksā puse,
kas kļūdu pieļāvusi.
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Muzejā unikāla
valsts apbalvojumu izstāde
23.oktobrī, Lilita Zatleres
kundze Balvu novada muzejā
atklāja Latvijas valsts apbalvojumu izstādi, kuru interesenti varēs apskatīt līdz 15.novembrim.
„Valsts apbalvojumu būtība
ir izrādīt cieņu un godu tiem
cilvēkiem, kas ar savu darbu ir
izcili kalpojuši valstij un tautai. Ordeņi norāda uz apbalvoto
ciešu piederību un uzticību mūsu
valstij. Latvijas valsts apbalvojumi iekļauj sevī arī mūsu tautas vēsturi un garīgās vērtības,”
atklājot izstādi, norādīja Lilita
Zatleres kundze.
Viņa pateicās Balvu novada
muzejam par iespēju atklāt
izstādi Balvos un aicināja izstādes apmeklētājus, aplūkojot
ordeņus, padomāt par cilvēkiem
viņu pilsētā un pagastā, kuri
būtu pelnījuši saņemt valsts apbalvojumus. „Tiem nav jābūt tikai Latvijā visiem pazīstamiem,
slaveniem māksliniekiem, rakstniekiem, direktoriem, bet tie
var būt vienkārši, godprātīgi
darba darītāji, kas ar savu darbu darījuši labu mūsu valstij,”
uzsvēra Lilita Zatleres kundze.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks
pateicās
prezidenta
kundzei par iespēju mūsu novada iedzīvotājiem apskatīt šo
unikālo izstādi, iepazīt to, kā top

valsts apbalvojumi un kam tos
pasniedz. Viņš izteica cerību,
ka gan skolu jaunatne, gan gados vecāki balvenieši apmeklēs
izstādi. Dāvanā no Balvu novada pašvaldības Zatleres kundze saņēma Balvu Mākslas
skolas skolotājas Olgas Rečes
darināto zīda šalli un Balvu
novadpētnieces un vēstures
skolotājas Irēnas Šaicānes
grāmatu „Balvi – pilsēta ezeru
krastos”. Uz izstādes atklāšanu
bija atnākuši arī vairāki valsts
apbalvojumus
saņēmušie
balvenieši.
Balvu pilsētas apciemojuma
laikā Lilita Zatleres kundze
apmeklēja arī Balvu Mākslas
skolu. Mākslas skolas direktore
Elita Teilāne sniedza ieskatu par
to, kā darbojas skola un kā caur
darbošanos bērni tiek rosināti
būt par savas valsts patriotiem.
Zatleres kundze apmeklēja
arī atjaunoto muižas klēti, uz
kuru drīzumā pārcelsies novada muzejs, un noskatījās
prezentāciju par to, kā nākotnē
iecerēta muzeja darbība.
Prezidenta preses dienests
informē, ka, lai atbalstītu Latvijas tautas valstiskuma attīstību, vēstures izzināšanu un
nacionālo vērtību kopšanu,
2008.gadā Lilita Zatleres kundze uzņēmās pildīt izstādes
„Latvijas valsts apbalvojumi”
patroneses pienākumus. Ar

Izstādes atklāšanā. Lilita Zatleres kundze un novada domes priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks, atklājot Latvijas valsts apbalvojumu izstādi, aicināja lepoties
ar savu zemi, valsti, tautu un godprātīgajiem cilvēkiem.
viņas gādību izstāde nokļuvusi
dažādās Latvijas pilsētās, kā arī
ārvalstīs.
Latvijas valsts apbalvojumu
izstādi 2004.gadā izveidoja
Valsts proves inspekcija un
Valsts prezidenta kanceleja, lai
sniegtu informāciju par Latvijas
vēsturi un tās apbalvojumiem.
Izstādē ir aplūkojami augstākie

Latvijas valsts apbalvojumi
– Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis, Atzinības krusts,
1991.gada barikāžu atceres
dalībnieka piemiņas zīme, kā
arī citi atzinības simboli.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētējs J.Trupovnieks
atzina, ka prezidenta kundzes
apmeklējums mūsu pilsētā bija

ļoti vērtīgs. Iespējams tas ir
sākums turpmākai sadarbībai.
L.Zatleres kundze atzina, ka
balveniešiem ir ar ko lepoties - ir sakārtota pilsēta, top
mūsdienīgs muzejs. Viņa atzina, ka labprāt apmeklētu Balvus
vēlreiz. Domes priekšsēdētājs
pat izteica domu, ka viņa varētu
kļūt par Kamermūzikas festivāla
patronesi.

Bērzpilietis Mārtiņš pārstāv Latviju Pusgadsimta jubileja
Latvijas jaunie pludmales
volejbolisti
–
bērzpilietis
Mārtiņš Jansons un viņa komandas biedrs Andis Cimoška
augusta beigās pārstāvēja Latviju pasaules U-19 čempionātā
jauniešiem līdz 19 gadiem, kas
notika Turcijā. Lai arī puiši
pie gadalgotām vietām netika, tomēr, lai godam varētu
pārstāvēt valsti, bija jāpieliek
krietnas pūles.
Šobrīd Mārtiņš mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā un uz mājām atbraukt izdodas samērā reti, jo ir gan jāmācās, gan intensīvi jātrenējas un nereti jāpiedalās
dažāda līmeņa sacensībās.
Interese par volejbolu Mārtiņam radās, mācoties Bērzpils
vidusskolā. „Skolā izveidojās
volejbola pulciņi. Pieteicos un
tā arī viss sākās. Mans pirmais
treneris bija Andris Rižais,”
stāsta jaunais sportists. „Uz
Turciju gatavojāmies visu vasaru. Pirms čempionāta bija trīs
atlases posmi, kuros bija jāuzvar
vismaz divās atbilstoša līmeņa
spēlēs, lai varētu aizbraukt un
pierādīt, ka Latvijas sportisti ir
labā līmenī. Lai labāk saga-tavotos, mēs piedalījāmies dau-dzos
“beacha” Latvijas posmos –

Pasaules čempionātā Turcijas pilsētā Alanjā. Mārtiņš Jansons (no labās) un viņa komandas biedrs Andis Cimuška
pārstāvēja Latvijas pludmales volejbolistu saimi.
Cēsīs, Jūrmalā “Zelta open chalenger” posmos, Kuldīgā. Braucot uz Turciju, mēs nedaudz
uztraucāmies, jo tas mums
bija pirmais tāds brauciens, lai
varētu sevi parādīt no labākās
puses. Lai arī izslēgšanas spēlās
neiekļuvām, kopumā priekš
pirmās reizes nebija slikti,” turpina Mārtiņš.

Viņš stāsta, ka tagad ir
uzkrājusies vērā ņemama spēļu
pieredze. Ir spēlēts Baltkrievijā,
Lietuvā, Igaunijā, Spānijā,
Beļģijā, Turcijā. Vaicāts par
nākotnes plāniem Mārtiņš nav
īpaši runīgs, vien saka, ka gribas būt labā līmenī un spēlēt
kādā augsta līmeņa līgā. Galvenais, lai pašam ir labi un prieks
par savu varēšanu.

23. oktobrī Tilžas internātpamatskolā notika 50 gadu
svinību pasākums „Atmiņu
pieskāriens”.
Bija patīkami redzēt bijušos
skolas absolventus, darbiniekus,
kuri vakara gaitā dalījās savās
atmiņās. Pasākums iesākās
ar deju, kurā atspoguļojās
mīlestība, kas tiek nodota no
paaudzes uz paaudzi.
„Skolas sirdspuksti ir skolēni,
bet skolas stiprums ir skolotāji.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā
gaismu, tad skolotāji ir šo lukturu liesmiņa. Kāds esi tu,

mūsdienīgais skolotājs? Vai arī
tu vari tāpat kā bērni atmest
kautrību un vari darīt galvu
reibinošas lietas? Kāds esi tu,
mūsdienīgais skolotāj?” šāds
bija pasākuma vadmotīvs.
Tilžas internātpamatskolas 50
gadu svinības ar savu klātbūtni
kuplināja arī novada Domes
priekšsēdētājs J.Trupovnieks un
viņa vietnieks A.Kazinovskis,
un citi viesi, kuri skolai vēlēja
daudz siltu un mīļu vārdu.
Pasākuma beigās skolas
kolektīvs un viesi vienojās
kopīgai dziesmai.
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Projekti

Pārbūvē Ezera un Dārza ielas krustojumu Mūsdienīgi mācību kabineti
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.
Projekta realizācijas gaitā izveidotas jaunas gājēju ietves
pie Balvu Valsts ģimnāzijas,
izmainīta Ezera un Dārza ielas krustojuma konfigurācija.
Satiksmes drošības līmeņa
paaugstināšanās tiks panākta,
ierīkojot divas gājēju pārējas,
uzstādot ātrumu ierobežojošās
zīmes uz Ezera ielas, izveidojot
joslu, lai nogrieztos pa labi uz
Dārza ielu un uzstādot atbilstošas zīmes, ierīkojot „gulošo poli-

Darbi tuvojas nobeigumam. Ezera un Dārza ielas krustojums izmainījies līdz nepazīšanai. Krustojums kļuvis
plašāks, ietves ērtākas, ieklāts kvalitatīvs asfalta segums.
cistu”, nomainot nolietojušos
ietvju segumu, veicot asfalta
seguma atjaunošanu Dārza ielas
garumā, renovējot asfalta segumu pie Balvu Valsts 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.
Ieguvēji
būs transporta
līdzekļu vadītāji, pasažieri
un gājēji, jo paaugstināsies
sabiedriskās
infrastruktūras
kvalitāte.
Projekta kopējās izmaksas ir
119 831 lats.
Darbus objektā veic SIA „Latvijas ceļu būve”.

Dod iespēju strādāt bezdarbniekiem
Saspringtā sociāli ekonomiskā situācija valstī liek izmantot katru iespēju palīdzēt
iedzīvotājiem, kuri palikuši
bez darba un nonākuši
finansiālās grūtībās. Balvu
novada pašvaldība aktīvi
iesaistījusies nodarbinātības
pasākumā “Apmācība darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai, ja darba devējs ir
pašvaldība”, kas tiek īstenots
Eiropas Sociālā fonda projekta ”Darba praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai”
ietvaros.
Balvu novada pašvaldības
Sociālās pārvaldes Sociālās
palīdzības nodaļas vadītāja
Lolita Laicāne pastāstīja, ka
šī programma dod iespēju par
Eiropas Savienības līdzekļiem
piedāvāt darbu bezdarbniekiem
par ikmēneša stipendiju 100
latu apmērā, tā atslogojot
pašvaldības sociālo budžetu.
Līdz šī gada beigām programmas ietvaros Balvu pilsētā tiks
nodarbināti 156 stipendiāti.
Viņi strādā mazkvalificētus darbus pašvaldības iestādēs. Tie
ir labiekārtošanas darbi, darbi
sociālajā aprūpē. Ņemot vērā
to, ka trūcīgo cilvēku skaits
pieaug – novadā pašlaik ir 637
trūcīgās ģimenes, Balvu pilsētā
– 346 ģimenes, Balvu pilsētā
ir 751 reģistrēts bezdarbnieks,
šis
aktīvās
nodarbinātības
pasākums ļauj risināt iedzīvotā-

Pārveidoti kabineti. Amatniecības vidusskolā pārbūvēti
vairāki kabineti dabaszinātņu apguvei. Drīzumā papildus
esošajiem mācību līdzekļiem tiks iegādāts mūsdienīgāks
aprīkojums.
Balvu amatniecības vidusskolā tiek īstenots Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
finansētais projekts „Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana
Balvu
amatniecības
vidusskolā”
(identifikācijas
Nr.
3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/
VIAA/094).
Projekta kopējās izmaksas
ir 98 392 lati, no kuriem 85%
finansē Eiropas Savienība
un 15% pašvaldība. Projekta
mērķis ir pilnveidot dabas
zinātņu- matemātikas, ķīmijas,

fizikas un bioloģijas programmu
apguvei nepieciešamo materiāli
tehnisko bāzi.
Pārbūvētajos
kabinetos
mācību process jau rit pilnā
sparā, jo remontdarbi jau ir
pabeigti, mēbeles iegādātas un
uzstādītas. Nākamā gada sākumā
notiks Izglītības un Zinātnes
ministrijas centralizētais iepirkums dabaszinību kabinetu
aprīkojumam
un
iegādāta
mūsdienīga aparatūra, jaunas
tehnoloģijas datu apstrādei,
un saglabāšanai, kā arī jauni
mācību līdzekļi.

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Balvu novada Dome no šī gada 12.oktobra līdz šī gada
12.novembrim izsludina publisko apspriešanu par
jautājumu
„MAINĪT KUBULU PAGASTA KRASNOGORKAS CIEMA
NOSAUKUMU, PIEŠĶIROT NOSAUKUMU:
1. MĀLKALNS
2. MĀLKALNI
Sabiedrībai derīgs darbs. Piedaloties Eiropas Savienības
finansētajā programmā, bezdarbnieki var uzlabot savu
finansiālo stāvokli un veikt derīgu darbu.
ju problēmas.
Ļoti rūpīgi izvērtējot katru pieteikumu dalībai šajā
programmā, Sociālās pārvaldes
darbinieki seko, lai iespēju
robežās
varētu
piepildīt
iedzīvotāju vēlmes strādāt un
nopelnīt. Ir datu bāze, kurā
reģistrēti iedzīvotāju pieteikumi
darbam un pašvaldības iestāžu
vajadzības pēc darbiniekiem.
Aptaujātie programmas dalībnieki atzina, ka viņi grib strādāt
un risināt savas finansiālās
problēmas. Tas, ka piedāvātais
darbs ir mazkvalificēts, viņus
nemulsina, jo tas tomēr dod
iespēju nopelnīt.
Sociālie darbinieki informēja,
ka laikā kopš darbojas šī programma, no tās disciplīnas pār-

kāpumu dēļ atskaitīti tikai četri
cilvēki.
„Cilvēki grib strādāt. Tāpēc
mums jābūt uzmanīgiem, lai
maksimāli viņiem palīdzētu.
Ar
Nodarbinātības
Valsts
aģentūru
strādājam
ciešā
sasaistē, lai izmantotu visas iespējas palīdzēt grūtībās
nonākušiem
iedzīvotājiem.
Nevajag kautrēties, bet nākt
un vaicāt pēc padoma, kā
risināt problēmas. Izvērtējot
un plānojot, jautājumus varam
risināt. Lai arī mums darba ir
arvien vairāk, priecājamies,
ka varam palīdzēt. Tā arī ir
sociālo darbinieku misija,” teica
L.Laicāne.
Programmā iesaistīti arī novada pagastu bezdarbnieki.

3. CITS NOSAUKUMS ____________________________
Vārds, uzvārds________________________________________
Personas kods_________________________________________
Adrese_______________________________________________
Datums______________________________________________
Paraksts______________________________________________
Lūdzam izvēlēties un atzīmēt vienu no ciema nosaukuma variantiem vai piedāvāt savu variantu. Aizpildīto anketu līdz šī
gada 12.novembrim, nosūtot pa pastu vai ienesot personīgi,
jāiesniedz Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
vai Saimnieciskajā pārvaldē, Sporta ielā 1A, Balvos, vai arī
Balvu novada pagastu pārvaldēs. Anketa ir pieejama arī novada
pašvaldības interneta mājas lapā www.balvi.lv.
* Publiskās apspriešanas rezultāti tiks novērtēti, ņemot vērā Domes
noteiktajā termiņā pašvaldībā iesniegto viedokļu skaitu par konkrēto
priekšlikumu. Par atbalstītu tiks uzskatīts tas viedoklis, kurš saņems
atbalstītāju viedokļu absolūto vairākumu no visiem dalībniekiem,
kas būs piedalījušies konkrētā jautājuma apspriešanā. Viedoklis
tiks ņemts vērā, ja persona, kura to izteikusi, būs to parakstījusi,
norādījusi savu adresi un personas kodu. Publisko apspriešanu var
uzskatīt par notikušu, ja tajā būs piedalījušies vismaz 100 Balvu
novada iedzīvotāji. Saskaņā ar „Fizisko personu datu aizsardzības
likumu” personas dati netiks izpausti.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: modris.teilans@balvi.lv, solvita.avotina@balvi.lv, t.: 64522398, 26335803, mājas lapa: www.balvi.lv

6.

“Balvu Novada Ziņas”, 2009. gada 28.oktobris

Vācot makulatūru, taupa skolas naudu
Balvu pamatskolas skolēni
pērnā gada nogalē iesaistījās
Swedbankas rīkotajā makulatūras vākšanas akcijā. Skolēni
savāca 5,6 tonnas makulatūras.
Par to skola no Līgatnes
papīrfabrikas ir saņēmusi 56
kilogramus zīmēšanas papīra
un apliecinājumu, ka, nododot
pārstrādei
šo
daudzumu
makulatūras, izglābti 72,8 koki.
Balvu pamatskolas direktores vietniece Ingrīda Pilāte
pastāstīja, ka visi skolēni ļoti
aktīvi piedalījušies makulatūras
vākšanā. Vākšanā iesaistīti arī
vecāki, vecvecāki, radinieki.
Makulatūra vesta gan no pašu
pilsētas mājām, gan laukiem,
gan vecāku darbavietām. Pamatskolas skolēnu pašpārvaldes
prezidente Beāte Anna Kairiša
teica, ka ir gandarīta par akcijas rezultātu, kā rezultātā
papīrfabrika skolai uzdāvināja
zīmēšanas papīru. Tas ļaus
skolai ietaupīt naudu, kuru
varēs izlie-tot citiem svarīgiem

Aktīvākie akcijas dalībnieki. Makulatūras vākšanas
organizētājas ar iegūtajām
balvām.

– 900 kilogramus, akcijas laikā
savākusi 2.a klase.
Šajā mācību gadā Balvu
pamatskolā uzmanību pievērsīs
elektrības, ūdens un citiem
taupības pasākumiem.
Makulatūras vākšanas akcijā
aktīvi piedalās arī citas Balvu
novada izglītības iestādes un
bērnudārzi.
Balvu 2.pamatskolas skolēni,
savācot 1,87 tonnas makulatūras,
ir izglābuši 24 kokus.

mērķiem.
Skolnieces Kristīne Budeviča,
Elīna Gaveniša, Una Markus
un Oksana Popoviča stāstīja,
ka makulatūras vākšanai bērni
nav bijuši īpaši jāmudina. Katra
Čaklākie makulatūras vāatnestā makulatūras paka rūpīgi cēji Balvu 2.pamatskolā iesaiņota un nosvērta. Skolā no- 9. klase.
tika arī iekšēja sacensība starp
klasēm. Visvairāk makulatūras

Briežuciemā tiekas četru novadu
meistari un mācekļi
17.oktobrī Briežuciema pagasta Tautas namā notika noslēguma
pasākums Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstītajam projektam
„Nemateriālā kultūras mantojuma izglītības veicināšana
Ziemeļlatgalē 2009”. Idejas
autore un galvenā vadītāja ir
Balvu rajona padomes Kultūras
nodaļas vadītāja Ruta Cibule.
Viņa ar nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu saistītus
projektus realizē jau desmito
gadu.
Šogad projekta īstenošanas
laikā visu vasaru bijušajā Balvu
rajona teritorijā noritēja dažādas
meistardarbnīcas: tradicionālajā
dziedāšanā, maizes cepšanā un
aušanas prasmju apguvē. Bet
nupat pasākumā tikās Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas
novada meistari. Pasākumu
atklāja
Tilžas
dramatiskā
kolektīvs,
kas
izspēlēja
gadījumu, kā var gadīties, ka ne
tās dziesmas nodzied. Kolektīvs

atklājis, ka apdomīgi ir jādzied
apdziedāšanās dziesmas, jo
tās var pārprast un „ņemt pie
sirds”.
Pasākuma dalībnieki iepazinās ar Ivetas Gabrānes un
viņas mācekļu – audēju veikumu un darba vietām, kas
iekārtotas pagastam piederošās
telpās. Uzsākot šī projekta
realizāciju, meistare I. Gabrāne
rīkoja steļļu meklēšanas akciju. Nu 3 istabās ir izvietotas 8 stelles. Austie darbi bija
izmantoti pasākuma vietas
noformējumam. Meistarklašu
dalībnieki ir apguvuši arī darba
vietas sagatavošanu aušanai.
Briežuciemā ieguvums ir arī
dziedošie jaunieši. Tradicionālo
dziedātprasmi viņiem mācīja
Mūzikas akadēmijas studente
Liene Igaune. Rezultātā ir radies
jauns kolektīvs ar nosaukumu
„Soldanī”. Arī Tilžas aktivitātes
saistītas ar dziedāšanu.
(turpinājums 8.lpp.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3 “NODEVA PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU”
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
10.09.2009 lēmumu
(prot.Nr.11, 1.§)
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 10.punktu .
1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas
saņemšanu (turpmāk - nodeva)
apliekamos objektus, nodevas
apmēru, nodevas maksāšanas
kārtību un atvieglojumus Balvu novada administratīvajā
teritorijā.
2. Nodevu maksā fiziskas
un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību,
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā saņem no Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes (turpmāk
- Būvvalde) būvatļauju.
3. Nodevas objekts un likme
par būvatļaujas saņemšanu ir:
3.1.Fiziskajām personām:
3.1.1.Individuālo dzīvojamo
māju un dārza māju jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai Ls
10,3.1.2. Individuālo dzīvojamo
māju un dārza māju palīgēku
jaunbūvei,
rekonstrukcijai,
renovācijai Ls 5,3.1.3. Esošo telpu pārplānošana uzņēmējdarbības veikšanai
Ls 20,3.1.4. Esošo telpu pārplānošana Ls 10,3.1.5.Inženierkomunikāciju
būvniecībai, rekonstrukcijai Ls
10,3.1.6. Divu un vairāk dzīvokļu

māja Ls 20,3.1.7. Viesnīcu ēka Ls 20,3.1.8. Īslaicīgas apmešanās
ēkas Ls 10,3.1.9. Biroju ēka Ls 30,3.1.10. Vairumtirdzniecības
un mazumtirdzniecības ēka Ls
30,3.1.11. Satiksmes un sakaru
ēka Ls 20,3.1.12. Garāžu ēka Ls 30,3.1.13. Rūpnieciskās ražošanas ēka Ls 30,3.1.14. Rezervuāri, bunkuri,
silosi, noliktavas Ls 20,3.1.15. Plašizklaides pasākumu un sporta ēka Ls 20,3.1. 16. Muzeji, bibliotēkas,
skolas Ls 20,3.1.17.
Ārstniecības vai
veselības aprūpes ēka Ls 20,3.1.18. Lauku saimniecību
nedzīvojamās ēkas Ls 30,3.1.19. Kulta ēka Ls 30,3.1.20.
Citas,
iepriekš
neklasificētas , ēkas Ls 20,3.1.21. Šosejas Ls 30,3.1.22. Ielas un ceļi Ls 20,3.1.23. Tilti un estakādes Ls
20,3.1.24. Upju, kanālu, ezeru
hidrobūves, piestātnes Ls 15,3.1.25. Dambji Ls 15,3.1.26. Akvedukti, apūdeņošanas
un
kultivācijas
hidrobūve Ls 20,3.1.27. Maģistrālie naftas,
gāzes, ūdens cauruļvadi, sakaru
un elektropārvades līnijas Ls
50,3.1.28. Vietējie cauruļvadi un
kabeļi Ls 20,3.1.29. Iežguves būves Ls
50,3.1.30. Elektrostaciju un
rūpniecības būves Ls 50,3.1.31. Sporta laukumi, sporta
un atpūtas būves Ls 20,-

3.1.32.
Citas,
iepriekš
neklasificētas, būves Ls 30,3.2.Juridiskajām personām:
3.2.1. Individuālo dzīvojamo
māju un dārza māju jaunbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai Ls
20,3.2.2. Individuālo dzīvojamo
māju un dārza māju palīgēku
jaunbūvei,
rekonstrukcijai,
renovācijai Ls 10,3.2.3.
Esošo
telpu
pārplānošana uzņēmējdarbības
veikšanai Ls 50,3.2.4. Esošo telpu pārplānošana Ls 10,3.2.5. Inženierkomunikāciju
būvniecībai, rekonstrukcijai Ls
10,3.2.6. Divu un vairāk dzīvokļu
māja Ls 30,3.2.7. Viesnīcu ēka Ls 50,3.2.8. Īslaicīgas apmešanās
ēkas Ls 20,3.2.9. Biroju ēka Ls 50,3.2.10. Vairumtirdzniecības
un mazumtirdzniecības ēka Ls
60,3.2.11. Sakaru ēka Ls 40,3.2.12. Garāžu ēka Ls 40,3.2.13.
Rūpnieciskās
ražošanas ēka Ls 70,3.2.14. Rezervuāri, bunkuri,
silosi, noliktavas Ls 40,3.2.15. Plašizklaides pasākumu un sporta ēka Ls 40,3.2.16. Muzeji, bibliotēkas,
skolas Ls 30,3.2.17.Ārstniecības
vai
veselības aprūpes ēka Ls 30,3.2.18.Lauku
saimniecību
nedzīvojamās ēkas Ls 50,3.2.19. Kulta ēka Ls 50,3.2.20.Citas,
iepriekš
neklasificētas , ēkas Ls 40,3.2.21. Šosejas Ls 50,3.2.22. Ielas un ceļi Ls 30,-

3.2.23. Tilti un estakādes Ls
30,3.2.24. Upju, kanālu, ezeru
hidrobūves, piestātnes Ls 30,3.2.25. Dambji Ls 30,3.2.26. Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves
Ls 40,3.2.27. Maģistrālie naftas,
gāzes, ūdens cauruļvadi, sakaru
un elektropārvades līnijas Ls
80,3.2.28. Vietējie cauruļvadi un
kabeļi Ls 30,3.2.29. Iežguves būves Ls
50,3.2.30. Elektrostaciju un
rūpniecības būves Ls 80,3.2.31.Sporta laukumi, sporta
un atpūtas būves Ls 40,3.2.32.
Citas,
iepriekš
neklasificētas, būves Ls 30,3.3.Nodeva par būvatļaujas
pagarināšanu:
3.3.1 Fiziskajām personām Ls
5,3.3.2. Juridiskajām personām
Ls 15,4. Nodevu maksā divās daļās
- 40% no nodevas maksā pēc
pozitīva Būvvaldes atzinuma
- plānošanas un arhitektūras
uzdevuma, būves nojaukšanas
uzdevuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos
60% - saņemot būvatļauju.
Nodevas maksājuma termiņu
nosaka Būvvalde maksāšanas
paziņojumā. Ja būvniecības
saskaņošana netiek pabeigta un
būvatļauju neizsniedz, iekasētā
nodevas daļa netiek atmaksāta.
5. Maksāšanas paziņojumu
par nodevu 40% apmērā
Būvvalde būvniecības pasūtītājam izsniedz reizē ar
pozitīvu Būvvaldes atzinumu

- plānošanas un arhitektūras
uzdevumu, būves nojaukšanas
uzdevumu būvprojektēšanai.
6.
Pieprasot
būvatļauju,
būvniecības pasūtītājs būvatļaujas pieprasījumam pievieno maksājuma dokumentu, kas
apliecina nodevas daļas 40%
apmērā samaksu.
7. Pēc būvatļaujas pieprasījuma saņemšanas Būvvalde izsniedz būvniecības pasūtītājam
maksāšanas paziņojumu par
atlikušo nodevas daļu 60%
apmērā.
8.
Saņemot
būvatļauju,
būvniecības pasūtītājs uzrāda
maksājuma dokumentus, kas
apliecina nodevas samaksu
pilnā apmērā.
9. Nodeva iemaksājama
Balvu novada pašvaldības
pamatbudžetā.
10. No nodevas samaksas tiek
atbrīvoti pirmās un otrās grupas
invalīdi, maznodrošinātas personas un represētās personas,
ja tās veic būvprojektēšanu un
būvniecību savām vajadzībām.
11. Saņemtā nodeva par būvatļaujas izsniegšanu galvenokārt
tiek izlietota būvniecības dokumentācijas
izstrādei
un
Būvprojektu
saskaņošanas,
būvniecības uzraudzības un
Būvvaldes
tehniskā
darba
nodrošināšanai.
12. Nodevu aprēķina un kontroli par nodevas samaksu pilnā
apmērā veic Būvvalde. Nodevas uzskaiti veic Balvu novada
pašvaldības Budžeta plānošanas
un grāmatvedības nodaļa.
13. Savlaicīgi nesamaksāto
nodevu piedzen likumā “Par
nodokļiem
un
nodevām”
paredzētajā kārtībā.
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Vairāk uzmanības bērnu uzvedībai

Apkures sezona sākusies veiksmīgi
Diennakts vidējai gaisa
temperatūrai kļūstot arvien
zemākai, savos dzīvokļos
vēlamies justies siltumā. Kopš
septembra beigām Balvu
pilsētā ir uzsākta apkures sezona. 99% siltuma patērētāju
jau saņem akciju sabiedrības
„Balvu Enerģijas” saražoto
siltumu.
Akciju sabiedrības valdes
priekšsēdētājs Aivars Zāģeris
informē, ka uzņēmums jaunajai apkures sezonai ir sagatavots. Kurināmais – šķelda, ir
sagādāta pietiekamā daudzumā.
Šobrīd kurināmā pietiek līdz
gadu mijai. Vairāk šķeldas
noliktavās un atklātajos laukumos nav kur glabāt, jo ilgstoša
uzglabāšana mazina kurināmā
energoefektivitāti un ir ugunsbīstama. Iegādātā šķelda ir labas
kvalitātes. Arī pēc Jaunā gada
kurināmā pietiks.
Šajā apkures sezonā siltuma
tarifs paliek iepriekšējais. Tas
ir 29,78 lati par megavatstundu + PVN (10% fiziskām
un 21% juridiskām personām).
Šis apkures tarifs ir viens no
zemākajiem valstī. Piemēram,

Jaunais skurstenis vēl nekūp. „Balvu Enerģijas”
katlumājas januzstāsdītie apkures katli vēl nadarbojas.
Uzņēmuma vadība tos iekurināt sola tuvākajās dienās.
Jēkabpilī apkures tarifs ir
45,33 lati par megavatstundu,
bet Aizkrauklē 29,98 lati par
megavatstundu. Apkures tarifi
samazināti tajās pilsētās, kur
kurināšana notiek ar gāzi, jo
ievērojami ir kritusies gāzes
cena.
A.Zāģeris vērsa uzmanību
uz to, ka rēķini par apkuri ir
atkarīgi ne tikai no siltuma ražošanas cenas, bet arī no tā, kā
māja ir siltināta, kādi ir logi,
durvis. Siltuma ražošanas tarifs

„Kulturāli gaišu cilvēku liec cik
tumšā kaktā gribi, tāpat spīdēs!”
Ar gandarījumu saku, ka
mūsu pašdarbnieki spīd! Viņos
ir optimisms, un tāpēc šinī
rudens sezonā visi pašdarbības
kolektīvi ir uzsākuši darbu.
Paldies kolektīvu vadītājiem
par uzticību iesāktajam darbam un iecerēm, neskatoties
uz dižķibelēm valstī. Viņi ir
saprotoši un mīl savus cilvēkus,
kas vakara stundās ļaujas savam
vaļaspriekam!
31. oktobrī, plkst. 18.00
Kultūras un atpūtas centrā
pašdarbības
kolektīvu
reklāmas pasākums „Durvis vaļā, ienāciet!”, kur būs
tikšanās ar kolektīvu vadītājiem
un dalībniekiem, kuri izrādīs
savas prasmes. Atnāciet, varbūt
pašdarbnieki ar savu sniegumu
spēs jūs uzrunāt un iedrošinās
pieteikties kādā no kolektīviem.
Par jums priecātos abi kori, bet
vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Nebēda” gaida vīriešus vai
pārus.

BALVU PILSĒTAS
KULTŪRAS UN ATPŪTAS
CENTRS
PIEDĀVĀ
TAUTAS PŪTĒJU
ORĶESTRIS “ BALVI ”
(mākslinieciskais vadītājs,
diriģents Egons Salmanis)
pirmdienās, ceturtdienās
pl.19
BALVU TAUTAS
TEĀTRIS, 2 TAUTAS
TEĀTRA STUDIJAS
(mākslinieciskā vadītāja,
režisore Vaira Resne)
JAUNIEŠU DEJU

KOLEKTĪVS “RIKA”
(mākslinieciskais vadītājs
Agris Veismanis) otrdienās
pl.17
DEJU KOPA “NEBĒDA”
(mākslinieciskais vadītājs
Agris Veismanis)
otrdienās pl.19 (aicinām
pievienoties pārus)
SENIORU DEJU KOPA
“LUSTE” (mākslinieciskā
vadītāja Valentīna
Grahoļska) trešdienās
pl.18:30
JAUKTAIS KORIS
„EZERKRASTS”
(mākslinieciskā vadītāja,
diriģente Anastasija
Ločmele) trešdienās pl.18
SENIORU KORIS
“PĪLĀDZIS” (diriģente
Liene Akmeņkalne)
otrdienās pl.18
ROKDARBNIEČU
PULCIŅŠ “MEŽĢIS”
(atbildīgā Skaidrīte Šnepere)
trešdienās pl.17
BĒRNU DZIEDĀŠANAS
PULCIŅŠ (pedagoģe
Iluta Tihomirova) otrdienās,
ceturtdienās pl.16
EIROPAS DEJU KOPA
„ATVASARA” (vadītāja
Lūcija Jermacāne)
pirmdienās pl.18
„Dodiet vietu gaišām un
tīrām domām savā prātā, siltām
un cēlām jūtām savā sirdī – tās
var īstenoties. Kas attiecas uz
nākotni – tā atnāks pati, un pati
atnesīs to, kas vajadzīgs.” Uz
tikšanos!
Kultūras un atpūtas centra
direktore Anita Strapcāne

7.

ir tikai viena no pozīcijām, no
kurām veidojas siltuma rēķins.
Šobrīd vēl nedarbojas divi
jaunuzstādītie apkures katli, jo
darbi iekavējušies piegādātāju
dēļ. Esošā apkures katlu jauda ir 10 Mw. Jauno katlu jauda būs 7 Mw. Jaunie katli būs
ekonomiskāki, tādejādi samazināsies siltuma ražošanas izmaksas un varēs plānot tarifa
samazinājumu nākotnē. Jaunie
katli sāks darboties tuvākajās
dienās.

Lai stingrāk kontrolētu
bērnu un jauniešu uzvedību
sabiedriskās vietās, kopš septembra Balvu novada Bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts un
pašvaldības policiju rīko kopīgus reidus. Apsekotas tiek
jauniešu pulcēšanās vietas,
parki un skvēri, izklaides
pasākumi.
Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa informēja, ka vēlās vakara
stundās ielās ir samērā daudz
jauniešu. Reida dalībnieki
konstatēja, ka diemžēl daļa
no viņiem ir lietojuši alkoholu. Nopietnas bažas rada novērotā pusaudžu agresivitāte
gan pret vienaudžiem, gan
pret nespēcīgiem pieaugušiem
cilvēkiem. „Reidu laikā vēlās
vakara stundās aizturējām
pusaudžus, kuriem šajā laikā
jau bija jābūt mājās. Par
pārkāpumiem tika informēti
bērnu vecāki un sastādīti
administratīvie protokoli. Gribam atgādināt, ka „Noteikumi
par kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība” paredz
pastiprinātu vecāku atbildību

par bērniem, kuri vēlu atrodas
uz ielas. Vecākiem jāseko, kur
atrodas viņu bērni un ko viņi
dara ne tikai vakaros, bet arī dienas laikā. Bērniem jāatgādina,
ka viņiem ir ne tikai tiesības,
bet arī pienākumi,’’ uzsvēra
Bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Regulāri reidi turpināsies visā
novadā. Ja sabiedriskās kārtības
pārkāpumi nemazināsies, tiks
meklēta iespēja darīt zināmus
pārkāpēju vārdus, lai iedzīvotāji
zin, kas ceļ nekārtības, lauž un
demolē. Uztrauc sabiedrības
vienaldzība, redzot pusaudžu
huligānisko rīcību, bet viņiem
neaizrādot.
Jāveicina saikne starp vecākiem, skolu un arī kārtības
uzturēšanas institūcijām. Nav
noslēpums, ka arī skolās nereti
bērni pazemo viens otru, izturas
agresīvi. Šī problēma aktuālāka lielajās skolās, jo mazajās
skolās, katrs bērns ir „kā uz delnas”. Diemžēl skolās ir tendence
sliktās ziņas turēt pie sevis. Taču
tās agri vai vēlu top zināmas
arī ārpusē. Tāpēc pusaudžu
uzvedības problēmas aktīvi
jārisina jau sākuma stadijā.

Balvu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības sekojošiem nekustamiem īpašumiem:
1. Balvu novads, Tilža, Brīvības iela 5, kas sastāv no telpas 16 m2 platībā.
Pašvaldības īpašuma sākotnējā nomas 1 m2 cena LVL 0.40
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā
pārvaldē, Sporta ielā 1, Balvi, vai Balvu novada Tilžas pagasta pārvaldē Brīvības ielā 3A katru darba
dienu sākot ar 2009.gada 27 oktobri līdz 2009. gada 6. novembrim. Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmās telpas apskati iepriekš saskaņojot ar Tilžas pārvaldes vadītāju Vilni Dzeni tālr. 26435426
vai 64522497.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā
pārvaldē, Sporta ielā 1, Balvi, vai Balvu novada Tilžas pagasta pārvaldē Brīvības ielā 3A katru darbdienu līdz 06.11.2009.plkst. 10.00.
Visiem pretendentiem līdz 2009.gada 6. novembrim plkst.10.00 jāiemaksā drošības nauda LVL
15.00 apmērā Balvu novada pašvaldības kontā: SEB banka, kods UNLALV2X. Konts: LV93UNLA
0050 0142 9173 9 ar atzīmi par dalību neapdzīvojamo telpu nomas tiesību izsolē.
Izsole notiks 2009 gada 9. novembrī, Balvu novada Tilžas pagasta pārvaldē Brīvības ielā 3A,
Tilžā plkst.10.00
2. Balvu novads, Tilža, Pirts iela 1, kas sastāv no zemes gabala 0,2828 ha, uz kura atrodas ēka
80m2 platībā, (inventārs- pirts krāsniņa SPK-12, pirts boileris) malkas šķūnis ar malku 43.64
m3 . Pašvaldības īpašuma sākotnējā nomas 1 m2 cena LVL 0.10.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā
pārvaldē, Sporta ielā 1, Balvi, vai Balvu novada Tilžas pagasta pārvaldē Brīvības ielā 3A katru darba
dienu sākot ar 2009.gada 27 oktobri līdz 2009. gada 6. novembrim. Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmās telpas apskati iepriekš saskaņojot ar Tilžas pārvaldes vadītāju Vilni Dzeni tālr. 26435426
vai 64522497.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā
pārvaldē, Sporta ielā 1, Balvi, vai Balvu novada Tilžas pagasta pārvaldē Brīvības ielā 3A katru darbdienu līdz 06.11.2009.plkst. 10.00
Visiem pretendentiem līdz 2009.gada 6. novembrim plkst.10.30 jāiemaksā drošības nauda LVL
20.00 apmērā Balvu novada pašvaldības kontā: SEB banka, kods UNLALV2X. Konts: LV93UNLA
0050 0142 9173 9 ar atzīmi par dalību neapdzīvojamo telpu nomas tiesību izsolē.
Izsole notiks 2009 gada 9. novembrī, Balvu novada Tilžas pagasta pārvaldē Brīvības ielā 3A,
Tilžā plkst.10.30.

Dāvanas muzeja krājumam

Sestdien muzejā viesojās novadnieka - skolotāja un novadpētnieka Kārļa Ozoliņa meita Aina
Ozoliņa. K.Ozoliņš savas dzīves laikā apkopojis daudz dažādas informācijas par koru vēsturi, pilsētu,
novada skolām. Liela daļa viņa apkopoto materiālu jau glabājas muzeja krātuvēs un bijusi apskatāma
ekspozīcijā. Šoreiz atkal esam saņēmuši dāvanas - novadnieka personīgās lietas, kas saistās ar mūsu
vēsturi. Starp tām - viņa sievas 1926.gadā darinātā kleita (gads, kad Balvi iegūst miesta tiesības),
skolotāja kora tērps, kas darināts 1938. - pisētas ģerboņa izveides gadā, kā arī - fotogrāfijas, diapozitīvi,
kultūrvēsturiski dokumenti.
Novada iedzīvotāju vārdā pateicamies Ozoliņu ģimenei par iesaistīšanos dzimtās puses
vēstures saglabāšanā. 		
Balvu Novada muzeja direktore Iveta Supe
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Aktivitātes pagastos
Krišjāņu pagasts
13.11. plkst.20.00 Krišjāņu pamatskolā
Latvijas dzimšanas dienas ieskaņas koncerts – piedalās Krišjāņu
pagasta pašdarbnieki.
17.11. plkst.13.00 Tematisks pasākums „Caur gaismu uz Latviju”.

Es tevi ļoti gaidīšu,
Pie Darba un pie Gribas,
Pie Dziesmas, Goda, Valodas,
Pie mūsu mīlestības.
/M. Zālīte/

NOVEMBRIS – VALSTS SVĒTKU MĒNESIS
Aktivitātes Balvos
No 23. oktobra līdz 15.novembrim Balvu novada muzejā
skatāma izstāde „Latvijas valsts apbalvojumi”

Tilžas pagasts
17. 11. plkst.20.00 Tilžas kultūras namā
Kubulu pagasta jauktā vokālā ansambļa jubilejas koncerts
Plkst.22.00 Balle „Draugi”.
Bērzpils pagasts
18.11. plkst.19.00 Bērzpils vidusskola Valsts svētkiem veltīts
koncerts – piedalās dziedošā Igauņu ģimene.
Plkst.22.00 Balle – spēlē „Kontrasts”.
Briežuciema pagasts
17.11 plkst.11.00 Briežuciema tautas namā
Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums - piedalās Briežuciema
pamatskolas skolēni un dziedošā Eriņu ģimene.
Vectilžas pagasts
14.11. plkst.19.00 Sporta un atpūtas centrā
Latvijas valsts svētku ieskaņas koncerts „Rudens kokteilis” –
piedalās Krišjāņu pagasta pašdarbnieki
Plkst.21.00 Balle „Rondo”.
Bērzkalnes pagasts
17.11. plkst.15.00 Latvijas valsts svētkiem veltīts
pasākums – koncerts.

Kultūras un atpūtas centrā Agra Biezā un Kaspara Teilāna foto
izstāde „Kāzu laiks”
06.11. plkst.19.00 Grupas „Baltie lāči” un Nikolā Roldāna
koncerts.
11.11. plkst.16.00 Lāčplēša dienas sarīkojums
„Pēcpusdienas junda” pie pieminekļa “Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem”.
11.11. plkst.19.00 Muzikāls dzejas sarīkojums „Es uzcēlu
pili...” Andra Tjunīša dzeja un Māra Lāpāna autordziesmas.
13.11. plkst.19.00 Pateicības vakars pašdarbniekiem un
labvēļiem. Muzicē grupa „Inga un Normunds”.
14.11. plkst.19.00 Atis Auzāns un „Oranžais koris”.
Jauna programma „Atver acis”.
17.11. plkst.19.00 Svinīgs sarīkojums „Ar Latvijas sajūtu
sirdī”- veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai.
Piedalās Uģis Roze un Guntis Skrastiņš.
Deju vakars – muzicē grupa „No pusvārda”.
18.11. plkst.14.00 Kinofilmas „ Vienīgā fotogrāfija”
demonstrēšana.
20.11. plkst.18.00 Rēzeknes pūšamo instrumentu orķestra
koncerts „Džezs un kaut kas vairāk.”
21.11. Jauno ģimeņu atpūtas vakars.
No 24.11 izstāžu zālē Nikolaja Gorkina
foto izstāde „Pasmaidi!”
27.11.

Balvu Tautas teātra studija piedalās festivālā „Laipa”
Jēkabpilī ar izrādi „Pazudušais dēls.”

29.11. plkst.14.00 Pirmā Adventa sveces iedegšana vainagā.
(būsim kopā ar jaukto kori „Ezerkrasts.”)
Tie esam mēs
ar savām pret debesīm vērstajām sāpēm.
Latvija, tu, kas esi,
Sūti mums savu gaismu!/ M.Zālīte /

BALVU PELDBASEINĀ
10.novembrī no plkst.11.00 līdz plkst.14.00 notiks
Nacionālo Bruņoto spēku čempionāts peldēšanā.
Aicināti visi interesenti!
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Kubulu pagasts
17.11 plkst.14.00 Stacijas pamatskolā
Valts svētkiem veltīts pasākums
Plkst.16.00 Pansionātā „Balvi” Kubulu pagasta
pašdarbnieku koncerts.
Balvu pagasts
14.11.plkst.16.00 Tautas namā Latvijas valsts svētku ieskaņas
koncerts. Piedalās dziedošā Igauņu ģimene.
Plkst.21.00 balle.
BALVU NOVADA MUZEJĀ
Novembris - Tēvzemes mēnesis.
Izstādes muzejā:
- Latvijas valsts apbalvojumi
- Gaļinas Ivanovas personālizstāde (grafikas)
Piedāvājums skolām:
- ceļojošā izstāde “Latgales partizānu pulks”
Skolēnu grupām - apmeklējums bez maksas.

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, 11.novembra vakarā
aicinām iedegt logos svecītes.

8.

Atbalstīti projekti
Valsts Kultūrkapitāla fonds ir
atbalstījis Balvu Mākslas skolas
projektu “Radošās vides dizaina darbnīcas Balvu Mākslas
skolā”. Skolas direktore Elita
Teilāne saka, ka skolai tā ir
iespēja turpināt audzēkņu
radošo darbnīcu rīkošanas
tradīciju. Kultūrkapitāla fonds
ir piešķīris 400 latus darbnīcu
norisei un materiālu iegādei.
Radošās darbnīcas notiks decembra vidū un to dalībnieki būs
visi 132 skolas audzēkņi. Kopā
ar skolotājiem viņi izmantos
iegūtās zināšanas un prasmes
praktisku lietu darināšanā.
Valsts Kultūrkapitāla fonds
ir atbalstījis arī Balvu Novada
muzeja izstrādātā projekta
“Abrenes tērpa atdzimšanas
darbnīcas”
turpinājumu
piešķirot Ls 360,- Balvu villaines un Abrenes jostas atdarinājumu izgatavošanai un
meistardarbnīcām, kas paredz
ne tikai unikālu etnogrāfiski pareizu priekšmetu izgatavošanu
muzeja jaunajai ekspozīcijai,
bet arī iespēju interesentiem darboties kopā ar amata meistariem
un apgūt seno amatu prasmes.
Piešķirtais finansējums ir tikai
daļa no nepieciešamā, tāpēc
darbs turpinās un būsim priecīgi
ja atsauksies vēl kāds labvēlis...
Otrs
atbalstītais projekts
- “Eiropas kultūras mantojums 2009 - Balvu novadā un
kaimiņos” - saņēmis Ls 300,- lai
nodrošinātu ceļojošās izstādes
“Latgales partizānu pulks”
viesošanos Balvu un kaimiņu
novadu skolās valsts svētku
pasākumu ietvaros. Šogad
šim leģendārajam Latvijas
neatkarības cīņās iesaistītajam
pulkam svinam 90 gadu jubileju, un 1919.gada cīņas bija viena
no Eiropas kultūras mantojuma
dienu galvenajām tēmām.

Briežuciemā tiekas četru novadu meistari un mācekļi
(turpinājums no 6.lpp.)
Skolotāja Daiga Jēkabsone
vadīja tradicionālās dziedāšanas
meistardarbnīcas
jaunākajai
paaudzei
Tilžas
pagastā.
Dziedāšanas prasmi bērniem
bija iespēja apgūt kopā ar
pieredzējušām sievām, kas
prot tradicionālo dziedāšanu.
Pasākumu lieliski kuplināja
Tilžas bērnu balsis. Lai apgūtu
šo meistarību, visu vasaru
jaunajā Tilžas estrādē notika
mēģinājumi.
Projekta laikā tika uzņemta
11 minūtes gara video filma,
kurā atainota projekta gaita.
Iedzīvināts maizes cepšanas
process, sākot no mīklas
iejaukšanas, rūgšanas, cepšanas
un līdz pat tikko ceptas maizītes
nobaudīšanai.
Pēc sniegumu daļas visi devās
izgaršot maizi, ko bija cepušas
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas
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Demonstrē savu dziedātprasmi. Liene Igaune (no
labās) un Briežuciema bērnu un jauniešu kolektīvs
meistares un viņu mācekles.
Pasākuma dalībniekiem bija
iespēja izvēlēties, kādu maizi
nobaudīt - baltmaizi, saldskābo

Tirāža: 5000
eksemplāri

vai rudzu maizi.
Projekts ir noslēdzies. Priecē,
ka cilvēki guvuši pozitīvas
emocijas un iemantojuši jaunas
prasmes.

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par
sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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