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Ar Latvijas sajūtu sirdī

Mana zeme ir skaista gan pieneņu ziedēšanā,
gan asteru ziedēšanā,
gan tad, kad vienīgie ziedi – mākoņi debesīs.
Mana zeme ir skaista gan jūras šalkošanā,
gan upju vieglajās čalās,
gan tad, kad klusu klusiņām čukstēdams lietutiņš līst.
Mana zeme ir skaista gan zvaigžņu ziedēšanā,
gan tad, kad balti zied migla,
gan minējumos un gaidās, kāds uzziedēs atkal jauns rīts.

Sveicam Balvu novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas proklamēšanas 91.gadadienā!
Latvijas brīvība ir mūsu pašu rokās. Tā ir ekonomiskā,
domāšanas brīvība un valstiskuma saglabāšana. Senču
atziņa vēsta, ka tikai neatlaidīgs darbs un sīksta pacietība
vainagojas ar panākumiem. Būsim vienoti Latvijai!
Jānis Trupovnieks,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Balvu novada pašvaldība
23.novembrī plkst.18.00
aicina iedzīvotājus un māju
pārvaldniekus uz sapulci
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
Balvu novada pašvaldības
policijai ir mainīta atrašanās
vieta.
Jaunā adrese ir: Sporta iela 1,
Balvi (Saimnieciskās pārvaldes
ēka).
Tālruņi:
64520940,
29198335, 29445114.
Ievēlēts novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs

Esat gaidīti 17.novembrī plkst.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā uz Latvijas proklamēšanas gadadienai
veltītu svinīgu sarīkojumu “Ar Latvijas sajūtu sirdī”. Šajā pasākumā godināsim cilvēkus, kuri ar savu godprātīgo dar9.novembrī Balvu novada
bu snieguši ieguldījumu mūsu novada un valsts attīstībā. Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstu saņems Domes priekšsēdētājs J.TruBalvu rajona Izglītības pārvaldes vadītājs AUGUSTS VOIKA, Latgales Plānošanas reģiona Atzinības rakstu pasniegs povnieks sasauca pirmo Balvu
novadpētniecei, skolotājai IRĒNAI ŠAICĀNEI.
novada Vēlēšanu komisijas sēBalvu novada Domes Atzinības rakstus saņems:
Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra vecākais referents jaunsargu izglītošanas jautājumos GUNTIS LIEPIŅŠ par Tilžas vidusskolas un Tilžas internātpamatskolas skolēnu izglītošanu un gūtajiem sasniegumiem jaunsargu apmācības programmu realizēšanā;
Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja REGĪNA LIVKE par ilggadēju ieguldījumu pašvaldības darbības
nodrošināšanā un lauku vides attīstībā;
Bijusī Balvu rajona padomes priekšsēdētāja REGĪNA KUĻŠA par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību darbības nodrošināšanā
un Balvu rajona attīstības un atpazīstamības veicināšanā;
Krišjāņu feldšeru vecmāšu punkta vadītāja GENOVEFA RIŽĀ par ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu darbu Balvu novada
iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā;
Zobārste VELTA NAGLE-SEŅKA par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu zobārstniecības aprūpes nodrošināšanā un bērnu
mutes veselības veicināšanā;
Balvu rajona tiesas priekšsēdētājs EDUARDS VEISS par ilggadēju un godprātīgu darbu tiesiskās kārtības stiprināšanā Balvu novadā.

di. Šajā sēdē komisijas locekļi
no sava vidus ievēlēja komisijas
priekšsēdētāju un sekretāru.
Par Balvu novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētaju ievēlēja Ivaru Loginu, SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” vadītāju, komisijas
sekretāres pienākumus veiks
Ilona Ločmele, Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes daļas vadītāja.

Balvenietis Jānis Gailis saņem Viestura ordeni Labas domas
Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu kapituls uz valsts
svētkiem augstākos apbalvojumus nolēmis piešķirt
102 personām. Starp tiem
ir sabiedriskie darbinieki,
mākslinieki, mūziķi, mediķi,
pedagogi, militārpersonas un
drošības struktūru amatpersonas.
Ceturtās šķiras Viestura ordenis tika piešķirts arī Nacionālo
bruņoto spēku Nacionālās
aizsardzības akadēmijas Taktikas
katedras
vadītājam,
pulkvežleitnantam Jānim Gailim.
Pulkvežleitnants Jānis Gailis 1985.gadā absovējis Balvu 1.vidusskolu. 1991.gada
19.novembrī uzsākts dienests
Bruņotajos spēkos – 31.Zemessardzes bataljonā Balvos. No
1993.līdz 1995.gadam mācījās
vada komandieru kursos. 2003.
gadā mācījās rotas komandieru
kursos. No 2004. līdz 2005.
gadam mācījās ASV virsnieku
kursos. 2006.gadā pabija miera
uzturēšanas misijā Kosovā un

2009.gadā – misijā Afganistānā.
No 2006.gada Jānis Gailis pildīja Nacionālo bruņoto
spēku Nacionālās aizsardzības
akadēmijas Taktikas katedras
vadītāja
pienākumus.
Šobrīd viņš ir Zemessardzes
štāba Operatīvās pārvaldes
priekšnieks.
Augsto apbalvojumu Jānis
Gailis saņēma
11.novembrī
svinīgā pasākumā Rīgas pilī.
Ar Viestura ordeni apbalvo
par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās
kustībā un valsts neatkarības
aizstāvēšanā, valsts drošības un
sabiedriskās kārtības uzturēšanā
un nostiprināšanā, valsts robežas
apsargāšanā, valsts bruņoto
spēku veidošanā un valstiskās
apziņas ieaudzināšanā pilsoņos,
sagatavojot tos kalpošanai
savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai
aizsargāšanai.
Valsts svētkos Jānis Gailis
novēl, neskatoties uz dažādām

Latvijai

problēmām, būt patiesiem savas valsts patriotiem. „Jauniem
cilvēkiem noteikti jāpiedalās
savas
valsts
aizsardzībā.
Tas var būt godprātīgs darbs
jebkurā nozarē ne tikai dienests Bruņotajos spēkos. Ieteikt
izvēlēties dienestu ir grūti, jo
dienēšana armijā ir sava veida
ziedošanās, jābūt gatavam savu
dzīvību pakļaut riskam. Bet
tas ir karavīra darbs. Tāpēc,
saņemot apbalvojumus, mēs
sakām: „Gods kalpot Latvijai!”
Un tie nav tukši vārdi”, uzsver
Jānis Gailis.

18. novembrī, Latvijas dzimšanas dienā, domāsim labas domas par savu zemi, tautu un valsti un dāvāsim trīs darbus Latvijai. No labajām domām izaudīsim Latvijas dzimšanas dienas
Lielvārdes jostu.
Par labām domām
Lai sniegtu savu labo domu ieguldījumu Lielvārdes jostā, ir
jāveic šādas darbības: apmeklējiet www.3darbi.lv sadaļu “Pasaki
3 labas lietas”, norādiet savu vārdu, reģionu, vecumu un ierakstiet
trīs labus vārdus Latvijai kā dāvanu valsts svētkos, lai labie vārdi
pārveidotos Lielvārdes jostas zīmē, izvēlieties pogu “Veidot zīmi”.
Ja Tev nav pieejams internets, savas labās domas Lielvārdes jostas
zīmei vari pievienot, zvanot uz 1188.
Par gaismu
Katrā ģimenē 18. novembrī aizdegsim sveci, aizmirsīsim uz
brīdi visas problēmas un ar gaišām domām novēlēsim savai valstij pastāvēt mūžīgi. Šajā svētku vakarā, lai kur mēs atrastos - pie
ģimenes vakariņu galda, vai ciemos pie kaimiņiem - ieliksim logā
svētku sveci, lai svētkus ar gaismu svinētu!
Par dziesmu
Plkst.21 dziedāsim visi kopā mūsu valsts himnu, Baumaņu Kārļa
lūgsnu „Dievs, svētī Latviju!”. Lai kur mēs atrastos, mēs zināsim,
ka kopā ar mums Latvijas himnu dzied daudzi simti tūkstoši tautiešu
uz zemeslodes.
Vēlamies laika gaitā radīt un arī atjaunot tradīcijas, kas ļautu
cilvēkiem labāk izjust svētkus, priecāties par Latviju, apzināties un
pārdomāt to labo, kas ir katrā no mums un mūsu zemē. Cilvēku
labie vārdi un darbi dos spēcīgu pozitīvo enerģiju. Cerēsim, ka tā
ietekmēs valsts labklājību.
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Dome lēma

12. novembra
Domes sēde
Piešķir sociālos pabalstus
Piešķīra GMI un citus sociālos
pabalstus par kopējo summu:
Ls 1798,53 Balvu pagastā; Ls
1529,47 Bērzkalnes pagastā; Ls
660,08 Briežuciema pagastā;
Ls 532,22 Kubulu pagastā.; Ls
803,95 Bērzpils pagastā; Ls
289,70 Krišjāņu pagastā; Ls
360,60 Vectilžas pagastā; Ls
568,00
Lazdulejas pagastā;
Ls 582,00 Tilžas pagastā; Ls
352,20 Vīksnas pagastā. Atteica sociālā pabalsta piešķiršanu
1 personai Balvu pilsētā, jo
neatbilst to personu kategorijai,
kurām piešķirams pabalsts.
Dome nolēma pārtraukt
izmaksāt
neizvērtējamos
sociālos pabalstus visā Balvu
novadā.
Lemj
par
ievietošanu
pansionātā
Nolēma ievietot vienu personu ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā – Pansionāts “Balvi”
un uzturēšanas izmaksas segt
no Tilžas pagasta pārvaldes
budžeta līdzekļiem.
Apstiprina
pašvaldības
sporta bāžu izmantošanas
kārtību
Nolēma atbrīvot no maksas
par Balvu novada pašvaldībai
piederošo un apsaimniekošanā
esošo sporta bāžu (sporta
zāles) izmantošanu nodarbību
un sacensību organizēšanai
šādas pašvaldības izglītības
iestādes: Balvu Sporta skolu,
Balvu Bērnu un jauniešu centru (īstenojot sporta interešu
izglītības programmas), Balvu
vakara (maiņu) vidusskolu.
Noteica nomas maksu 50%
no apstiprinātās bāžu īres
maksas par 3 stundām nedēļā
par pašvaldībai piederošo un
apsaimniekošanā esošo sporta
bāžu izmantošanu nodarbību un
sacensību organizēšanai Balvu
novada basketbola izlasei, Balvu novada futbola izlasei, Balvu
novada volejbola izlasei.

Noteica, ka izglītības iestāžu
un sporta organizāciju pieteikumus par nepieciešamību
organizēt treniņu nodarbības
un sporta sacensības jāiesniedz
attiecīgās
sporta
bāzes
apsaimniekotājam.
Sporta
bāzes apsaimniekotājs, vienojoties ar pieteikuma iesniedzēju,
pieņem lēmumu par sporta
bāzes izmantošanas kārtību
un laika grafikiem, nodrošinot
izglītības iestāžu mācību procesa organizēšanas prioritāti.
Komunālos izdevumus sporta
bāžu uzturēšanai sedz attiecīgais
sporta bāzes apsaimniekotājs
no Balvu novada pašvaldības
piešķirtā finansējuma. Ar Balvu novada izlases dalībnieku
sarakstu basketbolā, volejbolā
un futbolā var iepazīties www.
balvi.lv.
Lemj par novada simboliku
Dome nolēma virzīt Astras
Ločmeles-Ambarovas iesniegtās Balvu novada ģerboņa un
karoga skices izskatīšanai LR
Kultūras ministrijā.
Piešķir Atzinības rakstus
Piešķīra Balvu novada Domes
Atzinības rakstu 6 personām.
Par Latvijas amatierteātru
salidojuma organizēšanu
Nolēma rīkot Balvu novadā
XI Latvijas amatierteātru salidojumu 2010.gada vasarā.
Noteica amatierteātru salidojuma dalībnieka dalības maksu
Ls 3 no katra dalībnieka.
Amatierteātru
salidojuma
organizēšanai paredzēja novada
pašvaldības 2010.gada budžetā
līdzfinansējumu 5500 latu
apmērā.
Pieņem saistošos noteikumus
Pieņēma saistošo noteikumu
Nr.13 “Par licenču izsniegšanas
kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” projektu.
Pieņēma saistošo noteikumu
Nr.14 projektu „Par Balvu novada pašvaldības galvojumu
studiju kredīta un studējošā
kredīta saņemšanai”.
Pēc atzinuma saņemšanas
no RAPLM tie tiks publicēti
„Balvu Novada Ziņās” un izlikti

redzamā vietā pašvaldības ēkā
un pagastu pārvaldēs. Saistošie
noteikumi Nr.13 un Nr.14
stāsies spēkā nākošajā dienā pēc
to publicēšanas.
Izbeidz
zemes
nomas
līgumu
Nolēma izbeigt 2007.gada
7.martā Balvu pagastā noslēgto
zemes nomas līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošo
zemes gabalu.
Piešķir ielu nosaukumus un
adreses
Piešķīra ielu nosaukumus
Balvu pilsētas dārzkopības
sabiedrības „Ezermala-1” deviņiem iebraucamajiem celiņiem:
1.Ezermalas līnija; 2.Ezermalas līnija; 3.Ezermalas līnija;
4. Ezermalas līnija; 5.Ezermalas līnija; 6.Ezermalas līnija;
7.Ezermalas līnija; 8. Ezermalas
līnija un 9.Ezermalas līnija.
Piešķīra
Balvu
pilsētas
dārzkopības
sabiedrības
„Ezermala-2” ielu nosaukumus pieciem iebraucamajiem celiņiem: 1.Steķintavas
līnija; 2.Steķintavas līnija;
3.Steķintavas līnija; 4.Steķintavas līnija; 5.Steķintavas
līnija.
Piešķīra zemes īpašumiem
šādus nosaukumus: Kubulu
pagastā - „Laimari”, Vīksnas
pagastā - „Ceplīšu meži” un
„Ozols 1”.
Piešķīra adresi būvēm: Vidzemes iela 9C, Balvi, Balvu novads.
Apstiprina noteikumus
Apstiprināja
Noteikumus Nr.3 „Par Balvu novada
pašvaldības īpašumā, valdījumā
vai zemes reformas laikā rīcībā
esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”. Ar pilnu
noteikumu tekstu var iepazīties
pašvaldības interneta mājas lapā
www.balvi.lv.
Atsakās no pirmpirkuma
tiesībām
Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz 9 nekustamajiem
īpašumiem.
Lemj par aizliegumu
Pieņēma paziņojumu „Par
nodomu noteikt aizliegumu

nesa centra vadītāju Māri
Igavenu un Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes pārstāvjiem. J.Trupovnieks iepazīstināja viesi ar novada
pašvaldības attīstības virzieniem, uzskaitot pašvaldībai
piederošos objektus un pieejamos resursus (kūdras purvs,
ēkas, zeme ezera tuvumā u.c.),
ko varētu piedāvāt privātajiem
uzņēmējiem. Iepazīstoties ar
Balvu novadu, Hainers atzina,
ka te ir attīstīta infrastruktūra
un daudz jaunu, sakārtotu objektu. “Investoru piesaistīšana ir
sarežģīts jautājums. Visgrūtāk ir
piesaistīt pirmo investoru. Bieži

juma piešķiršanu pāriem, kuri
atzīmē 50 gadu kopdzīves jubileju”.

Apstiprina noteikumus
Apstiprināja noteikumus Nr.4
”Kārtība, kādā Balvu novada
pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības
mantu un finanšu resursus”.

Lemj par grozījumiem
Nolēma veikt grozījumus Balvu novadu veidojošo vietējo
pašvaldību pieteikumu sarakstā
valsts dotācijas saņemšanai
infrastruktūras attīstībai. Kubulu pagasta objekta nosaukumu izsakot šādā redakcijā:
„Kubulu pagasta Kultūras nama
remonts un elektroinstalācijas
rekonstrukcija,
ventilācijas
ierīkošana, ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana, gaismas aparatūras iegāde un
ierīkošana”; iekļaut papildus
objektu „Jauna traktora iegāde
Kubulu pagasta un Balvu novada pašvaldības komunālās
saimniecības uzturēšanai” un
novirzīt minētajam mērķim
atlikušos dotācijas līdzekļus.

Lemj par izmaiņām
Atbrīvoja Jāni Zelču no
pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekļa pienākumiem.
Viņa vietā ievēlēja Valentīnu
Fedulovu.
Ievēlēja Nataliju Višņevsku
pašvaldības Administratīvajā
komisijā.
Piešķir pabalstu
Piešķīra ikmēneša pabalsta
daļu bijušajai Briežuciema pagasta padomes priekšsēdētājai
Anastasijai Gabrānei. Tas atbilst starpībai starp divām
minimālajām mēnešalgām un
piešķirtās vecuma pensijas
apmēru, t.i. Ls 179,62, ar 2009.
gada 12.novembri. Šāda pabalsta piešķiršanu nosaka likums.
Atļauj savienot amatus
Atļāva Jurim Annuškānam
savienot
Balvu
novada
pašvaldības juriskonsulta, Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa, Ētikas komisijas
locekļa, Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas
komisijas priekšsēdētāja amatus ar a/s „Balvu enerģija” padomes priekšsēdētāja amatu un
biedrības „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”” izpilddirektora
darbu.
Nosaka dalības maksu
Noteica maksu Ls 5 katram
dalībniekam par piedalīšanos
Balvu Mūzikas skolas rīkotajā
V Latgales Jauno pianistu
konkursā Balvos.
Lemj par automašīnas
nodošanu
Nodeva
Balvu
novada
pašvaldības automašīnu TOYOTA RAV 4 ar atlikušo vērtību Ls
7 550 Balvu pagasta pārvaldei.
Apstiprina nolikumu
Apstiprināja Nolikumu „Par
Balvu novada Domes apbalvo-

Lemj
par
samaksas
atcelšanu
Pamatojoties uz Balvu novada
Domes Vides komisijas locekles Mārītes Jeromanovas iesniegumu, nolēma ar 2009.gada
16.jūliju atcelt viņai paredzēto
samaksu.
Izsniedz atļaujas
Izsniedza SIA „Liepas Z”,
bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju atradnei - Smilts
– grants un smilts atradne „Augstasils II” iecirknis „Liepas Z”
no 19.08.2009 - 18.08.2019.
Izsniedza Pēterim Čakānam,
bieži
sastopamo
derīgo
izrakteņu ieguves atļauju atradnei – Smilts atradne „Vanagi-I”
no 09.07.2008. – 08.07.2018.
Uzdeva
Saimnieciskajai
pārvaldei izstādāt zemes dzīļu
izmantošanas nosacījumus.
Samazina nomas maksu
Noteica telpu nomas maksu
Nodarbinātības valsts aģentūrai
no 2010.gada 1.janvāra Ls
1,00 (bez PVN) par 1 kv.m par
telpām, kas atrodas Bērzpils
ielā 2a, Balvos. Noteica telpu
nomas maksu Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrai no
2010.gada 1.janvāra Ls 1,00
(bez PVN) par vienu kv.m par
telpām, kas atrodas Bērzpils
ielā 1a, Balvos.

Piedalās Lūgšanu brokastīs

Visgrūtāk ir piesaistīt
pirmo investoru
Pagājušās nedēļas nogalē
Balvos viesojās
Vācijas
uzņēmējs, ekonomikas zinātņu doktors Hainers Bers
(Heiner Berr).
Viņam ir vērā ņemama
uzņēmējdarbības pieredze H.Beram pieder uzņēmumi gan
Vācijā, gan Krievijā. Uzņēmējs
arī iesaistās pārrobežu sadarbības veicināšanā, aktivizējot
Eiroreģionu izveidošanu un to
darbību.
Balvu novada pašvaldībā
uzņēmējs tikās
ar novada Domes priekšsēdētāju
J.Trupovnieku,
pašvaldības
speciālistiem, Rēzeknes Biz-

ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Balvu
novada
administratīvajā teritorijā”.

vien tā ir nejaušība”, viņš teica.
Vizītes laikā Hainers iepazinās ar Balvu pilsētu, apmeklēja
atsevišķus uzņēmumus un
iestādes. Izmantojot
savas
zināšanas un biznesa kontaktus, viņš mēģinās piedāvāt
sadarbības iespējas novada
pašvaldībai un uzņēmējiem.

6.novembrī
Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
J.Trupovnieks piedalījās Latvijas Valsts Lūgšanu brokastīs
Rīgā, Melngalvju namā.
Šogad Lūgšanu brokastīs
galvenā uzmanība tika pievērsta
svētības
nozīmei
cilvēka,
ģimenes, nācijas un valsts dzīvē.
Kopumā pasākumā piedalījās
aptuveni 220 cilvēku, tostarp
Valsts prezidents Valdis Zatlers un bijušais Lietuvas prezidents Valds Adamkus, Saeimas
deputāti un novadu pašvaldību
vadītāji, kā arī visu konfesiju
bīskapi. Brokastu dalībnieki
aizlūdza par valdību, Valsts prezidentu un viņa kundzi, Saeimas deputātiem, pašvaldību
vadītājiem, baznīcu, ģimenēm,

izglītību, kultūru, medijiem,
mūziķiem un māksliniekiem.
Šis pasākums ir veltīts tam,
lai vadītāji tiktos savstarpējam
iedrošinājumam, garīgam stiprinājumam un sadraudzībai.
Domes priekšsēdētājs J.Trupovnieks atzinīgi novērtēja
Lūgšanu brokastis. “Tas bija labi
organizēts un idejiski piepildīts
pasākums,” viņš atzina.
Pasākums ir daļa no starptautiskas iniciatīvas. Tā aizsākusies
ASV, kur Lūgšanu brokastis notiek kopš 1952. gada
un tajās piedalās valsts prezidents, valdības nozaru vadītāji,
diplomāti un īpaši viesi no visas pasaules. Līdzīgi pasākumi
katru gadu notiek vairāk kā 40
valstīs.
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Valsts svētku noskaņā dāvina grāmatas bibliotēkām
5.novembrī Balvu centrālajā
bibliotēkā viesojās Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta biedrības priekšsēdētāja,
rakstnieku savienības biedre,
prozaiķe Biruta Eglīte.
B.Eglīte
atveda
ASV
vēstniecības un Sorosa fonda
sarūpēto dāvinājumu Valsts
svētkos publiskajām bibliotēkām – Ala Gora grāmatas „Neērtā patiesība” 25 eksemplārus,
kurus saņem novada bibliotēkas.
Šim dāvinājumam pievienojās
arī „Latvijas Avīze” un „Maxima Latvija” ar bijušā Lietuvas
prezidenta Valda Adamkus
grāmatu „Bez noklusējumiem”
un Tāļa Vaidara kopoto rakstu
4.sējumu. Savukārt Centrālās
bibliotēkas direktore Ruta
Cibule ciemiņiem uzdāvināja
jauno balvenieša Māra Lāpāna
dzejas grāmatu „Es saslimu ar
tevi”.
Biruta Eglīte pastāstīja, ka
šīs ir vērtīgas un nopietnas
grāmatas, kuras lasītājiem būs
interesantas. Divas pirmās ir ar
plašu skatījumu uz sabiedriski
politiskām norisēm Baltijā un
pasaulē. Tāļa Vaidara kopoto

Projekti

Balvu peldbaseinā
sacensības

3.

notiek

Balvu peldbaseins visus interesentus aicina mēroties spēkiem
peldēšanas prasmēs. Mēneša sākumā veiksmīgi aizvadītās
vairākas peldēšanas sacensības ļauj domāt, ka Balvi varētu
kļūt par šādu sacensību rīkošanas centru Ziemeļlatagalē un ne
tikai.

Vērtīgs dāvinājums. Balvu novada bibliotēkas Valsts svētku
priekšvakarā dāvinājumā saņem labas grāmatas.

rakstu sējumā „Ceļā uz drāmu
…” apkopotas viņa sarakstītās
lugas, kas varētu būt interesantas
dramaturģijas cienītājiem. Lauku bibliotēku atbalsta biedrība
grāmatas dāvina bibliotēkām
visā Latvijā, bet Balvu novadu viņi ir iemīļojuši īpaši, jo
„Grāmatu svētki – 2009”, kas šī
gada martā norisinājās Balvos,

5.novembrī Balvu peldbaseinā norisinājās spraigas peldēšanas
sacensības novada pārvalžu komandām. Tajās piedalījās Balvu novada domes, Bērzkalnes pagasta pārvaldes, Briežuciema pagasta
pārvaldes, Kubulu pagasta pārvaldes, Lazdulejas pagasta pārvaldes
un novada izglītības darbinieku komandas.
Dalībnieki spēkiem mērojās ne tikai tradicionālajā peldēšanā,
bet arī jautrajās peldēšanas stafetēs un ūdensvolejbolā. Peldēšanā
kopvērtējumā uzvarēja izglītības darbinieki, stafetē – Bērzkalnes
pagasta pārvalde, ūdens volejbolā – Kubulu pagasta pārvaldes komanda.
Komandu kopvērtējumā uzvaru izcīnīja novada Izglītības
pārvaldes komanda. Otro vietu ieguva Kubulu pagasta pārvaldes,
bet trešo – Lazdulejas pagasta pārvaldes komandas. Sacensību
dalībnieki atzina, ka sportiskas aktivitātes ļauj atbrīvoties no ikdienas stresa un vieno darba kolektīvu.

bijuši tik sirsnīgi, ka to noskaņa
iznesta visos pārējos „Grāmatu
svētku” pasākumos
Latvijā
visa gada garumā. Tāpēc Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta biedrības vārdā B.Eglīte
izteica domu arī 2010.gadā
rīkot „Grāmatu svētkus” Balvu
novadā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sakārtots satiksmei bīstams krustojums
Balvos notika rekonstruētā
Ezera un Dārza ielu krustojuma pieņemšana ekspluatācijā.
Ar svinīgu lentas pārgriešanu
un dokumentu parakstīšanu
noslēgusies Eiropas Reģionālās Attīstības fonda un
Balvu novada pašvaldības
līdzfinansētā projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi
Balvos, Ezera un Dārza ielas
krustojumā” realizācija.
Pirms svinīgās lentas pārgriešanas Balvu novada Domes
priekšsēdētājs
Jānis
Trupovnieks par kvalitatīvi
paveikto darbu pateicās projekta vadītājiem, būvniekiem
– īpaši akciju sabiedrības
„Latvijas ceļu būve” valdes
priekšsēdētājam Jānim Vitonam,
projekta būvinženierim Ivaram
Saidānam un visiem pašvaldības
darbiniekiem, kuri strādājuši
pie projekta. Uz pasākumu bija
aicināts arī Balvu rajona Ceļu
policijas priekš-nieks Modris
Zaķis, ar kuru projekta izstrādes
laikā bija veiksmīga sadarbība.
J.Trupovnieks atzina, ka šis
projekts pašvaldībai ir īpaši
nozīmīgs. Ezera un Dārza ielu
krustojums līdz šim bijis tā
saucamais Balvu pilsētas „melnais punkts”, jo te notikuši
vairāki smagi ceļu satiksmes
negadījumi. Projekta mērķis
bija uzlabot satiksmes drošības
līmeni un tās organizēšanas
efektivitāti.
Pašvaldībai,
pedagogiem,
skolēniem un viņu vecākiem
vienmēr aktuāls ir bijis jautā-

Pašvaldības pārvalžu sacensību dalībnieki. Kopējais foto ar
kausiem un medaļām.

Svinīgi pārgriež lentu. Rekonstruētā krustojuma atklāšanā
gan pašvaldības, gan darbu veicēju un policijas pārstāvji vēlēja,
lai ieguldītie līdzekļi nestu labumu satiksmes drošībai.

jums par drošu satiksmi izglītības iestāžu tuvumā. Lai
arī Dārza ielā ir uzklāts jauns
asfalta segums, autobraucēji
tomēr „ieskrieties” nevarēs.
Šajā ielā ir izbūvēts pirmais
ātruma valnis jeb tautā sauktais „gulošais policists” Balvu
novadā un uzstādītas ātrumu
ierobežojošas zīmes. Tas nozīmē, ka autovadītājiem, neskatoties uz to, vai viņiem tas patīk,
vai nē, šajā vietā būs jāsamazina
braukšanas ātrums. „Arī gulošs
policists ir jāciena”, uzsvēra
J.Trupovnieks.
Lai panāktu satiksmes drošības paaugstināšanu, ierīkotas
divas gājēju pārejas, izveidotas jaunas gājēju ietves, mainīta
krustojuma konfigurācija, modernizēts ielu apgaismojums,

renovēts asfalta segums pie
Balvu Valsts ģimnāzijas ēkas.
Lai pielāgotu ietves cilvēku
ar invaliditāti vajadzībām, ir
pārbūvētas esošās nobrauktuves. Visā krustojuma rajonā
ir uzstādītas norobežojošās barjeras.
Projekta kopējās izmaksas
ir 119 831 lati, no tiem 60%
finansēja Eiropas Reģionālās
Attīstības fonds, 40% pašvaldība.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktors Viktors Šļuncevs krustojuma rekonstrukciju vērtē atzinīgi,
jo no gājēju ietves ir norobežota
ielas braucamā daļa un uzlabojusies vides kvalitāte. Pavasarī
skolēni iesaistīsies krustojuma
apkārtnes labiekārtošanā.

Savukārt Lāčplēša dienas priekšvakarā 10.novembrī Balvu
peldbaseinā notika Nacionālo Bruņoto Spēku čempionāts peldēšanā.
Tajā piedalījās Zemessardzes studentu bataljona, Nacionālās
Aizsardzības Akadēmijas, Sauszemes spēku 1.kājnieku bataljona,
Militārās Policijas, Nacionālo Bruņoto Spēku štāba bataljona, Gaisa spēku, Nacionālo Bruņoto spēku Sporta kluba un 3. Reģionālā
Nodrošinājuma centra komandas.
Sacensības norisinājās 100 metru brīvā stila peldēšanā vīriešiem,
50 metru brīvā stila peldēšanā vīriešiem, 50 metru brīvā stila
peldēšanā sievietēm un 50 metru brīvā stila stafetē.
Komandu kopvērtējumā uzvarēja Zemessardzes studentu bataljona komanda. Otrajā vietā ierindojās Militārās Policijas, bet trešajā
– Gaisa spēku komanda.
Ar individuālo sacensību rezultātiem var iepazīties Balvu
peldbaseinā. Tie ir pietiekami interesanti, jo dod iespēju savas
spējas salīdzināt ar Bruņoto spēku sportistu sniegumu. Sacensību
rīkotāji atzina, ka Balvu peldbaseins ir labā līmenī. Ūdens kvalitāte
un apkalpošana atbilst visiem standartiem.

Apbalvošanas parāde. NBS peldēšanas sacensībās uzvarēja
Zemessardzes studentu bataljona komanda.

Balvu peldbaseins aicina sacensības rīkot ne tikai pašu novada,
bet arī pārnovadu pašvaldības, uzņēmumus un citus interesentus.
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BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRĀ
18.11. plkst.14:00
demonstrēšana.

Kinofilmas

„

Vienīgā

fotogrāfija”

20.11. plkst.18.00 Rēzeknes pūšamo instrumentu orķestra
koncerts „Džezs un kaut kas vairāk.”
21.11. plkst.18:00
Sudrabkāzu pasākums ģimenēm, kuras laulību reģistrējušas
1984.gadā (pieteikšanās pa tel.29397765)
No 24.11. izstāžu zālē Nikolaja Gorkina
foto izstāde „Pasmaidi!”
27.11. Balvu Tautas teātra studija Jēkabpilī piedalās festivālā
„Laipa” ar izrādi „Pazudušais dēls.”
28.11. 21:00
Diskotēka jauniešiem
29.11. plkst.14:00 Pirmās Adventa sveces iedegšana vainagā.
(būsim kopā ar jaukto kori „Ezerkrasts.”)
KRIŠJĀŅU PAGASTS
17.11. plkst.13:00 Tematisks pasākums „Caur gaismu uz
Latviju”.
TILŽAS PAGASTS
17. 11. plkst. 20:00 Tilžas kultūras namā
Kubulu pagasta jauktā vokālā ansambļa jubilejas koncerts
Plkst. 22:00 Ballē muzicē „Draugi”.
BĒRZPILS PAGASTS
18.11. plkst. 15:00 Bērzpils vidusskolā notiek Valsts svētkiem
veltīts koncerts. Piedalās dziedošā Igauņu ģimene.
BRIEŽUCIEMA PAGASTS
17.11 plkst. 11:00 Briežuciema tautas namā Latvijas
dzimšanas dienai veltīts pasākums. Piedalās Briežuciema
pamatskolas skolēni un dziedošā Eriņu ģimene.
BĒRZKALNES PAGASTS
17.11. plkst. 15:00 Latvijas valsts svētkiem veltīts
pasākums – koncerts.
KUBULU PAGASTS
17.11. plkst. 14:00 Stacijas pamatskolā Valsts svētkiem veltīts
pasākums
Plkst.16:00 Pansionātā „Balvi” Kubulu pagasta pašdarbnieku
koncerts.

Organizē starptautisku vizuālās mākslas konkursu
Balvu novada pašvaldība,
Balvu Mākslas skola, NVO
„Savi” rīko Starptautisko
vizuālās mākslas konkursu
”DAŽĀDĀ PASAULE”.
Mēs dzīvojam katrs savā
valstī, savā apdzīvotā vietā,
savā vidē. Kopā esam vienas
mājvietas ZEME iedzīvotāji,
taču cik dažādi mēs esam, cik

daudzveidīga ir mūsu daba,
kultūras un nacionālās vērtības,
izpratne par skaistumu. Kopā
veidojam vienu krāšņu pasauli.
Šogad konkursa tēma - ”Ziedu
burvība.”
Konkursa uzdevumi:
- Rosināt bērnos un jauniešos
radošu pašizteikšanos, aplie-

Uzsāc studijas janvārī!

Informācijas sistēmu un menedžmenta
augstskola piedāvā
1.līmeņa
profesionālās
augstākās
izglītības programmas „Vides dizains” un
„Tirdzniecības tirgvedība”.
Pieteikšanās līdz 18.decembrim. Studiju
sākums 2010.gada janvārī.
Plašāka informācija par kursiem un studijām: Balvu
Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā, Partizānu ielā
16, tālrunis/ fakss: 64507012, mobilais tālrunis: 26585964, epasts: centrs@balvi.lv.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

cināt
savu
individualitāti
un
vienreizīgumu
vizuāli
plastiskajā mākslā.
- Iesaistīt bērnus un jauniešus
savas apkārtējās vides iepazīšanā un apzināt savas nacionālās
kultūras un tradīciju bagātības.
- Veicināt sadarbību starp
Balvu novada sadraudzības
pilsētām un iepazīt to kultūru.
BALVU NOVADA
MUZEJĀ
Novembris - Tēvzemes
mēnesis.
Izstādes muzejā:
Gaļinas
Ivanovas
personālizstāde (grafikas)
Piedāvājums skolām:
- ceļojošā izstāde “Latgales
partizānu pulks”.
Skolēnu grupām
apmeklējums bez maksas.

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Redaktors
Modris Teilāns
Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

- Radīt pieredzes apmaiņas
iespējas bērniem, pedagogiem
un māksliniekiem, iegūt jaunus
draugus un idejas.
Konkursa dalībnieki:
Konkursā
tiek
aicināts
piedalīties ikviens bērns un
jaunietis vecumā no 4 līdz 25
gadiem Latvijā, Balvu novada
sadraudzības pilsētas un citi in-

teresenti.
Vērtēšanas kategorijas:
Vizuālās
mākslas
darbi - gleznošana, grafika maksimālais formāts A2 (darbu skaits ierobežots - katrs
dalībnieks drīkst iesūtīt tikai
vienu darbu).
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties www.balvi.lv.

„Paziņojums
par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai
Balvu novada administratīvajā teritorijā
Balvu novada pašvaldībai ir nodoms visā Balvu novada
administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai.
Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV
4501, un pagastu pārvaldēs līdz 2009.gada 23.decembrim.
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par
piekrišanu aizlieguma noteikšanai”.
Tirāža: 5000
eksemplāri

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