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Skolas gads uzsācies veiksmīgi
Septembris
jau
tuvojas beigām. Skolotāji un
skolēni atgiezušies darba
ritmā. Skolas ir sagatavotas darbam, veikti lielāki un
mazāki remonti. Vairākās
skolās notikušas ievērojamas
pārmaiņas – Balvu Amatniecības vidusskolas un Tilžas
internātpamatskolas internāta ēkas siltinātas un
ieguvušas jaunas fasādes,
bet Balvu pamatskola pārcēlusies uz telpām Balvos,
Partizānu ielā 16 un ieguvusi
ne tikai siltinātu un izskatīgu
ēku, bet arī jaunu saturu.

Apkopota statistika
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Iveta
Tiltiņa “Balvu Novada Ziņu”
lasītājiem stāsta par galvenajiem statistikas rādītājiem
izglītības nozarē Balvu novadā
šī mācību gada sākumā.
Pirmsskolas izglītības iestādēs
2010./2011.mācību gadu uzsāka 496 pirmsskolas vecuma
bērni, kas ir par 16 vairāk
nekā iepriekšējā gadā. Ar
šiem audzēkņiem strādās 59
pirmsskolas pedagogi.
Pirmsskolās ir atrisinātas problēmas ar grupu komplektāciju
Bērzkalnes pagasta un Kubulu
pirmsskolas
iestādēs;
pirmsskolas vecuma bērniem ir
nodrošinātas vietas pirmsskolas iestādēs Balvu pilsētā; ir
padomāts par riska ģimeņu
bērnu ievietošanu pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Vispārējās izglītības iestādēs šogad mācības 8 vispārizglītojošās skolās uzsāka
1850 skolēni. Tas ir par 173
mazāk nekā iepriekšējā gadā.
Mācības 1.klasē uzsāka 141
pirmklasnieks, no tiem 82
skolas gaitas uzsāka Balvu
pamatskolā. Ar skolēniem
strādās 256 pedagogi.
Ir izstrādāti un apstiprināti
mācību priekšmetu standarti
astronomijā - Balvu Valsts
ģimnāzijā, kokizstrādājumu
izgatavošanas
tehnoloģiju
pamatos – Balvu Amatniecības
vidusskolā,
individuālās
šūšanas tehnoloģiju pamatos – Balvu Amatniecības
vidusskolā , kā arī izstrādātas
un licencētas vispārējās vidējās
izglītības profesionālās ievirzes komerczinību un valsts
aizsardzības
programmas
Tilžas vidusskolā; vispārējās
vidējās izglītības programma

ar profesionālo ievirzi sportā
un veselības mācībā Balvu
Valsts ģimnāzijā; saglabātas
skolu filiāles, nodrošinot
pamatizglītības ieguvi tuvu
izglītojamo dzīvesvietai; nodrošināta
pamatizglītības
mazākumtautību izglītības programmas pieejamība, reorganizējot Balvu 2.pamatskolu.
Balvu
Amatniecības
vidusskolā tiks īstenotas neklātienes un vakara maiņu
programmas, kā arī radīti
apstākļi izglītojamajiem ar
funkcionālajiem traucējumiem
integrēties vispārizglītojošā
skolā. Balvu Valsts ģimnāzijā
un Tilžas vidusskolā tiek
īstenotas Aizsardzības ministrijas Jaunsargu apmācības
programmas. Ar plašāku sagatavoto
informāciju var
iepazīties Balvu novada mājas
lapā www.balvi.lv.

Lielākās pārmaiņas
Balvu pamatskolā
Balvu pamatskola no vēsturiskās Balvu muižas ēkas
ezera krastā pārcēlusies uz ēku
pilsētas centrā Partizānu ielā
16. Par to, kā sācies jaunais
darba cēliens, lūdzām pastāstīt
direktori Māru Pimanovu.

- Kā jūtaties jaunajās
skolas telpās?

- Jau esam iejutušies. Šajā ēkā
jūtamies ļoti labi, te ir ērtāk.
Skolai nav nekādas vainas.
Vasarā ir paveikts milzīgs
darbs un celtniecība šajā ēkā
vēl turpināsies.

- Kā esat izvietojušies,
vai mazie bērni visu var
atrast?
- Klases ir kompakti izkārtotas
visos ēkas stāvos. Tas nozīmē,
ka blakus atrodas pirmās,
otrās, trešās un pārējās klases. Nedaudz nostāk ir tikai
latviešu 5.c un 6.b klases, kā
arī krievu 5., 6., 8.un 9.klases.
Mazās klasītes mācās vienkop,
lielākie ir nedaudz nostāk. Nav
tā, ka latviešu bērni ir nodalīti
no mazākumtautību bērniem.
Visa skola ir apdzīvota, un
bērni te jūtas labi.

Esi aktīvs,
dodies balsot!

Vēlēšanu iecirknis Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
Lai Saeimas vēlēšanu dienā
nerastos pārpratumi, noskaidrojiet tuvākā vēlēšanu iecirkņa
atrašanās vietu. To var izdarīt
mājas lapā www.cv.lv.

Jaunā mācību gada gaidās. Īpašs šis mācību gads būs
Balvu pamatskolas pirmklasniekiem, jo viņi ir pirmie, kuri
uzsāk skolas gaitas jaunajā skolā.
tās koleģiāli esam ņēmuši
savā paspārnē. Līdz ar to
pāri nodarīts nav nevienam
bērnam. Saglabātas visas mazākumtautību klases. Apvienotas ir tikai mazākumtautību
4. – 6.klases. Jāpiebilst, ka apvienoti šo klašu skolēni apgūst
tikai vizuālo mākslu, mūziku,
sportu un mājturību. Pārējos
priekšmetus bērni apgūst
vai nu bilingvāli vai latviešu
valodā.
Veiksmīgi apvienotas abu
līdzšinējo skolu sporta bāzes.
Te par mērķtiecību jāuzslavē
sporta skolotāja Iveta Kacēna.
Arī skolas bibliotēka ir
kardināli pārmainījusies.
Vēl viens ieguvums ir labā
ēdamzāle. Pusdienas skolā ir
garšīgas un bērni labprāt tās
ēd. Pavāru kolektīvs ir tas pats,
kas bija iepriekš, toties virtuvē
ir uzstādīts jauns aprīkojums.
Domāju, ka bērnos nav
nostaļģijas pēc vecās skolas ezera krastā. Varbūt
tā ir vecākiem. Tikšanās
reizēs skolēnu vecāki nav
izteikuši neapmierinātību vai
pārmetumus. Daudzi vecāki ir
patīkami pārsteigti par to, kāda
ir kļuvusi mūsu skola, jo ticība
nebija tik liela, cik rezultāts.
Darāmā vēl ir ļoti daudz
gan dokumentālā ziņā, gan
kolektīva veidošanā, darbā ar
bērniem, bet šie darbi ir paveicami.

līdz 1983.gada decembrim.
„Redzot pārmaiņas, kas skolā
notikušas sagaidot šo mācību
gadu, es patiesi priecājos.
Skola izskatās mūsdienīga
un bērniem noteikti patīk.
Paldies visiem, kas palīdzēja
realizēt skolas atdzimšanas
ideju. Paldies projektētājiem,
celtniekiem un pašvaldībai.
Galvenie ieguvēji no šī darba
ir bērni – viņiem tumsā nav
vairs jāiet caur parku un Lāča
dārzu, ir plaša sporta zāle, gaiši
gaiteņi un sporta laukumi, kā
pietrūka vecajā skolā,” saka
sirmā skolotāja.
Savukārt līdzšinējā Balvu
2.pamatskolas
direktore
Terēza Čudarkina saka:
„Pārmaiņu laiks izglītībā nebeidzas. Izglītība vienmēr ir
attīstībā. Un mēs esam šajā
procesā, kurā svarīgi saprast sevi, citus apkārtējos un
notiekošā svarīgumu, svarīgi
ir virzīties uz priekšu, meklēt,
izvērtēt jau esošo un saprast tā
nozīmi jaunā radīšanā. Diemžēl atsevišķas mazākumtautību
skolas Balvos vairs nav, bet
ir mazākumtautību izglītības
programma, ir skolēni, viņu
vecāki un skolotāji, kas,
iekļaujoties jaunajā kolektīvā,
ar sapratni uzņem pārmaiņas,
tajā pašā laikā pratīs saglabāt
savas tautas mentalitāti un
tradīcijas. Prieks par skolas
vizuālo tēlu, par apkārtnes
labiekārtošanu. Gribu paust
pārliecību
par
pārmaiņu
veiksmīgu iznākumu, kura
pamatā ir komandas darbs
prasmīga direktora vadībā.
Direktorei Mārai Pimanovai
piemīt augsta profesionalitāte
un bagātīga pieredze. Balvu pamatskolas kolektīvam novēlu
sirdsdegsmi un pašatdevi, darot savu darbu.

Latvijā darbu uzsākuši
10.Saeimas vēlēšanu iecirkņi.
Līdz vēlēšanām iecirkņos
balsot vēl nevar, bet tajos
ir iespējams iepazīties ar
10.Saeimas vēlēšanām pieteiktajiem deputātu kandidātu
sarakstiem,
priekšvēlēšanu
programmām, ziņām par kandidātiem, balsošanas kārtību,
kā arī pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem,
kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī
vēlēšanu dienā.
2010.gada 2.oktobrī, sestdienā,
Latvijā notiks 10.Saeimas vēlēšanas. Tiesības piedalīties
Saeimas vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem,
kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā būs no pulksten
7.00 līdz 20.00.
Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek lietots, un vēlētāji
drīkst balsot jebkurā vēlēšanu
iecirknī pēc izvēles. Lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama derīga
Latvijas pilsoņa pase, kurā
tiks izdarīta atzīme par dalību
vēlēšanās.

SVEICIENS
SKOLOTĀJU
DIENĀ!

Balvu novada Dome sveic
kuplo izglītības darbinieku
saimi profesionālajos
svētkos un novēl darba
prieku un radošu enerģiju
katrai dienai!

1.oktobrī Balvu Amatniecības
vidusskolā tradi- Kādi ir jau tagad
cionālajā
pasākumā “Gada
redzamie ieguvumi no Dalās atmiņās un vēl
skolotājs”
Balvu novada Dopāriešanas uz šo skolu?
veiksmi
me
un
Izglītības,
kultūras un
- Ir palielinājies skolēnu
sporta
pārvalde
godinās
24
skaits, kas nozīmē arī to, ka Par skolas jauno veidolu un
titula
“Gada
skolotājs
2010”
skolotājiem būs pietieka- piepildījumu domās dalās tās
ieguvējus. Pasākumā
pasmas algas. Liels ieguvums ir kādreizējā direktore Jevgēnija
niegs
piecus
Izglītības
un
mazākumtautību
program- Gusakova.
zinātnes
ministrijas
un
trīs
mu saglabāšana, jo vienas Viņa skolā Partizānu ielā16 par
Kultūras ministrijas Atzinības
tās pastāvēt nevarētu. Tāpēc direktori strādāja no 1977.gada
un Pateicības rakstus.
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: bnz@balvi.lv, t.: 64522465, 26335803, mājas lapa: www.balvi.lv
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2010.gada 12.augusta
lēmumu
(prot.Nr.14,11.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9
“NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS UN TĀS IESTĀŽU IZSNIEGTAJIEM
OFICIĀLAJIEM DOKUMENTIEM UN APLIECINĀTĀM TO KOPIJĀM”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta
trešo daļu ,
likuma „Par nodokļiem un
nodevām”
12.panta pirmās daļas
1.punktu
1.Vispārīgie nosacījumi
1.1. Saistošie noteikumi attiecas uz Balvu novada
pašvaldības administratīvo teritoriju un pašvaldības nodevu
maksātāji ir visas fiziskās un
juridiskās personas, uz kurām
attiecināmi šie noteikumi.
1.2.
Pašvaldības nodeva,
kas noteikta ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitīta Balvu
novada pašvaldības budžetā.
1.3.
Pašvaldības nodevu
var samaksāt veicot bezskaidras naudas norēķinu Balvu
novada pašvaldības kontā vai
skaidrā naudā Balvu novada
pagastu pārvaldēs.
1.4.
Nodeva pilnā apjomā
samaksājama pirms attiecīgo
dokumentu saņemšanas, dokumenta sagatavotājam uzrādot
kvīti par nodevas nomaksu.
2.Nodevas objekts un likmes
2.1.
Balvu novada paš-

valdība nosaka nodevu par
pašvaldības un tās iestāžu izsniegtajiem dokumentiem un
to apliecinātām kopijām:
2.1.1. par atkārtotu domes
sēžu
protokolu
izrakstu
izsniegšanu – Ls 2,00;
2.1.2. domes sēžu protokolu
izraksti, rīkojumu un citu dokumentu apliecinātas kopijas un izraksti no pašvaldības
arhīva dokumentiem – Ls
3,00;
2.1.3. izziņa no pašvaldības
arhīva – Ls 3,00;
2.1.4. izziņa par dzīvesvietu
- Ls 1,00;
2.1.5. izziņa par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu - Ls
1,00;
2.1.6. izziņa par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksu - Ls
1,00;
2.1.7. pārējās izziņas - Ls
1,50;
2.1.8. raksturojums,
rekomendācija, atsauksme - Ls
2,00;
2.1.9. saistošo noteikumu,
noteikumu, nolikumu, instrukciju apliecinātas kopijas
– Ls 0,30 par 1 lappusi.
2.2.
No
nodevas
par
pašvaldības un tās iestāžu

izstrādāto oficiālo dokumentu
un to kopiju, izziņu un citu dokumentu saņemšanu samaksas
ir atbrīvotas:
2.2.1. Balvu novada pašvaldības un valsts pārvaldes
institūcijas;
2.2.2. politiski
represētās
personas;
2.2.3. 1., 2.grupas invalīdi,
personas (ģimenes), kas audzina bērnus invalīdus;
2.2.4. novada
iedzīvotāji,
kuri atzīti par trūcīgiem Ministru
kabineta
noteiktajā
kārtībā;
2.2.5. personas par deklarētās dzīvesvietas izziņas
saņemšanu, ja izziņa iesniedzama valsts pārvaldes
institūcijā, pašvaldības iestādē
vai to struktūrvienībā.
3. Noslēguma jautājumi
3.1. Nodevu iekasēšanā ir
piemērojami tikai šajos noteikumos norādītie atvieglojumi.
3.2.
Kontroli par pašvaldības nodevas samaksu
noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā
veic
dokumenta
sagatavotājs.
3.3.
Par šo noteikumu
neievērošanu vainīgās per-

Rod idejas turpmākai sadarbībai
No 23. līdz 27.augustam
Balvu
novadā
viesojās
delegācijas no Lieksas pašvaldības Somijā un Giskes
pašvaldības Norvēģijā.
Giskes pašvaldības izpilddirektors un administrācijas
vadītājs Martins Bostads, pašvaldības izglītības direktors
un administrācijas vadītāja
vietnieks Sindre Rosviks,
plānošanas departamenta vadītājs Per Ivars Miklevolls un
kultūras departamenta vadītājs
Frode Sinnes no Norvēģijas
un Lieksas mērs Esko Lehto, pilsētas klerks Matti Taponens un galvenā finanšu
speciāliste Johanna Tahkio
no Somijas Balvus apmeklēja
projekta „Tīkla veidošana, lai
veicinātu pieredzes un labās
prakses apmaiņu starp Balvu
pašvaldību Latvijā, Giskes
pašvaldību Norvēģijā un
Lieksas pašvaldību Somijā”
ietvaros. Galvenais projekta
mērķis bija dibināt kontaktus starp visu trīs pašvaldību
amatpersonām,
pašvaldību
speciālistiem
un
dažādu
jomu pārstāvjiem. Vizītes
noslēguma seminārā projekta
dalībnieki pārrunāja kopēju
projektu idejas un vienojās par
turpmākajiem sadarbības virzieniem.
Somi un norvēģi Balvos

sonas var tikt sauktas pie
administratīvās
atbildības
atbilstoši Latvijas Republikas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksam.
3.4.
Saistošie noteikumi
publicējami Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, ka arī interneta mājas lapā www.balvi.
lv, un tie stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45.panta
noteiktajā kārtībā.
3.5. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē ar
Balvu novada pašvaldību
veidojošo bijušo pagastu
pašvaldību domes lēmumiem
apstiprinātie šādi saistošie
noteikumi par pašvaldības
domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu:
3.5.1. Balvu pilsētas Domes
2005.gada 27.oktobra saistošie noteikumi Nr.6 „Par
pašvaldības nodevām Balvu
pilsētā”;
3.5.2. Bērzpils pagasta padomes 1996.gada 31.janvāra
saistošie
noteikumi
Nr.1
,,Noteikumi par pašvaldības
nodevu uzlikšanu”;

3.5.3. Kubulu pagasta padomes 2006.gada 28.jūnija
saistošie noteikumi Nr.5 „Par
pašvaldības nodevām Kubulu
pagastā”;
3.5.4. Vīksnas pagasta padomes 2006.gada 31.janvāra
saistošie
noteikumi
Nr.1
„Nodeva par Vīksnas pagasta padomes izsniegtajiem
oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām";
3.5.5. Tilžas pagasta padomes
2000.gada 17.augusta saistošie
noteikumi Nr.2 "Par Tilžas pagasta pašvaldības nodevām";
3.5.6. Bērzkalnes pagasta padomes 2006.gada 11.janvāra
saistošie
noteikumi
Nr.3
"Nodeva par Bērzkalnes
padomes
izsniegtajiem
oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām";
3.5.7. Lazdulejas pagasta padomes 1996.gada 13.jūnija
saistošie noteikumi Nr.3 „Par
pagasta sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliekami ar
pašvaldības nodevu”;
3.5.8. Krišjāņu pagasta padomes 2004.gada 12.februāra
saistošie noteikumi Nr.1 "Par
Krišjāņu pagasta padomes
nodevām ".

SAISTOŠIE
NOTEIKUMI Nr.13

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2010.gada 9.septembra
lēmumu
(prot.Nr.16, 13.§)

GROZĪJUMI BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9 „PAR REKLĀMAS
IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS
BALVU NOVADĀ”
Viesojoties Briežuciema pamatskolā. Projekta dalībnieki
atzinīgi novērtēja to, cik radoši un rūpīgi ir sakārtota maza
skola Balvu novadā.

pavadīja trīs dienas. Vizīte
sākās ar oficiālu tikšanos un
iepazīšanos ar Balvu novada
Domes vadību un nozaru
pārvalžu vadītājiem. Tikšanās
laikā katra pašvaldība parādīja
prezentāciju par savu pilsētu.
Lieksa atrodas Somijas austrumos un ir daļa no Ziemeļu
Karēlijas reģiona. Pašvaldībā
ir 12778 iedzīvotāji un platība
ir 4,067.65 km2, no kuriem
649,11 km2 ir ūdens. Balvus ar Lieksu vieno 1996.
gadā noslēgtais sadraudzības
līgums. Giske Balvu novadam
ir jauns sadarbības partneris.
Giskes pašvaldība atrodas
Norvēģijas rietumos. Tajā ir
aptuveni 6,780 iedzīvotāju un
teritorija ir 240,1 km2. Giskē
zveja un lauksaimniecība ir

svarīgākie nodarbinātības veidi.
Vizītes laikā viesi apmeklēja
vairākas pašvaldības iestādes
un privātos uzņēmumus. Projekta dalībnieki vienojās par
turpmākajiem sadarbības virzieniem. Visu trīs pašvaldību
speciālisti ir gatavi sadarboties
kultūras jomā, piemēram,
organizējot starptautisku radošo nometni bērniem un
jauniešiem. Tiks pārdomātas
arī citas projektu iespējas.
Otra joma būs uzņēmēju
sadarbības veicināšanas projekti, pirmkārt, nodrošinot
informācijas apmaiņu un
organizējot uzņēmēju tikšanās. Projekts ir noslēdzies,
tagad jāturpina attīstīt radušās
idejas.

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
43.panta pirmās daļas 7. un 13.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu
un Reklāmas likuma 7.panta 3.punktu
1.Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2009.gada 08.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās Balvu novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Papildināt saistošo noteikumu III sadaļu ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:
„.9.1 Aizliegts reklāmu izvietot šim nolūkam neparedzētās
vietās (uz sētām, nesakārtotām namu fasādēm, daudzdzīvokļu
māju ārdurvīm, jaunbūvēm, žogiem (tai skaitā celtniecības),
apgaismošanas stabiem, transformatoru būvēm). Visa veida
reklāmu (piemēram: drukātos plakātus, afišas, transparentus
u.tml.) Balvu novada administratīvajā teritorijā atļauts izvietot tikai ar Balvu novada pašvaldības būvvaldes rakstisku
saskaņojumu.
9.2 Balvu novada administratīvajā teritorijā aizliegta alkoholisko
dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotiku, pornogrāfijas
un vardarbības reklāmas izvietošana.”
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Pabeigti trīs projekti

Balvu muižā kūsā dzīvība
Kopš jaunā mācību gada
sākuma
Balvu
muižā
Partizānu ielā 47 saimnieko Tālākizglītības centrs.
Kaut arī visas telpas vēl nav
apgūtas un daudzās jāveic
remonti, te visu dienu skan
balsis. Gan jaunākas gan
vecākas, jo Tālākizglītības
centrs piedāvā izglītības programmas visdažādākajiem
vecumiem.
Tālākizglītības centra vadītāja
Maruta Castrova uzsver, ka
Tālākizglītības centra funkcija ir visiem iedzīvotājiem
neatkarīgi no vecuma sniegt
iespēju papildināt izglītību.
Muižas ēkā 2010./2011. mācību gadu uzsākuši 75 Rīgas
Valsts tehnikuma 1. kursa, 3.
kursa un 4. kursa audzēkņi.
Daugavpils
Universitātes
Balvu filiālē mācības uzsākuši
profesionālās bakalaura studiju pilna laika programmu
„Tiesību zinības” un „Datordizains” studenti, kā arī
zināšanas
turpina
apgūt
profesionālās maģistra studiju programmas „Sabiedrības
un iestāžu vadība” topošie
maģistra grāda ieguvēji (2.,
3. kurss). Grāmatvedības un
finanšu koledžas piedāvātajās
1. līmeņa profesionālajās
studiju programmās „Grāmatvedība
un
finanses”
un „Sabiedrības pārvaldes
speciālists” mācības turpina 2.
un 3. kursu studenti, kā arī līdz
30.septembrim turpinās dokumentu pieņemšana šo studiju
programmu 1.kursā.
25. septembrī mācības atsāka
Informācijas
un
sistēmu
menedžmenta
augstskolas 3.,4. un 5. kursu stu-

Mācības sāk Daugavpils Universitātes studenti. Tagad
arī Balvos novada un kaimiņu novadu var apgūt augstāko
izglītību pilna laika studiju programmās.
denti profesionālajā studiju dejotāji, sporta zālē notiek
programmā „Uzņēmējdarbības dažādas sporta aktivitātes.
vadība”.Turpinās sadarbība ar Vakaros visi tiek laipni aicināti
Nodarbības valsts aģentūru, nodarboties ar aerobiku.
realizējot bezdarbnieku un Atvērta arī YAMAHA mūzikas
darba meklētāju modulāro skola „50 gadi Eiropā,17 gadi
apmācību „Datorzinības ar Baltijā”. Tagad arī Latvijā
priekšzināšanām”, „Projek- un konkrēti Balvos realizē
tu vadība ”, „Valsts valoda, programmas mazuļiem no
atbilstoši valsts valodas pras- 4 mēnešiem, bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem.
mes zemākajam līmenim”.
SIA „VIKINGI” un IK „AAA” Uzsākta pieteikšanās uz dasadarbībā ar Nodarbinātības žādiem maksas kursiem - medvalsts aģentūru apmāca topo- nieku un mednieku vadītāju
šos ekskavatoristus un dažādu apmācība, datorkursi, angļu
valodas apmācība, skatuves
kategoriju autovadītājus.
aktiermeistarība,
Apmācības uzsāk arī B ka-te- runa,
režija,
DJ
apmācības
kursi,
gorijas autovadītāju kursi, kuģitārspēles
pamati,
floristika,
rus realizē SIA „Gulbenes autoskola”. SIA DRMC piedāvā projektu vadība, dārzkopība
apsardzes darbinieku kursus. un citi interešu kursi (grupā no
Muižas aktu zālē savu dejot- 6 -10 interesenti) Pieteikšanās
tālruņiem
26585964,
prasmi turpina uzlabot Balvu pa
26162614,
Balvi,
Brīvības
47,
Sporta skolas sporta deju
e-pasts: centrs@balvi.lv.

Balvu uzņēmēji piedalās izstādē Rēzeknē
10. un 11. septembrī Rēzeknē
notika izstāde „Rēzeknes
Uzņēmējs 2010”, kurā piedalījās 40 eksponenti, kuri
pārstāv ražošanas, pārtikas
pārstrādes,
pakalpojumu
uzņēmumus, finanšu un
izglītības institūcijas, kā arī
aptuveni 40 Latgales novada amatnieki – keramiķi,
metālkalēji, audējas, klūgu
pinēji un citi. Izstādē
piedalījās arī Balvu novada
pārstāvji.
Starp tiem bija Balvu novada uzņēmēji un amatnieki – „Balvu maiznieks”,
„Mežģis”, keramiķi Jolanta
un Valdis Dundenieki, Astrīda
Krainā un NVO „Tilžas
rūķīši”, Balvu Amatnieku
biedrība, kuru pārstāvēja
Ērika Kanaviņa „Seno amatu
darbnīca”
piedāvājot
izstādes apmeklētājiem savus darinājumus un „bada
pankūkas”. Daži Balvu novada
amatnieki izstādē piedalījās

jau otro reizi.
Ē.Kanaviņš pastāstīja, ka
pēc izstādes pirmās dienas
dalībnieki tika aicināti uz
pasākumu viesnīcas „Latgale”
restorānā, kur tika uzrunāti
izstādes dalībnieki, nominēti
Rēzeknes pilsētas aktīvākie
uzņēmēji.
Balvu novada
amatnieki saņēma balvu par
savdabīgo izstādes stenda
noformējumu.

Divas dienas tika pavadītas
sirsnīgā atmosfērā, vērojot
citu uzņēmumu un amatnieku produkciju, apmainoties ar idejām un pārrunājot
sadarbības iespējas.
Izstādes dalībnieki no Balvu
novada saka paldies pasākuma
rīkotājiem.
Līdzīgs pasākums 22.un 23.
oktobrī, notiks arī Daugavpilī.

Tilžas internātpamatskolas internāts. Skolas internāts
kļuvis krietni siltāks un pievilcīgāks.
Balvu novadā noslēdzies sakārtotas un vizuāli jaunu,
„Klimata pārmaiņu finanšu estētisku izskatu ieguvušas
instrumenta finansētais pro- izglītības iestādes, bet būtiskais
jekts „Energoefektivitātes siltumenerģijas ietaupījums.
paaugstināšana Balvu no- Balvu Amatniecības vidusvada pašvaldības izglītības skolā tas ir 30%, Balvu
iestāžu
ēkās””,
ident. vidusskolā – 32,5% un Tilžas
Nr.KPFI 1/47.
internātpamatskolas internātā
– 34,5%.
Projekta īstenošanas laiks bija 8.septembrī Balvu novadu
no 2009.gada 19.novembra apmeklēja Vides ministrs Railīdz 2010.gada 20.augustam, monds Vējonis. Viņa vizītes
un energoefektivitātes paaug- mērķis bija apskatīt šīs skolas,
stināšanas darbi notika Balvu lai redzētu projekta rezultātu.
Amatniecības
vidusskolā, Izglītības iestāžu direktores –
Balvu pamatskolā (bijušajā Sarmīte Cunska, Māra PimanoBalvu vidusskolā) un Tilžas va un Iluta Bērziša – atzinīgi
internātpamatskolā.
novērtēja skolās paveikto un
2009.gadā visām šīm izglītības pateicās gan ministram un viņa
iestāžu ēkām tika veikti vadītajai Vides ministrijai, gan
energoauditi un tehniskā Balvu novada pašvaldības
apsekošana. Energoaudita un vadībai un speciālistiem par
apsekošanas rezultātā gūtie rasto iespēju paaugstināt skoatzinumi bija projekta darbības lu ēku energoefektivitāti un
plāna pamatā. Lai paaugstinātu skolēnus šajā jaunajā mācību
energoefektivitāti šīm skolām, gadā sagaidīt daudz siltākās un
paveikta virkne apjomīgu dar- mājīgākās telpās.
bu. Ēku siltināšanas darbi ir Balvu novada pašvaldības
veikti Balvu Amatniecības Būvvaldes vadītāja Žanete
vidusskolā, Balvu pamatskolā Mārtuža daudz domājusi, kā
un Tilžas internātpamatskolas skolu fasādes veidot vizuāli
internātā kopā par 194 894 pievilcīgas un interesanlatiem, tajā skaitā, Balvu tas. Viņa stāsta: „Izstrādājot
Amatniecības
vidusskolā izglītības iestāžu fasādes, galpar 52 982 latiem, Balvu venais aspekts ir ēkas tiešais
pamatskolā par 66 705 latiem lietotājs – skolnieki, kuriem
un Tilžas internātpamatskolas šī ēka jāredz dienu dienā.
internātā par 75 207 la- Mūsu emocionālo pasauli
tiem. Projekta gaitā Balvu veido krāsas, kas ikdienā ir
Amatniecības
vidusskolā mums apkārt. Kāda konkrēta
veikta arī darbnīcu korpusa krāsa mūs var iespaidot
klašu telpu ventilācijas re- pozitīvi, rosināt uz enerģisku
konstrukcija,
bēniņu
un darbību, bet, iespējams, šī pati
fasādes siltināšana, apdare krāsa kādam citam var šķist
un grīdas siltināšana. Bal- pilnīgi nepieņemama. Krāsu
vu pamatskolā veikta jumta objektīvā iedarbība uz visiem
nomaiņa un fasādes siltināšana ir vienāda, subjektīvās reakciun apdare. Savukārt Tilžas jas var būt dažādas. Balvu
internātpamatskolas
inter- pamatskolas krāsas - sarkans
nātam nomainīts jumts un - iedvesma, oranžs - dzīvība,
veikta fasādes siltināšana un saprāts, dzeltens – pacilātība,
apdare.
atmiņa, brūns – draudzība.
Projekta
kopējās
izmak- Balvu Amatniecības vidusskosas ir 197 519 latu. Klimata las fasādes krāsu toņus noteica
pārmaiņu finanšu instrumenta jau blakus esošais ēku komfinansējums ir 85% no pro- plekss – sarkano toņu gamma.
jekta kopējām attiecināmajām Savukārt Tilžas internātskolas
izmaksām. Balvu novada internāta ēkā galvenie ir tīrie
pašvaldība finansēja 15%, tas pamattoņi – dzeltens - prieks,
ir, 29 628 latu. Darbus veica sarkans - iedvesma, zils SIA „INFO būve”. Neskatoties paškontrole, zaļš – harmonija”.
uz to, ka darbi skolās bija Lai skolēniem un viņu pedagovērienīgi, 1.septembrī visas giem krāsainība veicina radošu
skolas uzsāka darbu. Galvenais domāšanu!
projekta ieguvums ir ne tikai
* Apmaksāts
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Paziņojumi
Paziņojums par koku retināšanas ieceri
Balvos, Partizānu ielā 2 (kad.Nr. 3801 003
0497) iedzīvotāju aptaujai

Koku retināšanas ieceres vieta: Balvu pilsētas parks, Partizānu
ielā 2, Balvos.
Ieceres ierosinātājs: Balvu novada pašvaldība, reģ.Nr.
900091156622, juridiskā adrese - Bērzpils iela 1A, Balvi, LV
4501.
Projektētājs: Arhitektu birojs REM PRO, reģ. Nr. 41503041904,
juridiskā adrese – Viestura iela 2, Daugavpils, LV 5403.
Atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 2010.gada 20.oktobrim.
Informatīvais materiāls apskatāms no 01.10.2010. līdz
20.10.2010, Balvu novada pašvaldības Būvvaldē, Bērzpils ielā
1A, Balvos, LV 4501, darba dienās darba laikā un interneta mājas
lapā www.balvi.lv .
Informatīvais tālruņa numurs par pašvaldības domes sēdes laiku
un vietu, kad tiks izskatīts jautājums par iedzīvotāju aptaujas
rezultātiem – 64522453.
Pēc iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopošanas Balvu novada
pašvaldības Būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Balvu novada domes sēdē, tālrunis uzziņām 64507075, e-pasts: anita.
avotina@balvi.lv.
Informācija par ieceri:
Pamatojoties uz ainavu arhitektes Ilzes Māras Janels un Latvijas
Dendrologu biedrības locekles, daiļdārznieces Mārīte Breimanes
atzinumiem par Balvu pilsētas parku izstrādāts skiču projekts,
kurā apsekota parka daļa gar Balvu ezeru.

Seminārs par
mājokļu renovāciju
7.oktobrī plkst. 11:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
informatīvas
kampaņas
„Dzīvo siltāk” ietvaros notiks
seminārs par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju renovāciju.
Seminārs tiek organizēts ar
mērķi aktivizēt privāto un
pašvaldību apsaimniekošanas
uzņēmumu
iesaistīšanos
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju renovācijas procesā,
informējot
par
pieejamo
Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzfinansējumu
māju renovācijai. Pasākumu
organizē Ekonomikas ministrija, LIAA, Latvijas Pašvaldību savienība, Balvu
novada Dome sadarbībā ar
Latgales plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas
centru. Dalībai seminārā
aicināti
apsaimniekošanas
uzņēmumu un dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvji,
dzīvojamo
māju
namu
vecākie, dzīvokļu īpašnieki
un būvniecības uzņēmumu
pārstāvji.
Klātesošos
informēs par ES aktivitāti
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi”, ēku siltināšanas
ieguvumiem un to, kas jāņem
vērā projekta īstenošanas
laikā no būvniecības darbu
veikšanas aspekta. Būs iespēja
uzdot jautājumus par projektu
sagatavošanu,
būvniecības
organizēšanu
un
citiem
jautājumiem ministrijas un
LIAA, kā arī kampaņas „Dzīvo
siltāk” sadarbības partneriem.
Laipni aicināti visi interesenti.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Sports

„Cerību kausā” meklē jaunos talantus
21.septembrī Balvu stadionā
notika jauno futbola talantu
skate „Cerību kauss”. Šajā
futbola turnīrā sacentās Balvu, Alūksnes, Gulbenes un
Ludzas futbolisti.
„Cerību kausa” sacensībās
Balvos piedalījās 1996.gadā
dzimušie un jaunāki futbolisti.
Sacensības uzmanīgi vēroja
Futbola federācijas pārstāvji –
Latvijas U15 izlases galvenais
treneris Anatolijs Čebans un
jaunatnes izlašu menedžeris
Valērijs
Platoņenko,
lai
novērtētu jauno sportistu prasmes un meklētu perspektīvus
spēlētājus Latvijas izlasei. Treneris Ainis Šaicāns prognozē,
ka no mūsu reģiona uz vietu
izlasē nākotnē varētu pretendēt
apmēram pieci spēlētāji un divi
no tiem būtu balvenieši. Futbola federācija 3.oktobrī Rīgā
rīko reģionu izlašu turnīru,

Spēlē Balvu un Ludzas komandas. Jaunie futbolisti cīnās
ar īpašu sparu, jo spēli skatās arī Futbola federācijas
pārstāvji, kuri izvēlas potenciālos Latvijas izlases
dalībniekus.
kurā treneri izvēlēsies labākos „Cerību kausu” Balvu turnīrā
divpadsmit spēlētājus Latvijas spraigā cīņā ieguva Gulizlasei. Jaunajiem futbolistiem benes komanda. Otrajā vietā
būs iespēja vēlreiz parādīt ierindojās Ludzas komanda,
sevi, jo rudens brīvdienās trešajā – Balvu futbolisti, bet
Staicelē notiks pirmā izlases ceturtajā – Alūksnes komantreniņnometne.
da.

Finišē lasošā vasara

AFIŠA
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
3.oktobrī plkst. 19.00 koncerts ,,Inga un Normunds”. Ieejas
maksa Ls 2-.
7.oktobrī plkst. 16.00 Liepājas leļļu teātra izrāde ,,Kā zaķis par
zaķi brauca”. Ieejas maksa Ls1-.
9.oktobrī plkst. 21.00 Deju vakars kafejnīcā visām paaudzēm
ar grupu ,,Zelteri,,/Madona/ un vakara vadītāju.
21.oktobrī plkst. 19.00 kinopunkta filma.
30.oktobrī Pašdarbnieku reklāmas koncerts ,,Durvis vaļā,
ienāciet!”.
Balvu Jauniešu Iniciatīvu centrā
1.-18.oktobris Izsludinātais fotokonkurss ,,Jaunietis rudenī”.
28.oktobrī Balvu novada jauniešu tikšanās-seminārs.

15.septembrī Balvu Centrālās Bibliotēkas bērnu literatūras
nodaļā pulcējās 66 aktīvākie 1.- 9.klašu Bērnu žūrijas 2010.
gada lasīšanas eksperti, lai piedalītos akcijas ”Lasošā vasara
ar Bubblicious” noslēgumā.
1.- 2.klašu eksperti spēļu un rotaļu stūrītī iesaistījās burtiņu
spēlē un varēja noskatīties filmiņu pēc izlasītās grāmatas „Ezītis
miglā”.
3.- 4.klašu eksperti bērnu lasītavā klausījās atraktīvās skolotājas
Jāpes, kuras lomā iejutās Ina Bankova, grāmatas „Skolotājs Jāps
var visu” fragmentu lasījumus.
5.- 7. klašu bērni interneta telpā bija aicināti paklausīties Endes
audiogrāmatu „Momo”.
Savukārt 8.- 9.klašu lasītāji pulcējās bibliotēkas zālē, kur
uzmanība tika pievērsta pasaulslavenā detektīvromānu autora
Artura Konana Doila grāmatai „Bāskervilu suns” un dota iespēja
ieskatīties arī šī romāna ekranizējumā.
Vasara ir pagājusi čakli lasot grāmatas. Par katru izlasīto grāmatu
lasītājs balvā varēja saņemt košļājamo gumiju un izpūst lielu
krāsainu burbuli. Par to visiem bija lieli prieki. Bet visčaklākie
bērni, kuri ne tikai lasīja, bet arī atrada laiku uzrakstīt un iesniegt
brīvo sacerējumu”Krāsainā burbuļa vasaras piedzīvojumi”, balvā
saņēma košļājamās gumiju kasti!
Kaut arī vasara ir beigusies, lasīšana turpinās! Vēl līdz decembra beigām ikviens, kurš vēlas, var nākt uz bibliotēku un paspēt
izlasīt vismaz sešas Bērnu žūrijas grāmatas!
Bibliotēkas darbinieki priecājas, ka Balvos ir tik daudz lasošu
bērnu!
Ligita Pušpure,
Balvu CB bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Briežuciemā
No 7.oktobra izstāde ,,Pa novada saules takām”.
Krišjāņos
9.oktobrī Rudens gadatirgus
23.oktobrī plkst.19.00 Dramatisko kolektīvu saiets.
Kubulos
17.oktobrī plkst.14.00 Duets ,,Sandra,, ar programmu ,,Tā viņa
teica”.
Lazdulejā
Izstāde ,,Rudentiņš-bagāts vīrs”, pārvaldes zālē.
Tilžā
8.oktobrī plkst.22.00 Diskotēka.
23.oktobrī plkst.19.00 Pašdarbnieku vakars.
Vectilžā
2.oktobrī plkst.10.00 Rudens gadatirgus.
9.oktobrī plkst.22.00 Diskotēka.
Vīksnā
2.oktobrī plkst.21.30 Diskoballe Vīksnas pamatskolas sporta
zālē.

Balvu baseins aicina peldēt
Balvu Sporta skolas peldbaseins Dārza ielā 2, Balvos
atsācis darbu.
Darba laiks no plkst. 9:00 līdz 22:00.
Pirmdienās - sanitārā diena.

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

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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