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Klāt Pirmie Balvu Novada svētki
Šie svētki ir pirmie, kurus
21.augustā kopīgi svinēs Balvu novads. Paredzēta plaša
un interesanta programma.
Norises sāksies 11:00 Balvu parkā un visas dienas
garumā ikvienam būs iespēja
redzēt, baudīt un piedalīties.
Būs sporta aktivitātes, amatnieku un zaļais tirdziņš,
dziesmas, dejas, atrakcijas
bērniem un pieaugušajiem,
pasaules
klases
burvju
mākslinieku
priekšnesumi,
burbuļu laboratorija, novada
pagastu zupu un sautējumu
vārīšana un nogaršošana, pagastu prezentācijas. Svētku
Noslēguma pasākumā, kuru
vadīs novadniece, Daugavpils
Universitātes lektore Inese
Laizāne un Daugavpils teātra
aktieris Māris Korsietis, būs
uzvedums ar jauku mūziku,
Atzinības rakstu pasniegšanu
un novada vadītāju uzrunām.
Vakara gaitā tiks iedegta
unikāla Uguns skulptūra. Un,
protams, zaļumballe ar „Trim
vīriem laivā”.
Tas būs skaisti! Tiksimies Balvu parkā un visā pilsētā!

Novada
vēstules

pagasti

sūta

Visiem novada pagastiem
svētkos ir uzdots sagatavot savdabīgu mājasdarbu –
prezentāciju par savu pagastu „Taku takas izbraukāju,
saiminieku
meklēdam’”.
Dienas gaitā Made un Viļņu
Jānis apmeklēs un vērtēs pagastu uzstāšanās vietas Balvu
parkā, kur meklēs savas „otrās
pusītes” – īsto saimnieku un
saimnieci.
Lai Made un Viļņu Jānis šajos
meklējumos
nenomaldītos,
pagasti sūta vēstules, kurās
stāsta, ko būtu vērts apskatīt
un baudīt.
Bērzpils pagasts
Bērzpils pagasta prezentācijā
skatītāji tiks ievadīti nelielā
ekskursijā "Pa kalniem un pa
lejām, mēs apkārt Bērzpilj
ejam". Tiks vārīta īpašā klānu
zivju zupa. Pavāri būs ne vien
pārvaldes darbinieki, bet arī
pagasta makšķernieki. Zupu
vārīsim lauku kapelas mūzikas
pavadībā.
Sešu
cilvēku
jautrā un sportiskā komanda
piedalīsies netradicionālajās
sporta spēlēs. Svētkos varēs
nobaudīt Bērzpils pagasta

mājražotāju lauku labumus:
alu,
šmakoveņku,
rudzu
maizi. Novēlam Jums un
mums visiem, lai svētki izdodas, lai visiem būtu jautrs
garastāvoklis un omulība!
Briežuciema pagasts
Noskatieties pagasta prezentāciju „ Vysi vieji mani
piuyte. ..., jeb, kāpēc visiem
jāzina, kas Briežuciemā ir
lobs i šmuks!” Piedalīsies
etnogrāfiskais ansamblis, folkloras kopa „Soldanī’’.
Pie
ugunskura vārīsim brieža gaļas
soļanku. Tas būs vietējā mednieka medījums. Klātesošos
izklaidēs etnogrāfiskais ansamblis un citi muzikanti.
Tirgošanā
būs
Marutas Ločmeles siers, Vijas
Jermacānes maize. Apskatei
būs audēju lupatu deķi, Edmunda Kaša kokgriezumi un
Marijas Dičas adītie cimdi.
Meistardarbnīcās notiks kopējā
cimda adīšana un citu interesantu rokdarbu darināšana,
piemēram – tapošana. Būs
arī komanda jautrajām sporta
spēlēm.
Balvu pagasts
Arī Balvu pagasts aktīvi gatavojas pirmajiem novada
svētkiem. Tiek gatavota pagasta prezentācijas programma,
pagasta ļaudis tiek organizēti
piedalīties aktivitātēs un baudīt
svētkus. Tā kā pagastā galvenā
nodarbošanās ir augkopība,
tad svētku galdā tiks likts
virums no pašu saaudzētā, ko
sarūpējuši pagasta aktīvākie
darboņi. Visu to Jūs redzēsiet
un baudīsiet paši.
Vīksnas pagasts
Vīksnas pagasts grib saglabāt
intrigu. Tāpēc piedāvāvāsim
uzzināt, kā radies Vīksnas pagasta Sprogu ezers?!
Šo noslēpumu atklāt palīdzēs
stiprais un varenais milzis
Sprogainis, kurš pats būs arī
galvenais pavārs pie lielā zupas
katla. Turpat meistardarbnīcā
būs iespēja pašu rokām
noformēt teiksmaino stāstu
par Sprogu ezera rašanos, lai
kādreiz apciemojot Vīksnas
pagastu, Jūs noteikti atcerētos
milža Sprogaiņa paveikto
varoņdarbu. Aktīvākie un
sportiskākie
vīksnenieši
pārstāvēs
savu
pagastu
jautrajās stafetēs, bet zemnieki piedāvās nogaršot un
iegādāties lauku labumus.

Bērzkalnes pagasts
Bērzkalnieši
svētku
dalībniekus cienās ar auksto
zupu. Būs arī lauku alus un
jautras dziesmas.
Krišjāņu pagasts
Balvu novada svētkos Krišjāņu
pagasta amatnieki piedāvās
pašceptu baltmaizi, sieru,
medu, kā arī dažādus amatnieku darinājumus. Krišjāņu
pagasta prezentāciju vadīs
Krišs un Jānis, viņiem pie vienosies
dramatiskais
kolektīvs
un
sieviešu
vokālais ansamblis „ELIJA”.
Netradicionālajās
sporta aktivitātēs piedalīsies
atraktīvā
jauniešu
grupa
„AK, ŠAUSMAS”, bet zirņus
ar speķi vārīs pavāre Lilita
Martuzāne un Inese Kaša.
Meistardarbnīcā
darbosies
Sanita Pauliņa.
Tilžas pagasts
Balvu novada svētkos Tilžu
pārstāvēs vairāki amatnieki
un mājražotāji, būs iespēja
nobaudīt gan pašceptu maizi,
pīrāgus, kūkas un medu.
Meistardarbnīcā tiks gatavoti
krāšņi konfekšu pušķi Pavāres
vārīs gardu zivju zupu no Jāņa
Belindževa dīķos nozvejotajām
zivīm. Pagasta sporta dzīves
organizators kopā ar jauniešu
komandu centīgi gatavojas
sporta aktivitātēm, bet pagasta
dramatiskais kolektīvs iejūtas
dažādos kaķu tēlos kopējam
uzvedumam.
Vectilžas pagasts
No Vectilžas Novada svētkos
piedalīsies
maizes,
siera
un žāvētās gaļas meistari.
Piedalīsimies individuālajās
un
komandu
sacensībās.
,,Vectilžas ķēķis" piedāvās bur
- kāp - kar - ķip - sīp sautējumu.
Varēs nogaršot tikko sakultu
sviestu, ko pasākuma laikā arī
pagatavosim. Jauniešu deju
kolektīvs savos priekšnesumos
iesaistīs arī pārējos pasākuma
dalībniekus.
Lazdulejas pagasts
Lazdulejieši
prezentācijā
dziedās dziesmu, pie ugunskura vārīs zivju zupu, tirgos
speķa pīrādziņus un šmakovku.
Meistardarbnīcā varēs gatavot
pērļu rotas, bet jautrajos startos piedalīsies komanda
" Cietais rieksts".

Kubulu pagasts
Kubulu
pagastu
Novada
svētkos pārstāvēs senioru dāmu
deju kopa „Rūtas” un vokālais
ansamblis „Vakarblāzma”.
Lai pagasta iedzīvotāji varētu
nokļūt svētkos 21. augustā
kursēs autobusi no veikala
„MAKS” Kubulos uz Balviem plkst. 10:00, 13:30, 18:30,
21:00; no Balvu parka uz
Kubuliem plkst. 13:00, 18:00,
20:30, 24:00
lūgums transportu pieteikt līdz
20.augustam (ieskaitot),
tel. 64522668, vai 26188047.
Balvu pilsēta
Balvenieši šogad svētkos
uzņem novada ļaudis un
vārīs tikko nomedītu pīļu
zupu romantiskas mūzikas
pavadījumā. Pilsētas „Mini
Pitch” futbola laukumos notiks
turnīra finālspēles, kuras vēros
arī Latvijas Futbola federācijas
pārstāvji.
Lai mums visiem izdodas rast
svētku sajūtu!

Uz tikšanos pirmajos
Balvu novada svētkos!
Atbalsta:

Balvu novada svētku noslēguma pasākumā Balvu pilsētas parkā Balvu
novada Domes Atzinības
rakstus saņems:
• Balvu pagasta iedzīvotāja
Mārīte Vīksna;
• Bērzkalnes pagasta iedzīvotājs Gundars Porietis;
• Bērzpils pagasta iedzīvotāja
Aija Ikstena;
• Briežuciema pagasta iedzīvotāja Silvija Ločmele;
• Tilžas pagasta iedzīvotāji

Larisa
un
Klitončiki;

Andrejs

• Lazdulejas pagasta iedzīvotāja Valentīna Maksimova;
• Kubulu pagasta iedzīvotāja
Valentīna Smirnova;
• Krišjāņu pagasta iedzīvotājs
Artis Rižais;
• Vīksnas pagasta iedzīvotājs
Jānis Berņevs;
• Vectilžas pagasta iedzīvotājs
Guntars Pauliņš;
•Balvu pilsētas iedzīvotājs
Antons Bozovičs;
• Balvu pilsētas iedzīvotājs
Imants Kārkliņš;
• Salmaņu ģimenes uzņēmums SIA „AMISA”;
•Šupilovu ģimenes uzņēmums SIA „LEKOS”;
• Balvu pilsētas iedzīvotāja,
ārste Ruta Pastare.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
GROZĪJUMI 2009.GADA 27.AUGUSTA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR. 2 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par
pašvaldībām’’ 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta 3.daļu.

Izdarīt
Balvu
novada
pašvaldības
2009.gada
27.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu
novadā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus grozījumus:

1.Izteikt Noteikumu 29.punktu
šādā redakcijā:
“29. Pabalsts tiek piešķirts
vientuļiem
pensionāriem,
pirmās un otrās grupas
invalīdiem, kuri dzīvo vieni
un ir atzīti par nespējīgiem
sevi aprūpēt, pamatojoties
uz pakalpojuma “Aprūpe
mājās” nolikumu. Pabalsts
tiek piešķirts reizi mēnesī,
nosakot stundas likmi 1,25

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2010.gada 10.jūnija lēmumu
(sēdes prot. Nr.8, 10.§)
Ls, un tiek aprēķināts atkarībā
no nostrādāto stundu skaita
mēnesī. Pabalsts aprūpes
mājās nodrošināšanai netiek piešķirts personām, kuras saņem valsts nodrošināto
pabalstu invalīdam.
Par
pabalsta
piešķiršanu
lemj pēc personas un tās
ģimenes locekļu ienākumu
un citu materiālo resursu
izvērtēšanas.”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
“NODEVA PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU SARĪKOŠANU PUBLISKĀS
VIETĀS BALVU NOVADĀ”
Pielikums Nr.1
Balvu novada Domes 2010.
gada 10.maija

ras naudas norēķinu Balvu
novada pašvaldības norēķinu
kontā kredītiestādē.

lēmumam (prot.Nr.11, 24.§)

2.Nodevas objekts un likmes,
maksāšanas kārtība un kontrole
2.1.Pašvaldības nodeva par
izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās
Balvu novada administratīvajā
teritorijā ir:

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta trešo
daļu,likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 2.punktu

1. Vispārīgie nosacījumi
1.1.
Saistošie noteikumi
„Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu
publiskās
vietās
Balvu
novadā” (turpmāk tekstā
– noteikumi) nosaka nodevas par izklaidējoša rakstura
pasākuma sarīkošanu publiskās
vietās Balvu novadā apmēru
un maksāšanas kārtību.
1.2.
Nodevas maksātāji ir
fiziskas un juridiskas personas,
kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās
Balvu novada administratīvajā
teritorijā.
1.3.
Nodeva pilnā apjomā
iemaksājama līdz atļaujas
par izklaidējoša pasākuma
rīkošanu saņemšanai, personai,
kas izsniedz atļauju, uzrādot
kvīti par nodevas nomaksu.
1.4.
Pašvaldības nodeva,
kas noteikta ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitīta Balvu
novada pašvaldības budžetā.
1.5.
Pašvaldības nodevu
var samaksāt veicot bezskaid

Nodevas
objekts

Mērvienība

Nodevas
likme, latos

par cirka
viesizrādes
v i e t u ,
viesizrādes
vietu
diennaktī

diennaktī

5,00

par katru
maksas
atrakcijas
vietu

diennaktī

pieaugušajiem
5,00
bērniem
3,00

.			
2.2. Šo noteikumu 2.1. minētos
pasākumus var rīkot pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas
pašvaldībā. Atļauju izsniedz
Balvu novada pašvaldības izpilddirektors.
2.3.Pamats
atļaujas
saņemšanai
ir
pašvaldībā
iesniegtais pasākuma rīkotāja
iesniegums atbilstoši Publisku
izklaides un svētku pasākumu
drošības likuma prasībām.
2.4. Izklaidējoša rakstura
pasākumus var rīkot tikai ar
pašvaldību saskaņotās vietās.
2.5. No nodevas atbrīvo
pasākuma organizētāju:

2.5.1 ja, rīkojot pasākumu, tas
pilda Balvu novada pašvaldības
pasūtījumu;
2.5.2. ja tā ir Balvu novada
pašvaldības vai valsts iestāde.
1.6.Nodevu iekasēšanā ir
piemērojami tikai šajos noteikumos norādītie atvieglojumi.
1.7.Kontroli par pašvaldības
nodevas samaksu noteiktajā
termiņā un pilnā apmērā veic
Balvu novada pašvaldības
Budžeta
plānošanas
un
grāmatvedības nodaļa.
1.8.Par
šo
noteikumu
neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie
administratīvās
atbildības
atbilstoši Latvijas Republikas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksam.
3.Noslēguma jautājumi
3.1.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.
3.2.Ar šo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē Balvu
pilsētas Domes 2005.gada
27.oktobra saistošie noteikumi Nr.6 „Par pašvaldības
nodevām Balvu pilsētā”.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2010.gada 27.maija lēmumu
(prot.Nr.10, 8.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8
PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI MODIFICĒTO
KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma
„Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma” 22.panta
otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmo
daļu

1.
Balvu
novada
administratīvajā
teritorijā,
kurā ietilpst Kubuļu, Balvu, Vīksnas, Bērzkalnes,
Lazdulejas,
Briežuciema,
Vectilžas, Tilžas, Bērzpils un
Krišjāņu pagasts un Balvu
pilsēta, ir aizliegts audzēt
jebkādus ģenētiski modificētos
kultūraugus.
2.
Aizliegums visā Balvu novada administratīvajā

teritorijā audzēt jebkādus
ģenētiski
modificētos
kultūraugus ir spēkā 5 (piecus)
gadus.
3.
Par šo saistošo noteikumu
neievērošanu
vai
pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 781 panta
noteiktajā kārtībā.
4.
Saistošie noteikumi
publicējami Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada
Ziņas” un stājas spēkā likuma
„Par
pašvaldībām”45.panta
noteiktajā kārtībā.
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2010.gada 22.aprīļa
lēmumu (sēdes prot.
Nr.8,10.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
“PAR GROZĪJUMIEM
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 11
“NOTEIKUMI,
PAR
KURU
PĀRKĀPŠANU
PAREDZĒTA ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA””
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par
pašvaldībām’’
43.panta pirmās daļas 2.,4., 5.
un 6. punktu
Izdarīt
Balvu
novada
pašvaldības
2009.gada
29.decembra
noteikumos Nr.11 „Noteikumi, par
kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā
atbildība”
(turpmāk tekstā – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1.
Izteikt
Noteikumu
izdošanas pilnvarojumu šādā
redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 2.,4., 5. un 6. punktu”.
2.
Svītrot
Noteikumu
2.8.2. apakšpunktu, 2.9., 2.10.,

2.11., 3.2. un 3.4. punktus.
3.
Izteikt Noteikumu 4.1.
punktu šādā redakcijā:
„4.1. Par sniega un ledus
nenotīrīšanu no ēku jumtiem, jumtu neatbrīvošanu
no
lāstekām,
teritorijas
nenorobežošanu vietās, kur tas
apdraud gājēju un satiksmes
līdzekļu drošību īpašniekam
vai kopīpašniekam izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz Ls 25.00”.
4.
Svītrot
Noteikumu V nodaļu „Novada
inženierkomunikāciju
aizsardzība”.
5.
Svītrot Noteikumu 6.2.
punktā vārdus: „ēku, būvju un
to elementu apzīmēšanu vai
citādu bojāšanu”.

„Paēdušai Latvijai” arī Balvos aicina piepildīt pārtikas pakas
16.augusta pēcpusdienā
Balvos pie veikala „Maxima” skanēja lauku kapelas spēlētā mūzika un
garāmgājēji ar interesi
vēroja lielo furgonu ar
akcijas „Paēdušai Latvijai atpazīšanas zīmēm.
Sanākušos
balveniešus
uzrunāja
novada
domes
priekšsēdētāja
Jānis
Trupovnieks
un
priekšsēdētāja
vietniece
Ināra
Ņikuļina.
Viņi

aicināja būt saprotošiem
un ziedot pārtiku tām
ģimenēm, kurām šobrīd
klājas īpaši grūti. Lūdzēju
skaits ir krietni lielāks nekā
sākonēji bija plānojuši akcijas organizētāji, tādējādi
visiem
kopā
jādomā,
kā
popularizēt projektu „Paēdušai Latvijai”,
lai ziedojumu daudzums
neapsīktu.
Vasarā daudzām ģimenēm
sagādāt sev darbu un
tādējādi arī iztiku ir

vienkāršāk, taču darba
vietu visdrīzāk, ka nepietiks
visiem gribētājiem, tāpēc
būtiski arī šajā laika posmā
gādāt par ekonomiskās
krīzes skartajiem cilvēkiem,
kuri vēl nav spējuši sagādāt
regulārus ienākumus. Ziedot produktus aicināti bija
gan novada iedzīvotāji, gan
uzņēmumi, gan pašvaldības.
Ziedotāju pulkā bija gan
jaunas ģimenes, gan cilvēki
cienījamos gados. Novada vadītāji arī iegādājās
pārtikas produktus, ku-

rus ziedoja trūcīgajām
ģimenēm. Balvos akcijas laikā savāktas tika 56
pārtikas pakas. Tās nodos
tām novada ģimenēm,
kurām ir grūti materiālie
apstākļi un vairāki bērni
jāsūta skolā.
Dalās ar citiem. Ne visi
akcijas „Paēdušai Latvijai”
dalībnieki ir izteikti turīgi
cilvēki. Ziedotāji bija gan
pensionāri, gan ģimenes
ar maziem bērniem.
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Uzņēmējdarbība

Pašvaldība mudina uzņēmējus būt aktīvākiem
Marta sākumā Balvos tika
atklāta biznesa inkubatora "Ideju viesnīca" pirmā
kārta ar daudzfunkcionālām
telpām 500 kvadrātmetru
platībā. Iedzīvotājus un
uzņēmējus interesē, kā sokas
ar ideju īstenošanu.
Biznesa
inkubators
uzņēmējiem paver jaunas
iespējas. Uz tā bāzes līdz
2014. gadam iecerēts izveidot
20 uzņēmumus, kuri spēj radīt
pievienoto vērtību un pielietot inovatīvas tehnoloģijas.
Ar ES un Latvijas Investīciju
attīstības aģentūras līdzdalību
tapušajos inkubatoros galvenais princips ir – nauda seko
uzņēmējam 3 – 5 gadus. Atbalsta summai pakāpeniski
sarūkot, sāktais bizness tālāk
jāattīsta saviem spēkiem. "Ideju viesnīca" strādā sadarbībā ar
Rēzeknes augstskolas inkubatoru un Latgales aparātbūves
tehnoloģisko centru (LATC) –
jaunā inkubatora operatoru.

Jāizmanto iespējas

Sarunā
Balvu
novada
domē piedalījās Balvu novada
Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes
priekšsēdētājs Ģirts Teilāns
un biznesa inkubatoru programmas operatora – Latgales
Aparātbūves
tehnoloģiskā
centra valdes loceklis Māris
Igovens.
"Ideju viesnīcā" ar pirmo kārtas
numuru reģistrēta SIA "Winwood". "Winwood" vadītājs
Ģirts Teilāns uzņēmējdarbībā ir
no 1995. gada, kad uzņēmums
„Diogens audio” sāka biznesu
ar skaņas, gaismas tehnikas
un pārvietojamo skatuvju un
to aprīkojuma uzstādīšanu.
Īpaši aktīvi bijuši pēdējie pāris
gadi, jo daudzi kultūras nami
sāka apgūt ES līdzekļus rekonstrukcijai un modernizēšanai.
Uzņēmums īstenojis vairāk
kā 15 šādus projektus Latgalē
un Vidzemē. Strādājot ar
importētu aprīkojumu, puiši
izsprieduši, ka atsevišķas
detaļas izdevīgāk būtu ražot
Latvijā, turklāt šo to uzlabojot un radot savu tehniskā
risinājuma
variantu.
Lai
ražotu nepieciešamās ierīces,
2008. gadā nodibināta SIA
"Winwood". Tā kā biznesa
inkubatora paspārnē drīkst
darboties uzņēmumi, kas nav
vecāki par diviem gadiem, viņi
pieteicās savas pilsētas "Ideju
viesnīcā".

Kā uzzinājāt par biznesa inkubatora programmu?

Ģirts Teilāns:
Pirms trim – četriem gadiem,
interesējoties
par

uzņēmējdarbības aktualitātēm,
tajā skaitā par Eiropas
Savienības
struktūrfondu
programmām, bieži nācās
ieskatīties LIAA mājas lapā,
kur uzskaitītas pieejamās atbalsta programmas. Plānoto
atbalsta programmu sarakstā
bija arī aktivitāte - „Biznesa
inkubatori”. Tajā brīdī šī atbalsta programma nešķita interesanta, turklāt ne visai skaidri
šķita nosacījumi un atbalsta
forma.
Vēlāk
no
pašvaldības
pārstāvjiem uzzināju, ka Balvos būs „Biznesa inkubators”.
Šis jēdziens manā apziņā
saistījās ar renovējamo ēku
Vidzemes ielā 2b – bijušo Balvu slimnīcas ķirurģijas korpusu. Iedziļinoties sapratu, ka
„Biznesa inkubators” ir ne tik
daudz kāda konkrēta ēka, bet
uzņēmējdarbības atbalsta instruments, kas vērsts uz jaunu
uzņēmumu un biznesa ideju
attīstību.
Mūsu uzņēmums atbilst inkubatora koncepcijai atbalstīt
ražošanu un tehnoloģisku
attīstību.
Reģistrējoties
inkubatorā, uzņēmējs var sa
ņemt tehniskas konsultācijas,
palīdzību
izstrādājumu
projektēšanā un prototipu
izveidē, daudzus citus praktiskus pakalpojumus. Latgales
aparātbūves
tehnoloģiskais
centrs nodrošina ar ekspertiem
un ražošanas infrastruktūru.
Viņu speciālisti strādā arī pie
nepieciešamās dokumentācijas
un sertifikācijas sagatavošanas.
Rēzeknē jau radīti mūsu
izstrādājumu prototipi, pēc
kuriem tapušas pirmās trīšu,
viņču un skatuves priekškara
mehānismu sērijas. Par inkubatora pakalpojumiem un
prototipu izstrādi pirmajā
darbības gadā jāmaksā tikai
20% no reālajām summām.
Neiepērkot to, ko var izgatvot
uz vietas, mēs gādājam par
kopējo attīstību.

Ko
deva
līguma
noslēgšana ar biznesa
inkubatora operatoru?

Darbojoties uzņēmumā „Diogens audio”, jau sen bija ideja
attīstīt skatuvju mehānikas
komponentu ražošanu, kas
tajā laikā tika iepirkti no
ārzemēm. Taču bija skaidrs,
ka idejas novešana līdz gatavam produktam prasa daudz
naudas līdzekļu, kompetences
un laika. Šajā ziņā inkubatora programma bija tieši
piemērota.
Izstrādājumu
projektēšanā
noderēja
ilggadējā pieredze darbā ar
elektroniku un mehāniku,
turklāt ar programmas atbalstu tika piesaistīti inženieri,
kas manas idejas palīdzēja

Pašvaldība uzrunā uzņēmējus. Kopš jūnijā ir izveidota Balvu novada Uzņēmējdarbības
konsultatīvā padome, kura aicināta piedalīties novada attīstības plāna izstrādē, tiek rīkotas tikšanās
ar Balvu novada uzņēmējiem, pašvaldības speciālistiem un dažādu institūciju ekspertiem. Šobrīd
viena no galvenajām aktualitātēm ir jauno uzņēmēju piesaiste Balvu biznesa inkubatoram. Par to
stāsta konsultatīvās padomes priekšsēdējs Ģirts Teilāns (pirmais no kreisās) un biznesa inkubatoru
programmas kurators Māris Igavens.
realizēt virtuālā – 3D rasējumu
formā,
eksperimentālos
modeļos un reālos prototipos.
Tika
izstrādāta
dokumentācija,
nodibināti
sakari
ar
iespējamajiem
konkrētās produkcijas komponentu ražotājiem. Pateicoties BI programmai, par
šiem pakalpojumiem nācās
samaksāt vien 20% no
reālajām izmaksām. Tādā
pašā veidā saņēmu atbalstu
iekārtu prototipu sertifikācijas
procesā, uzņēmuma interneta
mājas lapas dizaina izstrādē,
tehniskajā
sagatavošanā
un izvietošanā uz servera,
fotogrāfiju
sagatavošanā
produktu
katalogam
utt.
Sadarbībā ar biznesa inkubatoru ir izstrādāti 8 veidu trīšu
bloki skatuves prožektoru un
dekorāciju stangu pacelšanas
mehānismam, elektriskā vinča
ar 250 kg kravnesību skatuves
stangu pacelšanai, skatuves
priekškara
atvēršanas/
aizvēršanas
mehānisms
ar elektromotora vadību,
elektriskās
vadības
pultis minētajiem produktiem.
Ir veiktas pirmās produktu
piegādes pasūtītājiem.
Šobrīd plānojam darbnīcas un
biroja telpas iekārtošanu Vidzemes ielā 2b. Notiek pēdējie
darbi pie interneta mājas lapas.
Plānojam arī citus publicitātes
pasākumus. Tiek apzināti
potenciālie produkcijas pircēji
– sākotnēji Baltijas valstīs.
Visas šīs aktivitātes notiek ar
biznesa inkubatoru noslēgtā
atbalsta līguma ietvaros.

Ko varētu ieteikt jaunajiem uzņēmējiem?

Ir vērts padomāt – varbūt
varat kādu savu hobiju, ideju,
esošo biznesa virzienu attīstīt,
pārvērst produktā, izmantojot biznesa inkubatora dotās
iespējas. Ne tikai jauniem
uzņēmējiem ir pieejams šis
atbalsts – arī pieredzējuši
uzņēmēji var attīstīt jaunus
produktus un biznesa virzienus
dibinot jaunus uzņēmumus un
sadarbojoties ar biznesa inkubatoru.

Kas šobrīd notiek biznesa inkubatorā?

Māris Igovens:
SIA “Winwood” jau darbojas Balvu biznesa inkubatorā.
Šobrīd strādājam, lai reģistrētu
otro uzņēmumu, kas plāno
ražot muzikālos sitamos instrumentus. Tiek projektētas
iekārtas, gatavotas telpas un
domāts par papildu finanšu
piesaisti. Uzņēmuma vadītājs
Artūrs Morozs jau pierādījis,
ka viņa gatavotie sitamie instrumenti ir labā līmenī. Tas
ir interesants un perspektīvs
projekts.

Kā
notiek
meklēšana?

ideju

Ideju
meklēšana
notiek
sadarbībā ar Balvu novada
domi,
piedalāmies
iespējamajos
pasākumos,
prezentējam biznesa inkubatora iespējas. Pašvaldības
speciālisti apzina iespējamos
uzņēmīgos darboņus, pārrunā,
iedrošina. Analizējot situāciju
novadā, pašvaldības ierosme
ir veicināt kokapstrādi un
tūrismu, bagātinot esošos
tūrisma maršrutus ar mazām
individuālām
ražotnēm,

piemēram, maizes cepšanu,
medus ievākšanu, saldējuma
ražotni, u.c.

Cik sarežģīts ir process,
lai uzsāktu darbību biznesa inkubatorā?

Process ir vienkāršs un saprotams, parasti tas aizņem
no divām nedēļām līdz pāris
mēnešiem. Vispirms jāpārrunā
biznesa ideju ar inkubatora
vadību. Ja biznesa ideja ir interesanta un dzīvotspējīga,
jāsagatavo biznesa plāna kopsavilkums uz 1 līdz 2 lapām un
jāiesūta izvērtēšanai LATC.
Nākamais solis ir biznesa
plāna papildināšana ar biznesa
plāna sadaļām, finanšu plūsmu,
produkta iespējamo noietu.
Tad īpaši izveidota komisija
pieņem lēmumu par biznesa
idejas attīstīšanu. Šajā procesā
labprāt palīdzēs pašvaldības un
biznesa inkubatora speciālisti.
Nevajag meklēt nekur tālu.
Labas idejas slēpjas tajā, ar ko
nodarbojamies ikdienā, tajā,
kas atbilst mūsu specialitātei
vai arodam. Vienīgi jāatrod it
kā ierastā lietā, kaut kas interesants, nebijis pasniegšanas
veids vai pielietojums. Tāpat
ikdienā mēs sastopamies ar
daudzām problēmām, kuras nākas risināt. Bieži vien
šis individuālais risinājums
var šķist interesants arī citiem, un cilvēki būtu gatavi
par to maksāt. Daudz ko dod
arī iepazīšos ar jaunākajām
tehnoloģijām.
Apmeklējot
izstādes, var redzēt daudz
iespējas, kuras iespējams
pielāgot kaut kam neredzētam.
Bieži vien lielākās inovācijas
ir labi aizmirsta pagātne, tas
ko darīja mūsu senči.
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Projekti

Paziņojumi
Informācija zemes izpircējiem
Lauku zemes izpircējiem, kuri likumā noteiktajā termiņā ir
veikuši priekšapmaksu par to faktiskajā lietošanā esošu zemi
un zemesgabala robežu plāns iesniegts reģistrācijai Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc 2009.gada
31.augusta, iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu jāiesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai līdz 2010.gada 31.augustam.
Šis termiņš attiecas arī uz personām, kurām zemes izpirkšanas
pieprasījuma izskatīšanas brīdī nebija tiesību izpirkt zemi, bet
tiesības var būt radušās laikā līdz 2010.gada 31.augustam (iegūta
Latvijas Republikas pilsonība, nokārtota mantojuma apliecība).
Gan lauku, gan pilsētas zemes izpircējiem, zemes izpirkuma
līgums ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes
banka” jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2010.gada 30.decembrim.
Arī gadījumā, ja lēmumā, ar ko zeme piešķirta īpašumā par samaksu, norādīts cits termiņš šāda līguma noslēgšanai. Zemes
koplietošanas gadījumā visi koplietotāji vienlaicīgi slēdz vienu
zemes izpirkuma līgumu.
Ja līdz 2010.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma
līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes
banka", kā arī gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai
un izpirkuma līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, zemes
lietotājs zaudē zemes lietošanas tiesības un iegūst zemes
nomas tiesības uz tā lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās
ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta
ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču
tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien
zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku
termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu.
Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.

Uzsāk jaunus ūdenssaimniecības
projektus Kubulos un Tilžā
Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar LR Vides ministriju un Centrālo Finanšu un
Līgumu aģentūru Darbības
programmas 2007 – 2013
gadam „Infrastruktūra un
pakalpojumi“ 3.4.prioritātes
„Kvalitatīvas
vides
dzīvei un ekonomiskajai
aktivitātei
nodrošināšana“
3.4.1.
pasākuma
„Vide“
3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000“ II kārtas ietvaros
uzsāk īstenot 2 projektus – „Ūdenssaimniecības
attīstība
Kubulu
pagasta
Kurnas ciemā“ (vienošanās
Nr.3DP/3.4.1.0/09/APIA/
CFLA/111/116)
un
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Tilžas
pagasta
Tilžas ciemam“ (vienošanās
Nr.3DP/3.4.1.0/09/APIA/
CFLA/110/115).
Projektu
mērķis
ir
ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas

kvalitātes uzlabošana un
pakalpojumu
pieejamības
paplašināšana,
nodrošinot
kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu
un ūdenstilpju eitrofikāciju,
sekmējot
ūdens
resursu
racionālu izmantošanu.
Projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība
Kubulu
pagasta
Kurnas ciemā“ aktivitātes:
1.Dzeramā ūdens ņemšanas
vietu sakārtošana un ierīkošana
– jauna urbuma izbūve, esošā
urbuma rekonstrukcija;
2.Esošo ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija – 1320 m;
3.Jaunu ūdensapgādes tīklu
izbūve – 520 m;
4.Esošo kanalizācijas tīku
nomaiņa – 888 m;
5.Jaunu kanalizācijas tīklu
izbūve – 1360 m;
6.Jaunu kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve – 3;
7. Jaunu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu BIO 100 izbūve.
Projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Tilžas pagasta Tilžas
ciemam“ aktivitātes:
1.Dzeramā ūdens ņemšanas

vietu sakārtošana – 2 esošo urbumu rekonstrukcija;
2.Esošo ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija – 1760 m;
3.Jaunu ūdensapgādes tīklu
izbūve – 520 m;
4.Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 670 m;
5.Jaunu kanalizācijas tīklu
izbūve – 870 m;
5.Jaunu kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve – 2;
6. Jaunu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu BIO 100 izbūve.
Katrā projektā apstiprinātās
kopējās attiecināmās izmaksas
351 402,00,00 LVL:
ERAF finansējums 85 % - 298
691,70 LVL
Pašvaldības
budžeta
finansējums 15 % - 52
710,30LVL
Abu
minēto
projektu
īstenošanas laiks - no 2010.
gada 16.jūlija līdz 2012.gada
16.jūlijam.
Šobrīd projekta īstenošanas
ietvaros tiek izstrādāti tehniskie projekti Kurnas un Tilžas
ciemiem.

Par inženierbūvju reģistrāciju Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūvju
datu deklarāciju pamata
Izdarīti grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
14.pantā, paredzot, ka ar 2010.gada 1.janvāri ar nekustamā
īpašuma nodokli apliekamām inženierbūvēm ir obligāti veicama kadastra objekta noteikšana, kas ietver inženierbūves
uzmērīšanu, tās kadastrālo vērtēšanu un reģistrāciju Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Atbilstoši Kadastra likuma Pārejas noteikumu 20. un 21.punktam
Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas, ar nekustamā
īpašuma nodokli apliekamas inženierbūves īpašniekam vai, ja
tāda nav, - tiesiskajam valdītājam vai, ja tāda nav, - lietotājam ir
pienākums šīs būves deklarēt. Lūdzu personām, kuru lietošanā ir
inženierbūves, kas nav reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā,
iesniegt deklarāciju Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā
pārvaldē līdz 2010.gada 1.septembrim.
Saimnieciskās pārvaldes zemes lietu speciālistes
65420935

Strauji tuvojas mācību gada sākums
Drīz sāksies
jaunais
mācību gads. Balvu novada
skolās notiek ievērojamas
pārmaiņas
–
Balvu
pamatskolā, Partizānu ielā
16, intensīvi strādā celtnieki.
Tiek siltinātas ēkas sienas,
veikti vērienīgi iekšdarbi, lai
jaunie skolēni ienāktu gaišās,
sakoptās telpās.
Balvu Muižā turpmāk darbosies vairākas izglītības
iestādes, kuras līdz šim bija
izvietotas gan Tālākizglītības
centrā, gan Balvu pamatskolā.
Pašlaik tiek iekārtotas telpas,
izvietotas
mēbeles,
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Topošie studenti. Daudzi
jaunieši izmanto iespēju
pieteikties studijām Daugavpils Universitātes filiālē
Balvos.
uzstādīts
nepieciešamais
tehniskais aprīkojums, veikti nepieciešamie dažādie
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

kosmētiskie remonti. Muižas
pilī izvietosies arī Daugavpils
Universitātes dienas nodaļas
grupas.
Uz
5.augustu
pieteikušies bija jau vairāk kā
50 studenti. Vēl viena papildus uzņemšanas diena būs
25.augustā.
Arī Balvu amatniecības vidusskola šovasar ieguvusi modernu piebrauktuvi,
kura piemērota cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, modernus gaiteņus, tualetes, klašu
telpas, arī liftu. Pamanāmas
pārmaiņas sagaida skolēnus
arī citās novada skolās.
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Balvu Kamermūzikas festivālā
koncertēs
Liepājas simfoniskais orķestris
Vieskoncertu cikls „Liepājas vasara” ir leģendārā vasaras
simfoniskās mūzikas cikla „Liepājas vasara” garīgais mantinieks
un turpinājums. Gadu desmitiem Liepājā, Jūras parka brīvdabas
estrādē siltajās vasaras dienās liepājnieki un kūrviesi ar visām
ģimenēm varēja baudīt simfoniskās mūzikas koncertus. Daudzi
liepājnieki nes savās sirdīs šīs ainas kā skaistākās bērnības
atmiņas.
Lai dalītos ar brīnišķīgajām koncertprogrammām un orķestra
profesionāļu sniegumu visā Latvijā, Liepājas simfoniskais
orķestris 2010.gada vasaras nogalē rīko festivāla „Liepājas vasara”
vieskoncertus, 28. un 29. augustā ar piecām koncertprogrammām
piedaloties leģendārajā XI Balvu kamermūzikas festivālā.

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

Tirāža: 5000
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