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Paraksta sadarbības līgumu
17.maijā Balvu novada
pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Pleskavas
apgabala Pitalovas rajona
pašvaldību.

Vizītē Balvos ieradās municipālās organizācijas “Pitalovas rajons” vadītājs Sergejs
Baranovs, vadītāja vietniece
ekonomikas un pašvaldības
īpašumu jautājumos Larisa
Sidoruka un vadītāja vietniece
sociālās attīstības jautājumos
Vera Kondratjeva.
Līgums noslēgts ar mērķi
veicināt ne tikai kultūras un
sporta, bet arī ekonomisko
sadarbību. Tikšanās laikā abu
pašvaldību vadītāji uzsvēra
nepieciešamību attīstīt Vientuļu - Ludonkas robežkontroles
punkta darbību un sakārtot
pierobežas
infrastruktūru.
Tas ievērojami paplašinātu
uzņēmējdarbības
iespējas.
Nolēma izveidot darba grupu,
kura virzīs šos jautājumus.
Sadarbības līgums pavērs
plašākas iespējas iesniegt

Paraksta sadarbības līgumu. Balvu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks un
municipālās organizācijas “Pitalovas rajons” vadītājs Sergejs Baranovs lietišķā sarunā
pārrunāja sadarbības līguma nianses un līgumu apstiprināja ar saviem parakstiem.
kopīgus projektu pieteiku- administratīvās
kapacitātes skolu, Balvu amatniecības vidusskolu, Balvu pilsētas katlu
mus Eiropas struktūrfondiem. celšanas un citām.
Jau tiek strādāts pie vairākām
Viesi apmeklēja Balvu no- māju, biznesa inkubatoru un
svarīgām jomām: enerģijas vada muzeju, Balvu mākslas peldbaseinu.
efektivitātes
uzlabošanas,

Apstiprināts ģerbonis
Balvu novada pašvaldība ir saņēmusi
Kultūras
ministrijas
lēmumu par Balvu novada
ģerboņa reģistrāciju.
Informācija nodokļu maksātājiem
Sakarā ar izmaiņām likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli”
Balvu novada pašvaldība dara
zināmu, ka paziņojumi par
nekustamā īpašuma nodokli
par telpām dzīvojamās mājās,
kurās notiek saimnieciskā
darbība, kā arī īpašumiem,
kuru aprēķinātā nodokļa summa ir mazāka par 5.00 LVL,
tiks izsūtīti laikā līdz 2010.
gada 15. septembrim. Ja NĪN
maksātājs līdz 2010. gada 15.
septembrim nebūs saņēmis
paziņojumu, viņa pienākums
ir mēneša laikā rakstveidā par
to informēt pašvaldību.

Peldbaseinā vasaras cenas
Izmantojiet iespēju! Baseina
apmeklējumam pirmās stundas atlaide 10%, bet katrai
nākamajai stundai – 30%.
Apmeklējiet arī sāls istabu un baudiet kafejnīcas
piedāvājumu!
Izvērtē kārtību pasākumā
15.maijā Balvu novada apvienības vadītāja, Balvu
10.maijā Balvu novada pašmuzeja telpās Brīvības ielā Valsts ģimnāzijas vizuālās
valdībā notika sanāksme, kurā
46 tika atklāta starptautiskā mākslas skolotāja Biruta Vianalizēja pasākuma “NAAC
vizuālās mākslas konkursa zule un Rēzeknes Mākslas un
UN TUSEE!” norisi. Tā or„Dažāda pasaule” izstāde dizaina vidusskolas vizuāli
ganizators Ivars Saide (Dj
“Ziedu burvība” un notika plastiskās mākslas izglītības
Čivix) un Kubulu kultūras
laureātu apbalvošana.
programmas vadītāja, gleznama vadītāja Maija Laicāne
Konkursā piedalījās Lat- notāja Agra Ritiņa.
secināja, ka pasākums izdevijas, Igaunijas, Lietuvas,
vies labi. Būtiski, ka pasākumā
Ķīnas, Filipīnu, Malaizijas, Laipni aicināti
netika pārkāpts vecuma cenzs.
Somijas, ASV, Bangladešas Konkursa organizētāji pateiValsts policijas Balvu iecirkņa
pārstāvji.
cas Balvu novada pašvaldībai
Kārtības policijas nodaļas
par ieinteresētību un finansiālu
Vērtēt nebija viegli
atbalstu. Informācija par kon- Konkursa laureāti kopā ar Balvu Vilku. Pēc apbalvošanas priekšniece Rita Kravale arī
Balvu Mākslas skolas direk- kursu pieejama arī mājas lapā pasākuma dalībnieki labprāt fotografējās ar saviem pati ar kolēģiem patrulēja
šajā pasākumā. Viņa atzina
tore Elita Teilāne pastāstīja, w w w . b a l v i a r t . w e b s . c o m . vecākiem, pedagogiem un draugiem.
– kārtība bija nodrošināta,
ka iesniegtie darbi ir ļoti in- Drīzumā tajā tiks ievietoti
teresanti un dažādi un tie arī foto ar laureātu darbiem. un smaidi, bet arī dvēsele. Jau- gūt jaunas idejas darbam, arī pasākumā nebija jauniešu
izteiksmīgi pārstāv savas Izstādes norises laikā katram no mākslinieku darbi ir patiesi novērtēt sevi. Interesanti ir stiprā alkohola reibumā, netika konstatēta nedz nelegāla
valsts kultūru. Iesniegti ir 1094 apmeklētājam ir iespēja nobal- un nesamāksloti”.
vērot dažādu valstu iesniegto alkohola, nedz narkotiku
darbi un katrā no tiem ir sava sot par labāko iesniegto darbu. E.Teilāne
stāsta:
„Šāds darbu atšķirības. Jāatzīst, ka
„Senda
burvība, tādēļ to vērtēšana Izstādes noslēgumā jūnijā tiks konkurss tiek rīkots pirmo šajā konkursā patīkami izceļas tirdzniecība. Arī
Dz”
bāra
darbinieki
stingri
nebija vienkārša. Vērtēšanas pasniegta skatītāju simpātiju reizi un man ir prieks, ka Latvija, Krievija, Lietuva. ievēroja likumu prasības.
komisijā piedalījās Balvu no- balva. Katram ir iespēja iz- gan Balvu pilsētas, novada Vissavdabīgākie ir no Ķīnas
vada pašvaldības priekšsēdē- teikt savu viedokli. Izstādes un citu novadu skolas un iesūtītie darbi. Nu ko tur Sanāksmes dalībnieki uzsvēra,
tājs Jānis Trupovnieks, Balvu organizētāji parūpējušies par pirmsskolas izglītības iestādes teikt - nāciet paši apskatīties! ka šogad pasākumā īpaši labi
novada pašvaldības Izglītības, to, lai no katra iesniedzēja ir piedalījušās. Priecājāmies Pateicoties šim konkursam, nodrošināta kārtība. Veiksmīga
kultūras un sporta pārvaldes vismaz viens darbs būtu saņemt darbus no tuvākajiem esam ieguvuši sadarbības part- Valsts policijas Balvu iecirkņa
un Balvu novada Pašvaldības
galvenā speciāliste kultūras eksponēts.
kaimiņiem - Viļakas, Rugāju nerus ASV, Krievijā, Lietuvā, policijas sadarbība un pajautājumos Guna Ševkina, Bal- Uzrunājot izstādes “Ziedu un Baltinavas novadiem. Filipīnās, Malaizijā. Tas pavu Mākslas skolas direktore burvība” atklāšanas un lau- Konkurss ir lieliska iespēja pa- ver jaunas tālākas attīstības sākuma organizatoru nodrošināta apsardze bija kārtības un
Elita Teilāne, Balvu Mākslas reātu apbalvošanas ceremoni- rādīt savu radošo varēšanu un iespējas arī mums. Septembrī drošības garants. Pašvaldības
skolas direktores vietniece jas dalībniekus, Balvu no- arī salīdzināt savu veikumu ar izstādes ekspozīcija uzsāks izpilddirektore I.Kaļva pateiizglītības jomā Anita Putniņa, vada Domes priekšsēdētājs citu jauno mākslinieku spējām. ceļot pa Balvu un citiem no- cās pasākuma rīkotājiem
skolotāja, māksliniece Olga J.Trupovnieks izteica apbrīnu Tā ir katra iespēja izaugsmei. vadiem, jo vēlamies šo izstādi un apmeklētājiem, kārtības
Reče. NVO „SAVI” pārstāvēja par konkursa dalībnieku dar- Izstāde
ir lieliska iespēja darīt pieejamu arī citiem. nodrošinātājiem, jo šādā līIveta Supe. Komisijā darbojās biem un teica: „ Es pirmo reizi vizuālās mākslas skolotājiem Plānots, ka izstāde aizceļos pat menī organizēti pasākumi
arī Balvu novada Vizuālās atrodos telpā, kurā ir tik daudz papildināt savu metodiku, līdz ASV”.
ir mūsu novada prestižs un
mākslas skolotāju metodiskās ziedu. Te ir ne tikai ziedi, krāsas
atpazīstamības zīme.
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: bnz@balvi.lv, t.: 64522465, 26335803, mājas lapa: www.balvi.lv

Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss „Dažāda pasaule”
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Dome lēma

22.aprīļa
Domes sēde
Pieņem noteikumus
Dome pieņēma Balvu novada pašvaldības noteikumus
Nr.2/2010 “Par minimālo un
maksimālo izglītojamo skaitu
Balvu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes
klasēs, pirmsskolas izglītības
iestādes grupās, speciālās
izglītības iestādēs un sociālās
un
pedagoģiskās
korekcijas klasēs un interešu
izglītības grupās”. Noteikumi
stājas spēkā ar 2010.gada
1.septembri.
Pieņēma
Balvu
novada
pašvaldības
noteikumus
Nr.3/2010 “Par izglītojamo
un pedagogu apbalvošanas
kārtību Balvu novadā” .
Lemj par ūdenssaimniecību
Noteica, ka ūdenssaimniecības
sabiedriskie pakalpojumi Tilžas pagasta teritorijā ir:
1.1.ūdens ieguve, attīrīšana
un novadīšana pa centrālo
ūdensapgādes
tīklu
līdz
patērētājam;
1.2. notekūdeņu savākšana un

novadīšana līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, attīrīšana
un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpē.
Ūdenssaimniecības
maksas
pakalpojumu tarifus nosaka
Balvu novada pašvaldības
dome. Tilžas pagasta pārvaldes
saimnieciskā daļa ir atbildīga
par pamatojošās informācijas
sagatavošanu tarifu izmaiņu
veikšanai.
Šī
lēmuma
pieņemšanas brīdī Tilžas pagasta administratīvajā teritorijā
ir spēkā noteiktie tarifi, kas
ir apstiprināti ar 2007.gada
23.novembra Tilžas pagasta
padomes lēmumu „Par maksas
pakalpojumiem” (protokols
Nr.13.).
Noteica, ka ūdenssaimniecības
sabiedriskie pakalpojumi Kubulu pagasta teritorijā ir:
1.1. ūdens ieguve, attīrīšana
un novadīšana pa centrālo
ūdensapgādes
tīklu
līdz
patērētājam;
1.2. notekūdeņu savākšana un
novadīšana līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, attīrīšana
un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpē.
Ūdenssaimniecības
maksas
pakalpojumu tarifus nosaka
Balvu novada pašvaldības
dome.
Kubulu
pagastu
pārvaldes komunālā daļa ir
atbildīga par pamatojošās
informācijas
sagatavošanu

tarifu izmaiņu veikšanai.
Šī
lēmuma
pieņemšanas
brīdī
Kubulu
pagasta
administratīvajā
teritorijā
ir spēkā noteiktie tarifi, kas
ir apstiprināti 2008.gada
30.maija Kubulu pagasta padomes lēmumu „Par ūdens
un
kanalizācijas
maksas
paaugstināšanu”
(protokols
Nr.5, 9.§).
Precizēja
Kubulu
pagasta padomes 2008.gada
30.maija lēmuma „Par ūdens
un
kanalizācijas
maksas
paaugstināšanu”
(protokols
Nr.5, 9.§) 3.punktu un izteikt to
šādā redakcijā: „3. Apstiprināt
dzeramā ūdens normu 2 m3 uz
vienu iedzīvotāju mēnesī”.
Papildināja
Kubulu
pagasta padomes 2008.gada
30.maija lēmuma „Par ūdens
un
kanalizācijas
maksas
paaugstināšanu”
(protokols
Nr.5, 9.§) 4.punktu ar tekstu
šādā redakcijā: „Apstiprināt
kanalizācijas ūdens novadīšanas normu 2 m3 uz vienu
iedzīvotāju mēnesī.”
Atbrīvo no pienākumiem
Atbrīvoja Vili Cibuli no Balvu
novada pašvaldības Policijas
priekšnieka amata ar 2010.
gada 5.maiju, pamatojoties uz
viņa iesniegumu. Uzdeva Balvu novada pašvaldības policijas vecākajam inspektoram

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKAJĀS VIETĀS UN PAR PAŠVALDĪBAS
NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS BALVU NOVADĀ
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2010.gada 13.maija
lēmumam (sēdes prot.
Nr.9,30.§)

un individuālā darba veicēji,
kas veic tirdzniecību publiskā
vietā atbilstoši Balvu novada pašvaldības izsniegtajai
atļaujai.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās
daļas 4.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 3.punktu.

2. Nodevas likme par
tirdzniecību publiskās vietās,
maksāšanas kārtība un kontrole
2.1. Nodevas likme par
tirdzniecību publiskās vietās
izbraukuma tirdzniecības laikā
ir:

1.
Pašvaldības
nodevas
maksātāji un objekti
1.1. Saistošie noteikumi nosaka preču tirdzniecības kārtību
publiskās vietās Balvu novada
teritorijā un nodevas apmēru
un maksāšanas kārtību par
tirdzniecību publiskajās vietās
Balvu novadā.
1.2. Nodarboties ar tirdzniecību
publiskās vietās var tikai ar
pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.
1.3. Tirdzniecības atļauju
izsniedz
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektors
atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un šiem
noteikumiem.
1.4. Tirdzniecība atļauta tikai
rakstiski norādītās konkrētās
publiskās vietās pašvaldības
teritorijā.
1.5. Nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās Balvu novada
pašvaldības administratīvajā
teritorijā maksā juridiskās
personas, fiziskās personas

Nr.p.k.

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.2.

�

2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.

direktors vai pagasta pārvaldes
vadītājs, ja tirdzniecība tiek
atļauta attiecīgajā pagasta
teritorijā.
2.4. Nodeva pilnā apjomā
samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
2.5. Nodeva samaksājama
Balvu novada pašvaldības
norēķinu kontā kredītiestādē
un to izlieto saskaņā ar
apstiprināto Balvu novada
pašvaldības budžetu.

Nodevas objekts
Vienreizējās atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās
vietās masu pasākumos:
ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājamatniecības precēm;
ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;
ar alkoholiskajiem dzērieniem (arī alu);
ar rūpniecības precēm.
Vienreizējās atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās
vietās:
ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājamatniecības precēm;
ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;
ar alkoholiskajiem dzērieniem (arī alu);
ar rūpniecības precēm;
ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).

2.2. Lai saņemtu atļauju
tirdzniecībai publiskā vietā,
jāiesniedz attiecīga satura
iesniegums Balvu novada
pašvaldībai. Iesniegumā ir
jānorāda tirgošanās vietas
adrese, paredzamais tirgošanās
laiks un iesnieguma iesniedzēja
rekvizīti.
2.3. Jautājumu par tirdzniecības
atļaujas izsniegšanu un nodevas maksāšanu izskata Balvu
novada pašvaldības izpild-

Nodevas
likme
(Ls)
1.00
3.00
10.00
5.00
0,50
1,50
5,00
2,50
3.00

2.6. Par šo noteikumu
neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie
administratīvās
atbildības
atbilstoši Latvijas Republikas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksam un Balvu novada
pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.
2.7.
Administratīvo
pārraudzību un kontroli par šo
noteikumu ievērošanu veic
pašvaldības izpilddirektors.

Vilmāram Kubakam veikt Balvu novada Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus
līdz Balvu novada Pašvaldības
policijas priekšnieka iecelšanai
amatā.
Atļauj savienot amatus
Atļāva Intai Kaļvai savienot
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektores amatu ar
Izglītības kvalitātes valsts
dienesta ekspertes darbu.
Nolemj lūgt aizņēmumu
Dome nolēma lūgt aizņēmuma
līdzekļus Valsts Kasē par kopējo summu LVL 34 469,40, lai
nodrošinātu sekmīgu projekta
„Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās
bāzes izveidošana Balvu
Amatniecības
vidusskolā”
realizāciju. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu nolēma
veikt 2012.gadā saskaņā ar
kredīta atmaksas grafiku.
Aizņēmumu atmaksu garantē
ar Balvu novada pašvaldības
budžetu un saņemto finansējuma daļu no ERAF pēc
projekta realizēšanas.

22.aprīļa
Domes sēde
Apstiprina karoga skici
Apstiprināja Astras LočmelesAmbarovas iesniegto Balvu
novada karoga skici.
Izveido darba grupu
Izveidoja darba grupu „XII Latvijas amatieru teātru salidojums
Balvos” organizēšanai šādā
sastāvā: darba grupas vadītājs
– Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs Jānis
Trupovnieks, vadītāja vietniece saimnieciskos jautājumos – Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva, vadītāja vietniece mākslinieciskos jautājumos –
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes galvenā speciāliste
kultūras jautājumos Guna
Ševkina, darba grupas locekļi – Vaira Resne, Balvu
Tautas teātra režisore, Astra Ločmele – Ambarova,
māksliniece, Maruta Castrova, Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu centra vadītāja,
Solvita Avotiņa, Balvu novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste, Anita
Strapcāne, Balvu Kultūras
un atpūtas centra direktore, Ināra Frolova, Balvu
Kultūras un atpūtas centra
galvenā speciāliste jaunatnes
lietās, Aija Putniņa, Balvu
Kultūras un atpūtas centra
galvenā speciāliste kultūras
jautājumos, Uldis Sprudzāns,
Balvu novada PA„SAN-TEX”
direktors, Anita Petrova, Balvu novada pašvaldības Domes
deputāte,
Balvu
novada
pašvaldības Sociālās pārvaldes
vadītāja, Vilmārs Kubaks, Balvu novada pašvaldības policijas priekšnieka p.i., Guntis
Magone, Valsts Ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Balvu
daļas komandieris. Salidojuma organizēšanā darba gru-

pas vadītājs var pieaicināt citu
institūciju speciālistus un ekspertus.
Slēdz nomas līgumus
Nolēma noslēgt uz vienu gadu
zemes nomas līgumu ar Balvu
Romas katoļu draudzi par
tai piederošo zemes īpašumu
nomu Balvu pilsētā un nolēma
maksāt draudzei nomas maksu:
par zemes īpašumu Brīvības
ielā 61 – 1000, 00 LVL gadā;
par zemes īpašumu Ezera ielā
24A – 500, 00 LVL gadā; par
zemes īpašumu Ezera ielā 22
– 500, 00 LVL gadā.
Izsniedza pilnvaru
Izsniedza pilnvaru SIA „RIRE”
veikt visas nepieciešamās
darbības, kas saistītas ar
ģeoloģisko sapropeļa iegulas
izpēti Raicenes ezerā, Tilžas
pagastā un saņemt derīgo
izrakteņu atradnes pasi uz Balvu novada pašvaldības vārda.
Rīkos izsoles
Nolēma rīkot izsoles vairākiem
pašvaldības
autotransporta
līdzekļiem. Sīkāka informācija
tiks publicēta.
Lūgs aizņēmumu
Nolēma
lūgt
Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2010.gadā Balvu novada pašvaldībai ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 25
036 apmērā no Valsts kases uz
5 gadiem ar atbilstošā termiņa
noteikto aizņēmumu procentu
likmi projekta „Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana
Tilžas vidusskolā”realizācijai.
Aizņēmumu atmaksu garantēt
ar Balvu novada pašvaldības
budžetu un saņemto finansējuma daļu no ERAF pēc projekta realizēšanas.
Piešķir finansējumu
Sakarā ar Balvu vakara
(maiņu) vidusskolas reorganizāciju, pievienojot to Balvu Amatniecības vidusskolai,
nolēma iedalīt Ls 4000 Balvu
Amatniecības vidusskolas telpu remontam.
Pieņem dāvinājumu
Pieņēma kā dāvinājumu no
Latvijas futbola federācijas 4
futbola vārtus, 2 futbola laukuma apmales un 2 sintētiskos
segumus.
Veic grozījumus
Veica grozījumus Balvu novada Domes 2010.gada 20.marta
lēmumā „Par nedzīvojamo
telpu Vidzemes ielā 2b, Balvos nomas maksas noteikšanu
un nomas līguma slēgšanu”
lēmuma 2.punktā un izteica
to jaunā redakcijā: „2. Noteikt
nomas maksu par 1.punktā
minēto telpu nomu Ls/m2 2,00
(ar PVN 21%) mēnesī, tai
skaitā maksa par komunāliem
pakalpojumiem
par
faktiski izmantotām telpām un
Ls 200,00 mēnesī par izdevumiem, kas saistīti ar ēkas
uzturēšanu.”
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Projekti

Sports

Futbola diena Balvos
22.maijs Latvijā un visā
Eiropā ir Futbola diena, jo
Madridē šajā dienā notiek
Eiropas Čempionu kausa
finālspēle. Tāpēc tiek rīkoti
arī daudzi dažādi ar futbolu
saistīti pasākumi. Arī Balvos 22.un 23.maijā notiks
2.skolu komandu futbola
festivāls.

Balvu Sporta centra vadītājs un
futbola treneris Ainis Šaicāns
pastāstīja, ka futbola festivālam
pieteikušās 38 komandas no
visas Latvijas. Ielūgtas un
savu dalību apstiprinājušas
arī komandas no Igaunijas.
Sacensības notiks trijās vecuma grupās. 22.maijā Balvos un Viļakā priekšsacīkstēs
spēkiem mērosies 22 zēnu
komandas, bet Gulbenē – 16
meiteņu komandas. Festivāla
oficiālā
atklāšana
notiks
23.maijā plkst 10:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centra
laukumā. Tad sekos gājiens pa
Bērzpils un Sporta ielām uz

stadionu. A.Šaicāns festivāla
atklāšanā sola arī interesantus
pārsteigumus.
Atklāšanai sekos finālspēles
par augstākajām vietām. Balvu novada komandas startēs
visās vecuma grupās. Futbola
festivālu rīko Bērnu Futbola
Attīstības centrs, kurš futbolistiem nodrošina naktsmītnes un
ēdināšanu.
A.Šaicāns visus interesentus
aicina nākt uz stadionu un
vērot turnīru. Viņš piebilst, ka
ir izveidojusies laba sadarbība
ar Igaunijas jaunajiem futbolistiem, bet perspektīvā
varētu uzrunāt arī futbolistus
no Krievijas.
Par cik Latvijā un arī Balvos
pašlaik tiek iekārtotistandarta
Mini Pitch futbola laukumi,
nākotnē varētu rīkot arī šī
futbola paveida festivālus.
Latvijā būs 38 šādi ar apmalēm
aprīkoti laukumi ar mākslīgo
segumu. Divi no tiem būs Balvos.

Pagastos

Briežuciema skola nosvin
simtgadi

Kopīgi dzied skolas himnu. Jubilejas pasākums bija kupli
apmeklēts un zālē virmoja sirsnīga gaisotne.
1.maijā Briežuciema pamatskola svinēja savu simtgadi. Jubilejas svinībās piedalījās apmēram 200 cilvēku: bijušie absolventi, skolas darbinieki un viesi.
Visas skolas telpas bija rotātas ar rozēm, kuras meistardarbnīcā
gatavoja skolēnu vecāki, skolēni un skolotāji. Pasākumā pirmo
reizi tika pacelts skolas karogs un dziedāta skolas himna. Jubilejas svinīgā daļa ilga gandrīz četras stundas. Pasākuma vadītāji,
bijušie skolas absolventi Jānis un Jugita Boldāni šķīra skolas
vēstures lappuses ik pa desmitgadei. Atmiņās dalījās bijušie
skolas darbinieki un absolventi. Svinīgajā daļā uzstājās 7.-9.
klašu deju kolektīvs, vokālais ansamblis, moderno deju pulciņa
dalībnieki, folkloras kopa "Soldanī." Priekšnesumus sniedza arī
bijušie absolventi: dziedāja Agnese, Paula un Zane Fjodorovas,
Rasma, Aija un Evita Kamzolas, Artūrs Upīts. Koncertā piedalījās
arī skolotāji Anita Pakalnīte un Aigars Keišs. Klātesošos uzrunāja
arī Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks,
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa un
pirmskolas izglītības speciāliste Nora Apīne. Pēc svinīgās daļas
skolas absolventi pulcējās klašu telpās, kur šķetināja skolas gadu
atmiņu pavedienus. Ballē muzicēja ansamblis "OTTO".
Valentīna Kaša,
Briežuciema pamatskolas skolotāja

Siltina trīs izglītības iestāžu ēkas
Balvu
novadā
tiek
realizēts
projekts
„Energoefektivitātes
paaugstināšana Balvu novada pašvaldības izglītības
iestāžu ēkās”, ident.Nr. KPFI
1/47.
Balvu novadā Balvos Vidzemes ielā 26, Partizānu ielā
16 un Tilžas pagasta Pārupes
ielā 4, atrodas izglītības
iestādes ēkas, kurām nebija
veikti
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi.
Situācijas izvērtēšanai 2009.
gadā tika veikti ēkas energoauditi
un
tehniskā
apsekošana. Saskaņā ar energoaudita atzinumiem un ieteikumiem ir izstrādāts darbības
plāns
energoefektivitātes
paaugstināšanai
Energoaudita
novērtējumā
Balvu Amatniecības vidusskolai Balvos, Vidzemes
ielā 26, tika konstatēts,
ka,
realizējot
izglītības
iestādes energoefektivitātes

Siltina Balvu 2.pamatskolas fasādi. Projektu realizējot trīs
novada izglītības iestādes kļūs siltākas, iegūs ievērojamus
siltumenerģijas ietaupījumus un glītu ārējo izskatu.
uzlabošanas
pasākumus,
iegūs 30% siltumenerģijas
ietaupījumu, Balvu vidusskola
32,5% un Tllžas skolas internāts
34,5%. Ieteiktais pasākumu
komplekss energoefektivitātes
paaugstināšanai
liek
pievērsties ēkas sienu un
jumta siltināšanai, durvju remontam vai nomaiņai, grīdu
siltināšanai, apkures sistēmas
cauruļu
siltumizolācijas
atjaunošanai,
ventilācijas

sistēmas ierīkošanai, kā arī
apkures sistēmas skalošanai.
Projekta kopējās izmaksas ir
200 000 latu. 85%,jeb 170 000
latus finansē Klimata pārmaiņu
finanšu instruments. Balvu
novada pašvaldība no saviem
līdzekļiem finansē 15% - 30
000 latu. Darbus veic SIA
„INFO būve”. Darbi jāpabeidz
līdz šī gada 1.jūlijam.
* Materiāls tapis ar klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

Amatniecības vidusskolā rit
plaši būvdarbi
Balvu novada pašvaldība
realizē Eiropas Reģionālās
Attīstības Fonda prioritātes
„Infrastruktūra
cilvēku
kapitāla
nostiprināšanai”
pasākumu „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju
nodrošināšanai”.
Id.Nr.
2009/0182/3DP/3.1.3.3.2/09/
IPIA/VIAA/023.
Projekta
īstenošanas termiņš ir līdz
2010.gada
31.decembrim.
Projekta mērķis ir nodrošināt
izglītības iestāžu pieejamību
izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Balvu novada Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājs Vilis Žogota skaidro, ka
Balvu amatniecības vidusskolā
mācās skolēni, ne tikai no Balvu novada, bet arī no Alūksnes,
Gulbenes, Madonas, Valkas,
Preiļiem un Rīgas.
Lielais mācīties gribētāju
skaits no blakus novadiem skaidrojams ar to, ka,
mācoties vidusskolā, līdztekus vispārējām izglītības
programmām ir iespēja apgūt
amatu prasmes galdniecībā
zēniem un apģērbu izgatavošanā meitenēm. Beidzot
vidusskolu, skolēni saņem
gan atestātu par vispārējo
vidējo izglītību, gan Latvijas Amatniecības kameras
zeļļa diplomu, kas tālāk ļauj
dzīvē veiksmīgi konkurēt
darba tirgū un veidot labvēlīgus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Pārbūvē skolas ieeju. Projekta ietvaros tiek būvēta uzbrauktuve pie Balvu amatniecības vidusskolas ieejas. Arī
skolas iekštelpās notiek celtniecības darbi.
pagrabstāvu,
tualešu
Tas, ka skola sniedz praktiskas un
iemaņas, kas tālāk noderīgas pielāgošana personām ar fundzīvei, ir par pamatu, ka skolu kcionāliem traucējumiem inizvēlas arī bērni ar dažādiem ternātā un sporta zālē, mācību
funkcionāliem traucējumiem – kabinetu durvju nomaiņa.
gan kustību, gan redzes, dzir- Darbus veic SIA RCI Guldes un pat nelieliem garīgās bene. Projekta kopējās izmakatpalicības
traucējumiem. sas ir 98392 lati, no kurām
Šiem bērniem ir radīta 85% finansē ERAF un 15% speciālā korekcijas program- pašvaldība.
ma pamatizglītībā. Runājot Balvu amatniecības vidusskopar vienlīdzīgām iespējām las direktore Sarmīte Cunvisiem, jāsaprot, ka pieeja- ska pastāstīja, ka ir apzināti
mas vides nodrošināšana nav bērni ar funkcionālajiem traušo bērnu, vecāku, sabiedrības cējumiem. Kad skolu pielāgos
locekļu ar funkcionāliem šādu bērnu vajadzībām, viņa
traucējumiem īpaša iegriba vai prognozē, ka arī no kaimiņu
kaprīze, bet gan reāla dzīves novadiem būs skolēni, kas
vēlēsies te mācīties. “Darbs ir
nepieciešamība.
Pašlaik notiek uzbrauktu- organizēts tā, ka tas netraucē
vju izbūve pie skolas ie- mācību procesam. Neērtības
ejām, ārdurvju nomaiņa uz var pieciest, jo labāk ir darīt,
pašatverošām durvīm, lifta nekā nedarīt neko”, piebilst
izbūve uz ēkas otro stāvu skolas direktore.
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Daugavpils Universitāte paplašina savu darbību Balvos
Daugavpils Universitāte (DU)
paplašina savas darbības
robežas
un
2010./2011.
studiju gadā sāks studentu uzņemšanu vairākās
jaunās programmās DU
Balvu filiālē. Šāds lēmums
tika pieņemts, izvērtējot
vairākus faktorus, tai skaitā
arī Austrumlatvijas reģiona
iedzīvotāju maksātspēju un
Balvu novada pašvaldības
vēlmi pilsētu attīstīt kā studentu pilsētu. Lai gan Balvos
šobrīd nav nevienas augstskolas, studiju programmas pilsētā realizē četras
augstākās izglītības iestādes,
tai skaitā arī DU.

Tālejoši plāni

Lai apspriestu Balvu novada attīstības tendences
un pieprasījumu pēc augsti
izglītotiem speciālistiem, DU
darba vizītē ieradās Balvu novada Domes priekšsēdētāja
vietniece izglītības jautājumos Ināra Ņikuļina un
Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu attīstības centra vadītāja Maruta Castrova,
kuras tikās ar DU rektoru
profesoru Arvīdu Barševski
un vairāku DU fakultāšu
dekāniem un mācībspēkiem.
Izvērtējot Balvu novada un
DU intereses, tika nolemts DU
Balvu filiālē uzsākt studentu
uzņemšanu vairākās jaunās
studiju programmās. Balvu
novada Dome ir ieinteresēta,
lai Balvos tiktu gatavoti
studenti
bakalaura studiju
programmās "Austrumeiropas
kultūras un biznesa sakari"
un "Filoloģija" (svešvalodas),
profesionālajās bakalaura studiju programmās "Tiesību
zinātne" un "Datordizains",
profesionālajā maģistra studiju programmā "Starpkultūru
attiecības" u.c., kurās studijas
tiks realizētas gan neklātienē,
gan arī klātienē.
Tikšanās laikā I.Ņikuļina
uzsvēra, ka, lai arī pašlaik
daudzi balvenieši studē un
Balvus jau tagad var uzskatīt
par studentu pilsētu. Daudziem novada iedzīvotājiem
finansiālu problēmu dēļ vairs
nebūs iespējas doties studēt
uz Rīgu vai citām pilsētām.
Tāpēc īpaši svarīgi šajā krīzes
laikā iedzīvotājiem nodrošināt

kvalitatīvas augstākās izglītības pieejamību tuvāk dzīves vietai. Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietniece norādīja, ka līdzšinējā
sadarbība ar DU ir bijusi
ļoti pozitīva, jo Balvu filiālē
realizēto studiju programmu
kvalitāte vienmēr ir bijusi
augstā līmenī.
Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu attīstības centra vadītāja Maruta Castrova
uzsvēra, ka DU Balvu filiāles
studentiem ir iespēja izmantot modernas, ar multimediju
tehniku aprīkotas telpas, datorklasi, bibliotēku, un tāpēc
tajā ierodas studētgribētāji
ne tikai no Balvu novada, bet
arī no kaimiņu pašvaldībām
100 km rādiusā. To skaitu
ietekmē arī realizējamo studiju programmu kvalitāte un
pasniedzēju pozitīvā attieksme
pret studentiem.
Savukārt A. Barševskis izteica
atzinību Balvu novada Domei
par aktivitāti un izpratni un
uzsvēra, ka Latvijas nākotne
arī lauku pašvaldībās ir zinoši
un izglītoti cilvēki, kuri ir ne
tikai darba ņēmēji, bet arī darba devēji. Rektors norādīja,
ka atbilstoši plānojamajām
Latvijas augstākās izglītības
strukturālajām reformām DU
mēģina pārskatīt savu filiāļu
attīstības stratēģiju un filiāles
attīstīt tajās pilsētās, kur nav
augstskolu.

Informācijas diena Balvos

Daugavpils Universitāte aicina izmantot lielisku iespēju
– mācīties tuvāk dzīvevietai šogad arī klātienē - Balvos DU
filiālē.
28.maijā no plkst.12.00
pie Balvu Muižas, Brīvības
ielā 47, informācijas dienas
laikā darbosies DU fakultāšu informatīvie stendi: Dabaszinātņu un matemātikas
fakultātes, Humanitārās fakultātes, Izglītības un vadības fakultātes, Mūzikas un mākslu
fakultātes un Sociālo zinātņu
fakultātes stendi. Tajos fakultāšu studējošie un docētāji
prezentēs savas fakultātes,
sniegs plašu informāciju
par studijām, konsultēs, kā
arī atbildēs uz jautājumiem.
Stendos būs iespēja ne tikai

uzzināt par studiju iespējām,
bet arī piedalīties konkursos,
radošajās darbnīcās, ekskursijās un citās interesantās
aktivitātēs. Informācijas dienas laikā ikviens varēs saņemt
arī
informatīvos
izdales
materiālus par studiju iespējām
DU.
Tajā pašā dienā no plkst 13.00
Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts
UNESCO Bioloģiskās daudzveidības gada ietvaros organizē
pasākumu "Zaļā laboratorija Balvos". Aktivitātes laikā
apmeklētāji varēs iejusties biologa lomā, pētot dzīvo dabu
kopā ar DU Sistemātiskās
bioloģijas institūta pētniekiem,
vērot
zinātniekā
aprīkojuma demonstrējumus
un klausīties biologu stāstos
par ekspedīcijās piedzīvoto.
Aktivitātes mazie apmeklētāji
varēs piedalīties izglītojošās
spēlēs un saņemt balviņas.
Vidusskolu jaunieši, kurus
interesē studijas bioloģijā,
varēs saņemt informāciju par
studiju iespējām DU.
Balvu Tālākizglītības centra
vadītāja M.Castrova uzsver, ka
DU ir nozīmīgs Latvijas izglītības un zinātnes centrs, kas
piedāvā iegūt Eiropas mērogā
atzītu visu līmeņu un dažādu
jomu augstāko izglītību. Tās
piecās fakultātēs studē aptuveni 3600 studenti. Jaunajā studiju gadā universitātes 59 dažāda
līmeņa studiju programmās
varēs apgūt vides pārvaldības
speciālistu, starpkultūru attiecību menedžeru, fizioterapeitu, datordizaineru, iestāžu
vadītāju, tulkotāju, psihologu,
mākslas projektu vadītāju,
filologu, skolotāju, ekonomistu, programmēšanas inženieru,
matemātiķu, fiziķu, sociālo
darbinieku, juristu, sociologu,
biologu, vēsturnieku, karjeras
konsultantu,
robežsardzes
jaunāko virsnieku, dabas
aizsardzības speciālistu u.c.
specialitātes. 2010./2011. studiju gadā DU tiks piedāvātas
vairāk nekā 500 valsts dotētās
studiju vietas.
Nāc un iepazīsties ar
Daugavpils Universitāti!
Sīkāka informācija Balvu
Tālākizglītības centrā
64507012, 26162614,
26585964

BALVU EVANĢĒLISKI LUTERISKAJAI BAZNĪCAI - 95
21.maijā
plkst.18.00 Svētbrīdis Baznīcā. Viesojas Rēzeknes
draudzes mācītājs Reinis Kulbergs dalīdamies tēmā "Luterisms Latgalē".
"Balvu baznīcas vēsture" –
stāsta Oskars Smoļaks.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

22.maijā
plkst.11.00 Pateicības svētbrīdis pie jaunās draudzes
mājas.
plkst. 12.00 Bērnu un jauniešu
sadraudzība ar sportiskām
aktivitātēm, svētdienas skolas
mācību gada noslēgums pie
Balvu pamatskolas.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

23.maijā
plkst.10.00 Vasarsvētku un
baznīcas 95. jubilejas dievkalpojums. Sveicieni un apsveikumi draudzei. Pēc dievkalpojuma sadraudzība baznīcas
dārzā.

Visi mīļi aicināti!
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

AFIŠA
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
20.maijā plkst.14.00 svinīgs pasākums Balvu novada mācību
priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātiem un pedagogiem.
23.maijā plkst.10.00 laukumā pie Kultūras un atpūtas centra
Latvijas skolu futbola festivāla atklāšanas pasākums.
23.maijā plkst.14.00 Humora šovs ,,Sieviešu diena,, turpina
ielīksmot skatītājus visā Latvijā arī-Balvos! Pavasarīgi draiskās
noskaņās pie skatītājiem nāk jauns, oriģināls humora šovs, kurā
piedalīsies izcilākie Latvijas humoristi-Jānis Jarāns, Dainis
Porgants un, protams, atraktīvās grupas ,,Baltie lāči,, līderis
Andris Baltacis! Viss par un ap sievietēm - biznesā, mājās,
politikā, ārzemēs, pilsētā, laukos! Skatītājiem būs iespēja
iepazīt visdažādākos sieviešu tipus, raksturus un paradumus!
Lai labāk to parādītu, arī vīriešiem tiks uzticētas sieviešu lomas! Bet, protams, pavisam bez vīriešiem neiztiks! Notiek
biļešu iepriekšpārdošana, cena Ls 41.jūnijā plkst.10.00 Bērnu aizsardzības diena. Priecāsimies un
būsim kopā! ,,Jampadracis Lāča dārzā,, bērniem, vecākiem,
vecvecākiem, krustmātēm, krusttēviem un visiem interesentiem! (priekšnesumi, spēles, rotaļas, sporta aktivitātes,
sacensības, ģimeņu starti un...)
3.jūnijā plkst.17.00 ,,Kino punkts kopā ar Amigo,,. Filmas
,,Laimīgajiem veicas,, demonstrēšana. Ieeja 1 santīms.
Balvu pagasts
22. maijā plkst.20.00 Balvu pagasta jauktā vokālā ansambļa
“Malduguns” un Žīguru jauktā vokālā ansambļa “Relako”
Vasarsvētku koncerts. Ieeja bez maksas. Plkst.22.00 Balle.
Spēlē grupa “Ceļā” ( Artūrs Jauntēvs). Ieejas maksa: līdz 23.00
- 1.50 Ls, pēc 23.00 - 2.00 Ls.
Bērzpils pagasts
22.maijā plkst. 22.00 Bērzpils brīvdabas estrādē Vasarassvētku
ieskaņas balle. Spēlē Ainārs no Ludzas. Ieeja no plkst. 22.0023.00- Ls 1.50, vēlāk Ls 2.00.
Maija dziedājumi pie krucifiksiem Bērzpils pagastā
pie krucifiksa Bērzpils centrā - plkst. 17.00 - katru dienu
pie krucifiksa Beļauskos (pie kalts)-14.00 -pārdienās
pie krucifiksa Beļauskos (pie pieturas) – 15.30- pārdienās
pie krucifiksa Domopolē –plkst.15.00 - katru dienu
pie krucifiksa Augstaros plkst.16.00 – katru dienu

Aicina piedalīties Zemnieku tirdziņos

Uzklausot tirgotāju un pircēju vēlmes, "Rīgas Centrāltirgus"
turpmāk rīkos regulārus Zemnieku tirdziņus. Mēnesī ir
paredzēti divi tirdziņi Centrāltirgū un vismaz viens - Vidzemes tirgū. Pēc pieprasījuma šis skaits var tikt palielināts.
Šajos tirdziņos varēs piedalīties tikai fiziskas un juridiskas
personas ar pašu audzētu vai ražotu preci. Tirgotāji Zemnieku
tirdziņam tiks īpaši atlasīti, bet īstos zemniekus tam nevajadzētu
mulsināt, šī atlase ir nepieciešama, lai izslēgtu varbūtību tirgoties ar pārpirktu vai ievestu preci.
Centrāltirgū tirdziņi notiks, īpašā, šiem tirdziņiem labiekārtotā
vietā, Prāgas ielā pie Piena paviljona, kura, pateicoties veco
tirdzniecības moduļu nojaukšanai, ir krietni paplašināta, savukārt
Vidzemes tirgū tiks izmantota daļa no tirgus autostāvvietas. Abas
vietas ir ļoti ērti sasniedzamas pircējiem, pie tam, Vidzemes tirgū
pircējiem automašīnas stāvvieta 30 min. būs bez maksas. Zemnieku tirdziņu dalībniekiem tirgošanās dienās būs iespēja bez maksas automašīnas novietot tirgus teritorijā. Zemnieku tirdziņiem
tiks piemērota tirdzniecības nodeva saskaņā ar Centrāltirgus
tirdzniecības vietu un telpu nomas maksas cenrādi 2010. gadam,
proti, juridiskajām un fiziskajām personām tirdzniecība ar pašu
izaudzēto un saražoto lauksaimniecības produkciju Centrāltirgū
3.00 Ls tsk. PVN par vienu tekošo metru, Vidzemes tirgū 2.70 Ls
tsk. PVN par vienu tekošo metru.
Par šiem tirdziņiem pircēji tiks informēti gan radio, gan presē.
Arī zemnieki ir aicināti stāstīt pircējiem un kolēģiem, ka šādi
tirdziņi notiks regulāri.
Šo tirdziņu mērķis ir dot iespēju Latvijas zemniekiem, amatniekiem, mājražotājiem pašiem realizēt savu produkciju, pircējiem iespēju iegādāties dabīgu Latvijas produktu no paša
audzētāja, ražotāja. Tuvākais Zemnieku tirdziņš 21. un 22. maijā
Centrāltirgū! Pieteikšanās pa tālruni 26347772, pieteikuma
veidlapas atrodamas www.rct.lv sadaļā „ Pasākumi” .
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