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Barikādēm divdesmitā gadadiena
Šogad aprit divdesmit gadi
kopš Latvijas Tautas frontes
organizētajām barikādēm,
kurās piedalījās Latvijas
neatkarības aizstāvji no
visiem republikas novadiem. Lai pieminētu 1991.
gada janvāra notikumus un
dalītos atmiņās 19.janvārī
Balvu Novada muzejā uz
atceres
pasākumu
bija
atnākuši barikāžu dalībnieki
un tie, kuriem ir svarīgi zināt
Latvijas valsts vēsturi.

Barikādes bija Latvijas patriotisma kulminācijas punkts,
kad cilvēki ar kailām rokām
bija apņēmības pilni stāties
pret tankiem. Tajās dienās visa
pasaule sekoja notikumiem
Latvijā un Lietuvā. Iespējams,
ka tas atturēja PSRS vadītājus
dot pavēli plašām militārām
akcijām. Taču asinis Rīgas
ielās lija. Par to runāja tikšanās
dalībnieki un sprieda, vai
šodien cilvēki būtu gatavi
vēlreiz iet uz barikādēm.
Muzeja direktore Iveta Supe
dalījās pārdomās, kāpēc pa
divdesmit gadiem cilvēki
kļuvuši kūtrāki, neatsaucīgāki.
Arī bijušie barikāžu dalībnieki.
Atmiņu pēcpusdienas gaitā
bija paredzēts pasniegt Latvijas Republikas apbalvojumu barikāžu dalībnieka piemiņas
zīmes vairākiem to dienu
dalībniekiem, kuri apbalvojumu nebija ieradušies saņemt
svinīgajā pasākumā Kultūras
un atpūtas centrā. Diemžēl,
neviens no uzaicinātajiem
neieradās. Piemiņas zīmes
glabāsies muzejā un gaidīs savus īpašniekus.
Balvu
novada
Domes

Uzrunā Balvu novada Domes priekšsēdētājs. Atmiņu pēcpusdienas dalībnieki varēja
aplūkot nelielu fotoizstādi par barikāžu notikumiem, klausīties uzrunas un baudīt
jauniešu muzikālos priekšnesumus.
priekšsēdētājs savā uzrunā
uzsvēra, ka ir svarīgi uzturēt
tautas vienotību un vairāk
stāstīt par to dienu notikumiem
ne tikai televīzijā vai vēstures
stundās, bet vērtīgi dzirdēt
pašu barikāžu dalībnieku
stāstīto. Priekšsēdētājs pauda
gandarījumu par to, ka atceres pasākumā piedalījās arī
jaunieši, kas liecina, ka paaudžu saikne nav pārtrūkusi.
Uzrunas mijās ar dziesmām,
kuras izpildīja Oskars Ambarovs ar saviem domubiedriem.
Oskars izteica pārliecību, ka
arī šodienas jauniešos mīt patriotisma dzirksts un būs ne
mazums, kas būtu gatavi iet un
cīnīties, lai Latvija būtu brīva,
lai tās cilvēki varētu brīvi
domāt, runāt un rīkoties.

Atceras 1991.gada barikāžu dienas

Atmiņu pēcpusdienas neformālajā daļā atnākušie stāstīja
savas atmiņas par satraukuma pilnajām dienām Rīgā.
Bija interesanti dzirdēt Jura
Boldāna, Voldemāra Džigura,
Antona Bozoviča pārdomas
par Dziesmotās revolūcijas
kulminācijas dienu notikumiem un to aizkulisēm.
Emocionāli par braukšanu uz
barikādēm un savu vietu tajā
laikā stāstīja ārste Natālija
Zondaka. Bija interesanti
atcerēties un uzklausīt citu
stāstīto, jo barikāžu laiks ilga
vairākas nedēļas un barikādes
nebija vienuviet. Tāpēc katram bija savs stāsts. Izskanēja
doma, ka šīs atmiņas būtu
vērts apkopot grāmatā. Balvu
Novada muzejā ir salīdzinoši
plašs pierakstīto atmiņu klāsts,
bet būtu vērtīgi to papildināt,
apkopot un darīt pieejamu
visiem interesentiem.

Barikāžu atceres
pasākumi arī skolās

Dažādu paaudžu klausītāji. Pasākumā piedalījās gan
barikāžu dalībnieki, gan jaunākas paaudzes balvenieši.
Daudziem klātesošajiem pie krūtīm bija barikāžu
dalībnieka piemiņas zīmes.

Janvāra notikumu atcerei
veltītie pasākumi notika arī
daudzās novada skolās.
Balvu Valsts ģimnāzijā par
tām dienām pagājušajā nedēļā
ar savu stāstījumu atgādināja
tā laika aculiecinieki - barikāžu
dalībnieki Natālija Zondaka
un Juris Boldāns, vēstures
skolotāja Irēna Šaicāne. Uzstājās arī paši ģimnāzisti Sabīne

Loseva ar savu dzejoli un
Bruno Sležis ar visiem veltītu
dziesmu. Dzirdēto papildināja
Latvijas Televīzijas filmas
par barikādēm noskatīšanās.
Ģimnāzisti solījās ar savu
darbu, attieksmi pret Latvijas
valsti darīt visu iespējamo,
lai nekad nav jāpiedzīvo šādi
laiki. „Augsim un sevi pilnveidosim brīvai, neatkarīgai
Latvijai” – tāda ir ģimnāzistu
apņemšanās.
Stacijas pamatskolas kolektīvs
20.janvāra rītā atbalstīja akciju ,,Sasildi Latviju''. Skolas
pagalmā tika sakurts barikāžu
atceres ugunskurs. Katrs klašu
kolektīvs kādu laiku uzkavējās
pie ugunskura un kopīgi
nofotografējās. Pēc tam visi
skolas skolēni un skolotāji
devās
kopīgi
noskatīties
dokumentālo filmu ,,Dūmu
deja debesīs''.
Janvāris daudziem saistās ar
īpašām atmiņām par 1991.g.
janvāri, kad pēc notikumiem
Viļņā, kur jau bija cilvēku
upuri, Latvijas Tautas Fronte
aicināja aizstāvēt savu valsti.
Pagājuši divdesmit gadi no
tām vienotības dienām, kurās
izšķīrās Latvijas liktenis – būt
brīvai vai nē.
Šodienas skolēni vēl nebija
dzimuši, bet barikāžu dalībnieki ir jau kļuvuši par divdesmit gadiem vecāki. Tāpēc
svarīgi vēl un vēl pārlapot to
dienu mūsu kopīgās vēstures
lappuses.

Izpilddirektore piedalās
Latgales attīstības padomes sēdē
25.janvārī Līvānos, Mākslas
un amatniecības centrā notika
Latgales plānošanas reģiona
padomes sēde. Tajā piedalījās
arī Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva.
Sēdē tika apspriesta Latgales
plānošanas reģiona vienošanās
par valsts budžeta dotācijas
izlietojumu un darba plānu
2011.gadam, par sabiedriskā
transporta
organizēšanu,
par iecerētajiem projektiem.
Par Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas darbības prioritātēm ziņoja
VARAM ministrs Raimonds
Vējonis.
Spriež par novada
attīstības programmu

25.janvārī
Balvu novada
pašvaldībā un Tilžas pagasta
pārvaldē notika Balvu novada
attīstības programmas 2011.2017.gadam apspriešana. Uz
sarunu bija aicināts ikviens
iedzīvotājs.
Ar attīstības programmu
iepazīstināja tās izstrādātāji
- SIA „Konsultanti” pārstāve
Ināra Stalidzāne, SIA „Konsorts”
pārstāvis
Kaspars
Timofejevs un SIA “Baltkonsults” pārstāve Jolanta Gūža.
Sarunā piedalījās Balvu novada pašvaldības speciālisti,
Domes priekšsēdētāja otrā
vietniece Ināra Ņikuļina.
Diemžēl Balvos iedzīvotāju
aktivitāte bija ļoti maza.
Toties Tižā runāt par attīstības
programmu bija ieradušies ne
tikai Tilžas, bet arī Krišjāņu
pagasta iedzīvotāji, pagastu
pārvalžu pārstāvji. Viņi aktīvi
iesaistījās diskusijās, uzdeva
jautājumus un izteica savu viedokli par izstrādāto programmas variantu. Saruna izdevās
lietišķa un konstruktīva. Izteiktie viedokļi tiks ņemti
vērā turpmākajā programmas
izstrādes gaitā.
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Dome lēma

20.janvāra
Domes sēde
Uzsāks novada teritorijas
plānojuma izstrādi
Novada dome nolēma uzsākt
Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādi 2012.-2023.
gadam un apstiprināja darba
uzdevumu Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.
gadam izstrādei. Par teritorijas
plānojuma izstrādes atbildīgo
apstiprināja Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektori
Intu Kaļvu, bet par teritorijas plānojuma izstrādes darba
grupas vadītāju apstiprināja
Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes vadītāju Žaneti
Mārtužu.
Uzdeva
teritorijas plānojuma izstrādes
darba grupas vadītājam sagatavot paziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu. Apstiprināja darba
grupu Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādei šādā
sastāvā:
Sandra Vigule –
Attīstības nodaļas vadītāja;
Imanta Serdāne – Attīstības
nodaļas galvenā speciāliste;
Anita Avotiņa – Būvvaldes
būvtehniķe;
Sandis Puks
– Saimnieciskās pārvaldes
vadītājs; Terēzija Začeva
– Saimnieciskās pārvaldes
zemes ierīkotāja.
Nodod nomā zvejas tiesības
Dome nolēma nodot nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Pērkonu
ezerā 2011.gadā un piešķirt
zvejas limitu 2011.gadam –

vienu zivju tīklu 50 met-ru
garumā 12 personām: Viktoram Sprudzānam,
Andrejam Mačam,
Antonam
Jaundžeikaram, Pēterim Voicišam, Rodrigo Kivkucānam,
Džeraldam Šaicānam, Andim
Salmanim, Modrim Pukam,
Jānim Pukam, Jānim Nikolajevam, Ādolfam Romkam,
Mārim Verjanovam, kā arī
nodot nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai
Pērkonu ezerā 2011.gadā un
iedalīt Ivaram Saidānam zvejas limitu 2011.gadam – vienu
zivju tīklu 40 metru garumā.

pašvaldības izpilddirektors,
pamatojoties uz šo noteikumu 2.9.punktā saņemto
iesniegumu, pieņem lēmumu
par atļauju izmantot iestādes
automobili braucieniem no
dzīves vietas uz darba vietu un
no darba vietas uz dzīvesvietu
un pozitīva lēmuma gadījumā
izdod attiecīgu rīkojumu.”

Veic izmaiņas noteikumos
Dome piekrita veikt izmaiņas
Balvu novada pašvaldības
2009. gada 12.novembra noteikumos Nr.4 “Kārtība, kādā
Balvu novada pašvaldības
amatpersonas un darbinieki
izmanto pašvaldības mantu
un finanšu resursus” šādus
grozījumus:
Noteikumu 2.nodaļas 2.9.punktu izteikt šādā redakcijā: „Ja
darbiniekam ir nepieciešamība
izmantot darba devēja vieglo pasažieru automobili braucieniem no dzīves vietas uz
darba vietu un no darba vietas
uz dzīvesvietu, tas iesniedz
attiecīga satura iesniegumu
savam darba devējam. Domes
priekšsēdētājs un Domes
priekšsēdētāja vietnieki par
nepieciešamību
izmantot
darba devēja vieglo pasažieru
automobili minētajiem braucieniem rakstiski informē
pašvaldības izpilddirektoru.”;
Noteikumu 2.nodaļas 2.10.
punktu izteikt šādā redakcijā: „Iestādes vadītājs
vai attiecīgajos gadījumos

Piešķirs līdzfinansējumu
Nolēma
piedalīties
ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” atklātā projektu konkursā ar projektu
„Inženierkomunikāciju
izbūves un rekonstrukcijas darbi
tautas nama ēkā Vīksnas pagasta „Mieriņos””. Projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā
jeb Ls 4180,35 no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās
izmaksas Ls 8756,78, kopā
nosakot Ls 12937,13. Projekta kopējās izmaksas Ls
50560,31.
Nolēma piedalīties ELFLA
pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem”
atklātā projektu konkursā
ar projektu „Briežuciema
pagasta bibliotēkas rekonstrukcija”. Projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā
jeb Ls 564,81 no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās
izmaksas Ls 1242,58, kopā
nosakot Ls 1807,39. Projekta
kopējās izmaksas Ls 6890,68.
Projekta līdzfinansējuma un
priekšfinansējuma
nodrošināšanai ņemt kredītu Valsts
kasē.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos, 2010.gada 16.decembrī
Nr.20

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2010.gada 16.decembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.22, 22.§)

GROZĪJUMI 2010.GADA 13.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.7 „PAR
ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU UN BŪVJU EKSPLUATĀCIJU, LIETOŠANU
UN AIZSARDZĪBU BALVU NOVADĀ”
Izdoti pamatojoties uz likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta
pirmās daļas 11.punktu un 15.
panta pirmās daļas 1.punktu.
Izdarīt 2010.gada 13.maija
Saistošajos
noteikumos
Nr.7 “Par ūdensvada un
kanalizācijas tīklu un būvju
ekspluatāciju, lietošanu un
aizsardzību Balvu novadā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Aizstāt Noteikumu izdošanas pilnvarojumā tekstu „43.
panta trešo daļu” ar „43.panta
pirmās daļas 11.punktu”.
2.Izteikt Noteikumu 1.1.punktu
šādā redakcijā:
„1.1. Lietoto terminu skaidrojums:
Pakalpojumu sniedzējs –
uzņēmums, kurš ūdensapgādes
un kanalizācijas nozarē sniedz
sabiedriskos
pakalpojumus

Balvu pilsētā vai pagastā.
Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs)
– fiziskas vai juridiskas personas, kuras no pakalpojumu
sniedzēja saņem ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus.
Klients – Pakalpojumu lietotājs, kurš ar Pakalpojumu
sniedzēju noslēdzis līgumu par
šo pakalpojumu lietošanu.
Blakusklients - Pakalpojumu
lietotājs, kas saņem šos pakalpojumus no Pakalpojumu
sniedzēja jau esoša Klienta
iekšējiem vai pagalma tīkliem,
šķērsojot cita īpašnieka zemi,
kā arī noslēdz līgumu ar
Klientu par šo pakalpojumu
lietošanu.”.
3. Svītrot Noteikumu 1.2., 1.5.
punktus un 1.4.3.apakšpunktu.
4. Svītrot Noteikumu 2.nodaļu
„Līguma noslēgšanas kārtība,

ūdens patēriņa un notekūdeņu
daudzuma uzskaite, norēķinu kārtība un patēriņa
aprēķināšana
noteikumu
pārkāpumu gadījumos”.
5. Svītrot Noteikumu 3.nodaļu
„Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju projektēšana,
iebūve, pievienošana pilsētas
ūdensvada un kanalizācijas
tīklam
un
pieņemšana
ekspluatācijā”.
6. Svītrot Noteikumu 4.nodaļu
„Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu pievienošana blakus
esošā īpašuma ūdensvadam un
kanalizācijai”.
7.Svītrot Noteikumu 5.3.punktu.
8. Svītrot Noteikumu 6.nodaļu
„Ūdens piegādes pārtraukšana
un kanalizācijas atvienošana”.
9. Svītrot Noteikumu 7.3.,
8.15., 8.16., 8.17., 8.21.,
8.24., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6.un
10.2.punktus.

Nolēma piedalīties ELFLA
pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem”
atklātā projektu konkursā ar
projektu „Krišjāņu pagasta
bibliotēkas rekonstrukcija”.
Projekta atbalsta gadījumā,
nodrošināt
līdzfinansējumu
10% apmērā jeb Ls 564,81
no
projekta
kopējām
attiecināmajām
izmaksām
un neattiecināmās izmaksas
Ls 1242,58, kopā nosakot Ls
1807,39. Projekta kopējās izmaksas Ls 6890,68.
Nolēma piedalīties ELFLA
pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem”
atklātā projektu konkursā ar
projektu „Ceļa Balvu robeža
– Verpuļeva rekonstrukcija”.
Projekta atbalsta gadījumā,
nodrošināt
līdzfinansējumu

10% apmērā jeb Ls 14000,00
no
projekta
kopējām
attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās izmaksas Ls
29843,00, kopā nosakot Ls
43843,00. Projekta kopējās izmaksas Ls 169843,00 .
Pirks zemes īpašumu
Balvu novada pašvaldība pirks
nekustamo īpašumu (zemesgabalu) Tirgus ielā 7, Balvos 1466 kv.m. platībā par
nekustama īpašuma vērtētāja
noteikto tirgus vērtību LVL
4500. Uz zemesgabala atrodas Balvu novada pašvaldībai
piederošas ēkas – Balvu
centrālā bibliotēka un garāža.
Ar pilnu Balvu novada Domes
lēmumu tekstu var iepazīties
mājas lapā www.balvi.lv.

APSTIPRINĀTI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
ar Balvu novada
Balvos, 2010.gada 16.decembrī
Domes 2010.gada
Nr.21
16.decembra
PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
lēmumu (sēdes
AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTAJIEM
prot. Nr.22, 33.§)
PAKALPOJUMIEM
Izdoti saskaņā ar likuma „Par noslēgtajiem līgumiem;
pašvaldībām” 43.panta pirmās 2.1.7. Balvu pilsētas ielu,
daļas 13.punktu un Publisko parku, skvēru, citu zaļo zonu
aģentūru likuma 2.panta otro apstādījumu apkopšana, mazo
arhitektūras formu uzturēšana
daļu
kārtībā un jaunu apstādījumu
plānošana un izveide;
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Bal- 2.1.8. Balvu pilsētas kapsētu,
vu novada pašvaldības aģen- kapsētu norobežojuma un aiztūras „SAN-TEX” (turpmāk sargjoslas teritorijas ekspluatātekstā – Aģentūra) kompetenci cija, uzturēšana kārtībā un
pakalpojumu sniegšanas jomā labiekārtošana, jaunu kapsētu
Balvu novada administratīvajā izveidošana, ievērojot LR likumus, citus normatīvos aktus
teritorijā.
1.2. Saistošie noteikumi ir un Pašvaldības lēmumus;
saistoši visām fiziskajām un 2.1.9. kapa vietas ierādīšana,
juridiskajām personām Bal- tās piesaiste plānu materiālos;
vu novada administratīvajā 2.1.10. Balvu pilsētas kapsētu
mākslas un kultūras pieminekļu
teritorijā.
uzraudzība, pasaules karos un
2.Balvu novada pašvaldības represijās bojā gājušo piemiņas
aģentūras „SAN-TEX” kompe- vietu uzraudzība;
tence pakalpojumu sniegšanas 2.1.11. klaiņojošo dzīvnieku
ķeršanas organizēšana,
jomā
2.1.Aģentūra savas kompe- 2.1.12. valsts, pašvaldības,
tences ietvaros veic sekojošus kā arī starptautisko projektu
un programmu realizācija un
uzdevumus:
2.1.1. komunālās saimniecības vadīšana.
objektu (ūdens, kanalizācija) 2.2. Aģentūra sava tehniskā
pārvaldīšana, uzturēšana, eks- nodrošinājuma un darbaspēka
iespēju robežās sniedz maksas
pluatācija un remonts;
2.1.2. komunālās saimniecības pakalpojumus pēc pašvaldības
objektu (ūdens, kanalizācija) apstiprinātiem izcenojumiem
Balvu pilsētā un citos Balvu
celtniecības organizēšana;
2.1.3. Balvu novada admi- novada pagastos.
nistratīvās teritorijas juridisko 2.3. Noteikumu 2.1.punktā
un fizisko personu komunālo minētos uzdevumus Aģentūrai
objektu
apsaimniekošanas, ir pienākums veikt atbilstoši
komunālo pakalpojumu snieg- LR normatīvo aktu prasībām,
arī
vispārpieņemtiem
šanas jomā organizēšana un kā
drošības, labiekārtošanas un
uzraudzība;
2.1.4. lietus kanalizācijas ap- sanitārās tīrības standartiem.
saimniekošana, uzturēšana teh- 2.4. Papildus noteikumu
niskā kārtībā, ekspluatācijas un 2.1.punktā punktā minētajiem
Aģentūrai
remonta darbu nodrošināšana uzdevumiem,
nepieciešamības gadījumā ir
un uzraudzība;
2.1.5. Balvu novada pašvaldības pienākums piedalīties ārkārtas
dzīvojamā fonda pārvaldīšana, situāciju seku likvidācijā Balvu
uzturēšana, ekspluatācija un pilsētas un novada teritorijā.
remonts atbilstoši noslēgtajiem 2.6. Balvu novada Pašvaldība
ir tiesīga ar lēmumu uzdot
līgumiem;
2.1.6. Balvu novada pašvaldības Aģentūrai pildīt citus šajos
neatrunātos
dzīvojamā fonda iekšējo tīklu noteikumos
avāriju novēršana atbilstoši vienreizējos uzdevumus.
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Pārbūvēm jāgatavojas laikus

Pagastos

2010.gads Balvu
pagastu dzīvē
Pagājušais
gads
mums
visiem kopā ir aizvadīts
jaunizveidotajā
Balvu
novadā.
2010. gadā esam aktīvi darbojoties gan paši, gan ar novada
un projektu atbalstu esam
izveidojuši jaunas atpūtas
vietas, rekonstruējuši ēkas un
izdarījuši vēl daudz citu labu
darbu, kas uzlabo pagastu
iedzīvotāju dzīvi.
Balvu novadā pagājušajā
gadā tika aizsākta energoefektivitātes paaugstināšana
Balvu novada pašvaldības
izglītības iestāžu ēkās, kas
šogad tiks turpināta. Tāpat tika
iegādāti 4 skolēnu autobusi.
Vīksnas pagastā realizēta Tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves būvniecības
1.kārta, kas šogad tiks
turpināta. Tāpat tiek sakārtota
ūdenssaimniecība Vīksnas ciemā. Tilžā savukārt tiek veidots
Balvu novada attīstības centrs.
Daudz kas jau ir izdarīts, lai
šāds centrs taptu. Tilžā darbojas Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta punkts un
ugunsdzēsības un glābšanas
dienests. Ir atjaunota Til-žas
internātpamatskolas internāta
fasāde. Aizsāktas runas par
Tilžas kultūrvēstures centra pārveidošanu par valsts
nozīmes
muzeju.
Šogad
plānota Tilžas Tautas nama rekonstrukcija.
Krišjāņu pagasts var lepoties ar
pagasta ceļu, ielas, piebrauktuvju rekonstrukciju. Tāpat arī
Lazdulejā tika uzlaboti ceļi un
ielas.
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē izveidota un
darbojas diennakts grupa, kur
vecāki no visa novada savus bērnus var atstāt gādīgu
auklīšu vadībā uz visu nedēļu.
Tāpat Bērzkalnē ir uzbūvēta
estrāde, kurā aizvadītajā gadā
notikuši dažādi pasākumi.
Bērzpilī tika atklāts Saieta
nams. Pašlaik darbojas trīs
pašdarbnieku kolektīvi un
trīs interešu pulciņi. Aktīva
darbošanās notiek pirmdienās,
trešdienās, sestdienās un
svētdienās.

novada

Tas parāda to, ka aktīva
darbošanās notiek ne tikai
pašā pilsētā, bet arī pagastos.
Katrā pagastā ir pašdarbnieku
kolektīvi un interešu grupas.
Pagastos notiek arī vērienīgi
pasākumi, kurus apmeklē ne
tikai pagasta iedzīvotāji, bet
arī viesi no citiem novadiem.
Arī Briežuciema un Kubulu
pašdarbnieki aktīvi darbojas
gan pagastā, gan nesuši sava
pagasta vārdu ārpus Balvu
novada. Briežuciems var lepoties ar etnogrāfisko ansambli, jauniešu folkloras kopu
„Soldanī”, vidējās paaudzes
deju kolektīvu „Pāris” un
pieaugušo dramatiskā teātra
pulciņu „Sipiņi”.
Savukārt Kubulu kultūras
namā darbojas 7 pašdarbības
kolektīvi, kas aktīvi piedalījās
pagasta, novada, valsts un arī
starpvalstu kultūras pasākumos un skatēs. Viskuplākais
dalībnieku
skaits
Kubulos ir tautas deju kolektīvs
„Cielaviņa”, kur darbojas četri
dažādu vecumu kolektīvi.
Trīs „Cielaviņas” kolektīvi
bija X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
dalībnieku pulkā.
Pagājušajā gadā ir aizsākti un
šogad tiks realizēti Krišjāņu
un
Briežuciema
pagastu
bibliotēku
rekonstrukcijas
projekti, ūdenssaimniecības
attīstības projekti Kubulu
un Tilžas pagastos. Šogad
iecerēta ir Balvu pagasta ceļa
Balvu robeža – Verpuļeva
rekonstrukcija,
transporta
sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības uzlabošana
Balvos Bērzpils ielā. Vectilžas
pagastā plānota atpūtas vietas ierīkošana un piebūves
celtniecība pie kultūras un
sporta centra.
Mēs redzam, ka pagasti ir
ļoti aktīvi darbojušies. Un,
vācot kopā šo informāciju,
secinājām, ka pagastiem ir
daudz ko pastāstīt, tāpēc
nākamajās “Balvu Novada
Ziņās” ļausim kādam no pagastiem izteikties plašāk.
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kaut arī ārā valda pamatīga
ziema, drīz pienāks laiks, kad
dzīvokļu īpašnieki vēlēsies
veikt dažādus uzlabojumus
savos mājokļos, tajā skaitā
arī aizstiklot balkonus,
lodžijas. Šim pasākumam
jāgatavojas
laikus,
jo
šādiem darbiem jāsaņem
saskaņojums Balvu novada
Būvvaldē un ir jāsagatavo
vairāki dokumenti.
Būvvaldes vadītāja Žanete
Mārtuža namu pārvaldniekiem
un dzīvokļu īpašniekiem
atgādina jau zināmas, bet piemirstas lietas par to, ka lodžiju
un balkonu aizstiklošanu
nedrīkst veikt bez attiecīga
saskaņojuma. Aizstiklošana ir
pārmaiņas ēkas fasādes izskatā.
Šādos gadījumos nepieciešams
projekts, kas jāsaskaņo Būvvaldē. Namīpašniekam vai
apsaimniekotājam varētu būt
vienots visa nama balkonu,
lodžiju stiklošanas projekts.

Par balkonu un lodžiju stiklošanu, siltināšanu un citādām
ēkas fasādes pārmaiņām
atbildīgs ir namīpašnieks,
konkrētā dzīvokļa īpašnieks
vai apsaimniekotājs. Lai
šādas
pārmaiņas
veiktu,
vispirms Būvvaldē jāiesniedz
būvniecības iesniegums - uzskaites karte, kas aizpildāma
uz vietas Balvu novada
pašvaldības Būvvaldē. Pēc
tam jāsaņem plānošanas un
arhitektūras uzdevums un
jāizstrādā aizstiklošanas tehniskais projekts. Pēc akceptēta
tehniskā projekta jāizņem
būvatļauja darbu veikšanai un
tikai tad varēs sākt stiklošanu.
Pabeidzot šos darbus, objekts jānodod ekspluatācijā.
Tikai tad stiklošanas darbi
būs likumīgi. Ja tas viss
nebūs izdarīts, nebūs saņemta
būvatļauja,
būvinspektori
dzīvokļa saimnieka iniciatīvu
var uzskatīt par patvaļīgu

fasādes pārmaiņu veikšanu.
Par to saskaņā ar Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksa 152. pantu var
saņemt naudassodu - fiziskām
personām Ls 50—500.
Balvu pilsētā no 2004.gada
12.novembra ir spēkā Balvu
pilsētas teritorijas plānojuma
II daļa „APBŪVES NOTEIKUMI”, kur noteiktas prasības
logu, durvju, skatlogu, lodžiju,
balkonu, markīžu un reklāmu
izbūvei. Noteikumos teikts,
ka daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju logu nomaiņu pret citāda
dalījuma logiem veic pēc visai
mājai vienota fasādes projekta;
lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, un to veic atbilstoši
Būvvaldē akceptētam projektam; jaunu skatlogu un ieejas
durvju izbūvēšanu fasādēs veic
atbilstoši Būvvaldē akceptētam
fasādes projektam.

Balvu Centrālajā bibliotēkā tiekas
ar novadniekiem
Balvu Centrālā bibliotēka
turpina
pasākumu
ciklu,
kurā klātienē iepazīstina ar
tiem mūsu novada ļaudīm,
par kuriem dati ievadīti
bibliotēkas
kultūrvēstures
datu bāzē. Šobrīd datu bāzē
pieejama informācija par
800 ievērojamiem novada
cilvēkiem.
13.janvārī bija iespēja tikties ar
dzejnieci Leontīni Apšenieci
Akulu un Rēzeknes Goda
pilsoni, bērnu neiroķirurgu
Pēteri Akulu. Bibliotēkas
zāle šķita pat nedaudz par
šauru, jo klausītāju bija
daudz.
Dzejnieces
dzeju
nelielā iestudējumā rādīja
bērni. Pieaugušo dzeju runāja
pati Lonija. Desmit dzejoļu
krājumu autore pastāstīja, ka
ar Balviem viņai saistās siltas
jūtas, jo te 1954.gadā sporta
sacensībās viņa iepazinusies
ar savu nākamo vīru. Viņu
ģimene ir stipra un noturīga. Tā
pamatā savstarpēja mīlestība
un cieņa. Svarīga stingra un
taisnīga audzināšana, kuras
šajos laikos nereti pietrūkst
Dzejniece atklāja, ka šobrīd

Stipra ģimene. Dzejnieci un ārstu vieno ne tikai ģimenes
saites, bet arī daudzas kopīgas intereses, sports un humors.
drukāšanai sagatavoti vairāki panākumus, ir kolēģu un padzejoļu krājumi. Interesanta cientu iecienīts.
būs grāmatiņa bērniem par Tikšanās izvērtās interesanta,
jautro matemātiku. Viņa raksta ciemiņi atbildēja uz dažādiem,
arī reliģiska rakstura dzejoļus arī visai āķīgiem jautājumiem.
Novadnieki saņēma ziedus.
un dzejoļus latgaliešu valodā.
Savukārt
Pēteris
Akuls Rēzeknes Goda pilsoni sveikt
stāstīja, ka ārsta profesijā bija atnākusi arī kolēģe ārste,
nonācis gandrīz nejaušības Balvu Goda pilsone Sofija
dēļ, jo jaunībā gribējis kļūt Graudumniece. Atnākušie ar
par jūrnieku. Tagad ar savu interesi gaidīs nākamo šī cikla
profesijas izvēli viņš ir ļoti pasākumu Balvu Centrālajā
apmierināts un guvis labus bibliotēkā.

Hokeja laukumos kūsā dzīvība Aug jaunie hokeŠī ziema dod iespēju
izbaudīt visdažādākos ziemas priekus. Tajā skaitā arī
hokeja spēli.

Balvos ir trīs aprīkoti hokeja
laukumi. Šogad tajos spēlē
pārsvarā bērni un pusaudži.
Pieaugušos hokejistus te redz
reti. Viens no pieaugušo hokeja līderiem Balvos Arvīds
Raciborskis to skaidro tā, ka

3.

uz lielā laukuma nav izdevies
uzliet pietiekami kvalitatīvu
ledu, lai rīkotu sacensības. Ja
laika apstākļi būs labvēlīgi,
varbūt to vēl varēs izdarīt.
Pieaugušo komanda dažādu
iemeslu dēļ arī nepiedalās
sacensībās. „Tas nekas. Lai
spēlē jaunie. Viņiem ir labas
iespējas trenēties, un aug jauna hokejistu maiņa,” spriež
Arvīds.

jisti. Smaids sejā un
sārtums vaigos. Šie
zēni pēcpusdienās un
vakaros neklaiņo pa
ielām, bet cītīgi slido.
Viņi atzīst, ka ir ērti,
ja ir lielais laukums
lielajiem un mazais –
mazākajiem. Tā viens
otru netraucē un ir
mazākas iespējas gūt
traumas.
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Statistika

Informē Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļa
2010.gadā Balvu novadā
piezimuši 132 bērni (65
meitenes un 67 zēni).
Laulībā dzimuši - 61
Atzīta paternitāte (vecāki nav
laulībā) - 61
Reģistrēti bez ziņām par tēvu
– 10
Mātei: 1.bērns - 61
2.bērns - 36
3.bērns - 27
4.bērns - 5
7.bērns – 2
9.bērns - 1
Abi vecāki latvieši - 92
Abi vecāki krievi - 10
Pārējiem
vecāki
dažādu
tautību.
2010.gadā reģistrētie 132 bērni
deklarēti šādās dzīvesvietās:
Balvu novadā kopā – 97
Citos novados - 35
Balvos - 56
Balvu pagastā – 3
Bērzkalnes pagastā – nav
Bērzpils pagastā – 1
Briežuciema pagastā – 3

Krišjāņu pagastā – 5
Kubulu pagastā – 6
Lazdulejas pagastā – 3
Tilžas pagastā – 8
Vectilžas pagastā – 7
Vīksnas pagastā – 5
Populārākie vārdi:
Sanija (2), Ieva (2), Viktorija
(2), Gabriela (2), Simona (2),
Kitija (2), Alise (2), Samanta
(2),
Jānis (5), Kristers (3), Gustavs
(3), Armands (2), Ričards (4),
Andris (2),
10 bērniem iedoti divi vārdi.
Noslēgtas 43 laulības
Dzimtsarakstu nodaļā - 32
Baznīcās - 11 (Balvu Romas
katoļu - 4 Balvu Ev.luterāņu
-3 Bēržu Romas katoļu - 4)
Abiem 1.laulība – 32 pāriem
Abiem 2.laulība – 4 pāriem
Abiem 3.laulība – 1 pārim
Pirmā un otrā - 5 pāriem
Trešā un ceturtā - 1 pārim
Abi latvieši - 30 pāri

Abi krievi – 2 pāri
Dažādas tautības 11 (2 baltkrievi, 1 ukrainis, 1 polis)
1 laulība reģistrēta ar Ukrainas
pilsoni
Vecumu starpība: 12 gadi – 1
11 gadi – 3 8 gadi – 1 7 gadi
– 5 6 gadi - 1 5 gadi – 3
Piecās laulībās sieva vecāka
par vīru.
Miruši 258 cilvēki (132 sievietes un 126 vīrieši)
180 latvieši, 69 krievi, 3
ukraiņi 2 baltkrievi, 2 čigāni, 1
moldāvs un 1 polis.
236 mirušie cilvēki dzīvoja
Balvu novadā, 22 dzīvoja citos novados.
Balvos - 98
Balvu pagastā – 12
Bērzkalnes pagastā – 6
Bērzpils pagastā – 17
Briežuciema pagstā – 11
Krišjāņu pagastā – 8
Kubulu pagastā – 11 (bez
pansionāta)
Pansionātā – 31
Lazdulejas pagastā – 9
Tilžas pagastā – 12
Vectilžas pagastā – 9
Vīksnas pagastā – 12

„Spieķi vējā” kopā jau septiņus gadus
15.janvārī savu septiņu gadu
jubileju atzīmēja motoklubs „Spieķi vējā”, kurā
apvienojušies
sešpadsmit
motobraucēji no Balviem,
Gulbenes un Alūksnes.
„Spieķi vējā” ir aktīvs Latvijas motociklistu asociācijas
biedrs un popularizē Balvu
vārdu dažādos pasākumos gan
Latvijā, gan ārpus tās. Kluba
prezidents Andis Grāvītis
stāsta, ka kluba biedri un
viņu atbalstītāji regulāri rīko
dažādus pasākumus, no kuriem
ievērojamākais ir „Motociklistu vasara” Balvos. Tradīcijas
tiek ievērotas un koptas. Arī
šim gadam ir dažādas ieceres,

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
5.februārī plkst.21:00
Deju vakars kafejnīcā. Muzicē grupa „CEĻĀ”. Iespējams
iepriekš rezervēt galdiņu.

. 5.februārī plkst.13:00

Neparasto slīdmodeļu parāde „SLĪDONIS 2011” uz kalniņa
pie Bolupes – pretī veikalam „Automs”.
12.ferbruārī plkst.16:00
Balvu pilsētai – 83. Svinīgs sarīkojums „MAN PATĪK DZĪVOT
BALVOS!”. Ieeja bezmaksas.
12.februārī plkst.21:00
Deju vakars. Ieejas maksa Ls 1,17.februārī
Muzikālais konkurss skolu vokālajiem ansambļiem un solistiem „BALSIS” Balvu muižā.
18.februārī plkst.20:00
Konkurss „Mis un Misters Balvi 2010”. Biļešu iepriekšpārdošana
Kultūras un atpūtas centrā no 7.februāra laikā no plkst.9-12.
Biļešu cenas Ls 10,-, 8,-, 5,-. Stāvvietas Ls 3,19.februārī plkst.18:00
Deju koncerts „Ielūdz „Rika” un „Nebēda”...” Piedalās
vieskolektīvi no Latvijas. Ieeja bezmaksas.
Balvu pagastā
12.februārī plkst.20.00 Valentīndienas diskotēka.
27.februārī Meteņdienas pasākums Pilskalnā ,,Ejam, bērni,
laižamies, no kalniņa lejiņā,, ar vizināšanos, ķekatām...grūbu
biezputru, pankūkām u.c.
Bērzkalnē
12.februārī plkst.20.00 Valentīndienas diskotēka.
Lazdulejā
12.februārī plkst.12.00 Sniegotā ģimeņu diena.
Bērzpilī
Foto izstāde ,,Skaistākie ziemas mirkļi”.
26.februārī plkst.22.00 Diskotēka.
Briežuciemā
19.februārī plkst.20.00 Gada ieskaņas koncerts.
Kubulos
Edītes un Nikolaja Gorkinu izstāde ,,Daba tuvplānā”.
18.februārī plkst.22.00 Deju vakars.

Kopā ar draugiem. Šoreiz kluba jubileja tika svinēta Balvu muižas klēts pagraba velvēs.
par kurām tika runāts jubilejas novietoti garāžās, ir īstais laiks
reizē. Tagad, kad dzelzs rumaki kalt jaunus nākotnes plānus.

Klāt sadancošanās
„Lecam pa vecam,lecam pa jaunam...” VIII
Kubulu tautas deju kolektīvs „Cielaviņa” gatavojas
tradicionālajam jauniešu de-ju
kolektīvu sadancošanās pasākumam „Lecam pa vecam,
lecam pa jaunam...”. Pasākums
notiks 29. janvārī un būs jau astoto gadu pēc kārtas. Patlaban
dalību pieteikuši 12 kolektīvi
ar pāri par 200 dalībniekiem
no Alūksnes, Valmieras, Cēsīm, Rīgas. Pieteikšanās turpināsies līdz 26. janvārim.
Kolektīviem jāsagatavo divas
dejas, kuras nav X Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku
repertuārā, kā arī prezentācija

AFIŠA

un priekšnesums pasākuma
otrajai daļai par tēmu „Mēs
mākam ne tikai dejot, bet
arī...”
Arī šogad turpināsies pirms
pāris
gadiem
iedibinātā
tradīcija – sadancošanās koncerti ne tikai Kubulos.
Plkst.14.00 pansionātā „Balvi” koncertēs Rīgas 64. vidusskolas
deju kolektīvs
„Dzērvenīte” (vadītāja Zane
Kravale).
Plkst. 15.00 Balvu kultūras un
atpūtas centrā koncertēs Valmieras Valsts ģimnāzijas deju
kopa „Pērkonītis” (vadītāja
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Liesma Ērgle).
Sadancošanās lielais koncerts
notiks plkst.17.00 Kubulu
kultūras namā.
Sadancošanās mērķis ir veicināt Latgales un Vidzemes
deju kolektīvu dalībnieku un
vadītāju savstarpēju pieredzes apmaiņu un draudzību,
uzturēt tautas deju tradīcijas
saglabāšanas procesu laika
posmā starp Dziesmu un deju
svētkiem, kā arī veicināt tautas
deju kolektīvu māksliniecisko
izaugsmi.
Maija Laicāne,
Kubulu KN vadītāja

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Krišjāņos
25.februārī Salnavas dramatiskā kolektīva izrāde.
Tilžā
4.februārī Popielas pasākums, diskotēka.
17.februārī Leļļu teātris.
25.februārī Salnavas dramatiskā kolektīva izrāde.
26.februārī Deju vakars ,,Tiem, kam pāri 30”..
Vectilžā
12.februārī plkst.20.00 Ģimeņu pasākums ,,Tu mans
eņģelis”.
12.februārī plkst.17.00
Plkst.22.00 Diskotēka.

Vīksnā
Valentīndienas

priekšnesums.

Balvu muižā - Balvu Tālākizglītības centrā
Grāmatvedības un finansu koledžas Balvu grupai
4.februārī plkst 14.00 izlaidums programmmas
“Grāmatvedība un finanses” studentēm. Gaidām darba devējus
un visus interesentus!
Mednieku mācekļu kursi sestdien 29.01 plkst 10.00.
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