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1. (50.) numurs

Ar patiesu ieinteresētību
Pagājušās nedēļas nogalē
mūsu novadā viesojās ASV
vēstniece
Latvijā
Džūdita
Gārbere. Vēstniece bija aicinājusi
uz lietišķām pusdienām Balvu
Valsts ģimnāzijas audzēkņus.
Vēstniece sarunās ar skolēniem
uzklausīja jauniešu domas par
dzīvi Latvijā, par mūsu valsts
un ASV sadarbību. Runājot par
sadarbību izglītības jomā, Džūdita Gārbere uzsvēra, ka darbojas
vairākas programmas. To ietvaros no Latvijas uz Ameriku un no
tās uz Latviju dodas gan studenti,
gan mācībspēki. Viņa minēja, ka
Fulbraita stipendiju programmā
aizvadīto gadu laikā piedalījušies
jau 163 cilvēki. Arī Latvijas un
Latgales jaunieši izmanto ASV
un Latvijas sadarbības iespējas.
Balvu
novada
Domē
Džūditai Gārberei bija saruna Ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski. A.Kazinovskis stāstīja
par novada aktualitātēm. Sarunu
biedrus ieinteresēja jautājumi
par Eiropas Savienības naudas
piešķiršanas un izmantošanas
iespējām.
A.Kazinovskis
uzsvēra, ka mūsu novadam
jādzīvo ar pozitīvu noskaņijumu
par savas pastāvēšanas un

A. Kazinovskis dāvā vēstniecei novada simbolu - Vilku

attīstības perspektīvām. Augstie
viesi bija patiesi iepriecināti par
jaukajām novada dāvanām – novada simbolu Vilku un novada
kalendāriem.
ASV
vēstniece
Latvijā
Džūdita Gārbere apmeklēja Balvu novada pašvaldības aģentūru

„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”.
Ar uzņēmumiem SIA „ WINWOOD”, SIA” Eco Fabrika”
un SIA „ Melany”, kas darbojas
inkubatora „IDEJU VIESNĪCA”
projekta ietvaros, iepazīstināja
„Latgales
aparātbūves
tehnoloģiskais centrs” (LATC) val-

Vēstniece atzinīgi vērtē biznesa sācējus

Balvu novada Domē ( no kreisās) ASV vēstniecības preses un kultūras nodaļas vadītāja Emija Storova, Balvu Novada Ziņu redaktore Ilona Vītola, pašvaldības izpilddirektores vietnieks Normunds Dimitrijevs, vēstniece Džūdita Gārbere, pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva un Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.:

20.janvāris
- 1991.gada
barikāžu
aizstāvju
atceres diena

des loceklis Māris Igavens un
„IDEJU VIESNĪCA BALVI”
biroja vadītāja Viktorija Lavrentjeva. Ar pasākumiem, kuri
tiek veikti, lai skolēni varētu
apgūt uzņēmējdarbības pamatus, vēstnieci iepazīstināja Balvu
novada pašvaldības aģentūras

2012. gada janvārī aprit 21
gads kopš Latvijas Tautas frontes
organizētajām barikādēm, kurās
piedalījās Latvijas neatkarības
aizstāvji no visiem republikas novadiem. 1991.gada janvārī simtiem cilvēku aizsargāja Televīzijas
ēku un torni Zaķusalā.
1991.gada 20.janvārī OMON
un citas padomju militārās
specvienības ieņēma Latvijas
Republikas Iekšlietu ministriju,
izraisot Rīgas centrā apšaudi,
kurā gāja bojā vairāki cilvēki.
Latvijas iedzīvotāji Rīgā cēla
barikādes un dežūrēja, lai sargātu
Latviju
Sakarā ar Barikāžu aizstāvju
atceres dienu Balvu Novada
muzejs aicina pieteikties skolēnu
grupas , lai 20. janvārī piedalītos
tematiskā sarunā muzejā par
Barikāžu aizstāvjiem no Balvu
novada. Pieteikties pa telefonu
28352770.
Pagājušā
gada
janvārī
apritēja 20 gadi kopš Latvijas
Tautas frontes organizētajām
barikādēm, kurās piedalījās
Latvijas neatkarības aizstāvji
no visiem novadiem. Tas bija
satraukumu pilns laiks, kad kopā
pulcējās visi, kuri savā sirdī
loloja ideju par brīvu Latviju. 1991.gada barikādes bija
unikāls nevardarbīgas pretošanās
paraugs.
Bijušais aizsardzības ministrs,
Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, profesors, politikas
zinātnes un tiesību doktors Tālavs
Jundzis uzsver, ka barikāžu laika izpētei nepieciešama pieeja
Krievijas
arhīviem.
„1991.
gada janvāra notikumu izpētē
ir izdarīts diezgan daudz, bet
daudzi barikāžu laika notikumi
joprojām ir palikuši mīkla, ko nevar atminēt, jo pētniekiem nav bijusi pieeja PSRS Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un
citiem padomju arhīviem.” Viena
no mīklām, pēc Jundža sacītā, ir
tā, kas bija „trešais spēks”, kura
no Bastejkalna raidītie šāvieni,
iespējams, izprovocēja OMON
kaujinieku uzbrukumu Iekšlietu
ministrijai. „Viss liecina, ka
„trešais spēks” bija kāda padomju
karaspēka specvienība. Kāpēc
tās snaiperi atradās Bastejkalnā?
Lai radītu iespaidu, ka šāviņi tiek
raidīti no barikādēm. Ahā! Tad
viņus vajag savaldīt, un padomju
armija nāk kā lielais glābējs,” ir
uzsvēris Tālavs Jundzis.

„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
direktors Viktors Šļuncevs.
Vēstniece aplūkoja skolēnu
mācību uzņēmumus SIA „Amatnieki”, SIA „Lir”, SIA „Amor”
ražoto produkciju. Klausoties skolēnos, pārliecinājās par
„Junior Achievement” programmu praktisku darbību.
Atzinīgi novērtēja mājturības un
tehnoloģiju skolotāju Aigara Novika, Dzintara Putniņa, ekonomikas skolotāju Vinetas Muzalevskas un Birutas Šāveles sniegto
palīdzību skolēniem, uzsverot, ka
šis darbs noteikti nesīs pozitīvus
augļus nākotnē.
Noslēgumā skolēni pasniedza vēstniecei savu uzņēmumu
izstrādājumu
prezentus
un
saņēma vēstnieces uzaicinājumu
piedalīties video konkursā dalībai
Bendžamina Franklina stipendijai Starpatlantiskajam Vasaras
institūtam.
64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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12.janvāra
Domes sēde
Sēdi vada Andris Kazinovskis, domes priekšsēdētājs
Sociālie jautājumi
Tika lemts par personu
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma par zemes
vienību, par nekustamo īpašumu
sadali, par adreses piešķiršanu
zemes vienībām, par nosaukuma
piešķiršanu zemes īpašumam,
par zemes reformas pabeigšanai
paredzēto un valstij piekritīgo
zemi . Tika nolemts slēgt zemes
nomas līgumu ar Balvu Romas katoļu draudzi. Izskatīja
arī jautājumus par nekustamā
īpašuma pārdošanu un par
nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu. Tika izveidots
jauns īpašums „Krišjāņu tautas nams” Krišjāņu pagastā un
precizēta platība.
Par zvejas tiesībām
Sēdē izskatīja jautājumu par
rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas
tiesību nomas līguma slēgšanu.
Tika nolemts nodot nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Pērkonu ezerā
2012.gadā, piešķirt zvejas limitu
2012.gadam – vienu zivju tīklu
50 (piecdesmit) metru garumā un
Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai pārvaldei jānoslēdz

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Pērkonu ezerā ar: Viktoru Smirnovu, Pēteri Voicišu, Žannu
Gabranovu, Andreju Ivanovu, Ivaru Saidānu, Rodrigo
Kivkucānu, Aleksandru Verjanovu, Jāni Puku, Kasparu Porieti,
Antonu Jaundžeikaru, Andreju
Maču,
Džeraldu Šaicānu,
Tika lemts nodot nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Pērkonu ezerā
2012.gadā, iedalīt zvejas limitu
2012.gadam – vienu zivju tīklu
40 (četrdesmit) metru garumā un
Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai pārvaldei noslēgt
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Pērkonu ezerā ar Pēteri Bužu.
Uzņēmējdarbības
konsultatīvā padome
Domes sēdē apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
Uzņēmējdarbības konsultatīvo
padomi jaunā sastāvā:
Ineta Krakupe – Balvu novada
Muzeja Tūrisma informācijas
centra tūrisma organizatore;
Andrejs Tūmiņš – SIA „Lazdas”
izpilddirektors;Ģirts
Teilāns –
SIA „Winwood”
valdes
priekšsēdētājs;
SIA
„Diogens audio” valdes loceklis; Lilita Aleksāne – SIA
„Litiņa” valdes locekle; Tālis
Korlašs – SIA „TAKO SD”
valdes
priekšsēdētājs;Guntis
Šāvelis – AS „Virši A” Balvu
struktūrvienības vadītājs;Pēteris
Igaunis – SIA „Igaunis” valdes

Sveic pirmo šogad
Balvu novadā
dzimušo mazuli

7.janvārī Balvu slimnīcas
dzemdību nodaļā pasaulē nāca
Loreta Kokoreviča. Viņa ir pirmais Balvu novada bērniņš, kurš
piedzimis Šogad. Meitenītes
māmiņa Aira Kopāne pastāstīja,
ka mājās Kubulu pagastā mazo
gaida māsa Amanda Anna un
tētis Gunārs. Kamēr Aira strādā
par mammu, tētis ģimenei iztiku
pelna gaterī. Mazā meitene piedzima 53 centimetrus gara un 2,780
kilogramu smaga. Dzemdības
pieņēma vecmāte Līga Ķuze.
Mazulīte ir mierīga, labi ēd un
guļ. 9.janvārī mazo meiteni
un viņas māmiņu dzemdību
nodaļā apciemoja novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra

Ņikuļina. Viņa apsveica jauno
māmiņu, kura dzemdējusi pirmo
Balvu novada mazuli 1202. gadā.
Pēc tradīcijas mazulītei Dome
dāvāja naudas balvu – 100 latus,
skaistu rotaļlietu un māmiņai –
ziedus. Ināra Ņikuļina novēlēja,
lai mazajam bērniņam laba
veselība, lai tas aug par cienīgu
Balvu novada pilsoni.
Šogad
Balvu
slimnīcas
dzemdību nodaļā Loreta ir divpadsmitais piedzimušais mazulis. Balvos dzimst bērniņi no
dažādiem novadiem. Ne tikai
no bijušā Balvu rajona, bet arī
no Alūksnes, Preiļiem un citām
Latvijas vietām.

loceklis; Ēriks Eizāns – SIA „Auto
Kruīzs” valdes loceklis;Silvija
Zilgme – SIA „Ieva – Sil” valdes locekle;Pēteris Ozoliņš
– Balvu novada Domes deputāts;
Z/S „Zemenes” īpašnieks un
Valda Vancāne – Balvu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļas vadītāja.
Maksas un cenrāži
Sēdē lēma par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
maksas apmēra apstiprināšanu
Balvu novada teritorijā. Tā
Balvu pilsētas administratīvajā
teritorijā tika noteikta Ls 5,03
lati 03 bez PVN par 1m3; Kubulu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu,
Bērzpils un Briežuciema pagastos – 6,09 lati bez PVN par
1m3, Vīksnas pagastā – 1,54 lati
bez PVN par 1m3; Balvu novada
pašvaldības Pansionātā „Balvi”
– 0,53 lati bez PVN par 1m3.
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā „Kaudzītes”
Litenes
pagastā,
Gulbenes
novadā ir 4,15 lati bez PVN par
1m3.
Dabas resursu nodoklis par
atkritumu apglabāšanu Dabas
resursu nodokļa likumā noteiktajā
apmērā ir 1,40 lati bez PVN par
1m3. Tika noteikts, ka 1m3 ir 200
kg nešķiroto atkritu
Tika lemts par saistošo
noteikumu „Grozījumi 2011.
gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos „Par Balvu novada

pašvaldības aģentūras „SANTEX” sniegto pakalpojumu
cenrādi”” pieņemšanu. Deputāti
piekrita pieņemt saistošos noteikumus „Par palīgēku neaplikšanu
ar nekustamā īpašuma nodokli
Balvu novadā”. Sēdē balsoja
„Par Balvu novada pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi” pieņemšanu.
Par Sanda Puka
atbrīvošanu no Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskās
pārvaldes vadītāja amata
Pamatojoties uz LR likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldības dome

var iecelt amatā un atbrīvot
no amata pašvaldības iestāžu
vadītājus, Darba likuma 101.
panta pirmās daļas pirmo punktu,
kurš nosaka, ka darba devējam ir
tiesības rakstveidā uzteikt darba
līgumu gadījumā, ja darbinieks
bez attaisnojoša iemesla būtiski
pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību, deputāti
nobalsoja atbrīvot Sandi Puku
no Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskās pārvaldes vadītāja
amata, pamatojoties uz Darba
likuma 101.panta pirmās daļas
pirmo punktu.
Domes sēdes lēmumus skatiet Balvu novada mājas lapā.

Pieredzes apmaiņa Balvos

Balvu
Tālākizglītības
centrā viesojās Aizkraukles
pieaugušo
izglītības
centra
administrācija un pasniedzēji,
lai dalītos pieredzē, kā arī gūtu
jaunas atziņas un ierosinājumus
turpmākajam darbam
Viesi bija pārsteigti par
dažādajām iespējām un milzīgo
darba sparu un aktivitāti, kā rosās
Balvu muižas ēkā , kuru šobrīd
pārvalda tālākizglītības centra
nelielais kolektīvs.
Tieši
Aizkraukles
PIC
vadītāja Anita Ostrovska bija tā
ar kuru pirms 12 gadiem mūsu
vadītāja Maruta Castrova uzsāka
pirmo sadarbību un apmainījās
pieredzē ne tikai pieaugušo

izglītības jomā, bet arī kultūras
aktivitāšu organizēšana.
Tikšanās
mērķis
bija
informēt pieaugušo izglītotājus
par sadarbības iespējām ar
augstskolām, NVO, veicināt
savstarpējo
sadarbību,
iepazīstināt
ar
finansējuma
piesaistīšanas iespējam, uzzināt
par Balvu novada organizāciju
pieredzi kultūras mantojuma
saglabāšanas un attīstības jomā.
Tikšanās programmā bija
Balvu
Tālākizglītības
un
cilvēkresursu attīstības centra
pieredze, iespējas un nozīme
pieaugušo izglītības veicināšanā
Ziemeļlatgalē, jautājumi par finansu piesaistes iespējām.

BALVU NOVADA VĒLĒŠANU
KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

par iecirkņu komisiju izveidošanu tautas nobalsošanai
par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu iesniegt Balvu novada Domē
324.vēlēšanu iecirknis
komisijas instrukciju ”Vēlēšanu (Bērzpils ielā 1A, Balvos) otrajā (Bērzkalnes pagasta pārvalde)
iecirkņu komisiju izveidošana stāvā Vispārējās un juridiskās
325.vēlēšanu iecirknis
republikas pilsētās un novados” nodaļas vadītājai Ilonai Ločmelei, (Bērzpils pagasta Saieta nams)
2012.gada 6.janvārī Balvu no- d.t. 64522468, mob. t.26563934.
326.vēlēšanu iecirknis
vada Vēlēšanu komisijas sēdē
Balvu novada Vēlēšanu (Briežuciema pagasta pārvalde)
tika nolemts: noteikt iecirkņa komisijas kontaktinformācija:
327.vēlēšanu iecirknis
komisijas locekļu kandidātu komisijas priekšsēdētājs Ivars (Krišjāņu pagasta pārvalde)
pieteikšanās termiņu no 2012. Logins mob.t. 29118683, komisi328.vēlēšanu iecirknis
gada 9.janvāra līdz 2012.gada jas sekretāre Ilona Ločmele mob. (Kubulu pagasta pārvalde)
23.janvārim plkst.17.00.
t. 26161143.
331.vēlēšanu iecirknis
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
Vēlēšanu iecirkņu numuri:
(Lazdulejas pagasta pārvalde)
locekļa kandidāta pieteikuma vei318.vēlēšanu iecirknis (Bal336.vēlēšanu iecirknis
dlapas var saņemt Balvu novada vu Valsts ģimnāzija)
(Tilžas pagasta pārvalde)
domē pieņemamajā istabā, Balvu
319.vēlēšanu iecirknis (Bal337.vēlēšanu iecirknis
novada pagasta pārvaldēs, CVK vu Kultūras un atpūtas centrs)
(Vectilžas pagasta pārvalde)
un Balvu novada pašvaldības
320.vēlēšanu iecirknis (Bal339.vēlēšanu iecirknis
mājas lapās.
vu Amatniecības vidusskola)
(Vīksnas pagasta pārvalde)
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
323.vēlēšanu iecirknis (Taulocekļu kandidātu pieteikumus tas nams Balvu pagastā)

Par atkritumu apglabāšanas tarifu
No 2012.gada 1.janvāra
mainās SIA „Alba 5” sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs un dabas resursu
nodokļa likme.
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisijas (SPRK)
padomes sēdē 2011.gada 23.
novembrī
apstiprināts
SIA
„Alba 5” tarifs sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā
„Kaudzītes” - 20,74 Ls/t (bez
pievienotās vērtības nodokļa),
un tas stājas spēkā ar 2012.gada
1.janvāri.
Informējam, ka ar 2012. gada

1. janvāri palielināsies arī valsts
noteiktais Dabas resursu nodoklis
no Ls 5 uz Ls 7 par vienu tonnu
sadzīves atkritumu apglabāšanu
poligonā.
Maksa par sadzīves atkritumu
apglabāšanu Sadzīves atkritumu
poligonā „Kaudzītes” ar 2012.
gada 1. janvāri:
Ls 20,74 (apglabāšanas tarifs
sadzīves atkritumiem)
+ Ls 7,00 (Dabas resursu nodoklis)
+ Ls 6,10 (PVN 22%),
kopā jāmaksā Ls 33,84 par
tonnu

Gulbenes novada dome
informē, ka sadarbībā ar
esošajiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem - SIA
„Alba” un SIA “ZAAO” panākta
vienošanās, ka līdz publiskā iepirkuma veikšanai apstiprinātais
sadzīves atkritumu apglabāšanas
tarifs un dabas resursu nodokļa
likmes
palielinājums
Gulbenes novada teritorijā fiziskām
un juridiskām personām līdz
šim esošo kopīgo maksu par
1 kub.m sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu nemaina.
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No 1.janvāra Valsts
meža dienestam
29 biroji

Daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošana

“Mežģis” atzīmē
15 gadu jubileju

Pasniegtas Latgolys folklorys vuokuma konkursa „Apleicīne” balvas!

Valsts meža dienests informē,
ka sakarā ar funkcionālo un
strukturālo optimizāciju, ar 2012.
gada 1. janvāri izmainīsies Valsts
meža dienesta darba organizācijas
kārtība
un
virsmežniecību
uzraugāmo teritoriju robežas.
Sākot ar 2012. gada sākumu,
Valsts meža dienests meža
īpašniekus gaidīs 29 birojos –
apmeklētāju pieņemšanas vietās,
kas pamatā izvietotas kādreizējo
rajonu centros, kur jau ir izveidojusies cilvēku plūsma un atrodas arī citas iestādes.
Valsts meža dienesta biroji
atradīsies – Aizkrauklē, Alūksnē,
Babītē, Bauskā, Balvos, Cēsīs,
Daugavpilī, Dobelē, Grobiņā,
Gulbenē, Inčukalnā, Jelgavā,
Jēkabpilī, Krāslavā, Kuldīgā,
Limbažos, Ludzā, Madonā,
Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā,
Saldū, Smiltenē, Talsos, Tukumā,
Ventspilī, Valkā, Valmierā.
Būtiski ir tas, ka jebkurā
Valsts meža dienesta birojā ar
iesniegumiem varēs vērsties
jebkura juridiska vai fiziska persona, jebkurš meža īpašnieks,
neatkarīgi no savas juridiskās
adreses vai meža īpašuma
atrašanās vietas un būs iespējams
norādīt kurā vietā ērtāk saņemt
atbildi – šajā birojā, citā birojā, ar
vēstules starpniecību vai e-pastā.
Pats galvenais, kas jāzina
meža īpašniekiem un citiem,
kuriem ir jārisina jautājumi, kas
ir saistīti ar mežu, – kur atrodas
Valsts meža dienesta biroji, lai
varētu saņemt apliecinājumus

16.janvāra pēcpusdienā Balvu Kultūras un atpūtas centrā
uz izstādi un jubilejas pasākumu
aicināja rokdarbnieču pulciņš
„Mežģis”.
Nu jau piecpadsmit gadus ik
trešdienu kopā nāk apmēram piecpadsmit dāmas cienījamā vecumā
un nodarbojas ar dažādiem
rokdarbiem, dalās idejās, pēta
cita citas veikumu. Pulciņu vada
pensionētā skolotāja Skaidrīte
Šnepere. Jubilejas reizē izskanēja

koku ciršanai, iesniegt pārskatus
par saimniecisko darbību, saņemt
mednieku apliecības, iesniegt
meža inventarizācijas un kārtot
visus citus jautājumus, kas ir
saistīti ar normatīvajos dokumentos noteikto prasību ievērošanu,
kā arī jautājumus, kas skar
medības, meža vides aizsardzību,
meža veselības stāvokli u.c.
Tā kā strukturālās izmaiņas
ir saistītas ar organizatoriski
tehniskiem
pārkārtojumiem,
Valsts meža dienests lūdz
neplānot biroju apmeklējumu
29. un 30. decembrī, jo objektīvu
iemeslu dēļa varētu aizkavēties
apmeklētāju pieņemšana.
Valsts meža dienesta biroju
adreses:
Austrumlatgales
virsmežniecība:
- Balvu birojs – Bērzpils iela
62,Balvi, LV-4501; t.64521067
- Ludzas birojs – Latgales
iela
248
,Ludza,LV-5700;
t.65725460
- Rēzeknes birojs – Rēznas
iela
6,Rēzekne,LV-4603;
t.
64622708
Z i e m e ļ a u s t r u m u
virsmežniecība:
- Alūksnes birojs – Ozolu iela 1, Alūksne, LV-4310;
t.64381232
- Gulbenes birojs – Pamatu
iela 14, Gulbene, LV-4401; t.
64471757
- Smiltenes birojs – Baznīcas
laukums 16, Smiltene, LV-4729;
t. 64774519

apsveikumi
no
Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes,
Balvu Kultūras un atpūtas centra,
senioru kora, Eiropas deju kopas
un citiem. Rokdarbnieču pulciņa
„krustmāte” Ilga Oplucāne vēlēja,
lai vēl ilgi darbīgās trešdienu
pēcpusdienas dod sparu visai
nākamajai nedēļai.
Rokdarbu izstāde Kultūras
un atpūtas centrā skatāma līdz
28.janvārim. Darbus iespējams
iegādāties.

2011. gadu bijām uzsākuši
jaunā statusā t.i. kā Balvu novada
pašvaldības aģentūra „SANTEX”. Blakus esošajām Balvu
pilsētas apsaimniekotajām mājām
gada sākumā pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā esam pārņēmuši
pašvaldībai piederošās mājas
Kubulu pagastā Tutinavā „Ceriņu
mājas”, Kubulos Skolas ielā 31
„Pīlādzēni”, Druveniekos „Baltā
māja”, Celmenē Pansionāta
apbraucamā iela 2 un Vīksnas
pagastā Vīksnā „Mežabrāļi”.
Iepriekšējā gadā akcents
tika uzsvērts uz dzīvojamo
māju
koplietošanas
telpu
apsaimniekošanu un siltuma
zudumu samazināšanu. No
lielākiem darbiem tika veikta
kāpņu telpu koka logu nomaiņa
uz PVC logiem Brīvības 66,
Daugavpils 61 un Teātra 1
dzīvojamās mājās. Siltumtrases
siltumizolācija tika atjaunota
Bērzpils 14, Bērzpils 50B, Tautas 4, Vidzemes 3A un Vidzemes
22 dzīvojamā mājā. Kāpņu telpu
remontdarbi tika veikti Dārza 8,
Daugavpils 41, Ezera 18 un Tautas 2 dzīvojamām mājām. Jauns
ārējās tualetes bloks izgatavots
un uzstādīts Brīvības ielā 45.
Kāpņu telpu elektroinstalācija
atjaunota Dārza 8 un Ezera
26 dzīvojamās mājās. Iekšējie
ūdensvada tīkli atjaunoti Raiņa
ielā 41. Šķembu seguma laukums
vieglām automašīnām izbūvēts
Pilsoņu ielā 31.
Daudzām
mājām
ir
nepieciešama esošo jumtu segumu nomaiņa, jo kādreiz uzliktais
šīfera lokšņu jumts savas funkcijas nenodrošina. Šajā sakarībā

Šodien 28. decembrī Balvu centrālajā bibliotēkā notika latgales folkloras vākuma
konkursa „Apleicīne” noslēguma
pasākums. Konkurss veltīts dzejnieka, novadpētnieka, folkloras
vācēja un bibliotekāra Antona
Slišāna dzīves ziņas pieminēšanai.
Tā noslēguma pasākums sakrīt
ar Antona dzimšanas dienas datumu.
Pārpildītajā bibliotēkas zālē
pulcējas konkursa dalībnieki,
kolēģi, vērtēšanas komisija, Antona ģimenes locekļi. Konkursam
tika pieteikti 7 nopietni Latgales
folkloras vākuma darbi:
Ilonas Bukšas darbs par
Viļakas tautasdziesmu teicēju
un dziedātāju Annu Prancāni,
Rēzeknes augstskolas studentu
kopas folkloras vākums, Lindas
Vīolas Tilžas puses dziesmu apkopojums „Sakasneiši”, Bērzpils
pagasta bibliotekāres Annas
Griestiņas folkloras apkopojums
par kādu citu sava pagasta Annu
Griestiņu, Briežuciema pamatskolas latgaliešu pulciņa „Otuls”
skatījums uz sava pagasta folkloras bagātībām, Mārītes Slišānes
Upītes ciema folkloras materiāli,
un bagātīgs lokālās folkloras
vākums no Rēzeknes biedrības
ESTO.

tika sagatavotas būvdarbu izmaksas tāmes „Jumta , lietus
noteksistēmas un ventilācijas rekonstrukcija” sekojošām mājām
Baznīcas 14, Bērzpils 14, Brīvības
64, Brīvības 68, Tirgus 1A un Tirgus 1. Lai gan būvniecības tāmes
ir sagatavotas , taču dzīvojamo
māju dzīvokļu īpašnieki nevar
vienoties par apsaimniekošanas
maksas paaugstināšanu.
Vienlaicīgi
tika
sagatavotas remontdarbu tāmes
„Daudzdzīvokļu
mājas
vienkāršotā
renovācija”
sekojošām mājām Brīvības
70, Partizānu 21A, Partizānu
36, Raiņa 48A, Tautas 13, Tirgus 3, Tirgus 5, Vidzemes 3A
un Vidzemes 24 dzīvojamām
mājām. Arī šo dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašnieki nevarēja vienoties par apsaimniekošanas
maksas paaugstināšanu.
Atgādinām, ka dzīvojamās
mājas
apsaimniekotāja
un
dzīvokļu īpašnieku savstarpējo
darbību
reglamentē
vesela
virkne likumu un MK noteikumu, starp kuriem svarīgākie
ir Dzīvokļa īpašuma likums,
MK
noteikumi
„Kārtībā,
kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu
un apsaimniekošanu” ,MK Noteikumi „Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks
daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem , kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu”,
MK noteikumi „Dzīvojamās
mājas, tajā esošo iekārtu un
komunikāciju
apsekošanas
,tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi”, MK noteiku-

Iesniegtos darbus vērtējaAnna
Rancāne, Latgales reģionālās
televīzijas ziņu dienesta vadītāja,
Ilga Šuplinska, Rezeknes augstskolas asociētā profesore un dzejnieka dēls Andris Slišāns, Upītes
tautas nama vadītājs. Augstāko
novērtējumu guva Rēzeknes
biedrības ESTO konkursam
iesniegtais materiāls un Lindas
Vītolas vākums „Sakasneiši”.
Konkursu atbalstīja un tā
balvu fondu nodrošināja Valsts
Kultūrkapitāla Latgales projektu
konkursa piešķīrums, Balvu novada Domes un Viļakas novada

3.

mi „Dzīvojamās mājas sanitārās
apkopes noteikumi”, MK noteikumi „Kārtība, kādā tiek plānotas
un organizētas ar dzīvojamās
mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības” u.c. Šie
dokumenti reglamentē dzīvokļa
īpašnieka tiesības, pienākumus,
īpašnieku kopības kompetenci, kopsapulču sasaukšanas un
lēmumu pieņemšanas kārtību,
mājas pārvaldnieka pārvēlēšanu,
atskaites kārtību par izpildītajiem
darbiem, remontdarbu izmaksu tāmju sastādīšanu u.c. ar
māju apsaimniekošanu saistītus
jautājumus.
Šodien
māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
veic 47 pārvaldnieki un māju
vecākie.
Vēlos pateikties Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājam
A.Kazinovskim un izpilddirektorei I.Kaļvai par veiksmīgu
finansu vadību, jo beidzot
esam saņēmuši nesamaksātās
dotācijas par ielu uzturēšanu un
Balvu pilsētas labiekārtošanu un
apzaļumošanu, par kuru atgūšanu
un ar nepārtrauktu dokumentālu
pierādīšanu esam cīnījušies
kopš
2009.gada
nogales.
Kopējā nepiešķirto dotāciju un
neapmaksāto rēķinu summa
sastādīja 20797.68 Ls.
Tas nozīmē, ka 2011.gadā
pārņemot pašvaldības vadību,
ievēlētajam priekšsēdētājam bija
jāatsakās no daudziem plānotiem
darbiem, lai varētu atgriezt šos
parādus.
U.Sprudzāns,
Balvu novada p/a „SANTEX” direktors

Domes finansējums. Konkursa
naudas balvas pasniedza Balvu
novada domes priekšsēdētājs
Andris Kazinosvskis, Viļakas
novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs un Centrālās
bibliotēkas direktore Ruta Cibule.
Pasākuma dalībniekus gaidīja
arī kāds priecīgs pārsteigums.
Dzejnieka dēls Andris Slišāns
bija parūpējies, lai tieši šodien
lasītāju rokās nonāktu pēdējā Antona Slišāna sagatavotā grāmata
bērniem „Labi, ka labi”.
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Dāvanas dod ticību un pārsteidz Maskošanās tradīcijas
ir dzīvas
mazās sirsniņas
Pulkstenis katrā mājā ir
iezvanījis jauno gadu, katrs mēs
kā piesardzīgais rūķis gribējām
ieķerties pulksteņa rādītājā, lai
pagarinātu aizejošo gadu par
kādu minūti.
Bērniem , kuri saņēma no
Ziemassvētku vecīša rokām
negaidītus pārsteigumus, noteikti
negribējās šķirties no gada, kurš
devis ticību un pārsteidzis mazās
sirsniņas.
Noslēgusies Balvu novada
Bāriņtiesas un LSK Balvu
komitejas labdarības akcija
“Atver sirdi”. Sagādātas dāvanas
ziemassvētku vecītis nogādāja
bērniem Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados.
Paldies cilvēkiem, ar kuru
palīdzību,
sirds
mīlestību,
nesavtību un atbalstu mēs
varējām sagādāt dāvanas 163
bērniem – Līgas Penneres, Solvitas Porietes, Pētera Knēģera,
Valērija Borisova, Ritas Borisovas, Gundara Puka, Māra
Korlaša, Tāļa Korlaša, Līgas
Kozlovskas, Silvijas Zilgmes,
Līgas
Morozas-Ušackas,
Skaidrītes Veinas, Irēnas Zelčas,
Sandras Kindzules, Dzintras
Sprudzānes, Ināras Ņikuļinas,
Intas Kaļvas, Andra Kazinovska, Guntara Ņikuļina, Sarmītes
Cunskas, Ineses Šaicānes, Anitas Kalniņas, Egona Salmaņa,
Gintas Zaharānes, Terēzijas
Začevas, Ligitas Kacēnas, Ilvetas
Ločmeles, Edītes Gorkinas, Ritas

Pirms gadumijas 30.decembrī
Vīksnā notika ikgadējais masku
karnevāls. Kā katru gadu, arī
šogad daudzi bija centušies
un izgatavojuši skaistas un
oriģinālas maskas. Tas liecina, ka
maskošanās tradīcijas joprojām
dzīvas.
Bija gan 3 pūķīši, gan bēgošā
līgava ar līgavaini, gan Dirol
spilventiņi, Feja un Zīlniece,
pele ar kaķis, playboy zaķenīte,
velniņš, pirāti ,karatists un

Hrustaļovas, Ilonas Čakānes, Ingas Trupovnieces, Ingūnas Andersones, Maijas Oplucānes, Sigitas Oplucānes, Sanitas Šalmas,
Žanetes Mārtužas, Sandras Kapteines, Antras Eizānes, Ērikas
Mūrnieces, Edītes Jēgeres, Viļņa
Dzeņa, Intara Salmaņa, Ritas
Brokānes, Solvitas Avotiņas,
Kristīnes
Novikas,
Ivetas
Kokorevičas, Zinaidas Sirmās,
Ritas Kamenderes, Jautrītes
Štāles, Skaidrītes Zujānes, Veltas Brokānes, Lucijas Timofejevas, Ļubas Baranovas, Žannas
Jermacānes, Lienes Helēnas
Dmitrijevas, Ilzes Solovjovas,
Ilgoņa Puncuļa ģimenēm.
Paldies sakām SEB Bankas,
Balvu Amatniecības vidusskolas,
Balvu novada Sociālā dienesta,
Balvu novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes, Balvu rajona

Prokuratūras, Valsts probācijas
dienesta
Balvu
teritoriālās
struktūrvienības darbiniekiem,
Viļakas dāmu klubam ”Marienhauzena”, rokdarbnieču klubam
”Mežģis”, www.MBCLUB.lv,
www.VOLVO-CLUB.lv
Šogad
ziema
ieradusies kā dāma uz pirmizrādi:
baltā, vizuļojošā tērpā, spoža
kā pusnakts pilnmēness. Viņa
ir
neaprēķināma,
pārsteidz
gan kalendāru, gan cilvēkus.
Kādudien parādās priekšlaikus,
bet citreiz aizkavējas. Lai
bērniem sagādātais pārsteiguma
prieks un mirdzums viņu acīs
dod spēku un iedvesmu jūsu ikdienas veiksmēm!
Rudīte Krūmiņa,
Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja

28.-29.janvārī norisināsies pirmās Balvu novada atklātā basketbola čempionātā
izslēgšanas spēles Balvu pamatskolas sporta zālē!
Aizraujošas spēles arī norisināsies par 9.-14.vietu, kur komandas tiksies 28.-29.janvārī
Balvu Amatniecības vidusskolas sporta zālē!
Balvu novada čempionāts basketbolā 2011./2012 izslēgšanas spēles

Pāris Mājinieki

Laiks
datums

Viesi

Norises vieta

Rūsiņš
Rugāji
Rugāji Juniors
Ozolmājas/Amati

Balvu pamatsk.
Balvu pamatsk.

Rūsiņš
Rugāji
Rugāji Juniors
Ozolmājas/Amati

Balvu pamatsk.
Balvu pamatsk.
Balvu pamatsk.
Balvu pamatsk.

28.Jan
10:00
11:30

A
B

13:00
14:30
29.Jan
10:00
11:30
13:00
14:30

C
D

LAVE
Respect you
Barons R
Diogens Audio

A
B
C
D

LAVE
Respect you
Barons R
Diogens Audio

Balvu pamatsk.
Balvu pamatsk.

Balvu novada čempionāts basketbolā 2011./2012 spēles par 9.-14.vietu

Laiks
datums

Norises
vieta

Tiesneši

BJSS 2
Lokomotīve
MMB Bērzkalne
Vīksna

Amati
Amati

Tilža/Lokomotīve
Vīksna/BJSS

Amati
Amati

Tilža/Lokomotīve
Austrumi/Bērzkanlne

BJSS 2

MMB Bērzkalne

Amati

Lokomotīve/Vīksna

Tilža
Lokomotīve
Vīksna
Lokomotīve
BJSS 2

Austrumi 2010
BJSS 2
MMB Bērzkalne
Austrumi 2010
Tilža

Amati
Amati

Lokomotīve/BJSS
Tilža/Austrumi

Amati
Amati
Amati

Lokomotīve/BJSS
Vīksna/Bērzkalne
Lokomotīve/Austrumi

Mājinieki

Viesi

Vīksna
Tilža
Austrumi 2010
Lokomotīve

28.Jan
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
29.Jan
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00

ņindza, karalis un daudzas citas interesantas maskas. Balsot
par sev tīkamo karnevāla tērpu
tika aicināta publika no zāles,
un gandrīz visi par oriģinālāko
atzina pelēko pūķīti (Ināru Pavlovsku), kurš ieguva 1.vietu ,
saņemot diplomu un balvu.
Paldies visiem, kas centās un
gatavoja maskas, jo tas apliecina,
ka šāds jaungada karnevāls ir
pieprasīts un apmeklēts.

21.-22.janvārī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā II Latvijas
bērnu un jauniešu talantu un
modes festivāls „Pa modes
pakāpieniem”
21.-22.janvārī
Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notiks bērnu un jauniešu talantu
un modes festivāls ,, Pa modes
pakāpieniem”, kurā piedalīsies
bērni no visas Latvijas. Dalībnieki
no 3 līdz 18 gadu vecumam, rāda
tērpu demonstrēšanas prasmes,
demonstrējot stila un imidža
tērpus (pret a porter), avangarda
tērpus un vakartērpus.
Dalībnieku sniegumu vērtēs
kompetenta žūrija, katrā vecuma
grupā nosakot 8 titulus: “Top
modele”, “Pirmā modele”, ”Top
elegance ” “Foto modele”, “Top
aktrise”, “Top stiliņš”, ”Top
vakartērps”, ”Top avangards”.
21.janvāris
Programma:
14.00. Festivāla atklāšana
14.15. - 15.15 Konkurss „Top
modelis”. Stila un imidža tērpi
(pa vecuma grupām)
15.15. - 15.30 Koncerta programma. Deju studija ,,Terpsihora”, šova deju grupa „Leo”,
Evelīna Pipcāne
15.30.- 16.30. Konkurss „Top
modelis”. Avangarda tērpi (pa
vecuma grupām)
16.30.- 16.50. Koncerta programma. Deju studija ,,Terpsihora”, šova deju grupa „Leo”
16.50.- 18.00. Teatralizēto
tērpu kolekciju konkurss

22.janvāris
Programma:
11.00.- 11.20. Koncerta programma. Briežuciema bērnu un
jauniešu folkloras ansamblis
,,Soldanī”, Balvu Kultūras un
atpūtas centra deju kopa ,,Rika”,
deju studija ,,Terpsihora”.
11.20.-12.20.
Konkurss
„Top modelis”. „Etno motīvi”
(tradicionāls vai stilizēts jebkuras tautas tērps)
12.20.- 12.40. Koncerta
programma. Muzicē Sprukuļu
ģimene, šova deju grupa ,,Leo”,
deju studija ,,Terpsihora”, Balvu
KAC bērnu vokālais ansamblis
12.40.- 14.00. Konkurss „Top
modelis” Vakartērpi (pa vecuma
grupām no mazākās uz augšu)
15.00. Apbalvošanas ceremonija
Ieeja uz pasākumu: divas dienas - 3 lati, viena diena - 2 lati.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 19.janvāris

5.

Gadu kā krāsainu galdautu salokām
Pagājušā
gada
nogalē
briežciemieši un ciemiņi kuplā
skaitā pulcējās kopā pasākumā
„Gadu kā krāsainu galdautu
salokām”.
Kad kārtējais gads noslēdzas,
salokām to kā krāsainu galdautu –
ar priecīgu pavasara vēju un zaļu
zelmeni, ar vasaras varavīksne
loku, ar rudens noskaņu, kad
ziema vēl slēpjas zem krāsainas
lapu segas un ar baltu sniegputeni un zvaigžņotām ziemas
naktīm, kad var izdomāt labākās
domas. Gada galdautā ielokām
gan gaišas domas, paveiktus
darbus un realizētas idejas, gan
arī pa rūpei kādai, pa atziņai, pa
dienai priecīgai un arī pa dienai
drūmai. Kad viss salocīts, vidū
ieraugām baltus Ziemassvētkus
un labus cilvēkus sev apkārt.
Tieši ar šādu domu tika veidots gada noslēguma pasākums,
kad visi kopīgi atskatījāmies uz
aizgājušo gadu. Mūsu pagastā
ir daudz gudru, labu, strādīgu,
radošu un izpalīdzīgu cilvēku.
Visi viņi ir pelnījuši labus vārdus
un uzmanību. Visiem reizē
pateikties nevar, tāpēc šoreiz
izvēlējāmies 12 pagasta cilvēkus,
kuri saņēma pagasta pārvaldes
Pateicības.
Paldies
vārdus
saņēma Anita Pakalnīte, Aleksandrs Pakalnīts, Ināra Supe,
Kārlis Boldāns, Loreta Boldāne,
Aigars Keišs, Edmonds Kašs,
Evija Kaša, Silvija Ločmele,
Jāzeps Jermacāns, Ēvalds Kamzols, Biruta Pundure. Teicām
cilvēkiem paldies par ilggadēju un
godprātīgu darbu, par labestību,
par ieguldījumu pagasta kultūras,
sporta un sabiedriskajā dzīvē,

Pagasta pārvaldes vadītāja Anastasija Gabrāne pasniedz
Pateicību Anitai Pakalnītei par ieguldījumu pagasta kultūras,
sporta un sabiedriskajā dzīvē.

par ieguldījumu pagasta vides
labiekārtošanā, par veikumu
darbā ar bērniem un jauniešiem,
par darbu vecāku padomē un
ieguldījumu iestāžu vizuālā
tēla veidošanā. Paldies vārdus
saņēma arī pašdarbības kolektīvi
un to vadītāji, jo tieši viņi ir tie
cilvēki, kuri veicina mūsu puses
atpazīstamību.
Akciju sabiedrības „Latgales ciltslietas” un mākslīgās
apsēklošanas stacijas Atzinības
rakstus par apzinīgu darbu un
sasniegtajiem rezultātiem ciltsdarba attīstībā Latgales reģionā
saņēma z/s „Iesalnieki” saimnieks Pēteris Ločmelis, z/ s „Liepas” saimniece Lūcija Ločmele,
piemājas saimniecību īpašnieki –
„Avoti” Juris Circenis, „Dālderi”
Leontīne Kaņepe, „Žubītes”
Lāsma Šubrovska, „Līdumi”
Boldāns, un „Lāčumigas” Imants

Langovskis.
Tik pat krāsainu un dažādu,
kāds bijis viss aizgājušais gads,
pasākumu veidoja pašdarbības
kolektīvu priekšnesumi. Visus gadalaikus un gada garumā
izdzīvotās
izjūtas
izdejoja,
izdziedāja , izspēlēja deju
kolektīvs „Pāris”, folkloras kopa
„Soladnī”, etnogrāfiskais ansamblis, līnijdejotājas un deju kopa
„Kaprīze”, dramatiskais kolektīvs
„Sipiņi”, dziedošā Keišu ģimene
no Baltinavas, Balvu sporta skolas dejotāji briežciemieši Aleta
Boldāne un Kristofers Boldāns,
jaunie
akordeonisti
Renāte
Ločmele un Edgars Jermacāns
un arī jaundibinātais vīru ansamblis.
Aizgājušo
gadu
esam
salocījuši, ieliekot tajā katrs
gabaliņu savas dzīves. Noliksim to katrs savā sirds plauktiņā,

Novadnieka gleznu izstāde
11.janvārī
Balvu
Novada muzejā atklāja Gunāra
Ozoliņa akvareļu izstādi, kurā
skatāmi 28 gleznojumi un dažas
fotogrāfijas.
Mākslinieks
apglezno
keramiku un stikla izstrādājumus,
gravē stiklā, dārgmetālos. Viņš
ir ilustrējis vairākas Vēsmas
Kokles- Līviņas, Kornēlijas
Apškrūmas un Lūcijas Sāgamežas
– Nāgeles grāmatas.
Ar glezniecību mākslinieks
nodarbojas kopš 1960.gada.
Pirmā izstāde tika atklāta 1962.
gadā Alūksnes pilī. Izstādes ir
bijušas Cēsīs, Rīgā, Balvos,
Alūksnē, Alsviķos, Māriņkalnā,
Atē, Apē, Trapenē, Gaujienā.
Mākslinieka darbi atrodas privātkolekcijās – Kanādā,
Igaunijā, Krievijā, ASV, Lietuvā,
Taizemē, Austrālijā, Vācijā.
Gunārs Ozoliņš ir dzimis Balvos 1942.gada 17.jūnijā, bet dzīvo
Alūksnē. Mācījies Maskavas
Mākslas universitātē. Strādājis
par mākslinieku noformētāju
Alūksnes
novadpētniecības
un mākslas muzejā un citās
iestādēs.
Izstādes
atklāšanā
viesi varēja izmēģināt roku
akvareļglezniecībā,
izstādā
gleznojot kopā ar mākslinieku.

Mākslinieks Gunārs Ozoliņš sarunā ar jaunajiem māksliniekiem - izstādes apmeklētājiem.

Gada noslēgumā priecājas un uz paveikto atskatās ne
tikai cilvēki, bet arī zvēri un lopiņi. Lomās iejutās dramtiskais
kolektīvs.

Tieši šim pasākumam dibinātais vīru ansamblis. Puiši no deju
kolektīva “Pāris”

atlocīsim,
kad
gribēsies
pakavēties atmiņās, kā vecus
albūmus pāršķirstot. Droši vien
tad prātā būs palicis labais,
veiksmīgais un tas, kas izdevies,
bet skumjais būs aizmirsies, pali-

cis aiz kadra.
Visi kopā sāksim locīt jaunu
gada galdautu- krāsu pa krāsai,
domu pa domai, darbu pie
darba, līdz atkal vidū būs balti
Ziemassvētki un labi cilvēki.

Raitā solī iedejojām
Pūķa gadā

Balvu Kultūras un Atpūtas
centra senioru deju kopa „Luste”
jaunā
2012.gada
pirmajā
sestdienā – 7.janvārī devās
uz Lauberi Ogres novadā, lai
kopā ar 6 vidējās paaudzes deju
kolektīviem - „Lustīgais”, „Amata”, „Vēji”, „Sunta”, „Aija”, „Dejotprieks”, piedalītos koncertā pie
eglītes Lauberes kultūras namā.
Ceļš uz Lauberi veda gar
Gaiziņkalnu, caur Ērgļiem, t.i.,
Vidzemes augstieni. Lai gan Balvu pusē sniedzis bija nedaudz,
mūs pārsteidza Vidzemes dziļi
sniegotie, līkumainie, kalnainie

un slidenie ceļi, kā arī brīnišķā,
ziemainā daba.
Lauberē viesus no Balviem
sagaidīja kultūras nama saimniece Valda un deju kolektīva
„Lustīgais” vadītājs Edgars.
Koncertā Luste izpildīja trīs
dejas: „Zynu, zynu tāva sātu”
Ilmāra Dreļa horeogrāfijā, „Bōbu
dancs” un „Ols lobs, gosti lobi”
Sarmītes
Stapules-Zagorskas
horeogrāfijā.
Pēc koncerta notika saviesīgs
pasākums ar dejām, rotaļām
un priekšnesumiem par tēmu
„Zeķes”.
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Par elektroniskās
identifikācijas kartēm
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrija informē, ka no š.g.
februāra Latvijā plānots uzsākt
elektroniskās
identifikācijas
karšu (turpmāk – identifikācijas
karte) izsniegšanu.
Identifikācijas karte būs jauns
personu apliecinošs dokuments
un nodrošinās vizuālu personas
identifikāciju un autentifikāciju
elektroniskajā
vidē.
Katrs
iedzīvotājs un uzņēmējs varēs

izmantot identifikācijas karti,
lai pieprasītu un saņemtu valsts un pašvaldību pakalpojumus
elektroniski un izmantotu e-parakstu oficiālajā elektroniskajā
saskarsmē ar valsts un pašvaldību
institūcijām.
A.Stirna,
Elektroniskās pārvaldes
departamenta
Elektronisko pakalpojumu
nodaļas vecākais konsultants

Nodokļu atvieglojumi
politiski represētām
personām
Politiski
represētām
personām, kurām īpašumā vai
valdījumā Balvu novadā ir nekustamais īpašums vismaz 5 gadus,
lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, līdz 2012. gada 1.februārim
jāiesniedz šādi dokumenti :
- politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu):
- iesniegums par nodokļa
atvieglojuma piemērošanu ar

apliecinājumu, ka zeme vai tās
daļa un individuālā māja vai
tās daļa netiek izmantota vai
dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā ( arī
iznomāts).
Dokumentus var iesniegt
pagastu pārvaldēs vai novada
pašvaldībā.
Informācijai
tālrunis
64522592.

Veselības pārbaudes sievietēm
Veselības Centram4 līdz šim
ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība
ar Balvu iedzīvotājām un vienmēr
Balvu mūsu mamogrāfa busiņu
darbs ir bijis ļoti intensīvs.
Arī šogad novada sievietēm
būs iespēja apmeklēt izbraukumu mamogrāfu, lai veiktu
krūšu izmeklējumus Laukumā
pie Izglītības pārvaldes, Sporta
ielā 1.
Sievietēm,
kuras
ir
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta
Ceturtdiena

16.feb

Balvi

Piektdiena

17.feb

Balvi

Trešdiena

04.apr

Balvi

Ceturtdiena

05.apr

Balvi

Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez
maksas, ar ģimenes vai ārstējoša
ārsta norīkojumu – izmeklējums
maksā Ls 2.
Ar laikraksta Balvu novada
ziņas palīdzību informējam
sievietes par to, kuros datumos
būs pieejami šie izmeklējumi.
Pašreiz kalendārais plāns ir
sekojošs, bet izbraukumi notiks visa gada garumā, tādēļ šis
jautājums būs aktuāls arī visa
gada garumā!

Laukums pie
11.00-17.00 Izglītības
pārvaldes
Laukums pie
10.00-17.00 Izglītības
pārvaldes
Laukums pie
11.00-17.00 Izglītības
pārvaldes
Laukums pie
10.00-17.00 Izglītības
pārvaldes

Sporta iela 1

Sporta iela 1

Sporta iela 1

Sporta iela 1

Dzirdes aparātus Alūksnē vairs
nevarēs saņemt
Ar 1.janvāri Alūksnē ir
likvidēta Latvijas Nedzirdīgo
savienības
Surdotehniskās
palīdzības centra Alūksnes filiāle
Tas ir nepatiekams pārsteigums
tiem balveniešiem, kas līdz šim
izmantoja centra pakalpojumus.
Ausu,
kakla,
deguna
ārsts, surdoloģe Maija Plahotina informējusi, ka filiāli
likvidēja, jo dzirdes aparātus
izdot mājās vairs nevar, tie
visi tagad ir programmējami
ar datora palīdzību. Ir būtiski
pasliktinājusies
sabiedriskā
transporta satiksme ar Gulbeni
un Balviem, tādēļ cilvēkiem nav

iespēju atbraukt. Iedzīvotāju
kopumā novados paliek mazāk,
līdz ar to arī filiāles pakalpojumus izmantoja ļoti mazs cilvēku
loks, kabineta darbība vairs nebijausi rentabla. Dzirdes aparātu
baterijas pirktas ļoti maz, gadā
izdoti kādus 20 valsts apmaksātie
dzirdes aparātus.,
Dzirdes
aparātiem
nepieciešamās
baterijas
ir
iegādājamas aptiekās. Dzirdes
aparātus tagad iespējams saņemt
Surdotehniskās palīdzības centrā
Rīgā, Elvīras ielā 18 (tālrunis
67611660).

Kompensējamo zāļu un medicīnisko
ierīču izrakstīšanas un izsniegšanas
kārtība no 1.janvāra
No 2012.gada 1.janvāra tiks
ieviesta jauna kompensējamo
zāļu (arī medicīnisko ierīču)
izrakstīšanas kārtība*, kas veidota ar mērķi veicināt lētāku
līdzvērtīgas
efektivitātes
kompensējamo zāļu izrakstīšanu.
Tā paredz, ka ārsts uz receptes
izrakstīs attiecīgajai diagnozei
paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu, ja pacients pirmo reizi
saņems konkrētai diagnozei
paredzētās
kompensējamās
zāles**. Savukārt aptiekā farmaceits izsniegs lētākās attiecīgā
vispārīgā nosaukuma zāles.
Ja aptiekā izsniegtās lētākās
zāles nesniegs vēlamo terapeitisko efektu, tad ārsts varēs
izrakstīt citas zāles, sākot ar
nākamajām lētākajām attiecīgā
vispārīgā nosaukuma zālēm.
Nacionālais veselības dienests
par jauno kārtību ir informējis
gan farmaceitus, gan ārstus.
Pacientiem, kas līdz šim
jau saņēmuši kompensējamās
zāles kādai konkrētai diagnozei
- attiecīgajai diagnozei zāļu
izrakstīšanas kārtība paliks tāda
pati kā iepriekš. Ārsts varēs
izrakstīt konkrētu zāļu nosaukumu. Tāpēc jāatgādina, ka valsts šajā gadījumā 50, 75, 100 %
apmērā (atkarībā no konkrētās di-

agnozes kompensācijas apmēra)
kompensē lētākās no zālēm ar
līdzvērtīgu efektivitāti. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas
zāles, starpība starp lētākām un
dārgākām jāsedz pašam pacientam. Tāpēc aicinām pacientus apspriest ar ārstu lētāko līdzvērtīgas
efektivitātes zāļu lietošanas
iespēju.
Atgādinām, ka sākotnēji atbalsta pasākumi trūcīgajiem pacientiem bija plānoti līdz 2011.
gada 31.decembrim, tomēr 4.novembra valdības sēdē tika nolemts
nākamgad turpināt pacientu
līdzmaksājumu kompensēšanu
trūcīgām personām, kas par tādām
atzītas Ministru kabineta noteiktā
kārtībā. Līdz ar to nākamajā
gadā pacienta līdzmaksājuma
kompensācija tiks attiecināta uz
trūcīgajām personām, bet netiks
turpināti šobrīd spēkā esošie
atvieglojumi iedzīvotājiem ar
ienākumu līmeni līdz 120 Ls
mēnesī.
Katru gadu pieaug pacientu
skaits, kuriem atbilstoši diagnozei
pienākas valsts kompensējamie
medikamenti - 2009. gadā tie bija
482 461, bet 2010. gadā - 505
773 pacienti. Prognozējams, ka
nākamajā gadā tie būs jau vairāk
nekā 520 000 tūkstoši pacientu.

Lai nodrošinātu medikamentus arvien lielākam skaitam
pacientu
ierobežota
budžeta apstākļos, Nacionālais
veselības dienests regulāri veic
pasākumus, lai arvien efektīvāk
izmantotu budžeta līdzekļus.
Kompensējamo zāļu sarakstā
tiek iekļauti lētāki līdzvērtīgas
efektivitātes medikamenti un
sadarbībā ar zāļu ražotājiem
panākts cenu samazinājums
kompensējamo zāļu sarakstā
jau iekļautajiem medikamentiem. Piemēram, 2011.gada
pirmajā pusgadā 200 sarakstā jau
iekļautajām zālēm tika panākts
cenu samazinājums no 5% līdz
31%.
* Kompensējamo zāļu saraksts tiek pārskatīts un atjaunots
reizi pusgadā (uz 1. janvāri un
1. jūliju). 2012. gadā saistībā ar
kompensācijas kārtības izmaiņām
jaunais saraksts būs spēkā ar 1.
februāri.
**Vispārējais
nosaukums
- aktīvās vielas nosaukums.
Tieši aktīvā viela ir tā, kas ārstē
konkrēto slimību.
Laura Lapiņa,
Nacionālā veselības dienesta
sabiedrisko attiecību vadītāja

PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā
2012.gadā lauksaimniekiem
Latvijā vēl joprojām būs iespēja
saņemt papildu valsts tiešos
maksājumus (PVTM).
Tomēr, 2012. gadā stājas
spēkā vairāki būtiski nosacījumi:
•
PVTM var tikt piemēroti
līdz
2012.gadam
ieskaitot
– kamēr nav pilnībā ieviesti ES
tiešie maksājumi (TM) 100%
līmenī, tātad šis būs pēdējais
PVTM piemērošanas gads;
•
Kopējais tiešā atbalsta
apjoms (TA) jauno dalībvalstu
lauksaimniekiem nevar pārsniegt
līmeni kādu ir tiesīgi saņemt veco
dalībvalstu lauksaimnieki;
•
Piešķirot
PVTM
2012.gadā – jāņem vērā ES-15
piemērotā modulācija.
Lai ievērotu šos nosacījumus,
2012.gada PVTM piešķiršanas
kārtība nosaka, ka:
1) Lauksaimniekiem, kuriem

pienāksies TA līdz 3510 LVL
(5000 eiro), atbalsta summa netiks samazināta;
2) Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies TA virs 3510
LVL (5000 eiro), atbalsta summas daļai virs 3510 LVL (5000
eiro) tiks aprēķināts 10%
samazinājums un tas tiks atņemts
no PVTM summas;
3) Lauksaimniekiem, kuriem
pienāksies TA virs 210 840 LVL
(300 000 eiro), PVTM summas
daļai virs 210 840 LVL (300 000
eiro) tiks aprēķināts papildus
samazinājums 4% apmērā un tas
tiks atņemts no PVTM summas;
4) Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies ES TM virs
210 840 LVL (300 000 eiro), ES
TM summām virs 300 000 eiro
tiks aprēķināta 4% progresīvā
modulācija un šis samazinājums
tiks atņemts no ES TM summas.

Pēc Zemkopības ministrijas
provizoriskajiem
aprēķiniem,
2012.gadā PVTM samazinājums
attieksies uz aptuveni 5800
lauksaimniekiem, bet lielāko
daļu, aptuveni 60 000 tiešo
maksājumu atbalsta saņēmējus
šis samazinājums neskars. Turklāt
jāņem vērā, ka lielākajai daļai
no minētajiem 5800 lauksaimniekiem PVTM samazinājumu
kompensēs VPM atbalsta pieaugums.
Zemkopības ministrija ir izveidojusi PVTM kalkulatoru,
lai katrs lauksaimnieks varētu
aprēķināt savu indikatīvo atbalsta
līmeni 2012. gadam, un novērtēt,
cik lielā mērā uz viņu attieksies
PVTM individuālie samazinājumi
(skatīt sadaļu „ES tiešmaksājumu
un PVTM aprēķina kalkulators
2012. gada.”).

Latvenergo kartes ģimenēm ar bērniem
Valsts akciju sabiedrība
Latvenergo sadarbībā ar Latvijas
pašvaldību savienību 2012.gadu
uzsāk ar sociālā atbalsta kampaņas
2.posmu, kuras mērķis ir palīdzēt
sociāli mazaizsargātām ģimenēm
ar bērniem. Latvenergo dāvanu
kartes „Elektrības norēķinu karte
– 53.70 LVL” tiks izsniegtas
Balvu novada Sociālajā dienestā.
Tās dos iespēju noteiktām
mērķa grupām norēķināties par
elektroenerģiju Ls 53,70 apmērā
pēc pamata tarifa.

Dāvanu kartes var saņemt
sociāli mazaizsargātās ģimenes
ar bērniem pēc sekojošiem
kritērijiem:
1. Trūcīgās ģimenes ar
bērniem (ienākumi nepārsniedz
Ls 90,00 uz vienu ģimenes locekli), izņemot, ja tās iepriekšējās
akcijas „Dāvanu karte 500 kWh”
ietvaros jau saņēmušas 2 kartes);
2. Ģimenes ar bērniem –
invalīdiem;
3. Ģimenes ar audžubērniem
un
aizbildniecībā
esošiem

bērniem;
4. Daudzbērnu ģimenes (ar
trīs un vairāk bērniem), ja nav
saņēmušas Latvenergo atbalstu
2400 kWh kompensācijas ietvaros.
Kartes no februāra varēs
saņemt Sociālā dienestā Balvos
Raiņa ielā un pie sociālajiem
darbiniekiem pagastu pārvaldēs.
Līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments, kā arī ir jāzina
elektroenerģijas piegādes līguma
numurs. Informācija pa telefonu
64521176.
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Sestdienās pastu
nepiegādās
Līdz ar Latvijas Pasta
lēmumu pastā sūtījumus no šī
gada 1.janvāra sestdienās vairs
nepiegādāt, gandrīz visi preses
izdevumi šogad iznāks tikai
darbadienās.
Tikai Liepājas laikraksts
“Kurzemes Vārds” tiks izdots arī
sestdienās.
Izmaiņas līdzšinējā pasta sūtījumu piegādes sistēmā
saistītas ar faktu, ka atbilstoši
Pasta likumam, kas pamatots
ar Eiropas Savienības (ES)
pasta darbību regulējošajām
direktīvām, Latvijas Pastam kā
universālā pasta pakalpojumu
sniedzējam jānodrošina pasta
sūtījumu piegāde vismaz vienu
reizi dienā piecas darba dienas
nedēļā. Sestdienu piegādi neparedz ne spēkā esošie normatīvie
akti, ne ES direktīvas, sacīja pasta Ārējo komunikāciju vadības
daļas vadītāja Gundega Vārpa.
“Piegāde sestdienās no Latvijas Pasta puses būtu uzskatāma
par atsevišķu papildu pakalpojumu, kura izmaksas līdz šim Latvijas Pasts lielā mērā sedza pats no
saviem iekšējiem resursiem.
Savukārt, ņemot vērā Latvijas Pasta klientu reālo pirktspēju,
pasta sūtījumu piegāde piecas
darba dienas nedēļā un Latvijas Pasta izdevumu optimizācija
ļaus nepaaugstināt preses izdevumu piegādes tarifu un saglabāt
to līdzšinējā līmenī,” informēja
Vārpa.
Latvijas
Pasta
valdes
priekšsēdētājs Aigars Vītols
norāda, ka Latvijai ir sava specifika, kas nosaka piegāžu izmaksu
līmeni, un tā saistīta ar valsts teritorijas mazapdzīvotību. Latvijas
Pasts nodrošina pasta piegādi visā
valsts teritorijā, pat visattālākajās
vietās.
Līdz ar to no 2012.gada
1.janvāra mainīsies darbalaiks arī
365 pasta nodaļās visā Latvijā.
“Pārējās 260 pasta pakalpojumu sniegšanas vietas turpinās
strādāt līdzšinējā kārtībā - daļa
pasta nodaļu, tāpat kā līdz šim,
būs atvērtas arī sestdienās un

svētdienās,” uzsver Vārpa.
Daļai pasta nodaļu, kas jau
tagad strādā tikai piecas dienas
nedēļā, līdzšinējā brīvā diena pirmdiena - tiks pārcelta uz sestdienu, bet daļa pāries no sešu
dienu darba nedēļas uz piecām
darba dienām ar brīvdienām
sestdienās un svētdienās.
Taču, tā kā izdevniecībai
“Kurzemes vārds” ir arī savs
abonēšanas centrs, laikraksts ar
visiem pielikumiem Liepājas
un Grobiņas iedzīvotājiem būs
pieejams, tāpat kā līdz šim, - arī
sestdienās.
Savukārt pārējie preses izdevumi, kuri iepriekš iznāca arī
sestdienās, šogad izdošanas
biežumu pielāgojuši Latvijas
Pasta lēmumam. Tā, piemēram,
laikraksts “Diena” turpmāk
iznāks piecas dienas nedēļā, bet tā
pielikums “Sestdiena” lasītājiem
būs pieejams piektdienās.
Līdzīgu lēmumu pieņēmis
arī laikraksta “Latvijas Avīze”
izdevējs - šis izdevums no šī
gada iznāks no pirmdienas līdz
piektdienai, bet izdevuma “Praktiskais Latvietis” iznākšanas diena no sestdienas tiek pārcelta uz
pirmdienu.
Pērn sestdienās iznāca arī
laikraksts “Vesti Segodņa”, taču,
kā apliecināja izdevniecībā, arī
šis izdevums šogad sestdienās
neiznāks.
Tāpat
izdošanas
dienas
mainītas
arī
vairākumam
reģionālajiem laikrakstiem, kuri
līdz šim tika izdoti arī sestdienās,
pārceļot to iznākšanas dienu uz
piektdienu.
Kā ziņots Latvijas Pasta
valde jau 2010.gada beigās
nolēma no 2011.gada janvāra
pārtraukt pasta, tostarp preses
izdevumu, piegādi sestdienās, jo
lēmums pārtraukt pasta piegādi
ļautu uzņēmumam ietaupīt 500
000 līdz 800 000 latu gadā.
Mēnesi vēlāk toreizējais Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs
Aivars Veiss paziņoja, ka prese
sestdienās tomēr tiks piegādāta
vēl arī 2011.gadā.

Ģimenes ārstu
konsultatīvais tālrunis
Laikā, kad visbiežāk nav
pieejams savs ģimenes ārsts, darba dienās no plkst. 18.00 līdz
plkst. 8.00 no rīta, bet brīvdienās
un svētku dienās visu diennakti iedzīvotājiem nepieciešamo
padomu vienkāršu veselības
problēmu
gadījumā
sniedz
Ģimenes ārstu konsultatīvais
tālrunis 66016001. Konsultācija ir
par brīvu. Zvanītājs maksā tikai
atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem kā par zvaniem
uz Lattelekom fiksēto tālruņa numuru Rīgā. Zvanīt var iedzīvotāji
no visas Latvijas un no visiem
telekomunikāciju operatoriem.
Ģimenes ārstu konsultatīvā
tālruņa
66016001
galvenais mērķis ir nodrošināt

iedzīvotājiem iespējas ārpus
ģimenes ārstu darba laika saņemt
medicīniskas konsultācijas un
izglītojošus padomus, kā rīkoties
vienkāršu saslimšanu gadījumos,
kuru risināšanai bieži vien
nav nepieciešama neatliekamā
medicīniskā palīdzība. Ja, tomēr,
pacienta sūdzību raksturs būs
nopietns, zvanu pāradresēs neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam.
Medicīniskos padomus iedzīvotājiem latviešu, krievu vai
angļu valodā sniedz pieredzējuši
ģimenes ārsti, ārsta palīgi un
medicīnas māsas.
Vairāk informācija: http://
www.vnc.gov.lv/lat/Gimenes_
arstu_konsultativais_talrunis/
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Treilera iegāde atpūtas un
sporta iespēju pilnveidošanai un
dažādošana
Biedrība „Sudraba pakavi”
2011.gadā realizēja projektu
‘’Treilera iegāde atpūtas un
sporta iespēju pinveidošanai un
dažādošana’’
Nr.11-07-LL05L413202-000001.
Projekta
mērķis
bija
popularizēt un sekmēt aktīvo
atpūtu un sporta veidus, kas
saistīti ar zirgiem. Veicināt
bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantot zirgus pasākumos, kuri popularizē
veselīgo dzīvesveidu.
Projekta attiecināmās izmaksas bija 5993,56 latus, no kuriem
pieejamais ELFLA finasējums
90% jeb 5292,14 latus un 10% jeb
701,42 latus biedrība piesaistīja
ziedojumu veidā.
Realizējot projektu biedrība
‘’Sudraba pakavi’’ iegādājās
piekabi (treileri) zirgu un ratu
pārvadāšanai, kas dos iespēju
iedzīvotājiem vizināties zirga
pajūga un ar poniju, būt saskarē
ar zirgu, kas pozitīvi ietekmē
bērnu brīva laika pavadīšanu

pasākumos ne tikai Tilžā, bet arī
Balvu un kaimiņu novados. Radīs
iespēju popularizēt un atdzīvināt
zirgkopību, kā nozari Latgalē.
Līdz šim tādas iespējas nebija.
Biedrības “Sudraba pakavi’’
biedriem būs iespēja pilnveidoties pajūgu braukšanas un
konkura disciplīnās, piedaloties

sacensības visa Latvijas teritorijā
un ārpus tas.
Projekta idejas autore un projekta vadītāja Larisa Klitončika,
projekta grāmatvede Marija
Zaļotova, projekta konsultante
Sarmīte Tabore Baltinavas novada attīstības speciāliste.

Izmaiņas likumdošanā, kas jāievēro
meža īpašniekiem
SIA
Latvijas
Lauku
konsultāciju un izglītības centrs
(LLKC) filiāle Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs (MKPC)
informē, ka notikušas vairākas
izmaiņas likumdošanā, kas jāņem
vērā meža īpašniekiem. No 2012.
gada 1. janvāra stājas spēkā
apjomīgi grozījumi Meža likumā
un notikusi Valsts meža dienesta funkcionālā un strukturālā
optimizācija.
Būtiskākie grozījumi Meža
likumā: mainās apliecinājumu
saņemšanas
un
mežu
inventarizācijas kārtība
Ciršanas apliecinājums nav
nepieciešams tādu koku ciršanai,
kuru celma caurmērs ir mazāks
par 12 cm un koku ciršanai
kopšanas cirtē jaunaudzēs līdz 20
gadu vecumam. Savukārt cērtot
atsevišķus sausos un vēja gāztos
kokus, meža īpašnieks reizi gadā
par to paziņo Valsts meža dienestam.
Izmaiņas arī attiecas uz
meža inventarizācijas procesu – turpmāk par īpašumā vai
tiesiskajā valdījumā esošu mežu
inventarizācija būs jāatkārto
vismaz reizi 20 gados, bet
meža inventarizācijām, kuras
apstiprinātas pēc 2000. gada
17. marta, to derīguma termiņš
pagarinās uz 20 gadiem.
Meža likumā arī mainīti
nosacījumi, kādos gadījumos
atļauta kailcirte un kā veicama sanitārā cirte. Tāpat
likumā mainīts meža zemes un
meža reproduktīvā materiāla
definējums.
Sakarā ar Meža likuma

grozījumu stāšanos spēkā Meža
konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā meža īpašniekiem
individuālas
konsultācijas
par
mainīto
likumdošanas
normu
piemērošanu
meža
apsaimniekošanā.
Plašāka
informācija par grozījumiem
Meža likumā būs pieejama
nākamajā informatīvajā izdevumā
meža īpašniekiem Čiekurs −
februārī (atrodams www.mkpc.
llkc.lv sadaļa Čiekurs).
Izmaiņas Valsts meža dienesta darba organizācijas kārtībā.
Sakarā ar Valsts meža dienesta funkcionālo un strukturālo
optimizāciju ar 2012. gada
1. janvāri mainījusies darba organizācijas kārtība un
virsmežniecību
uzraugāmo
teritoriju robežas, apmeklētājus
pieņemot
29
birojos
–
apmeklētāju pieņemšanas vietās,
kuras atrodamas interneta vietnē
www.vmd.gov.lv.
Atgādinām, ka Valsts meža
dienestā līdz 2012. gada 1.
februārim jāiesniedz pārskats
par savā mežā notikušajām
izmaiņām. Pārskats ir jāiesniedz
par darbībām, kuru veikšanai

bija nepieciešams apliecinājums,
par meža bojājumiem, par
meža atjaunošanu, par meža
ieaudzēšanu un par jaunaudžu
kopšanu.
Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki var palīdzēt
meža īpašniekiem sagatavot Valsts meža dienestā iesniedzamo
informāciju.
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ir Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra struktūrvienība ar pilnīgu
pārklājumu
visas
Latvijas
teritorijā, kas veic meža īpašnieku
un sabiedrības informēšanu,
konsultēšanu un apmācību par
meža apsaimniekošanu un sniedz
ar meža apsaimniekošanu saistītus
pakalpojumus, tā veicinot meža
ilgtspējīgu un daudzfunkcionālu
izmantošanu.
Plašāka informācija par meža
konsultāciju centra darbību interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv.
Informāciju sagatavoja
Sarmīte Grundšteine,
MKPC Informācijas un
apmācību daļas vadītāja
tālr. 63050477 un 29133563

Ganāmpulku
īpašniekiem!

Līdz 2012.gada 01. februārim
Lauksaimniecības Datu centram jāiesniedz „Pārskats par
stāvokli ganāmpulka novietnē„
uz 01.01.2012. gadu. Veidlapa
nav jāaizpilda par individuāli
apzīmētiem dzīvniekiem (zir-

giem, liellopiem, aitām, kazām,
cūkām).
Ganāmpulka
īpašniekiem,
kas cūkas audzē pašpatēriņam,
LDC jāiesniedz „Cūku kustības
kopsavilkums„ par stāvokli uz
01.01.2012. gadu.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 19.janvāris

Apsveikumi
Balvu novadam

A F I Š A

16.janvārī plkst. 16.00 Balvu KAC rokdarbnieču pulciņam
„Mežģis – 15. Darbu izstāde - Balvu Kultūras un atpūtas centra
1.stāva Teātra zālē.
19.janvārī plkst. 18.00 Atmiņu ugunskurs - barikāžu aizstāvju
piemiņai. Bērzkalnes pagasta Sporta un atpūtas laukumā.
21.janvārī plkst. 14.00 II Latvijas bērnu un jauniešu talantu un
modes festivāls ,,Pa modes pakāpieniem,,. Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
21.janvārī plkst. 18.00 Zolītes vakars. Lazdulejas pagasta
pārvaldes zālē.
21.janvārī Tematiskais sarīkojums „Ak, šie horoskopi”. Tilžas
Kultūras namā.
22.janvārī plkst. 11.00 II Latvijas bērnu un jauniešu talantu un
modes festivāls ,,Pa modes pakāpieniem,,. Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
27.janvārī Pozitīvu emociju pasākums „Popiela piestāj Tilžā”.
Tilžas Kultūras namā.
27.janvārī Pateicības vakars. Balvu pagasta Tautas namā.
28.janvārī plkst. 18.00 Koncerts „Laimīgu Jauno gadu!”. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
29.janvārī plkst. 11.00 Atlases pasākums šovam ,,Dziedi savai
pilsētai,,. Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības
centrs aicina pieteikties darbā
LIETVEDI

Prasības pretendentiem(-ēm):
- augstākā izglītība, vēlams- lietvedībā, jurisprudencē, pedagoģijā
vai filoloģijā (var būt pēdējo kursu students);
- labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
- darba pieredze lietveža, sekretāra vai līdzīgā amatā;
- teicamas latviešu, labas krievu valodas un vēlams angļu valodas
zināšanas;
- precizitāte, augstas atbildības sajūta, teicamas komunikācijas
prasmes;
- spēja patstāvīgi strādāt un organizēt savu darbu.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:
- motivēta pieteikuma vēstule;
- īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2012.gada
23.janvārim plkst. 16:30 personīgi Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu attīstības centrā (Balvu muižā), Brīvības ielā 47, Balvos, LV- 4501 vai iesūtot pa e-pastu: centrs@balvi.lv
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