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Skolēni iepazīst novada Domes darbību
Stacijas pamatskolas direktore- sociālo zinību skolotāja Ruta
Bukša, sava mācību priekšmeta
ietvaros, apgūstot 9.klasē tēmu
par pašpārvaldēm, organizēja
skolēnu mācību ekskursiju uz
Balvu novada Domi.
Stacijas pamatskolas 9.klases
skolēnus Balvu novada Dome
laipni sagaidīja
sabiedrisko
attiecību speciāliste Ilona Vītola,
kurai bija uzticēts pienākums
iepazīstināt skolēnus ar Domes
darbību. Jaunajiem ekskursantiem tika dota ekskluzīva iespēja
pabūt visos domes ēkas kabinetos,
apskatīt tur notiekošo, iepazīties
ar personālu. Īpaša tikšanās
devītajiem norisinājās ar novada pašvaldības izpilddirektori
Intu Kaļvu, kura šiem skolēniem
kādreiz bija skolas direktore un
latviešu valodas skolotāja. Intai
Kaļvai interesēja - kā tad veicas ar domrakstu rakstīšanu un
gramatikas likumiem, skolēniem
savukārt - kādi tagad ir direktores
tagadējie darba pienākumi. Pēc
abpusēji jautras sarunas devītie
savu bijušo direktori jau ielūdza
uz savu skolas izlaidumu.
Katrā kabinetā darbinieki
laipni atļāva skolēniem ielūkoties
darba procesā, pastāstīja par savu
izglītību, līdzšinējo darba pieredzi, par pienākumiem pašvaldības
darbā.
Palielais
ciemiņu
bariņš pārsteidza arī Domes
priekšsēdētāja vietnieci Ināru

Ņikuļinu savā darba kabinetā,
kur viņai bija lietišķa tikšanās
ar Balvu centrālās bibliotēkas
direktori, Kultūras ministrijas
Latgales padomes locekli Rutu
Cibuli. Ināra Ņikuļina rosināja
bērnus būt zinātkāriem, plānot
tālākizglītību, jo katras profesijas pamatā ir laba izglītība. Viņa
aicināja būt sava novada patriotiem, mācīties, strādāt sava dzimtā
pagasta un valsts labā. Savukārt
Ruta Cibule ielūdza jauniešus
līdzīgā ekskursijā apmeklēt
arī bibliotēku un iepazīties ar
tās daudzpusīgo piedāvājumu
jauniešiem.
Pusaudži, protams, nelaida
garām iespēju izmantot izdevībuapsēsties pie lielā sanāksmju galda un fotografēties Balvu novada
Domes priekšēdētāja kabinetā,
drosmīgākie izmēģināja arī
priekšsēdētāja krēslu. Izskatījās
jauki, bet... līdz realitātei
devītajiem vēl ļoti tālu...
Agnese Laicāne atzina, ka pēc
mācību ekskursijas ir uzzinājusi
daudz ko jaunu par it kā jau
zināmo, tepat esošo, bet līdz
šim nezināmo. Interesanti bija
uzzināt, ka Domes ēkā strādā tik
daudz ļoti dažādu profesiju darbinieku, ka katrā kabinetā notiek
ļoti dažādu problēmu risināšana,
cik
daudzpusīgi
speciālisti
nepieciešami
pašvaldības
darbības nodrošināšanai. Laura
Vītola uzsvēra, ka pirmoreiz

satikās ar vadošajiem pašvaldības
darbiniekiem, no kuru darba un
plānošanas spējām ir atkarīga arī
visu mūsu - novada iedzīvotāju
dzīves apstākļi.
Stacijas pamatskolas 9.klases
skolēni un direktore R.Bukša
saka lielu paldies par šo iespēju
- tikties ar Domes darbiniekiem, iepazīties ar ēkā notiekošo,
par sniegto informāciju, paldies
visiem, kas ar smaidu uzņēma
un veltīja brīdi sava dārgā laika.
Esam priecīgi, viņa atzīst, par
lietderīgo pēcpusdienu, jo - labāk
vienu reizi redzēt, nekā simtreiz
dzirdēt, vai skolas solā par to
lasīt grāmatās.

Tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” Balvu novada
vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki no 2012.
gada 8.februāra līdz 2012.gada 17.februārim un
Tautas nobalsošanas dienā
Vēlēšanu
iecirkņa Nr.
318
319
320
323
324
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337
339
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08.02.

09.02.

10.02.

11.02.

12.02.

13.02.

14.02.

15.02.

16.02.

17.02.

18.02.

Balvu Valsts ģimnāzija
Dārza iela 2, Balvi, LV-4501
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
Brīvības iela 61, Balvi, LV-4501
Balvu Amatniecības skola
Vidzemes iela 26, Balvi, LV-4501
Tautas nams
Tautas nams, Naudaskalns, Balvu pagasts,
Balvu novads, LV-4561
Bērzkalnes pagasta pārvalde
Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts,
Balvu novads, LV-4590
Bērzpils pagasta Saieta nams
Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts,
Balvu novads, LV-4576
Briežuciema pagasta pārvalde
Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu
novads, LV-4595
Krišjāņu pagasta pārvalde
Jaunatnes iela 13, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts,
Balvu novads, LV-4574
Kubulu pagasta pārvalde
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu
novads, LV-4566
Lazdulejas pagasta pārvalde
Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads,
LV-4592
Tilžas pagasta pārvalde
Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu
novads, LV-4572
Vectilžas pagasta pārvalde
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts,
Balvu novads, LV-4571
Vīksnas pagasta pārvalde
„Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu
novads, LV-4580
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Balvu novada Vēlēšanu komisijas kontaktinformācija: komisijas priekšsēdētājs Ivars
Logins, mob. tālr. 29118683, sekretāre Ilona Ločmele, mob. tālr. 26161143

Nakts patversme
īpaši vajadzīga tagad,
aukstajā laikā

Pazeminoties temperatūrai,
arvien vairāk pieaug cilvēku
skaits Balvu patversmē. Patversmes apmeklētāji galvenokārt ir
vīrieši-bezpajumtnieki un vecāka
gadagājuma cilvēki no Balvu
pilsētas, kuru dzīvojamās platības
nav piemērotas pašreizējiem
laika apstākļiem. Tomēr pašlaik
patversmē uzturas arī 2 sievietes
un Kubulu pagasta iedzīvotājs.
Sociālā dienesta darbinieki
atdzīst, ka cilvēku pieplūdums
tiešām ir liels, nereti nākas
cīnīties arī ar iereibušiem
apmeklētājiem, bet neskatoties
uz to, neviens netiek izraidīts
un visiem tiek sniegta pajumte,
silta tēja un ēdiens, kā arī iespēja
nomazgāties un savest kārtībā
savu apģērbu. Gan patversmes
darbinieki, gan apmeklētāji ir
gandarīti, ka Balvu novadā ir
šāda iestāde, kur vienmēr var
griezties pēc palīdzības.
Kā atzina sociālā dienesta
vadītāja Anita Petrova, nereti

Sociālais dienests saņem zvanus
arī no pilsētas iedzīvotājiem, kuri
ziņo par cilvēkiem, kuri nonākuši
nelaimē vai traucē apkārtējiem.
Visbiežāk tiek ziņots par Balvu
autoostu un daudzstāvu māju
kāpņutelpām. Tomēr jāuzsver,
ka katram pastāv izvēles brīvība
un cilvēku nevar pārvietot uz
patversmi, ja viņš to nevēlas.
Balvu patversmes darbinieki
visus aicina būt saprātīgiem un
rūpēties par savu veselību, jo aukstais laiks ir liels drauds cilvēka
veselībai. Balvu patversme darbojas visu diennakti Daugavpils
ielā 73a un pajumte nevienam
netiek atteikta.
Informāciju
par
Balvu
patversmes darbu var sniegt un
saņemt:
Balvu
novada
pašvaldības
Sociālajā pārvaldē
Raiņa ielā 52, Balvos
Tālrunis: 64521998
e- pasts: socparvalde@balvi.lv

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

Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Šogad novada prioritāte – pirmskolas izglītības iestādes
Mūsu novadā šogad par prioritāru nozari esam noteikuši pirmskolas iestādes.
Centīsimies tām sniegt atbalstu, lai nostiprinātu to materiāli tehnisko bāzi, lai mazajiem
mūsu novada iedzīvotājiem labi sadzīves apstākļi bērnudārzos.
Balvu novadā ir 5 pirmskolas izglītības iestādes – Bērzkalnē, Kubulos, Tilžā un
divas – Sienāzītis un Pīlādzītis – Balvos. Bērzkalnē to apmeklē 34 bērni, no tiem 14 ir
vecākajā grupiņā, Tilžā – 39 bērni, no tiem 11 – vecākajā grupā, Kubulos – 65, no tiem
24 vecākajā grupā. Pīlādzītī ir 208 bērni, Sienāzītī – 152 bērni.
Arī pagājušajā gadā dārziņos tiek daudz darīts, lai uzturētu tos pienācīgā kārtībā.
Bērzkalnes pirmskolas izglītības iestādē 2011. gadā tika nokrāsotas rotaļlaukuma
vecās iekārtas, uzlabots sporta laukuma skrejceliņa segums, nolakoti galdiņi 5-6 gadīgo
grupā, nokrāsota grīda virtuvē, iegādāta elektriskā plīts, izremontētas siltummezgla
telpas. Šī gada vasarā iecerēts izremontēt un iekārtot logopēdisko kabinetu. Iestādes
rotaļlaukumā joprojām nepieciešama jauna nojume, jāveic rotaļlaukuma labiekārtošana,
veco radiatoru nomaiņa virtuvē, veļas mājā un jāveic citi remontdarbi.
Savukārt Kubulu PII ”Ieviņa” 2011. gadā tika pilnveidota materiāli-tehniskā bāze
sportam, iegādāta jauna elektriskā plīts, uzlikts ielāps jumta segumā, kur sūcās ūdens,
salaboti soli iestādes teritorijā, kā arī nokrāsota grīda gaitenī un pārveidoti vārtiņi. Tomēr
„Ieviņās” nepieciešams veikt saimnieciskās zonas sakārtošanu-ēdināšanas bloka, veļas
mazgātuves renovāciju, elektroinstalācijas nomaiņu visā iestāde un veikt citus darbus.
Svarīgi atjaunot arī rotaļu laukuma atribūtiku, rotaļlietas un mēbeles, jo šīs lietas ir
nokalpojušas savu laiku un ilgus gadus nav tikušas atjaunotas.
Pirmskolas izglītības iestādē Tilžā aizvadītajā gadā daļēji tika atjaunots rotaļu laukums, iegādātas 10 jaunas divstāvu gultas. Ar Tilžas vidusskolas mājturības skolotāja
un zēnu atbalstu daļēji tika atjaunots sporta inventārs. Bet arī Tilžas PII nepieciešama
elektroinstalācijas sakārtošana, nepieciešams nomainīt arī apkures katlu un sakārtot
sanitāro mezglu 5-6.g. grupā.
No vecāku ziedojumiem PII „Sienāzītis” telpās veikti nelieli kosmētiskie remonti.
Gada laikā ir iekārtoti arī 2 rotaļu laukumi, papildināta materiālā bāze rotaļnodarbību
vadīšanai matemātikā un materiāltehniskā bāze sporta nodarbībām, kā arī iegādāts
fotoaparāts un laminēšanas iekārta. Tomēr arī šajā izglītības iestādē nepieciešami vairāki
remontdarbi-jumta nomaiņa, kapitālie remonti grupu telpās, nepieciešams šķūnis mantu
glabāšanai, jauns žogs, datori. Pēc ēkas renovācijas, kad tika nomainīts siltummezgls,
problēmas radās ar vienmērīgu siltuma padevi vecajā un jaunajā korpusā(vecajā korpusā
ir ļoti karsti, ko nav iespējams regulēt, jo pretējā gadījumā salst bērni jaunā korpusa
telpās.)
Balvu PII „Pīlādzītis” tika realizēts projekts „Nāk draugi izkrāsot bērnību”, kura
ietvaros notika remonts- nokrāsoti griesti, sienas 3 grupas telpās, veikts remonts 3
garderobēs un sadales telpās. Sadarbībā ar pašvaldības deputāta atbalstu, iestāde tika
pie 2 jauniem mazbērnu grupu ieeju jumtiņiem, kā arī veikts jumtu notekcauruļu remonts. Tomēr arī „Pīlādzītī” nepieciešams sakārtot instalāciju, ventilāciju, veikt iestādes
renovāciju, virtuves remontu, nomainīt žogu, celiņu segumu un citas lietas.
Kā redzams, padarīts ne mazums, taču arī vajadzību ir daudz. Plānots, ka novads
finansēs elektroinstalācijas remontu Pīlādzītī par 2700 latiem, par 300 latiem tiks
iegādāti trauki, Sienāzītī papildinās mācību līdzekļu klāstu, izbūvēt mantu glabātuvi par
2000 latiem. Bērzkalnes PII tiks finansēta nojumes celtniecība par 1500 latiem, Kubulos – Mācību līdzekļu un kopētāja iegāde par 560 latiem. Tilžā ir plānoti bērnudārzu
iekštelpu remonti par 5700 latiem, varēs iegādāties jaunu elektrisko plīti.
Pilsētas bērnudārzos ir nepieciešams atjaunot žogus. Ir idejas par to, ka šiem darbiem varētu piesaistīt sponsoru līdzekļus.
Pēc manas iniciatīvas tiek izstrādāta jauna anketa par bērnu uzturēšanos pirmskolas izglītības iestādē, kas paredzēs plašāku un konkrētāku sadarbību starp iestādi un
vecākiem
Esam gandarīti par to, ka mūsu novadā nav citviet raksturīgās problēmas, ka trūkst
vietu dārziņos. Balvu novadā visi mazuļi var apmeklēt pirmskolas izglītības iestādes,
kur bērni ir aprūpēti, veselīgi paēdināti, sagatavoti skolai.

Mēneša nogalē - 24. janvārī kopā
pulcējās Izglītības iestāžu direktoru padome, lai izteiktu savas domas un vienotos par kopīgu nostāju par Izglītības
un Zinātnes ministrijas ierosinātajām
4 reformām izglītības sistēmā un citiem aktuāliem jautājumiem. Sanāksmē
piedalījās izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja I.Tiltiņa un skolu direktori: Tilžas vidusskolas direktors
V.Čeksis, Balvu Valsts ģimnāzijas direktore I.Paidere, Balvu mākslas skolas direktore E.Teilāne, Baltinavas vidusskolas
direktors I.Slišāns, Bērzpils vidusskolas
direktore I.Stepāne.
Lai izglītība sekmē vienmērīgu
valsts attīstību
Direktoru padome atzina, ka nesen
izglītībā ieviests modulis „nauda seko
skolēnam” un atkal jau iet runa par
reformām, taču ikvienas reformas
realizēšanai ir nepieciešami naudas līdzekļi,
tāpēc būtu jāpārdomā tās lietderība. Valsts
līmenī ir jādomā par vienmērīgu visas valsts teritorijas attīstību. Līdzīgi kā valsts izvirza mērķi un uzdevumus eiro ieviešanai,
tā arī būtu izstrādājama programma
kā uzlabot situāciju laukos, jo laukos
iedzīvotāju skaits ir pēdējos gados krasi
samazinājies. Tas nav pareizi visā valstī
vienādot viena skolēna izmaksas (ieviest vaučerus), jo valsts teritorijā ir dažāds
iedzīvotāju blīvums, līdz ar to dažās
vietās tiktu piesaistīti lieli naudas līdzekļi,
citās tās trūktu elementārām vajadzībām.
Būtu nepieciešams attālākajiem Latvijas nostūriem, piešķirot naudu izglītībai,
piemērot attāluma koeficientu, jo tālāk no
centra, jo lielāka summa jāmaksā viena
skolēna izglītībai. Koeficientu noteikšana
nodrošinātu vienādu izglītības kvalitāti
visā Latvijas teritorijā. Jāļauj, kā līdz šim,
novadiem naudu sadalīt skolām, jo tikai
novads zina, kāda ir reāla situācija laukos,
skolās, un, sadalot naudu, spēj nodrošināt
visas novada teritorijas vienmērīgu
attīstību. Tāpat nedrīkst akli pārnest citu
valstu pieredzi uz Latviju, jo tajās ir cits
dzīves līmenis, cits pieprasījums, cits
iedzīvotāju blīvums.
Par pārmaiņām mācību saturā
Tomēr direktoru padome vienojās, ka
dažas izmaiņas izglītībā ir nepieciešamas
un vispirms tām jāskar mācību saturs.
Skolas programmas ir pārāk pārblīvētas,
sadrumstaloti tiek mācīta viela, nav
laika mācītā nostiprināšanai. Mācību
saturs ir pārāk sarežģīts, skolēnam zūd
interese, pazeminās pašapziņa, jo neskatoties uz ieguldīto darbu, bieži vien nav
iespējams iegūt sekmīgu vērtējumu. Tāpat
būtu nepieciešams veikt pētījumus, vai
konkrētā vecumposmā skolēns vispār
ir spējīgs noteiktu mācību vielu apgūt.
Būtu nepieciešams izstrādāt standartus
katrai mācību klasei, lai skolēns mainot
skolu, varētu apgūt visu mācību saturu,
šobrīd esošais standarts nosaka tikai to,

kas jāapgūst ik pa 3 klasēm. Mācību programmu un standartu sastādīšanā būtu
jāiesaista pēc iespējas lielāks skolotāju
praktiķu skaits.
Izglītības iestāžu direktoru padome
uzskata, ka nevis jāpagarina mācību
gads, bet jāsakārto esošais mācību process. Jāpārdomā mācību priekšmetu
lietderība, stundu skaits. Jāskatās, lai vienu un to pašu mācību vielu neapgūtu
vairākos mācību priekšmetos. Jāpārvērtē
centralizēto eksāmenu organizēšana
un varbūt pat lietderība. Šobrīd skolēni
mācās un apgūst dažādas mācību programmas, dažāds ir stundu skaits noteiktā
mācību priekšmetā, taču beigās visiem
jāliek vienādi eksāmeni. Šāda eksāmena
vērtējumā neparādās skolēna attīstības dinamika, netiek vērtēta attieksme. Kāpēc
tieši pēc vidusskolas jāliek šādi eksāmeni?
Varbūt tādus ieviest beidzot pamatskolu,
augstskolu, stājoties darbā, sākot pildīt
amata pienākumus? Varbūt šos eksāmenus
kārtot datorizēti, lai uzreiz būtu redzams
vērtējums, jo tas ir psiholoģiski grūti
gandrīz divus mēnešus gaidīt rezultātus.
Bet varbūt tomēr skolēni eksāmenus kārto
izvēlētajā augstskolā? Būtu nepieciešams
sakārtot mācību procesu augstskolās, ja
studentam netiek nodrošināts pilns mācību
grafiks, kas ilgst visas piecas nedēļas dienas, tad varbūt samazināt mācību gadu
skaitu, tā ieekonomētos valsts līdzekļi
budžeta vietu apmaksai, un mazākas būtu
vecāku izmaksas.
Skolotāju mazās algas
Direktori uzsvēra, ka jāpalielina
skolotāju darba samaksa, ja valstī starp
minimālo algu un pedagoga samaksu
starpība ir tikai 45- 55 lati, tad tas parāda,
kāda attieksme ir pret izglītību. Skolotājam
nauda nepieciešama, lai nezaudētu savu
kvalifikāciju, spētu sevis pilnveidot, samaksai par darbu jābūt pienācīgai.
Direktoru padome aicina būt sociāli
aktīviem
Direktoru padome aicina visus
vecākus, darbiniekus, pedagogus un arī
skolēnus, kuriem jau ir 18 gadi, doties uz
referendumu un izteikt savas domas par
valsts valodu. Tikai aktīvi paužot savu
viedokli, mēs varam savu valsti veidot
tādu, kādu mēs to vēlamies redzēt. Un
tāpēc mums nav tiesību būt vienaldzīgiem
ne jautājumos, kas saistās ar izglītības
sistēmas pārmaiņām un dzīvi laukos, ne
jautājumā par valsts valodu.
Tās ir tikai dažas no sanāksmē
izskanējušajam
idejām,
kas
skar
nepieciešamās
pārmaiņas
izglītības
sistēmā. Tā kā Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja I.Tiltiņa ir
iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas
izveidotajā darba grupā, kas strādā pie
izglītības reformu izstrādes, tad šīs idejas tiks izklāstītas arī IZM un jācer, ka arī
kāda no tām tiks atzīta par labu esam un
varbūt pat realizēta.

Seminārs par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu
Saskaņā ar projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Balvu novada pašvaldības izglītības
iestāžu ēkās” īstenošanu Nr.
KPFI-7/1 nosacījumiem, Balvu
novada pašvaldība 26.janvārī
rīkoja semināru par projekta
norisi, aktualitātēm un ieguvumu projekta realizēšanas gaitā.
Seminārā uzstājās Latvijas Vides
Investīciju Fonda (LVIF) projektu vadītāja asistente Vita Brovkina. Viņa iepazīstināja ar LVIF
funkcijām projekta īstenošanā,
kā arī sniedza ieskatu par citu
līdzīgu projektu realizācijas gaitu
Latvijā.
Energoauditors Valdis Zaķis
klātesošajiem sniedz informāciju
par jautājumiem, kas saistīti

Energoauditors Valdis Zaķis

ar monitoringu un maksimālas
energoefektivitātes sasniegšanas
iespējām – par daudzajiem
faktoriem un priekšrocībām,

ko sniedz ēku siltināšana un
citiem
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumiem,
sasniedzamajiem
komforta

līmeņiem siltinātajās ēkās.
Savukārt SIA “RCI Gulbene”
pārstāvis Paulis Ignatjevs stāstīja
par būvniecības norises gaitu
šī projekta ietvaros. Semināra
noslēgumā Balvu pamatsko-

las direktore Māra Pimanova
sniedza nelielu ieskatu par
reāli jūtamajām pozitīvajām
pārmaiņām, kuras iegūtas projekta īstenošanas rezultātā.
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Festivāls „Pa modes pakāpieniem” ir noticis
Balvu Kultūras un atpūtas
centrs divas dienas no agra
rīta līdz vēlam vakaram bija
piepildīts ar ritmisku mūziku,
spožām gaismām un vairāk nekā
piecdesmit dalībniecēm, kuras
nenogurstoši gatavojās saviem
uznācieniem - demonstrēja savus tērpus un defilē prasmi. Katrai dalībniecei pirms konkursa
bija jāiesniedz arī viena sava foto
4A formātā, kā arī savs portfolio,
žūrijai izvērtēšanai.
Katrā vecuma grupā tika
piešķirtas nominācijas, kuras
ļoti stingri izvērtēja žūrija žūrijas komisijas priekšsēdētāja,
starptautiskā talantu un modes
festivāla ”Tērpu sirdspuksti”
producente, režisore, ”GMT
models” direktore Ginta Traine,
festivālu „Latvijas Talantīgā
Meitene” un „Latvijas Talantīgais
Puisis” direktore Anamika Goldberga, fotomākslinieks, ARStudio pasniedzējs Kaspars
Teilāns, tērpu dizainere Kerija,
horeogrāfe, deju studijas „Jam
style”, deju grupas „Mafia”
vadītāja Valērija Olekša, gaismu režisors, daudzu pasākumu
producents (konkursa „Mis un
Misters Balvi, „Osvalds”, ,,Nāc
un tusē” u.c.) Ivars Saide, viņš
arī DJ Civix, mākslas pedagogs, maģistrs vizuāli plastiskajā
mākslā Rudīte Liepiņa, GMT
izlases grupas modele, stiliste un
defilē pasniedzēja Santa Drejere.
Festivālā piedalījās jauno
aktieru un modeļu skolas „GMT
models” audzēknes no Rīgas,
Valmieras, Cēsīm, Bauskas un Dobeles, tērpu teātris „Varavīksne”vadītāja Balvu kultūras un
atpūtas centra pasākumu organizatore Inese Buliņa, kura arī ir šī
festivāla iniciatore. Īpašs prieks,
ka jau otro gadu šajā festivālā
piedalījās pašapziņas celšanas
studija „Lote” no Balviem, kuru
vada Līga Moroza – Ušacka.
Visi festivāla dalībnieki tika
dalīti pa vecuma grupām. 3-6
gadu vecuma grupā no Balviem

piedalījās Samanta Dukule,
kurai tika piešķirts tituls „Foto
modele”. Seši tituli šajā vecuma
grupā tika piešķirti tērpu teātrim
„Varavīksne” kuru vada Inese
Buliņa un Tatjana Ļistopada
no Gulbenes. 7-9 gadu vecuma
grupā startēja piecas balvēnietes
un četras no tām ieguva titulus: „Foto modele” – Andrija
Marija Reinfelde, „Etnotērps”Evelīna Buliga, „Top stils”- Alise
Barbaniška, „Top vakartērps”Līva Jermacāne. 10-12 gadu vecuma grupā no studijas „Lote”
startēja deviņas meitenes, kuras
no žūrijas tika uzteiktas un sešas
no tām ieguva titulus: ,, Top elegance”- Ikola Mačāne, ,, Top
avangards”- Daniela Gruziņa,
„Top vakartērps”- Sintija Sirmace, ,,Pirmā modele”- Agita
Matule, „Top aktrise”- Agnese Kaša, ,, Top stils”- Karīna
Ločmele. 13-16 gadu vecuma
grupā piedalījās trīs Balvu
pilsētas meitenes, bet ieguva
četrus titulus. Gan skatītājus,

gan žūriju patīkami pārsteidza
Amanda Saleniece, kura ieguva
divus titulus – „Top avangards”
un „Top elegance”. Konkurence
šajā grupā bija liela, taču visas
mūsu meitenes saņēma lentas
ar tituliem: „Top stils”- Viviāna
Bukša un „Top foto”- Madara

17. Latvijas mūzikas
skolu pūšamo instrumentu izpildītāju konkurss
No 27. līdz 29. janvārim
Latvijas Mūzikas akadēmijā
norisinājās 17. Latvijas mūzikas
pūšam instrumentu izpildītāju
konkurss, kurā piedalījās un
guva atzinību arī Balvu mūzikas
skolas audzēkņi.
Konkursā III vietu ieguva 3. klases baritona-saksofona audzēkne Darja Ivanova,
skolotājs Egons Salmanis, koncertmeistare Egita Salmane;
Diplomanda godu ieguva 7.ei-

fonija klases audzēknis Dāvis Cipruss, skolotājs Jānis Budevičs,
koncertmeistare Egita Salmane,
un Diplomanda godu ieguva arī
6. tubas klases audzēknis Eduards Lipāns, skolotājs Edvīns
Timošenko, koncertmeistare Ina
Iļjučonoka.
Laureātu apbalvošanas koncerts notiks 18. februārī Rīgā
Lielajā Ģildē. Laureāti tiek
aicināti arī uz Latvijas jauniešu
pūtēju orķestra nometni.

Suņu īpašnieku ievērībai
Sakarā ar to, ka tiks rīkoti regulāri reidi klejojošo suņu izķeršanai,
lūdzam suņu īpašniekus pieskatīt savus mīluļus. Klejojošus suņus
paredzēts noķert un iemidzināt.
Balvu novada p/a „SAN-TEX”

Sirmace.
Festivāla ietvaros notika
arī teatralizēto tērpu kolekciju
konkurss. Bērnu grupā 1.vieta
tērpu teātrim „Varavīksne” tērpu
kolekcijai ”Kā melnbaltajā kino”.
Šī kolekcija ieguva arī titulu
,,Labākais defilē” un „Labākais

tērpu dizains”. Jauniešu grupā
1.vieta ,,GMT models” tērpu
kolekcijai „Lai tuvums paliek
noslēpums”.
Liels prieks par visiem
festivāla dalībniekiem, kuri
piedalījās šajā festivālā un
mēroja tālo ceļu uz Balviem.

Paldies viņu vecākiem, pedagogiem, kuri ir ielikuši milzīgu
darbu, bet tas ir attaisnojies, jo
skatītājiem bija svētki divu dienu garumā. Savkārt organizatoriem - gandarījums par paveikto!
Uz tikšanos nākamajā gadā „Pa
modes pakāpieniem’’!

Dziesmas savai pilsētai
29.janvārī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā notika atlase
šovam „Dziedi savai pilsētai”.
Atlasei bija pieteikušies
gandrīz trīsdesmit dalībnieki
ne tikai no Balvu, bet arī no
Gulbenes novada. Vērtēšanu
vadīja humoriste Jolanda Suvorova. Komisija izvērtēja ne tikai
dalībnieku vokālās prasmes, bet
arī repertuāra atbilstību šova tematikai. Atlases rezultātā izvēlēti
divpadsmit dalībnieki.
Koncerta
šovu
klātienē
iespēja ikvienam vērot būs 24.
februārī plkst. 19.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā! Programmas vadītāja būs kolorītā
aktrise un humoriste Jolanda
Suvorova, kura klausītājiem sola
patiesi aizraujošu, pārsteidzošu
un krāšņu šovu ar asprātīgiem
dialogiem,
komiskām
un
melodrāmiskām situācijām un
protams – skanīgām un visiem
līdzi dziedamām dziesmām!

Dzied Katrīna Paidere
Biļetes uz šovu iespējams
iegādāties Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.

Konkursa
Gatis Supe

dalībnieks

3,- Ls iepriekšpārdošanā un
4,- Ls pasākuma dienā!
Uz tikšanos šovā!
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GROZĪJUMI 2011.GADA 20.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.3/2011 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX”
SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu
cenrādi” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Svītrot Noteikumu 2.2.punktu.
2. Noteikumu pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2012
„Grozījumi 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011
“Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
sniegto pakalpojumu cenrādi””
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTO
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Nr.
p.k.

Pakalpojums

Vienība

Cena (Ls)
bez PVN

PVN
22%

Kopējā
summa ar
PVN

1. Santehniskie remontdarbi, elektroremontdarbi
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez
izlietnes noņemšanas
Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes
noņemšanu
Ūdens maisītāja nomaiņa
vannai/dušai/izlietnei
Izlietnes nomaiņa
Klozetpoda nomaiņa
Skalojamā trauka nomaiņa
Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa
Vannas nomaiņa (Sarežģītības gadījumā ,
atkarībā no vannas novietojuma,
pielietot koef. 1.5, saskaņojot ar pasūtītāju)
Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana

1.10. Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana
1.11. Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
metroloģiskās pārbaudes
1.12. Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna
montāža
1.13. Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
1.14. Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez
materiāliem
1.15. Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
materiāliem
1.16. Santehniķa pakalpojumi
1.17. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, fiziskām
personām (sausā tualete, savācējakas utt.,),
viena reize līdz 3m3
1.18. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, fiziskām
personām (sausā tualete, savācējakas utt.,)
divas un vairāk reizes slēdzot līgumu
1.19. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, juridiskām
personām (sausā tualete, savācējakas,
saimnieciski fekālā kanalizācija utt.)
1.20. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, juridiskām
personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar
taukvielu, naftas produktu piemaisījumu utt.
1.21. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izsūknējamo tilpumu līdz 3m3 ūdens
1.22. Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas
(„SAN-TEX”-objekts-NAI-„SAN-TEX”)
1.23. Avārijas brigādes (ūdensvads-kanalizācija)
pakalpojumi (3 cilvēki)
1.24. Avārijas brigādes (ūdensvads-kanalizācija)
pakalpojumi (4 cilvēki)
1.25. Avārijas brigādes (ūdensvads-kanalizācija)
pakalpojumi (5 cilvēki)
1.26. Ierīces ”COBRA” izmantošana kanalizācijas
sistēmu iztīrīšanai
1.27. Elektriķa pakalpojumi
1.28. Elektriķa pakalpojumi (siltummezglu
apkalpošana)
1.29. Mobilās vienības (santehniķis, metinātājs)
pakalpojumi
1.30. Siltummaiņa skalošana
1.31. Traktora T-16 izmantošana
1.32. Traktora T-16 transporta izmaksas
1.33. Automašīnas Ford Tranzit izmantošana
1.34. Automašīnas Ford Tranzit transporta
izmaksas
1.35. Kravas furgona VW TRANSPORTER
izmantošana
1.36. Kravas furgona VW TRANSPORTER
transporta izmantošana
1.37. Automašīnas VW TRANSPORTER
izmantošana
1.38. Automašīnas VW TRANSPORTER
transporta izmantošana

1. Remontceltniecības darbi
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Galdnieka, celtnieka pakalpojumi
h
2,95
Traktora T-25 , T-16 izmantošana
h
7.09
Traktora T-25 , T-16 transporta izmaksas
km
0,17
Blietētāja BOMAG izmantošana
h
5,26
Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC
h
16.48
izmantošana
Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC transporta
km
0,48
izmaksas
2. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

0,65
1,56
0,04
1,16
3,63

3,60
8.65
0,21
6,42
20.11

0,12

0,60

Labiekārtošanas speciālista konsultācijas
Strādnieka pakalpojumi
Sētnieka pakalpojumi
Strādnieces (ka) pakalpojumi
Strādnieka pakalpojumi
Strādnieka - traktorista pakalpojumi
Zāliena pļaušana ar trimmeri
Zāliena pļaušana ar trimmeri svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās
Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu
Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Zāliena pļaušana ar pļāvēju P6056 SO4
Zāliena pļaušana ar pļāvēju P6056 SO4
svētku un brīvdienās, virsstundās
Zāliena pļaušana ar pļāvēju P6056 SO4
nakts stundās
Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
pakalpojumu izmantošana
Traktora Belarus MK320MK izmantošana
Traktora Belarus MK320MK izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana nakts
stundās
Piekabes noma
Traktora T-25 izmantošana
Traktora T-25 izmantošana svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
Traktora T-25 izmantošana nakts stundās
Traktora T-40 izmantošana
Traktora T-40 izmantošana svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
Traktora T-40 izmantošana nakts stundās
Traktora JUMZ izmantošana
Traktora JUMZ izmantošana svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās

h
h
h
h
h
h
h
h

4,40
2,81
2,45
2.45
2.68
3.06
5.17
7.73

0,92
0,62
0,54
0.54
0.59
0.67
1.14
1,70

5,32
3.43
2,99
2.99
3.27
3.73
6.31
9.43

h
h

8,85
12.56

1,96
2,76

10.80
15.32

h
h

8.20
11.60

1,80
2.55

10.00
14.15

h
h

7.31
11.03

1.61
2.43

8.92
13.46

h

9.17

2.02

11.19

h

6.82

1,50

8.32

h
h

10.46
14.53

2.30
3.20

12.76
17.73

h

12.43

2,73

15.16

h

12.48

2,75

15.23

h
h
h

1,97
8.25
12.33

0,43
1,82
2,71

2,40
10.07
15.04

h
h
h

10.28
8.97
13.03

2.26
1,97
2,87

12.54
10.94
15.90

h
h
h

10.99
9.33
13.40

2,42
2.05
2,95

13.41
11.38
16.35

3.30. Traktora JUMZ izmantošana nakts stundās
3.31. Traktora MTZ 80 izmantošana
3.32. Traktora MTZ 80 izmantošana svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
3.33. Traktora MTZ 80 izmantošana nakts stundās
3.34. Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
tīrīšanai
3.35. Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
3.36. Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
tīrīšanai nakts stundās
3.37. Greidera DZ143 izmantošana
3.38. Greidera DZ143 izmantošana svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
3.39. Greidera DZ143 izmantošana nakts stundās
3.40. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai
3.41. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
3.42. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai nakts stundās
3.43. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana smilts kaisīšanai

h
h
h

11.37
10.24
14.31

2,50
2.25
3.15

13.87
12.49
17.46

h
h

12.27
10.36

2,70
2.28

14.97
12.64

h

14.44

3.18

17.62

h

12.40

2,73

15.13

h
h

18.26
21.32

4.02
4.69

22.28
26.01

h
h

19.79
10.17

4.35
2.24

24.14
12.41

h

13.88

3.05

16.93

h

12.02

2,64

14.66

h

10.82

2.38

13.20

3.44. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana smilts kaisīšanai svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
3.45. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana smilts kaisīšanai nakts stundās
3.46. Ekskavatora FIAT HITACHI izmantošana
3.47. Ekskavatora FIAT HITACHI izmantošana
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
3.48. Ekskavatora FIAT HITACHI izmantošana
nakts stundās
3.49. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
izmantošana
3.50. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
3.51. Traktora MTZ-80 (zemes griezēja)
izmantošana nakts stundās
3.52. Traktora JUMZ (ekskavators) izmantošana

h

14.53

3.20

17.73

h

12.66

2.78

15.44

h
h

12.73
1680

2.80
3.70

15.53
20.50

h

14.76

3.25

18.01

h

13.28

2.92

16.20

h

13.44

2,96

16.40

h

11.92

2.62

14.54

h

10.30

2.27

12.57

3.53. Traktora JUMZ (ekskavatora) izmantošana
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
3.54. Traktora JUMZ (ekskavatora) izmantošana
nakts stundās
3.55. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana

h

14.37

3.16

17.53

h

12.34

2.71

15.05

h

10.85

2.39

13.24

2.6.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

gab.

8.20

1.80

10.00

3.13.
3.14.

gab.

13.10

2.88

15.98

3.15.

gab.

8.20

1.80

10.00

3.16.

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

13.10
15.55
10.65
3.67
27.80

2.88
3.42
2,34
0.81
6.12

15.98
18.97
12.99
4.48
33.92

3.17.
3.18.

viena
vieta
divas
vietas
gab.

8.20

1,80

10.00

10.65

2.34

12.99

3.21.
3.22.
3.23.

7,86

1,73

9.59

gab.

12,34

2,71

15.05

gab.
gab.

1,21
7,59

0,27
1,67

1,48
9,26

gab.

17,86

3,93

21,79

h
tvertne

2,45
16.31

0,54
3.59

2,99
19.90

tvertne

tvertne

tvertne

14.29

16.31

32.62

3.14

3,59

7.18

17.43

19.90

39.80

tvertne

9.54

2.10

11.64

km

0,43

0,09

0,52

h

12.27

2.7

14.97

h

15.06

3.31

18.37

h

17.84

3.92

21.76

1
operācija
h
h

44.70

9.83

54.53

2,46
3,42

0,54
0,75

3.00
4,17

h

9,98

2,19

12.17

h
h
km
h
km

10,57
6,60
0,17
8.03
0,17

2,32
1,45
0,04
1,77
0,04

12,89
8.05
0,21
9.80
0,21

h

6.87

1.51

8.38

km

0.22

0.05

0.27

h

11.87

2.61

14.48

km

0.20

0.04

0.24

3.19.
3.20.

3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
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3.56. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
3.57. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana nakts stundās
3.58. Lapu savācēja VD/18-180izmantošana

h

14.56

6.41

20.97

h

12.71

2.80

15.51

h

9.41

2.07

11.48

2,45
2,80

0,54
0,61

2,99
3,41

1,87

0,41

2,28

2,73
1,36
11.48

0,60
0,30
2,52

3,33
1,66
14.00

1,12
4,90

0,24
1.08

1,36
5,98

36.79

8.09

44.88

51.50
29.43

11.33
6.47

62.83
35.90

gab.

4.10

0.90

5.00

gab.

8.20

1.80

10.00

gab.

0.49

0.11

0.60

gab.

0.41

0.09

0.50

1. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Kapsētas pārzines pakalpojumi
h
Apbedīšanas piederumu noma (dvieļi,
kompl.
lāpstas utt.) bēru ceremonijas laikā
Kapa dēļu izmantošana bēru ceremonijas
kompl.
laikā
Kapličas izmantošana bēru ceremonijas laikā diennakts
Kapličas izmantošana pārējās dienās
diennakts
Celiņa dekorēšana ar skujām līdz
kompl.
apbedīšanas vietai
Svečturu izmantošana
kompl.
Inventāra novākšana un kapa vietas
gab.
teritorijas uzkopšana
Kapa rakšana vasaras periodā
gab.

4.10. Kapa rakšana ziemas periodā
4.11. Kapa aizrakšana

gab.
gab.
2. Citi pakalpojumi

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana fiziskām personām
Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana juridiskām personām
Norēķinu grāmatiņas par ūdens padeves un
gāzes izlietojumu izsniegšana
Izziņu sagatavošana un izsniegšana

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2012
„Grozījumi 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 “Par Balvu novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Nepieciešams precizēt aģentūras sniegto
pakalpojumu cenrādi. To var darīt tikai saistošo
noteikumu formā.
Tiek precizēts aģentūras sniegto pakalpojumu
cenrādis. Tiek atcelta 10% atlaide pašvaldībai
sniegtajiem pakalpojumiem.
Uz budžetu būtisku iespaidu noteikumi neatstās.

Balvu novadā par palīgēkām
(izņemot garāžas) nodoklis
nebūs jāmaksā
Ar šī gada 1.janvāri valstī stājas spēkā
grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli”. Tie nosaka, ka ar nekustamā
īpašuma nodokli tiks apliktas arī māju
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25
kvadrātmetrus, izņemot garāžas.
Ar
saistošajiem
noteikumiem
pašvaldībai ir tiesības noteikt, ka ar
nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas arī tās palīgēkas, kuru platība pārsniedz
25 kvadrātmetrus, izņemot garāžas. Balvu novada dome 2012.gada 12.janvārī
,pieņemot saistošos noteikumus Nr.1 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.
gadā Balvu novadā”, pieņemti šie atvieglojumi.
Saskaņā ar Balvu novada domes
pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem ar
nekustamā īpašuma nodokli Balvu novadā
2012.gadā neapliek arī dzīvojamo māju
palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz
25 kvadrātmetrus, izņemot garāžas.
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļu
apmērs par zemi Balvu vada iedzīvotājam

Nav

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punktu

Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli Balvu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošo dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot garāžas, ja palīgēkas platība
pārsniedz 25 m2.

„Draudzīgā aicinājuma” balva
Balvu pamatskola lepojas ar Andri Pimanovu, kurš
šī gada 27.janvārī nominācijā
„Mecenāts” saņēma Draudzīgā
aicinājuma medaļu un diplomu.
Latvijas skolās 1935. gadā tika
iedibināta akcija «Draudzīgais
aicinājums». Tās laikā katrs var
atcerēties savu kādreizējo skolu
un dāvināt grāmatas, mākslas
priekšmetus, ziedot līdzekļus
skolu fondiem.
Arī
Balvu
pamatskolas
bijušie audzēkņi neaizmirst
skolu- atbalsta to gan materiāli,
gan finansiāli. Par šo palīdzību
Balvu pamatskola katru gadu
piesaka savus pretendentus vienai no „Draudzīgā aicinājuma”
nominācijām
„Mecenāts.”
Šogad šo balvu saņēma Andris
Pimanovs, kurš daudzu gadu
garumā ir atbalstījis skolu, ziedojot mēbeles, traukus, rotaļlietas
un daudzas citas nepieciešamas
lietas.
Nenovērtējumu
atbalstu
Balvu pamatskolai ir sniegusi arī Silvija Zilgme, Andris

Jānis Endele, Draudzīgā aicinājuma balvas atjaunotājs, kopā
ar Andri un Māru Pimanoviem, skolotaju Larisu Krištopanovu.

Višņekovs, Diāna Bordāne, Dzintra Sprudzāne, kuri aizvadītos
gadus tikuši izvirzīti „Draudzīgā
aicinājuma” nominācijām.
“Draudzīgo
aicinājumu”
uzsācis bijušais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā
vārdadienā uzdāvinājis bērnības
skolai grāmatas un lūdzis, lai arī

nepieaugs vairāk kā par 25%.
Tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ
dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Valsts kadastra reģistrā un par kurām tāpēc
var tikt aprēķināts nekustamā īpašuma
nodoklis, līdz 2012.gada 1.oktobrim ir
iespējams dzēst no reģistra bez maksas. Par
to papildus informācija ēku īpašniekiem
tiks nosūtīta līdz ar ikgadējo nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.
Ja paziņojums netiek saņemts, nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājam pienākums
ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt
attiecīgo Balvu novada pagasta pārvaldi
vai pilsētas pārvaldi.
Informāciju par to, kādas būves ir
reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez maksas Latvijas
valsts portālā http://www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā”,
kā arī portālā http://www.kadastrs.lv.
Klātienē to var noskaidrot Valsts zemes
dienesta klientu apkalpošanas centros vai
pašvaldībās.

Par palīgēku neaplikšanu ar
nekustamā īpašuma nodokli
Balvu novadā

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Administratīvās procedūras netiek mainītas.

5.

citi atceras savas skolas. Kopš
1994. gadā šī tradīcija ir atjaunota un to popularizē Draudzīgā
aicinājuma fonds. 1997. gadā
pieņemts nolikums par Draudzīgā
aicinājuma medaļas un diploma piešķiršanu cilvēkiem, kuri
popularizējuši un atbalstījuši
Draudzīgā aicinājuma idejas.

Laipni aicināti uz
Balvu pilsētas slidotavu!
Iestājoties ziemai, Balvu pilsētas un novada iedzīvotājiem ir iespēja aktīvi apmeklēt bezmaksas slidotavu Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā, kura darbojas visu diennakti.

Lai skanīgs jaunais –
2012.gads!
Kalendārā ieskatoties, jaunā
– 2012.gada pirmais mēnesis
jau ir gandrīz aizsteidzies, taču
novēlēt, lai tas būtu veiksmīgs,
brīnumains, skanīgs, možs, interesants, skaists, veselīgs, jautrs,
laimīgs, nekad nav par vēlu.
28.janvārī Balvu Kultūras un
atpūtas centra mākslinieciskās
pašdarbības koncerta „Laimīgu
jauno gadu!” laikā, vairākkārtīgi
izskanēja
dažādi
vēlējumi.
Senioru koris ”Pīlādzis” un
jauktais vokālais ansamblis
„Par to” pēc savas uzstāšanās
gan sev, gan skatītājiem
vēlēja
BRĪNUMAINU
un
SKANĪGU JAUNO GADU.
Abus šos kolektīvus vada Liene
Akmeņkalne. Deju kopa ,,Luste”
kopā ar vadītāju Intu Sleži visiem
vēlēja VESELĪGU JAUNO
GADU. Deju kopa ”Nebēda”
un tās vadītājs Agris Veismanis
mudināja jautroties un novēlēja
JAUTRU JAUNO GADU. Anastasijas Ločmeles vadītais jauktais koris „Ezerkrasts” pēc sava
krāšņā priekšnesuma, kurā solo
izpildīja Marija Voronova, Māris
Zaharovs, kā arī Dāvis Lāpāns
un Antra Mačāne vēlēja MOŽU
JAUNO GADU. Eksotisko deju
ansamblis ,,Samia” un vadītāja
Ilze Leišavniece, izpildot indiešu
un čigānu dejas, aicināja uz INTERESANTU JAUNO GADU.
Jauniešu deju kopa „Rika” koncerta noslēgumā jau domāja par

vasaras saulgriežiem, dejojot
„Šurp, Jāņa bērni...” un vēlēja
visiem
SKAISTU
JAUNO
GADU.
Koncertprogrammu papildināja arī bērnu vokālās studija
dalībnieces Evelīnas Pipcānes
muzikālais priekšnesums ”Lai
atnāk brīnumi!”(vokālā pedagoģe
Iluta Tihomirova) un pirmsskolas
vecuma bērnu tautu deju kolektīvs
ar divām jaukām dejām, vadītāja
Zane Kravale. Koncertprogrammu vadīja Kristīne Ercika un Andris Kaļiņins.
Eiropas deju kopai „Atvasara”
šis bija īpašs koncerts, jo
savdabīgās izraēļu, krievu un
poļu dejas, LAIMĪGS JAUNAIS
GADS tika veltīts ne tikai zālē
sēdošajiem skatītājiem, bet arī kopas vadītājai Lūcijai Jermacānei,
kura koncerta noslēgumā tika
sumināta apaļajā dzīves jubilejā.
No Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Lūcijai Jermacānei tika
pasniegts Atzinības raksts. Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietniece Ināra Ņikuļina sveica
deju kopas „Atvasara” vadītāju,
kā arī lielu paldies teica visiem
pašdarbības kolektīvu vadītājiem
un dalībniekiem, kuri līdz vēlai
vakara stundai
pieskandina
Balvu Kultūras un atpūtas centru, apgūstot jaunas melodijas un
jaunus deju soļus.
Paldies par jauko koncertu!
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Balvu novada basketbola
čempionāta play-off spēles uzņem
apgriezienus!
28.-29.janvārī
Balvu
pamatskolā norisinājās pirmās
izslēgšanas spēles, kur tikās
Balvu novada atklātā basketbola
čempionāta 8 spēcīgākās komandas!
28.janvārī pirmajā spēle
tikās LAVE (Alūksne)- Rūsiņš
(Gulbene) ar rezultātu 98:65
pārāki bija LAVE basketbolisti,
otrajā spēlē tikās Respect Ypu
(Gulbene)- Rugāji, kur pārāki
ar rezultātu 59:86 bija rugājieši.
Trešajā mačā tikās autoskola Barons R (Balvi)- Rugāji Juniors. Ar
rezultātu 88:66 uzvarēja Barons
R. Ceturtajā spēlē tikās Diogēns
Audio (Balvi)- Ozolmājas/Amatnieki (Balvi), kur uzvaru
pārliecinoši izcīnīja amatnieku
komanda ar rezultātu 88:68. Interesanti, ka šīs spēles pirmo
reizi tiesāja 3 laukuma tiesneši
no Latvijas basketbola līgas un
Baltijas basketbola līgas arbitri.
29.janvarī komandas tikās
vēlreiz, jo divu spēļu summā
uzvarētāju komandas nodrošina
piedalīties pusfinālos! Lielu
pārsteigumu otrajā diena nebija
izņemot otrajā spēlē, kur tikās
Respect you (Gulbene)- Rugāji,
uzvarēja gulbeniešu komanda ar
rezultātu 65:55, bet divu spēļu
summā tomēr spēcīgāki izrādījās
Rugāju novada basketbolisti.
Rezultāti pēc 29.janvāra:
1. LAVE- Rūsiņš divu
spēlu summā ar +39 uzvarēja
LAVE(Alūksne)
2. Respect You (Gulbene)Rugāji divu spēļu summā ar +17
uzvarēja Rugāji
3. Barons R (Balvi)- Rugāji
Juniors divu spēļu summā ar +63
uzvarēja Barons R
4. Diogēns Audio- Ozolmājs/
Amatnieki divu spēļu summā ar
+49 uzvarēja Ozolmājas/Amatnieki

28.-29.janvārī
Balvu
Amatniecības vidusskolā arī interesantas spēles norisinājās par
9.-14.vietu. Spēļu rezultāti:
28.janvārī:
BJSS-2- Vīksna- 33:102
Tilža- Austrumi 2010 (Balvi)
58:61
BJSS- Lokomotīve (Gulbene)
34:70
Vīksna- Tilža 80:66
29.janvārī:
Vīksna- Lokomotīve (Gulbene) 80:61
Tilža- BJSS-2 – 88:40
Lokomotīve (Gulbene)- Austrumi 2010 (Balvi) 66:62
Nākamās spēles norisināsies
4.-5.februārī Balvu Amatniecības
vidusskolā. Spēļu sākums 11:30
Balvu Sporta centra jaunie futbolisti veiksmīgi startē
Ziemeļaustrumu telpu futbola
līgā!
Madonā A grupas (1993.1995.g)
jaunieši aizvadīja
spēles, kur balvēnieši ierindojās
godpilnajā
3.vietā.
Spēļu
rezultāti:
1. Madonas BJSS
4 3 1
0 10:3 10
2. Varakļāni/MBJSS 4 2 1
1
9:9
7
3. SC Balvi
4 2 0
2 14:8
6
4. FB Gulbene 2005 4 2 0
2 13:13 6
5. Ludzas NSS
4 0 0
4
3:16 0
Balvu komandā, kā labāko
spēlētāju
atzina Aleksandu
Sņegovu!
24.janvārī Ziemeļaustrumu
reģiona 2012.gada jaunatnes telpu futbola čempionātā Varakļānos
aizvadītas spēlēs „C” grupā, kur
piedalījās astoņas komandas.
Spēļu rezultāti.
Varakļāni/MBJSS I – Preiļu BJSS
1:5; Varakļāni/MBJSS II – Lud-

zas NSS 5:0; FB Gulbene 2005 II
– Alūksnes BJSS 3:0; FB Gulbene
2005 I – SC Balvi 0:1; Varakļāni
I – Alūksne 6:0; Varakļāni II –
Balvi 0:3; Preiļi – Gulbene II 7:0;
Gulbene I – Ludza 3:0; Varakļāni
I – Gulbene II 7:0; Varakļāni II
– Gulbene I 1:1; Preiļi – Alūksne
11:1; Balvi – Ludza 5:0; Alūksne
– Ludza 2:1; Varakļāni I – Balvi
2:0; Preiļi – Varakļāni II 4:0;
Gulbene I – Gulbene II 5:1;
Balvi - Varakļāni II 1:0; Preiļi
– Varakļāni I 6:1. Līdz ar to
Jāņa Zakarīša vadītie SC Balvi
jaunie futbolisti izcīnīja 3.vietu
un bronzas godalgas. Komandā
spēlēja un vārtus guva Mairis Morozovs 3, Māris Žugs 2, Vadims
Sņegovs 2, Igors Stepanovs 2,
Aleksejs Jemeļjanovs 1, Gvido
Dokāns, Arvis Šaribaiko un
Ņikita Kuzņecovs.
Labākie spēlētāji
komandās: Aldis Džriņš(Preiļi),
Rihards Juška(Varakļāni I),
Māris Žugs(Balvi), Jaroslavs
Mačulis(Varakļāni II), Dāvids
Vašilišuns(Gulbene
I),
Armands Blauvs(Gulbene II),
Ģirts Vasks(Alūksne) un Elvis
Vilnis(Ludza).
Komandu galīgais vērtējums
1. Preiļu BJSS
2. Varakļāni/MBJSS I
3. SC Balvi
4. Varakļāni/MBJSS II
5. FB Gulbene 2005 I
6. FB Gulbene 2005 II
7. Alūksnes BJSS
8. Ludzas NSS

Bērnu sporta diena
parkā

Lai veicinātu bērnu fizisko attīstību un nostiprinātu
bērnu veselību pirmsskolas
izglītības iestādē ,,Sienāzītis’’ 6gadīgo bērnu grupas skolotājas
M.Kacēna
un
A.Bikaviņa
kopā ar Nellijas Cunskas un
Evelīnas Stepanovas jaukajiem,
izdarīgajiem un pārsteigumu
pārpilnajiem vecākiem Ilzi
un Gati, kuri strādā par sporta
skolotājiem Balvu Amatniecības
vidusskolā, nebeidz jau gadus
četrus priecēt bērnus ar dažādām
sporta aktivitātēm.
Šoreiz sporta diena notika
pilsētas parkā. No rīta tika sagatavota trase dažādām aktivitātēm.
Karodziņi norādīja virzienu
tālāko uzdevumu veikšanai, arī
lielie parka koki ar krāsainiem
baloniem pārtapa par sniega

piku mērķi. Parks bija pārvērties.
Veiklākie sacensību dalībnieki
mērķi spēja sasniegt pat 100
reizes.
Neizpalika
arī
jautrās
sacensības un vizināšanās ar
ragaviņām no kalna, kur valdīja
neizsakāms cīņas azarts. Ezerā
peldošie gulbji bija lieliskās dienas skatītāji un līdzjutēji. Parks
virmoja bērnu gavilēs un priekā.
Noslēgumā bērniem mundrumu un spēku pretī jaunām
uzvarām deva sacensību organizatoru sagādātie augļi un siltā
tēja.
Neizsakāma
bija
bērnu
sajūsma, kad, kopā pusdienojot, tika paziņots, par nākamo
pārsteigumu 13. februārī Balvu
Amatniecības vidusskolas sporta
zāle.

Arnis Martusevičš
12.februārī 10:00 Balvu
pamatskolā norisināsies Austrumi 2010 futzāla līgas pēdējās
izšķirošās spēle!

Basketbola spēles par 1.-8.vietu
Laiks
Spēle
datums
4.feb.
11:30
13:00
14:30
16:00
5.feb.

Par 5.-8.v.
Par 5.-8.v.
PUSFINĀLS
PUSFINĀLS

11:30
13:00
14:30
16:00
18.Feb
11:30 Par 7.-8.
13:00 Par 5.-6.
14:30 Par 3.-4.
16:00 FINĀLS

Pāris Mājinieki

Viesi

Norises
vieta

G
H
E
F

RŪSIŅŠ
RESPECT YOU
LAVE
RUGĀJI

RUGĀJI JUNIORS
DIOGENS AUDIO
BARONS R
OZOLMĀJAS/AMATI

AMATNIEKI
AMATNIEKI
AMATNIEKI
AMATNIEKI

F
E
H
G

RUGĀJI
LAVE
RESPECT YOU
RŪSIŅŠ

OZOLMĀJAS/AMATI
BARONS R
DIOGENS AUDIO
RUGĀJI JUNIORS

AMATNIEKI
AMATNIEKI
AMATNIEKI
AMATNIEKI

G pāra
zaudētājs
G pāra
uzvarētājs
E pāra
zaudētājs
E pāra
uzvarētājs

F pāra zaudētājs

Balvu
pamatsk.
Balvu
pamatsk.
Balvu
pamatsk.

F pāra uzvarētājs

Balvu
pamatsk.

H pāra zaudētājs
H pāra uzvarētājs

4.-5.februāra spēles norisināsies Balvu Amatniecības vidusskolas sporta zālē!

Mūsu sportistu starti
Svarcelšanā
Ogres novada sporta centra čempionāts svarcelšanā
28.02.2012.
I vieta 45 kg svara kategorijā
Andrim Ivanovam
II vieta 62 kg svara kategorijā
Nikolajam Starikovam
II vieta 69 kg svara kategorijā
Artūram Berezovam
II vieta 85 kg svara kategorijā
Vilnim Loginam
II vieta 105 kg svara kategorijā
Aigaram Kuprišam
III vieta 69 kg svara kategorijā
Jānim Lauskiniekam
5.vieta 77 kg svara kategorijā
Kalvim Krakopam

Sporta dejas
„Dzitarjūra 2012”, Latvijas
kauss posms 29.01.2012.Rīga
II vieta Latvijas kauss Juniori
E6 klasē Matīsam Zelčam un Samantai Elizabetei Cielakai un D
klasē 4.vieta
I vieta Iesācējiem 2.-3.līmenis
Kristoferam Boldānam un Aletai
Boldānei
Vieglatlētika
Latvijas
čempionāts
daudzcīņās 29.01.2012.Rīga
5.vieta Denisam Groševam B
grupa 2461punkti 5 –cīņā.
9.vieta Ditai Kašai B grupā
2084 punkti 5- cīņā.
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Seminārs par zemes
transformāciju

Par pasta nodaļas darba laika
izmaiņām 2012.gadā
Sakarā ar VAS Latvijas Pasts
pāreju uz piecu darba dienu
nedēļu no 2012.gada 1.janvāra
pasta sūtījumu piegāde klientiem
Briežuciema
pasta nodaļa
P. 9:00 - 12:30
O. 9:00 - 12:30
T. 9:00 - 12:30
C. 9:00 - 12:30
P. 9:00 - 12:30
Se. Sv. -

Egļuciema pasta
nodaļa
P. 10:00 - 13:30
O. 10:00 - 13:30
T. 10:00 - 13:30
C. 10:00 - 13:30
P. 10:00 - 13:30
Se. Sv. -

tiks nodrošināta no pirmdienas
līdz piektdienai.
Sakarā ar Latvijas Pasta
darbības izmaiņām tiks grozīts

darba
laiks
Naudaskalna,
Tilžas, Krišjāņu, Egļuciema,
Briežuciema un Bērzpils pasta
nodaļās.

Bērzpils pasta
nodaļa

Tilžas pasta
nodaļa

P. 8:30 - 13:30
O. 8:30 - 13:30
T. 8:30 - 13:30
C. 8:30 - 13:30
P. 8:30 - 13:30
Se. Sv. -

Krišjāņu pasta
nodaļa
P. 9:00 - 12:30
O. 9:00 - 12:30
T. 9:00 - 12:30
C. 9:00 - 12:30
P. 9:00 - 12:30
Se. Sv. -

P. 9:00 - 12:30
O. 9:00 - 14:30
T. 9:00 - 14:30
C. 9:00 - 14:30
P. 9:00 - 14:30
Se. Sv. -

Naudaskalna
pasta nodaļa
P. 8:00 - 11:30
O. 8:00 - 11:30
T. 8:00 - 11:30
C. 8:00 - 11:30
P. 8:00 - 11:30
Se. Sv. -

Projekts par jauniešu prasmēm
Balvu novadā 2012.gada
janvārī Balvu novadā ir uzsākta
apakšprojekta „Prasmes ceļā
uz
patstāvību”
ieviešana.
Finansējuma
saņēmējs
un
apakšprojekta
īstenotājs
ir
biedrība „Bērnu un jaunatnes
interešu centrs”, Naudaskalns,
Balvu pagasts, Balvu novads,
sadarbībā ar partneriem - Balvu
novada pašvaldību un biedrību
„Latvijas Sarkanais Krusts”.
Apakšprojekta
vispārējais
mērķis ir veicināt pilsoniskās
sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību
mazināšanā ar aktivitātēm, kas
uzlabo dzīves kvalitāti bērniem
un jauniešiem, kuri pakļauti
sociālās atstumtības riskam.
Apakšprojekta tiešie mērķi
ir:
• veidot praktiskās iemaņas
bērniem un jauniešiem vecumā
no 13 līdz 18 gadiem, veicot
praktiskās apmācības dzīves
kvalitātes uzlabošanai;
• izzināt Latvijas novadu amatu meistaru pieredzi un prasmes,
lai veicinātu sociālās atstumtības

un nabadzības riskam pakļauto
grupu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos un aktivitātēs;
• izstrādāt un īstenot sporta
programmu, kas palīdzēs bērniem
un jauniešiem, kā arī bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem
un jauniešiem pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās, pilnveidot
sevi un veiksmīgi integrēties
sabiedrībā;.
• informēt par iespēju
iesaistīties brīvprātīgo kustībā,
īstenojot dažādas labdarības
aktivitātes un akcijas, kas veicina
pilsonisko līdzdalību un sociālo
integrāciju sabiedrībā;
• veicināt nevalstiskā un
publiskā sektora sadarbību,
īstenojot
apakšprojekta
aktivitātes.
Projekta mērķa grupa ir 37
Balvu novada bērni un jaunieši.
Galvenās aktivitātes būs
apmācības “Laika un naudas
līdzekļu plānošana”, radošās
darbnīcas (ēdienu gatavošana,
galda kultūras apgūšana ,labas
uzvedības prasmju iegūšana,
rokdarbi, apģērbu labošana, mājas

7.

tekstils, dzīvesvietas remonta
veikšana un iekārtošana, pirmās
palīdzības sniegšana, seminārs
“Atbalstīsim un palīdzēsim”,
radošo darbu izstāde ”Mēs varam daudz ar savām rokām!”,
sporta diena ar nakts diskotēku
“Veselīgi atpūtīsimies kopā!”,
neformālas bērnu un jauniešu atbalsta grupas izveide, ekskursiju
cikls - Latvijas novadu amatu
meistaru pieredzes un prasmju
izzināšana, peldēšana baseinā.
Paredzēts arī telpu remonts.
Apakšprojekta īstenošanas
vieta ir Raiņa iela 52, Balvos.
Projekta ietvaros veidos un
attīstīs patstāvīgās dzīves prasmes, piedāvās lietderīgu brīvā
laika
pavadīšanu,
veicinās
motivāciju un pašnovērtējumu,
fiziski
aktīvu
dzīvesveidu,
integrāciju darba tirgū un
sabiedrībā, veidos saikni starp
valsti, pašvaldību, sabiedrisko
sektoru un iedzīvotājiem.
Šī publikācija ir veidota ar
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild
biedrība „Bērnu un jaunatnes
interešu centrs”.
Rudīte Krūmiņa,
projekta vadītāja

LLKC Balvu nodaļa rīko
semināru par aktuālu jautājumu –
kas darāms , lai lauksaimniecībā
izmantojamo zemi / LIZ/
transformētu uz citu izmantošanas
veidu /piem. mežs/, notiks
tikšanās
ar Austrumlatgales
Virsmežniecības speciālistiem
par mežu apsaimniekošanas
jautājumiem / koku ciršanas
apliecinājums u.c./

Lektori no ZARLP, MKPC,
VZD, VNĪ, VMD. Seminārs notiks Balvos, Brīvības ielā 46a
ZARLP Balvu sektora zālē 2012.
gada 27. janvārī plkst. 10.00,
aicinām piedalīties visus meža
īpašniekus un lauksaimniecības
zemju apsaimniekotājus, jo
minētie jautājumi saistās ar zemes
nodokli, platību maksājumiem.

Lauku atbalsta dienesta
paziņojums
Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos uz Kredītu
fonda līdzekļu aizdevumiem
saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.664 “Kārtība, kādā tiek
administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu”.
Kredītu fonda mērķis ir
veicināt kredītresursu pieejamību
lauksaimniecības
un
lauku
attīstības investīciju projektiem.
Šī mērķa īstenošanai lauksaimnieki varēs saņemt aizdevumu
Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai. Aizdevumi tiks
izsniegti eiro vai latos.
Kredītu fonda aizdevumi tiek piešķirti šādos Lauku

attīstības programmas 2007.2013. gadam pasākumos:
1.
pasākumā
“Lauku
saimniecību modernizācija”
ar kopējo publisko finansējumu
4 719 976,64 LVL (četri miljoni septiņi simti deviņpadsmit
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit
seši lati un 64 santīmi) apmērā;
2.
pasākumā
“Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai” ar kopējo publisko
finansējumu 1 000 000,00 LVL
(viens miljons lati un 00 santīmi)
apmērā.
Pieteikšanās uz trešo kārtu
notiks no 2012.gada 24.janvāra
līdz 2012.gada 31.decembrim.
Iesniegumi Kredītu fonda līdzekļu
saņemšanai jāiesniedz bankās
vai krājaizdevu sabiedrībās līdz
2012. gada 31. decembrim.

iRobots jau Balvos

Paplašina pretendentu loku lauku
saimniecību modernizācijas atbalstam
Valdība
apstiprināja
Zemkopības ministrijas (ZM)
izstrādātos grozījumus Ministru
kabineta (MK) 2010. gada 1.
novembra noteikumos Nr.1026
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku
saimniecību modernizācija”.

Izmaiņas noteikumos paredz,
ka atbalsta pretendentam – fiziskai personai, kas plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu
lauksaimniecības
produktu
ražošanu, jānodibina zemnieku
saimniecība vai jāiegūst komersanta statuss ne vēlāk kā sešu
mēnešu laikā pēc tam, kad stājies
spēkā lēmums par projekta ies-

nieguma apstiprināšanu. Šobrīd
noteikumi paredz, ka atbalsta
pretendentam jāiegūst komersanta statuss. Izmaiņas noteikumos
dos iespēju pasākuma „Lauku
saimniecību modernizācija” atbalsta pretendentiem kā vienu no
saimnieciskās darbības formām
saimniecības izveidei izvēlēties
arī zemnieku saimniecību.

Balvu novada pašvaldība rakstiskā izsolē izsola
nomas tiesības uz šādu nedzīvojamo telpu:
Telpa ar kopējo platību 13.3
m2, kas atrodas pēc adreses
Pansionāta apbraucamā iela
1- 60, „Celmene”, Kubulu pagasts, Balvu novads. Nosacītā
nomas maksa LVL 1.00 mēnesī.
Iznomāšanas termiņš 7 gadi.
Ar
izsoles
noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā

www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
pārvaldē, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu sākot ar
2012.gada 2.februāri līdz 2012.
gada 9.februāra plkst.09.00.
Šajā pat laikā interesanti var
veikt izsolāmās telpas apskati
iepriekš saskaņojot ar Balvu
novada pašvaldības Pansionāta

„Balvi” direktoru Pēteri Supi
(tel.29105625).
Pretendenti
pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajā
pārvaldē,
Bērzpils ielā 1A, Balvos katru
darbdienu līdz 09.02.2012. plkst.
09.00, vai Pansionātā „Balvi”.

2011./2012.gadu
mijas
Brīvprātīgā iRobota konkursa
balsošana ir beigusies! Vislielāko
sabiedrības atbalstu ir guvusi
Yamaha mūzikas skola Balvos,
Balvu muižā, kur mazajiem
bērniem nodarbības notiek uz
grīdas paklājiem un regulāra
grīdas uzkopšana ir īpaši aktuāla.
24.janvārī mazais iRobotiņš
ieradās savās jaunajās mājās
Brīvprātīgo aktivitātes ar to

nebeidzas. Pateicoties sabiedrības
atbalstam ar aktīvu balsošanu,
tuvākajā laikā Brīvprātīgais
palīgs paziņos par to, kur vēl dosies uzkopt dzīves telpu. Sekojiet
līdzi informācijai MansRobots.
lv.
Vārdi materializējas. Brīvprātīgais iRobots dodas pie
saviem jaunajiem saimniekiem.
Paldies, ka tu esi labs!

Balvu Valsts ģimnāzijā
2012.gada 25.februārī
plkst.18:00

Žetonu vakars

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

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 6.februāris

A F I Š A

Balvu novada gada balva kultūrā
,,Mūsu lepnums 2011”

Balvu Kultūras un atpūtas centrs līdz 15.februārim veic aptauju, lai noskaidrotu Balvu pilsētas un
pagastu vislabāko kultūras pasākumu 2011.gadā, ,,Gada cilvēku kultūrā-2011”, kā arī cilvēku, kurš visu
savu mūžu atdevis kultūrai un „Gada pašdarbības kolektīvs – 2011”. Anketas par pilsētu var aizpildīt gan
elektroniski Balvu mājas lapā, gan papīra veidā, saņemot un nododot anketas Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Anketas par pagastiem var saņemt pie katra pagasta kultūras darba organizatora. Ja būsi centīgs
un aizpildīsi šo anketu, varbūt tieši Tu saņemsi balvu izlozes kārtībā.
1. Labākais kultūras pasākums Balvu pilsētā: (apvelc 3 tavuprāt vislabākos)
• ,,Mūsu talanti 2011”
• Talantu un modes festivāls „Pa modes pakāpieniem”
• Balvu pilsētas 83.dzimšanas dienas sarīkojums „Man patīk dzīvot Balvos”
• ,,Mis un Misters Balvi 2010”
• Spēļu programmu vadītāju saspēle „No smieklu kules”
• VII Latvijas ,,Lustu” salidojums
• Mazo vokālistu konkurss „Balvu Cālis”
• Lieldienas pasākums
• ,, Nāc, dziedi dejo līdz!”
• Bērnu un jauniešu radošais festivāls „Sapņu karuselis”
• ,,Lāču dienas Balvos”
• Bērnības svētki
• III Starptautiskais teātru klasiskās dramaturģijas festivāls „Ķiršu dārzs”
• Deju mūziķu parāde Balvu parkā „Vasaras ASSORTI”
• Balvu Novada svētki
• XII Balvu kamermūzikas festivāls
• Eiropas deju kopkoncerts „Mārtiņrožu sveikas”
• Valsts proklamēšanas dienas sarīkojums „Ar mīlestību Latvijas zemei”
• Uguntiņa un Gaismiņa aicina uz bērnu eglīti
• Cits (ieraksti, kurš)________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Gada cilvēks kultūrā Balvu pilsētā. (Nosauc vārdu, uzvārdu. Kāpēc tieši šis cilvēks?)
3. Mūža ieguldījums kultūrā Balvu pilsētā. (Nosauc vārdu, uzvārdu. Kāpēc tieši šis cilvēks?)
4. Gada pašdarbības kolektīvs Balvu pilsētā. (Nosauc kolektīvu, ja zini arī kolektīva vadītāja vārdu,
uzvārdu. Kāpēc tieši šis kolektīvs?)
Tālrunis________________________
Aizpildīto anketu sūtīt: līdz 15.02.2012 aijap@sveiks.lv vai iesniegt Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
Pateicībā par sapratni, Balvu Kultūras un atpūtas centra kolektīvs

Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs
Ziemeļaustrumu
nodaļa
Balvu birojs
Apmeklētājus pieņem
Balvos, Brīvības ielā
46a LLKC Balvu
nodaļas telpās
Pieņemšana
ceturtdienās
9:00 – 11:00
Sniedz konsultācijas
par mežu
apsaimniekošanas
jautājumiem
un pieņem pieteikumus maksas
pakalpojumiem
zvanīt 26117578
Ginta Ābeltiņa,
e-pasts ginta.abeltina@mkpc.llkclv vai
26314426 Aigars
Berkolds,
e-pasts:
aigars.berkolds@
mkpc.llkc.lv

Līdz š.g. 20. februārim sociālā servisa
3. stāvā bērni ar īpašām vajadzībām vēl
var saņemt saldumu paciņas.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Balvi
1. februārī plkst.15.00 tikšanās ar dzejnieci Andru Manfeldi Balvu Centrālajā bibliotēkā.
2.februārī plkst. 16.00 Daugavpils teātra izrāde bērniem „Kaķu
nams” Biļetes cena iepriekšpārdošanā Ls 1,50, izrādes dienā Ls 2,00.
plkst. 19.00 Daugavpils teātra izrāde pieaugušajiem ,,Mīlestība vai
nauda” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes cena Ls 3.00.
2. februārī Tautas kalendārs – literatūras izstāžu cikls 2. februārī
– Sveču diena jeb Vēja diena Balvu Centrālajā bibliotēkā.
2. februārī Zigrīdas Ilenānes gleznu izstāde Balvu novada
muzejā.
4. februārī plkst. 14.00 Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās
„Lecam pa vecam, lecam pa jaunam IX”-koncerts pansionātā
„Balvi”.
11. februārī plkst. 20.00 Skaistumkonkurss “Mis un Misters Balvi 2011” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu cenas
iepriekšpārdošanā sākot no Ls 3,00.
15. februārī plkst. 16.00 Jautra un muzikāla Valmieras kinostudijas izrāde bērniem „Pingvīni nāk” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
16. februārī Jauno grāmatu diena Balvu Centrālajā bibliotēkā.
19. februārī plkst. 14.00 Netradicionālo slīdmodeļu parāde
„SLĪDONIS 2012”. Pasākums notiek Ezera ielā 4, pretim SIA „Automs”.
No 21.-23. februārim Informācijas stunda „Internets ir visiem
draugs, piesargies, lai nekļūst drauds!” Balvu Centrālajā bibliotēkā.
4.-6.klasēm.
No 22. februāra 1 reizi nedēļā Pasaku priekšā lasīšana „Lasīsim
kopā” Balvu Centrālajā bibliotēkā (1.-2. klasei).
23. februāris Jauno grāmatu diena Balvu Centrālajā bibliotēkā.
24. februārī plkst. 19.00 Izklaides un humora koncertšovs
„Dziedi savai pilsētai” Balvu Kultūras un atpūtas centrā Biļetes cena
iepriekšpārdošanā Ls 3,00, pasākumā dienā Ls 4,00.
24. februārī Pagraba stāsti. Tēma: ”Balvu pilsētas vadītāji”. Balvu novada muzejā.
25. februārī plkst. 18.00 Žetonu vakars Balvu Valsts ģimnāzijā.
Balvu novada muzejā:
Tradīciju kalendārs. Sveču mēnesis.
Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”.
Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”.
Izstāde „Latgales partizānu pulks”.
Balvu pagasts
26. februārī Meteņdienas pasākums Balvu pagasta Pilskalnā.
Neizpaliks arī pārsteiguma balvas.
Bērzkalnes pagasts
2.februārī plkst.18.00 Iedzīvotāji tiek laipni aicināti uz sveču
liešanas pasākumu.
14. februārī plkst. 18.00 Valentīndienas disenīte bērniem pagasta
Kultūras pasākumiem paredzētajās telpās.
19. februārī plkst. 12.00 Meteņdienai veltīts pasākums pagasta
sporta un atpūtas laukumā.
Bērzpils pagasts
No 3. līdz 16. februārim Pērļotāju pulciņa dalībnieku darbu
izstāde Bērzpils pagasta saieta namā.
Lazdulejas pagasts
18. februārī plkst. 13.00 Pasākums „Sniegotā ģimeņu diena”.
Krišjāņu pagasts
14. februārī „Romantiskais kino vakars” Krišjāņu pamatskolas
telpās. Iedzīvotāji tiek laipni aicināti uz filmas skatīšanos romantiskā
gaisotnē uz lielā ekrāna.
Kubulu pagasts
2. februārī Daces Teilānes fotogrāfiju izstāde „Balvu novads no
putna lidojuma”. Kubulu kultūras nama mazajā zālē.
4. februārī plkst. 16.00 Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās
„Lecam pa vecam, lecam pa jaunam IX” koncerts.
11. februārī plkst. 17.00 Nikolaja Puzikova koncerts Kubulu
kultūras namā. Ieejas maksa no 1,00 līdz 2,00 Ls.
Tilžas pagasts
1.februārī Rokdarbu izstāde Tilžas kultūrvēstures un tūrisma
centrā
2.februārī Radošā darbnīca Tilžas kultūras namā „ Darinājumi no
PET pudelēm”. Interesenti laipni aicināti!
10. februārī plkst. 19.00 Pozitīvu emociju šovs „Popiela piestāj
Tilžā”. Pēc pasākuma plkst. 21.00 diskotēka Tilžas kultūras namā.
14. februārī plkst. 10.00 Valentīndienas tirdziņš Tilžas Kultūras
namā.
17. februārī plkst. 19.00 Baltinavas dramatiskais kolektīvs viesojas ar Danskovītes komēdiju „Ontons i sābri”. Ieejas maksa 1,50,
skolēniem 1,00.
Vectilžas pagasts.
12. februārī plkst. 20.00 Atpūtas vakars Vectilžas sporta un
atpūtas centrā ,,Es savā ziedā mīlestību nesu”, spēlē grupa „Otto”.
Dalības maksa Ls 2,00.
Vīksnas pagasts
4. februārī plkst. 18.00 Vīksnas Tautas nama atklāšanas
pasākums pēc renovācijas. Pēc pasākuma plkst. 20.00 balle kopā ar
grupu „Ceļā”.
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