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Atver dvēseli dievišķai gaismai

Svinīgā atmosfērā – ar
svecēm un ziediem rotātā zālē,
ar skaistām un no sirds teiktām
uzrunām, ar dzeju un mūziku
notika sadraudzības pusdienas.
Tās Balvu Kultūras un atpūtas
centrā 8. februārī rīkoja Balvu
novada pašvaldība. Sadraudzības
pusdienās novada reliģisko
draudžu
vadītājus,
novada
Domes deputātus un pašvaldības
vadību bija aicinājis Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Pasākums
izskanēja
ar
devīzi – dvēselei ir jāatveras
kā pumpuram, lai tajā ieietu
Dievišķā gaisma un tā varētu
uzziedēt.
Atklājot svinīgo tikšanos,
Andris Kazinovskis atzīmēja,
ka šī tikšanās jau sen iecerēta un
notiek Balvu pilsētas dzimšanas
dienas veltīto pasākumu ietvaros. Priekšsēdētājs uz sarunu
bija aicinājis novada garīgās
un laicīgās varas līderus, viņš

rosināja izteikt savas pārdomas
par sadraudzību un sadarbību.
Skanēja Svēto rakstu vārdi, kuru
fragmentus lasīja Balvu novada
Domes deputāti Anita Petrova,
Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina
un Raimonds Bombāns, novada izpilddirektore Inta Kaļva.
Pasākuma noskaņu bagātināja
garīgā mūzika, ko lieliski
izpildīja dziedātājas Anastasija
Ločmele un Aija Nagle, pianists
Viktors Bormanis, dziedātāja un
ģitāriste Astra Ločmele - Ambarova. Kristīnes Ercikas un Andra Kaļiņina izpildījumā skanēja
dzeja. Uzrunas teica Daugavpils
diacēzes bīskaps Einārs Alpe,
mācītāji Mārtiņš Vaickovskis,
Kaspars Donis, Mihails Voronovs
un priesteris Oļģerts Misjūns.
Pasākumu vadīja Balvu kultūras
un atpūtas centra direktore Anita
Strapcāne.
Klātešos aizkustināja bīskapa Eināra Alpes sirsnīgie un
svētošie vārdi, kas aicināja un

reizē sniedza veldzējumu un
mierinājumu.
- Lai mūsu Dievs Tēvs svētī
jūs turpmāk, svētī novadu un
pilsētu,- ar šādu vēlējumu savu
uzrunu Balvu Kultūras un atpūtas
centrā notikušās sadraudzības
pusdienas sāka baptistu draudzes
mācītājs Mihails Voronovs. Viņš
sacīja: - Tikai smagos laikos,
kā tas ir arī pašlaik, varam
redzēt, ko esam darījuši nepareizi, kā esam pārkāpuši Dieva
likumus. Mācītājs atgādināja,
ka Dievs ir devis mūsu zemei
brīvību, tā ir jāprot nosargāt. Par
to jādomā visiem ,visai Latvijas tautai ir jārūpējas par savu
zemi. Pašreizējā situācijā aktuāli
skanēja viņa teiktais par to, ka par
mūsu Dzimteni, par mūsu zemi
jārūpējas visiem mūsu zemes
cilvēkiem, lai arī kādu tautību
viņi pārstāvētu.
Baznīcu pārstāvji atgādināja,
ka Dievs ir mūsu sirdīs, ka tas
ir svarīgs katram, aicināja darīt

labus darbus, jo „tos darot mēs
vienojamies ar Dievu”.
Svētās Annas Romas katoļu
baznīcas mācītājs no Bēržu
draudzes Olģerts Misjūns un citi
mācītāji pateicās Andrim Kazinovskim un visa novada vadībai
par atbalstu un sadarbību.
Pasākums
noslēdzās
ar
kopīgu aizlūgumu par novadu,
par jauno paaudzi, par cilvēku
saskanīgu un labu dzīvi.
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis nobeigumā teica,
ka viņš palīdzēs īstenot mācītāju
ierosinājumu par novada vadības
un draudžu vadītāju regulāru
tikšanos un domu apmaiņu. A.
Kazinovskis pateicībā dāvāja
viesiem simbolisku dāvanu – Balvu vilku un novada kalendāru, ar
ziediem sakarā ar meitiņas Elizabetes piedzimšanu sveica Balvu
evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītāju Mārtiņu Vaickovski.

BALVI VAR
2012.
gadu
novada
pašvaldības
projektu vadītāji uzsākuši
ar jaunām
iestrādnēm
un atbalstītiem projektiem (no Ziemeļaustrumu
lauksaimniecības pārvaldes
ir saņemts apstiprinājums
šādu projektu atbalstam):
- “Balvu novada pašvaldības
ceļu
„Brinkene1-Akmeņkalni”,
„Gobusala-Guznava”
posmu
rekonstrukcija” (projekta iesnieguma Nr.11-07-L32100000238);
- “Tilžas internātpamatskolas katlu mājas rekonstrukcija” (projekta iesnieguma
Nr.11-07-L32100-000240);
- “Bērnu rotaļu laukuma
izbūve Vectilžā” (projekta iesnieguma Nr.11-07-L32100000242);
- “Krišjāņu Tautas nama
rekonstrukcija” (projekta iesnieguma Nr.11-07-L32100000246);
- „Kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšana
un
saglabāšana Balvu Valsts
ģimnāzijas muzejā” (projekta
Nr.
11-07-LL04-L413202000024);
- no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas saņemts apstiprinājums
projektam;
- “Gaismas objektu nomaiņa Balvos” (identifikācijas Nr.
KPFI-13/25).
Īstenojot šos projektus,
sakārtotus un renovētus objektus iegūs gan Kubulu,
Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas
un
Krišjāņu pagastu
iedzīvotāji, gan Balvu pilsētas
iedzīvotāji.
Balvu novada pašvaldības
Finanšu un attīstības
nodaļa

,,Vizu, vizu, Metenīti!”
Laikā, kad īsās ziemas dienas
sāk stiepties garākas un laiks
sāk griezties uz pavasara pusi,
latvieši svin Meteņus. Tos visi
gaida ar prieku, jo beidzas garie
ziemas vakari, cilvēku domas
pārslēdzas uz pavasara darbiem.
Arī Vectilžas pagastā pie sporta un atpūtas centra 22.februārī
notika Meteņu svinēšana, kur
atvadas ziemai teica gan mazie,

gan lielie. Visiem bija iespēja
iepazīt
latviešu
gadskārtu
svētkus, to norisi un tradīcijas.
Ķekatniekus sagaidīja saimniece,
kurdama pavardā uguni mielasta
pagatavošanai. Tika skandētas
tautasdziesmas, ticējumi par
meteņiem. Sevišķi lielu prieku
bērniem sagādāja vizināšanās
no kalna. Pasākuma noslēgumā
saimniece visus cienāja ar miežu

grūbu biezputru.
Ziema šogad tik stalta, balta
un vizuļiem rotāta. Skaisti! Bet
gadskārtas ritenis rit savu gaitu,
un saulīte kāpj arvien augstāk
kalnā. Katra diena nes mūs pretī
pavasarim!
Maruta Arule,
Vectilžas pagasta kultūras
pasākumu organizatore
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Atkal attīstības budžets

Jaunais – 2012. gada budžets, ko apstiprinājām novada Domes
sēdē, ir pašvaldības darbības finansiālais pamats, kas ietver novada
finansiālos ieņēmumus un izdevumus. Novada budžeta līdzekļi šogad
nav palielinājušies, tie ir pagājušā gada līmenī.
Izskatot budžeta projektu, ņēmām vērā katras pašvaldības iestādes
izdevumus, kas nepieciešami, lai tā varētu pienācīgi funkcionēt. Protams, iestāžu vajadzības pēc remontiem, renovācijām, iekārtu iegādēm
pārsniedza mūsu iespējas, bet mēs lielāko tiesu esam atraduši iespējas
pamatvajadzības nodrošināt. Neliela īpatnība ir tā, ka šogad budžetā
ir paredzēti vairāk kā 100 000 lati, kas ir kā rezerve. Paralēli sastādīts
saraksts ar visu iestāžu un pagastu vajadzībām. Ja budžeta ieņēmumi
tiks pārpildīti, izdarīto darbu būs vairāk. Par šo līdzekļu izlietojumu lemsim vēlāk, tos paredzot sarakstā minēto attīstības pasākumu
finansēšanai.
Izvērtējot budžetu, daži deputāti norādīja uz it kā esošu
administratīvo līdzekļu palielinājumu. Patiesībā jāsaprot, ka lielāki
skaitļi šajā sadaļā ir tāpēc, ka tajos iekļautas arī tās izmaksas, kas
iepriekš bija saimnieciskajai pārvaldei.
Netika aizmirsta sadaļa par mūsu novada attīstību. Ir zināmi
konkrēti darbi, kas aptver ikvienu pagastu, Balvu pilsētu. Domes
speciālisti, sastādot budžetu, maksimāli centās sabalansēt budžeta
iespējas ar vajadzībām un novada attīstībai nepieciešamajām
investīcijām. Ir paredzēti konkrēti darbi izglītības iestādēs – skolās un
pirmskolas izglītības iestādēs. Tam paredzētie līdzekļi tiks ieguldīti
visa novada teritorijā .
Arī šogad ir paredzēts turpināt Eiropas struktūrfondu apguvi. Jau
apstiprināti šādi projekti:
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk-ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros
līdzfinansētais projekts ”Balvu novada pašvaldības ceļu „BrinkenelAkmeņkalni”, „Gobusala-Guznava” posmu rekonstrukcija”;
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam
Pasākuma ietvaros līdzfinansētais projekts „Tilžas internātpamatskolas
katlu mājas rekonstrukcija”;
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam
Pasākuma ietvaros līdzfinansētais projekts „Bērnu rotaļu laukuma
izbūve Vectilžā”;
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam
Pasākuma ietvaros līdzfinansētais projekts ”Krišjāņu Tautas nama rekonstrukcija”;
Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts
„Gaismas objektu nomaiņa Balvos”.
Bet tie nav visi. Gaidām arī apstiprinājumu citiem projektiem. Projektu īstenošanai no Eiropas Savienības fondiem paredzēts
piesaistīt līdzekļus 450 700 latu apmērā. Šogad paredzēts turpināt
iesāktos projektus 2,1 miljona latu apmērā.

Aicina parakstīt “Labas
gribas manifestu”!
13. februārī Rīgas pilī Valsts
prezidents Andris Bērziņš, Dr.
Theol. Juris Rubenis, Saeimas
deputāts Ilmārs Latkovskis, kā arī
manifesta atbalstītāji parakstīja
Labas gribas manifestu. Manifestu parakstījuši Daiga Bērziņa,
Varis Brasla, Daina Bruņiniece,
Mihails Gruzdovs, Jānis Jubalts,
Renārs Kaupers, Pēteris Kļava,
Marina Kosteņecka, Ilmārs Latkovskis, Māris Mihelsons, Marija Naumova, Gļebs Panteļejevs,
Māris Saukāns, Jānis Stradiņš,
Ingars Viļums.
Manifesta idejas aizsākums
ir tēzes, kuras Juris Rubenis iesniedza Valsts prezidentam un
Saeimas Sabiedrības saliedētības
komisijai Rīgas pilī 2012.gada
7.februārī diskusijas „Garīgā dimensija un politika” laikā. Valsts prezidents, konsultējoties ar
tēžu autoru un Saeimas komisi-

jas vadītāju Ilmāru Latkovski, pieņēma lēmumu uzrunāt
atsevišķus sabiedrībā pazīstamus
cilvēkus ar aicinājumu parakstīt
manifestu. Pēc tā sākotnējās
parakstīšanas Valsts prezidenta
kanceleja organizē iespēju, lai
manifestam varētu pievienoties
plašāka sabiedrība - ikviens, kas
to vēlēsies.
Sākot no 14.februāra, Valsts
prezidenta kancelejā ir iespēja
ikvienam Latvijas iedzīvotājam
parakstīties zem tā darba dienās
no 9:00-17:00.
Labas gribas manifestu būs
iespējams parakstīt arī Balvu
novada Domē (2. stāvā), Balvu
centrālajā bibliotēkā, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, Balvu
Sociālajā dienestā un visās Balvu
novada pagastu pārvaldēs līdz
15.martam.

Par Balvu novada pašvaldības
2012.gada budžetu
Balvu
novada
finanšu
sistēmas galvenā sastāvdaļa ir
pašvaldības budžets – lielākais
centralizētais naudas posms, kas
atrodas pašvaldības rīkojumā.
Tas ir pašvaldības darbības
finansiālais pamats un finanšu
instruments, ar kuru tā nodrošina
savu autonomo funkciju izpildi,
kā arī veic
ekonomisko un
sociālo vajadzību sabalansēšanu
ar pašvaldības finansiālajām
iespējām. Pašvaldības budžets
nav nemainīgs un konstants lielums gada garumā, tas atbilstoši
ieņēmumu izpildei un ekonomiskai situācijai, tiks precizēts
un papildināts, lai nodrošinātu
optimālus
risinājumus
novada mērķu un prioritāšu
sasniegšanai.
Pašvaldības budžets sastāv
no pamatbudžeta un speciālā
budžeta. Pašvaldības budžeta
ieņēmumi veidojas no nodokļu
un nenodokļu ieņēmumiem, valsts dotācijām un mērķdotācijām,
iestāžu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem, kā arī pašvaldības
speciālā budžeta ieņēmumiem.
Speciālais budžets ir budžeta daļa,
kura ieņēmumus veido īpašiem
mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi.
Lielāko
pamatbudžeta
ieņēmumu
daļu
sastāda
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 34,1% no kopējiem ieņēmumiem.
Lai gan 2012.gadā valsts garantē
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieskaitījumu 98% no noteiktā un
palielinājusi nodokļa procentuālo
sadalījumu pašvaldībām, taču tā
samazinājusi atbalstu trūcīgajiem
un
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem,
finansējumu
pedagogu
darba
samaksai,
Tilžas
internātpamatskolas
uzturēšanai,
pansionāta
iemītnieku uzturēšanās izmaksu
segšanai kopā par vairāk kā 200
tūkstošu latu, kas jākompensē
pašvaldībai.
Mērķdotāciju
no
valsts budžeta un dotācijas no
pašvaldību izlīdzināšanas fonda īpatsvars sastāda attiecīgi
18,7% un 19,6%. Salīdzinot ar
2011.gada sākumu, 2012.gadā
samazinās mērķdotācijas no valsts budžeta par 152,4 tūkstošiem
latu. Galvenokārt tas skaidrojams
ar Tilžas internātpamatskolas
finansējuma
samazinājumu
par 88,9 tūkstošiem latu un
mērķdotācijas izglītības funkciju
nodrošināšanai samazinājumu
novada izglītības iestādēs.
Projektu īstenošanai no
ES fondiem plānots piesaistīt
līdzekļus 450,7 tūkstošu latu
apmērā un turpināt uzsāktos
projektus Ls 2,1 milj. latu
vērtībā. Šajā gadā apgūs projekta līdzekļus – Balvu pilsētas
ielu rekonstrukcija stratēģiski
nozīmīgu objektu sasniedzamības
nodrošināšanai, Gaismas objektu
nomaiņa Balvos, Bērzpils pagasta ielu un ielu apgaismojuma
rekonstrukcija, Krišjāņu Tautas
nama rekonstrukcija, sociālās
rehabilitācijas projekts Balvu
pansionātā, bērnu spēļu un sporta
laukumu labiekārtošana Krišjāņu,

Bērzpils, Vectilžas pagastos, kā
arī kultūras un sporta aktivitātes
pārrobežu programmas ietvaros
un aktualizēsim LEADER projektu apguvi novadā.
Speciālais budžets ietver
īpašiem mērķiem iezīmētos
līdzekļu avotus – dabas resursu
nodokli, mērķdotācijas no valsts
budžeta pašvaldības autoceļu
fondam, kā arī saņemtos ziedojumus un dāvinājumus pašvaldībai.
Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums tiek plānots noteiktu
pasākumu realizācijai. Speciālā
budžeta plānotie ieņēmumi
2012.gadā prognozēti Ls 138,6
tūkstošu latu apmērā, kas ir par
29.7% mazāk kā 2011.gada
izpildes rādītāji. Plānoto Autoceļu
(ielu) fondu līdzekļi, salīdzinot ar
2011.gadu, ir samazināti par 33
425 Ls, finansējums autoceļiem
krītas.
Pašvaldības
konsolidētā
budžeta izdevumi 2012.gadā
plānoti Ls 9 785 024 apmērā untiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai –
pašvaldības pārvaldes, izglītības,
kultūras, sporta iestāžu, sociālā
dienesta uzturēšanai, pabalstiem
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem,
pasākumu
finansēšanai un infrastruktūras
uzturēšanai.
Lielākā pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pozīcija
ir izglītības sfēra, kas sastāda
37,4% no kopējiem izdevumiem. Finansējums paredzēts
izglītības iestāžu uzturēšanai,
pedagogu darba samaksai, kā
arī vienreizējiem pasākumiem
- Tilžas pirmsskolas izglītības
iestādes remontam, Bērzpils
vidusskolas jumta nomaiņai,
cīņu zāles remontam Balvu pamatskolā, pirmsskolas

izglītības iestādes „Pīlādzītis”
elektroinstalācijas sakārtošanai
un citiem darbiem.
Pašvaldības budžetā 2012.
gadam novada teritorijas un
mājokļu
apsaimniekošanai
izdevumi plānoti 17.9% no
kopējiem pašvaldības izdevumiem. Papildus līdzekļi piešķirti
pilsētas labiekārtošanai, skvēra
apgaismojuma
atjaunošanai,
lietus notekūdeņu sistēmas
sakārtošanai,
kapsētu
koka
kāpņu pārbūvei. Projektam
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Tilžas pagasta Tilžas ciemā”
paredzēti līdzekļi ir 428 tūkstoši
latu.
Sociālās aizsardzības izdevumi 2012.gadā plānoti 1, 3
miljonu latu apmērā jeb 13,3%
no kopējiem budžeta izdevumiem. Sociāliem pabalstiem un
palīdzībai maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem paredzēti 337 375
latu jeb 25.9 % no nozares izdevumiem.. Pārējais finansējums
novirzīts sociālo pakalpojumu
iestāžu darbības nodrošināšanai,
sociālās aizsardzības pasākumu
projektu realizācijai, sociālās
dzīvojamās mājas izdevumu
daļējai apmaksai, norēķiniem
par citu pašvaldību sociālās
palīdzības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem,
pansionāta
”Balvi” darbības nodrošināšanai
piešķirts 557 966 latu.
Ekonomiskās
darbības
nodrošināšanai
apstiprināti
asignējumi 2012.gadam 1,3
miljonu latu apmērā jeb 13.3
% no kopējiem izdevumiem.
Tiek uzsākti un turpināti projekti
autoceļu
sakārtošanai
novadā par summu 870 tūkst.
latu. Pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa centrs”
budžets ir Ls 65 554. Norēķiniem

Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā, %
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par apkuri Balvu pilsētā atvēlēti
vairāk kā 100 tūkstoši latu.
Pašvaldības budžetā paredzēti
izdevumi 804 tūkstoši latu
apmērā pasākumiem pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, kas
sastāda 10,3% no kopējiem
izdevumiem. Izpildvaras funkciju administrēšanai, ko veic
Balvu novada
pašvaldība,
noteikti
asignējumi
574,6
tūkstoši latu, pagastu pārvaldēm
administratīvo funkciju veikšanai
Ls 229 596. Izpildvaras izdevumu pieaugums skaidrojams
ar Saimnieciskās pārvaldes
likvidāciju, veicot pārvaldības
modeļa optimizāciju.
Atpūtas, sporta, kultūras un
reliģijas izdevumiem pašvaldības
2012.gada budžetā paredzēts
finansējums 675 tūkstošu latu
jeb 7,1% no kopējiem izdevumiem. Kultūras un atpūtas jomā
paredzēts realizēt projektus par
kopējo summu 85 102 LVL Vectilžā, Krišjāņos, Bērzpilī,
Vīksnā. Palielināti asignējumi
Sporta centram, lai veicinātu
iedzīvotāju iesaistīšanos fiziskās
aktivitātēs un atbalstītu masveida sporta pasākumus.
Pašvaldībai jānodrošina ne
tikai ikdienas uzturēšanas izmaksas, bet arī jāsekmē un jāveicina
novada ilgtspējīga izaugsme.
Neraugoties uz vispārējo izmaksu kāpumu tautsaimniecībā
un
izdevumu
pieaugumu,
pašvaldība ir piešķīrusi finanšu
līdzekļus Bērzpils vidusskolas jumta nomaiņai, Tilžas
bērnudārza un Tilžas vidusskolas remontdarbiem, Balvu Valsts
ģimnāzijas telpu remontam,
cīņu zāles remontdarbiem Balvu
pamatskolā, skolas ēkas remontam Krišjāņos, Stacijas pamatskolas remontam, apgaismojuma
sakārtošanai pilsētā un Kubulu
pagastā, bērnu laukuma žoga
izbūvei Briežuciemā un citām
aktivitātēm, līdzfinansējumam
projektu apguvei, kā arī
ievērojami palielinājusi izmaksas pabalstu un palīdzības, mājas
aprūpes nodrošināšanai. Piesaistot aizņēmuma līdzekļus,
tiek īstenoti Eiropas Savienības
un citu ārvalstu finanšu resursu
līdzfinansētie projekti. 2012.gadā
tiek gatavoti un cerēts uz projektu
atbalstu Balvu Valsts ģimnāzijas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un Raiņa – Pilsoņu
ielas rekonstrukcijai. Projektu atbalsta gadījumā novada
pašvaldība varēs apgūt finanšu
līdzekļus vairāk kā 3 milj. latu
kopsummā. Noslēdzoties projektiem, ar atgūtajiem Eiropas fondu līdzekļiem segs pašvaldības
kredītsaistības.
Uz 2012.gada 1.janvāri
pašvaldībai ir 63 aizņēmumu
līgumi, novada pašvaldības
aizņēmumu neizmaksātā daļa ir
4 miljoni latu.
Novada pašvaldības prioritāro
investīciju noteikšana Eiropas
Savienības fondu 2014.-2020.
plānošanas periodam nodrošinās
garantētu pasākumu un projektu finansējumu pašvaldības
ilgtermiņa izaugsmei.
Lēmumu kopums, kas veido
novada pašvaldības budžetu
2012. gadam, apstiprināts Balvu
novada domes sēdē 2012.gada
13.februārī.
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Un aicina skolas muzejs
Skanot
Aiņa
Šaicāna
smeldzīgajai „Ganiņa” melodijai,
Balvu Valsts ģimnāzijā muzeja
Puteklītes kopā ar teātra pulciņa
dalībniekiem uzrunāja Jēkabpils,
Gulbenes, Viļakas un Alūksnes
Valsts ģimnāziju jaunos muzejniekus un viņu skolotājus, kuri
piedalījās pasākumā „Un aicina
skolas muzejs”. Pasākums bija
mūsu skolas veltījums Balvu
pilsētai jubilejā.
Atklājot pasākumu, skolas
direktore Inese Paidere atzinīgi
novērtēja muzeja vadītājas Irēnas
Šaicānes ieguldīto darbu muzeja
pilnveidošanā
un klātesošos
Valsts ģimnāziju pārstāvjus
aicināja novērtēt, izbaudīt tagadni un maksimāli to piepildīt, jo
šodiena rīt jau būs vēsture, vēlēja
visiem interesantu un radošu
dienu.
Skolotāja Irēna Šaicāne
iepazīstināja ar pasākuma norises
gaitu un iedeva katrai komandai
ceļojuma karti, lai neapmaldītos
skolas labirintos. Interesantāku

ceļojuma gaitu nodrošināja skolas gidu pulciņa jaunieši.
Darbs ritēja sešās darba
stacijās. Ar lielu sajūsmu skolēni,
bet skolotāji, nostaļģijas pārņemti,
parādīja precizitāti, drosmi un
iemaņas šautuvē, stacijā „Frontes ierakumos esot”, kur par
mājīgumu bija parūpējies jaunsargu vadītājs Valdis Sērmūkšs.
Etnogrāfisko deju soļus
palīdzēja apgūt deju skolotāja Lucija Bukša, bet electric boogie deju
pasaulē ieveda Viesturs Smoļaks,
rādot paraugdemonstrējumus un
mēģinot atklāt ciemiņiem šīs dejas noslēpumus.
Stacijā „Iz vecmāmiņas
pūra” Simona un Kristīne vadīja
vēsturiskā mantojuma stundu,
lai veidotu prasmi darboties
ar vērpjamo ratiņu, susekļiem,
bezmēnu, veļas rulli. Izrādījās,
ka šīs lietas ir piemirstas, vienam
otram pat nezināmas, jo sagādāja
lielas grūtības.
Pēc teātriskām izdarībām
kopā ar teātra pulciņa meitenēm,

kur tika atklāti dažādi talanti, ceļojums beidzās muzejā.
Skolotāja Irēna iepazīstināja ar
muzeja krājumiem, eksponātiem.
Dalībniekiem pašiem vajadzēja
sameklēt
atbildes
uz
12
jautājumiem par muzeju. Vai
Jūs ziniet, kad izveidots Balvu
Valsts ģimnāzijas muzejs, kura
pēc skaita ir pašreizēja direktore
Inese Paidere? Neziniet? Lūdzu,
nāciet ciemos un uzziniet!

Pasākuma noslēgumā komandas veidoja kolāžas par to,
ko ieguva, ko paņemtu līdzi no šī
pasākuma, un tās arī prezentēja.
Jaunie muzejnieki un viņu
skolotāji atzinīgi novērtēja gan
darbu muzeja veidošanā, gan interesanti organizēto pasākumu.
Tā kā šis pasākums veidojas par
tradicionālu pasākumu Valsts
ģimnāzijām, tad – uz tikšanos
2013.gadā!

Balvu ģimnāzisti “ēno” Saeimā
Seši Balvu Valsts ģimnāzijas
skolēni - Arvis Jaundžeikars,
Māra Kairiša, Simona Grāvīte,
Artēmijs
Semjonovs,
Jānis
Ķirsanovs, Sergejs Petrovs un direktore Inese Paidere ar lielu interesi piedalījās ēnu dienā Saeimā,
iepazīstot Saeimas deputātu un
darbinieku profesionālo ikdienu.
Kopumā Saeima uzņēma 280
ēnas, tādējādi kļūstot par vienu
no lielākajiem ēnu devējiem
valstī. BVĢ komanda –Arvis,
Simona, Māra, Artēmijs ,,ēnoja”
11.Saeimas
deputāti
Inesi
Laizāni. Savukārt 9a.klases skolnieks Sergejs Petrovs ēnoja ministru prezidentu V. Dombrovski.
BVĢ skolēni piedalījās
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu

komisijas sēdē, kurā notika diskusijas par izmaiņām Satversmes
pirmajos četros pantos, lai nekad
atkārtoti nepieļautu referenduma
par valsts valodas izsludināšanu.
Ēnu dienas dalībniekus Saeimas sēžu zālē uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja, pastāstot
par likumdošanas procesu, kura
neatņemama sastāvdaļa ir diskusijas komisijās un konsultācijas ar
iesaistītajām pusēm.
„Sava valsts un demokrātija
ir milzu vērtība, kas dod iespēju
brīvi izteikties un piedalīties
lēmumu pieņemšanā,” teica
S.Āboltiņa,
akcentējot,
ka
„pasaulē ir vairāk nekā pieci
tūkstoši tautu, taču tikai diviem
simtiem ir sava valsts”.

Jaunieši ar interesi vēroja
Saeimas priekšsēdētājas tikšanos
ar Austrijas vēstnieku, tādējādi
gūstot ieskatu arī parlamenta

Aicinājums piedalīties pasākumā
„Satiec savu meistaru”
Kultūrizglītības
un
nemateriālā mantojuma centrs
(KNMC) aicina pieteikties meistarus, kuri pārvalda un praktizē
dažādas nemateriālā kultūras
mantojuma izpausmes.
“Satiec savu meistaru!” ir
„Tradicionālo prasmju skolas”
turpinājums, kas iekļaujas Eiropas projektā „Eiropas amatu
prasmju dienas 2012”. Kopīgajai

idejai plānojuši pievienoties arī
Francijas, Spānijas, Portugāles,
Ungārijas, Slovākijas, Itālijas un
Igaunijas meistari.
2012. gada 30., 31. martā un
1. aprīlī pasākuma “Satiec savu
meistaru!” laikā Latvijas novados, arī Balvu novadā, tiks rīkotas
meistardarbnīcas, individuālas
nodarbības un citas aktivitātes.
Pasākuma mērķis ir sekmēt

kultūras mantojuma saglabāšanu,
izcelt meistarus un viņu unikālās
prasmes, kā arī stiprināt mūsu
identitātes un vērtību apziņu,
veidojot platformu jaunām un
mūsdienīgām
partnerībām.
Aicinām iesaistīties skolas,
kultūras centrus, muzejus un
bibliotēkas, lai palīdzētu atrast
un satikt seno prasmju zinātājus.
Ar nolikumu, pieteikuma an-

Balvu sporta skolas audzēkņu
rezultāti sacensībās
28.
februārī
notika
Ogres novada sporta centra
čempionāts svarcelšanā, kur
godalgotas vietas ieguvuši šādi
sportisti:
1.vieta 45 kg svara kategorijā
- Andrim Ivanovam,2. vieta 62
kg svara kategorijā - Nikolajam Starikovam, 69 kg svara
kategorijā Artūram Berezovam,85 kg svara kategorijā Vilnim Loginam, 105 kg svara

kategorijā - Aigaram Kuprišam,
3. vieta 69 kg svara kategorijā
- Jānim Lauskiniekam, 5.vieta
77 kg svara kategorijā - Kalvim
Krakopam.
29. janvārī Rīgā norisinājās
Latvijas kausa posms sporta
dejās „Dzitarjūra 2012”, augstas vietas ieguvuši šādi skolēni:
2. vieta sacensībā Latvijas kauss,
Juniori E6 klasē - Matīsam
Zelčam un Samantai Elizabetei

Cielakai, un D klasē 4.vieta,
1.vieta (Iesācējiem 2.-3.līmenis)
- Kristoferam Boldānam un
Aletai Boldānei.
Rīgā 29. janvārī Latvijas čempionātā daudzcīņās
ievērojamus panākumu guvuši
šādi sportisti: 5.vieta - Denisam
Groševam B grupa 2461punkti 5
–cīņā,9.vieta Ditai Kašai B grupā
2084 punkti 5-cīņā.

funkcijā reprezentēt valsti.
Paši jaunieši uzskata, ka tā
bija ļoti vērtīga pieredze, kas
noderēs visas dzīves laikā.

ketu un sīkāku informāciju var
iepazīties: www.knmc.gov.lv
Kontaktpersonas:
Iveta Tiltiņa – izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja, t. 29101873
Ilga Oplucāne - KAC
mākslinieciskā
vadītāja
t.64522833

Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu attīstības
centrs rīko kursus:
„Jauno mednieku
un medību vadītāju
apmācības”;
„Adobe Photoshop”
attēlu un fotogrāfiju
apstrāde.

Kursu sākums 7. martā
plkst.17.30.
Sīkāka informācija pa tālr.
64507012 vai 26585964.
E-pasts: centrs@balvi.lv
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PIELIKUMS Balvu novada Domes 2012.gada 9.februāra lēmumam (prot. Nr.2,29.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Balvos, 2012.gada 9.februārī Nr.5/2012

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „ZIEMEĻLATGALES BIZNESA CENTRS”
SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas
13.punktu,
Publisko aģentūru likuma
17.panta otro un ceturto daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosa-

ka Balvu novada pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” (turpmāk tekstā –
Aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumus,
maksāšanas kārtību.
1.2. Saistošie noteikumi ir
saistoši visām fiziskajām un
juridiskajām personām Balvu no-

vada administratīvajā teritorijā.

2. Sniegto pakalpojumu
cenrādis, maksāšanas kārtību un
atvieglojumi
2.1. Aģentūras sniegto pakalpojumu Cenrādis (pielikumā)
nosaka maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem.
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5/2012
„Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi”

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „ZIEMEĻLATGALES BIZNESA CENTRS”
SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

2.2. Maksātāji ir fiziskas un
2.4. Juridiskām personām
juridiskas personas, kuras izman- maksa par augstākminētiem pato Aģentūras sniegtos maksas pa- kalpojumiem tiek veikta bankā
kalpojumus.
ieskaitot
finanšu
līdzekļus
2.3. Fiziskām personām mak- Aģentūras
kontā
atbilstoši
sa par Aģentūras pakalpojumiem piestādītajam rēķinam.
veicami pirms darbu izpildes
2.5. Ienākumi no maksas
Aģentūras kasē Vidzemes ielā pakalpojumu sniegšanas tiek
2B, Balvos.
ieskaitīti Aģentūras Budžetā.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada 9.februāra saistošo
noteikumu Nr.5/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegtajiem pakalpojumiem un
to cenrādi” projektu

Īss projekts satura
izklāsts

Telpu noma
LVL/m2 mēnesī bez PVN*
Telpu noma bez biroja mēbelēm, bet ar iespēju
pieslēgties internetam
Telpu noma ar biroja mēbelēm un ar iespēju
pieslēgties internetam
Konferenču zāles noma ar visu aprīkojumu līdz
100 vietām, st.
Apmācības auditorijas noma

A4 melnbalta

1.64
2.46
LVL stundā bez PVN*
2.46
3.28

Tehniskie biroja pakalpojumi
Viena puse
Kopēšana
(LVL bez PVN*)
uz papīra (teksts)
0.03
teksts

A3 melnbalta

Teksta salikšana ar datoru

Abas puses
(LVL bez PVN*)
0.05

0.06

0.13
LVL bez PVN*
½ no A4 lapas
A4 lapa
0.41

Steidzamā sagatavošana (1 st. Laikā)
Dokumentu tulkošana uz vai no valodas
Latviešu
Angļu
Krievu
Izdrukas
A4 melnbalta
A4 melnbalta

teksts
25% attēls/75% teksts
50% attēls/50% teksts
75% attēls/25% teksts
100% attēls

Datu saglabāšana
CD ierakstīšana (klienta CD)
CD ierakstīšana (ieskaitot CD vērtību)
Datu saglabāšana klienta datu nesējā
CV sagatavošana un printēšana
Latviešu valodā
Angļu valodā
Krievu valodā
Informācijas meklēšana internetā
(ar centra speciālista palīdzību)
līdz 30 min.
no 30 min. līdz 1 stundai
virs 1 stundas
Biroja adreses nodrošināšana

0.82

0.74
1.23
Tulkojums (1800 zīmes = A4 lapa)
(LVL bez PVN*)
2.46
2.46
2.46
Viena puse
Abas puses
(LVL bez PVN*)
(LVL bez PVN*)
0.03
0.05
0.05
0.07
0.06
0.12
0.08
0.16
0.12
0.25
1 vienība LVL bez PVN*
0.25
0.57
0.08
LVL bez PVN*
1.64
2.46
2.46
LVL bez PVN*
0.82
1.64
2.46
30

* Aprēķinot pakalpojumu vērtību papildus tiek piemērota pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme
22% .

Konference „Mūsdienīga mācību un audzināšanas procesa
veiksmīga organizācija”
Balvu novada Tilžas internātpamatskolā 12.martā tiek rīkota starpnovadu konference „Mūsdienīga
mācību un audzināšanas procesa veiksmīga organizācija”.
Obligāta pieteikšanās līdz 7.martam. pa tālr. 29336528 vai e-pastā: ais72@inbox.lv

Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Noteikumos tiek uzskaitīta
pašvaldības aģentūras
kompetence pakalpojumu
sniegšanas jomā. Tajos ir arī
noteikts pakalpojumu cenrādis,
maksāšanas kārtība.
Šādu noteikumu nepieciešamību
nosaka LR Publisko aģentūru
likums.
Ietekmes nav.
Ietekmes nav.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis

Zigrīdas Ilenānes
gleznu izstāde
„Gadalaiki”

Augstajā ziemas spelgonī
Balvu Novada muzejā ir
uzziedējusi gleznotājas Zigrīdas
Ilenānes
gleznu
izstāde
„Gadalaiki”. Uzziedējusi, jo
māksliniece tieši caur reālistiskā
stilā gleznotiem ziediem atklāj
katra gadalaika raksturīgās krāsas
un toņu nianses. Atspoguļojot
mainīgo dabas skaistumu ainavās
un klusajās dabās, māksliniece
gūst prieku un iedvesmu gleznojot gaismēnu spēles, variējot tās ar
faktūru daudzveidības iespējām.
Gleznās gaišo toņu palete mijās
ar spilgtu krāsu akcentiem, lazētie
laukumi kontrastē ar bagātīgiem,
pastoziem otas triepieniem.
Māksliniece strādā dažādās
tehnikās – ar ogli, pasteli, akvareli, tomēr gleznošana ar eļļas
krāsām un uz audekla viņai šķiet
pamatīgākā un iespējām bagātākā
tehnika.
Zigfrīda Ilenāne saka, ka šī
izstāde no iepriekšējām atšķiras
ar to, ka gribēdama pārsteigt
apkārtējos, šīs izstādes gleznās
ir uzgleznojusi daudz sīku un
smalku detaļu, piemēram, sīkas
smildziņas un puķītes. ”Man
gribējās, lai gleznas ir latviskas, lai tajās ir izteikti latviska

keramika, linu galdauti,” saka
māksliniece.
Zigrīda Ilenāne dzimusi
1958. gadā Rīgā. Zīmēšanas un
gleznošanas pamatus sākusi apgūt
11 gadu vecumā Jāņa Rozentāla
Rīgas mākslas vidusskolā. 1981.
gadā absolvējusi Valsts Mākslas
akadēmijas Pedagoģijas nodaļu
pie pedagogiem Edvarda Grūbes
un Intas Celmiņas, Latvijas
mākslinieku savienības biedre
no 1989. gada. Tieši pēdējos 10
gadus regulāri māksliniece ir
veidojusi personālizstādes Rīgā
un Latvijas pilsētās – Liepājā,
Dobelē, Balvos, Valkā, Apē,
Alūksnē.
Z.Ilenānes gleznu izstāde būs
skatāma Balvu Novada muzejā
no 3.februāra līdz 17.aprīlim.
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Notiek gatavošanās
2013.gada Dziesmu un
deju svētkiem
Viens no nozīmīgākajiem
kultūras dzīves notikumiem
Latvijā viennozīmīgi ir Dziesmu
un deju svētki, kuri reizi piecos gados notiek kopš 1873.
gada. Tas ir vērienīgs latviešu
kultūras pasākums, kurā piedalās
tūkstošiem dalībnieku no visas
Latvijas. Dziesmu un deju svētki
ir arī iekļauti UNESCO Cilvēces
mutvārdu un nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstā.
Lai
nākamvasar
mēs
piedzīvotu
XXV Vispārējos
latviešu dziesmu un XV Deju
svētkus, lielākie sagatavošanās
darbi jāpaveic šogad, - no svētku
koncepcijas un programmas līdz
koru un deju kolektīvu skatēm.
Gatavojoties
2013.gada
Dziesmu un deju svētkiem,
noteikti datumi šī gada koru un
deju kolektīvu skatēm. Dejotāji
apgūtā
repertuāra
prasmi
demonstrēs 29.aprīlī Balvos, bet
kori – 4.maijā Gulbenē.
Svētku noslēguma koncerta mākslinieciskajai vadītājai
diriģentei Airai Birziņai pieder
ideja saistīt 2013.gada svētkus
ar vārda «Līgo» plašo un dziļo
nozīmi. Aira Birziņa: „Vasaras
vidū, ap Jāņiem, man radās doma
par vārda «līgo» un līgošanas
tradīcijas plašo un vienojošo
nozīmi mūsu tautā. Līdzīgi kā
Līgo svētkos, arī Dziesmu un
deju svētkos ir gatavošanās laiks,
ir dziedāšanas un dejošanas laiks,
ir zināms garīgs rituāls, kas mums
saistās ar abām šīm norisēm.
Koru nozares padomē mana
iecere guva atbalstu, un tāpēc šī
ideja kļuvusi par noslēguma koncerta pamatmotīvu. Dziesmu un
deju svētki nedrīkst būt tikai izklaide - šī svētku nedēļa ir garīgas
bagātināšanās,
atjaunošanās
laiks, garīgs rituāls. Šie svētki
vieno, garīgi paceļ, modina, rosina”.
Savukārt Kultūrizglītības un

nemateriālā mantojuma centra
vadītāja Dace Melbārde pateicas par milzīgo entuziasmu un
mīlestību pret šiem svētkiem, kas
īpaši jūtams laukos. „Cilvēki nav
no tā gatavi atteikties, jo tas ir
viņu dzīvesveids.”
Šobrīd plānots, ka pirmoreiz
visai svētku nedēļai būs viens galvenais svētku režisors,
- par to apstiprināts Uģis Brikmanis. Viņš šobrīd strādā pie
pasākumu programmas izveides,
taču jau tagad režisoram ir skaidra svētku konceptuālā iecere,
kas balstās vārdos «Gaisma
Līgo Latvijā». «Tie ir latviskās
kultūras atjaunināšanās svētki,
kas iekļauj valodu, dziesmu,
deju, instrumentālo mūziku,
vizuālās mākslas - dzīvā tautas
radošā gara visplašākās izpausmes,» norāda U. Brikmanis.
Svētku noslēguma koncerta ideja
izteikta vārdos „Līgo, - lai top!”
Scenāriju veido rakstniece Nora
Ikstena.
Deju lieluzveduma koncepciju konkursā uzvarēja Jāņa
Purviņa un Jāņa Ērgļa iecere
ar nosaukumu „Tēvu laipas”,
kas veidos stāstu par latvieti,
piedāvājot izdejot latviskās
vērtības kā deviņas laipas.
Trešā koncepcija attiecas uz
pūtēju orķestru dižkoncertu, un
šeit konkursā par labāko atzīta
autoru grupas Gunta Kumačeva,
Jāņa Puriņa, Raita Ašmaņa, Egona Salmaņa, Artūra Maculēviča,
Pētera Vilka iecere ar nosaukumu
„Novadu stāsti”.
Atgādinu,
ka
kārtējais
Balvu, Rugāju un Baltinavas
koru
kopmēģinājums
kopā ar virsdiriģentu Robertu
Liepiņu paredzēts Balvu Muižā
29.februārī pulksten 18.30.
Ilga Oplucāne,
Kultūras un atpūtas centra
mākslinieciskā vadītāja

Koncertšovs ar
pašmāju māksliniekiem
Par prieku visam Balvu
novadam 24. februārī Balvu
Kultūras un atpūtas centrā tika
veidots jauns un krāšņs šovs
„Dziedi savai pilsētai”.
Tika uzrunāti visi dziedošie
cilvēki, tika lūgts visus iesaistīties
cilvēku iedrošināšanā. Organizatori vēlējās, lai pasākumā
piedalās
visa
gadagājuma
dziedātāji, taču atsaucību vairāk
izrādīja jaunieši.
Pateicoties Imantam Mozulim, Zintim Kakopam, Gatim Supem, Katrīnai Paiderei,
Daidzei Andersonei šovs bija
izdevies. Koncerta apmeklētājus
patīkami pārsteidza arī Sintijas
Salmanes, Artēmija Semjonova
un Kaspara Bukša, Svetlanas
Duļko, Ainas Laicānes un Agneses Laicānes, Lāsmas Vītolas,
Agitas Pauliņas priekšnesumi.

Dagmāras Laicānes dziedājums
„Māmiņai” aizkustināja ne vienu vien zālē sēdošā sirsniņu.
Patiess gandarījums un prieks
bija arī par Magoņu ģimeni, kur
mamma – Tatjana dziedāja kopā
ar bērniem Nadīnu un Kristapu.
Koncertā piedalījās arī Lauris
Neilands no Gulbenes.
Programmu vadīja aktrise
un humoriste Jolanda Suvorova, kura arī šova sagatavošanas
posmā, kopā ar savu komandu,
deva lielu pieredzi ikvienam
mūsu pašmāju māksliniekam,
kurš uzstājās uz Balvu Kultūras
un atpūtas centra skatuves.
Liels paldies visiem šova
dalībniekiem, kā arī koncertmeistaram Viktoram Bormanim par
ieguldīto darbu un jauko vakaru,
ko sagādājāt skatītājiem.

5.

Veiksmīgi aizvadīta ikgadējā tūrisma
izstāde „Balttour”! Jāsāk ceļot!
Starptautiskajā
tūrisma
izstādē „Balttour 2012”, kura
šogad Ķīpsalas izstāžu centrā
Rīgā norisinājās no 10. līdz
12.februārim, Balvu novada
tūrisma informācijas centrs
piedalījās Latgales reģiona stendā,
kurā Latgales tūrisma iespēju
daudzveidību,
gastronomisko
tūrismu, kultūras mantojumu,
tradīcijas, dabu, īpašos cilvēkus
un valodu prezentēja 19 Latgales novadi un pilsētas kopā ar
Utenas reģiona (Lietuva), Vitebskas (Baltkrievija) un Pleskavas apgabala (Krievija) tūrisma
speciālistiem un sadarbības partneriem no Sanktpēterburgas.
Izstādes
laikā
stenda
apmeklētāji varēja iepazīties
ar
jaunajiem
tūrisma
informatīvajiem
materiāliem
par Balvu novadu , kuru mērķis
ir uzrunāt interesentus doties
aizraujošā ceļojumā uz Balviem
un Balvu novadu. No tūrisma
profesionāļu un apmeklētāju puses atzinīgi tika novērtēja jaunā
tūrisma galamērķa „Pierobeža”
tūrisma karte, kurā atrodama
informācija par 10 pierobežas
novadu interesantākajām tūrisma
vietām.
Latvijas – Lietuvas Baltkrievijas sadarbības programmas projekta „Tūrisma attīstības
veicināšana Latgales – Utenas
- Vitebskas pārrobežu reģionos”
(„Bella Dvina 2”) ietvaros
kopā ar Latgales, Aukštaitijas
un Vitebskas apgabala tūrisma
informācijas centru speciālistiem
sagatavotā detalizēta tūrisma
karte un tūrisma ceļvedis, kas
izsmeļoši iepazīstina ar ceļojuma
galamērķu
„Baltijas
ezeru
zeme” (Latgale – Aukštaitija)
un „Bella Dvina” (Latgale
– Vitebskas apgabals) labāko
tūrisma piedāvājumu, arī bija ļoti
pieprasīti izstādes apmeklētāju
vidū.
Balvu
novada
tūrisma
piedāvājumu izstādē papildināja
Silaunieku ģimene no Tilžas
ar bišu produkciju, kā arī
Briežuciema pārstāvji – audējas
Jugita Boldāne un Sandra
Pakalnīte ar košiem lupatu
deķīšiem
un Jermacānu
ģimene, kur aicināja nogaršot un
iegādāties saimnieces Vijas cepto
maizi.
No izstādes uz Balviem
atceļojuši daudz un dažādi
informatīvi materiāli par tūrisma
iespējām visā Latvijā, ar ku-

riem var iepazīties un izplānot
savu šīs vasaras ceļojumu,
iegriežoties
Balvu
novada

tūrisma informācijas
Brīvības ielā 46.

centrā,
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1.-3.klašu Balvu
pamatskolas mācību
priekšmetu olimpiāžu
rezultāti

Aizlūgums Zaharovas sādžā
Ar Augsti Svētītā metropolīta
Aleksandra un Svētītā bīskapa
Aleksandra svētību 10. februārī
notika aizlūgums par Balvu
Vissvētākās
Dievmātes
aizmigšanas
pareizticīgo
baznīcas celtniecībai vajadzīgo
kokmateriālu
sagatavošanas
sākumu. Aizlūgumu vadīja Madonas virspriesteris Elizbārs
Trizna. Aizlūgums notika Pleskavas apgabala Veļikije Luki rajona ciemā Zaharovā. Tur tiek
sagatavoti kokmateriāli Balvu
baznīcas būvniecībai. Aizlūgumā
piedalījās visi šī Dievam tīkamā
darba dalībnieki – celtniecības
vadītājs no Balvu Vissvētākās
Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudzes Ivans Baranovs, baznīcas būvprojekta autore arhitekte Ludmila Klešņina
un namdaru brigāde, ko vada
Sergejs Šeičenkovs.
Šajā dienā laiks bija ļoti
jauks – sals, saule un koši zilas
debesis. Visa daba bija kopā ar
aizlūdzējiem, kas savā lūgšanā
vērsās pie Svētās Dievmātes.
Aizlūgums
cilvēkos
radīja
pacilātu garastāvokli, kas lika
aizmirst par ziemas aukstumu,
bet pirmie lielie koka ēkas vainaga baļķi medus sārtā krāsā uz
baltā, tīrā sniega fona izstaroja
dvēselisku siltumu.
Kokmateriāli
baznīcas
būvniecībai tiek izgatavoti no izciliem kokiem pēc tradicionālās
tehnoloģijas. No Pleskavas apgabala tie tiks aizvesti uz Balviem
un būvlaukumā tiks samontēta
ēka. Baznīcas projekts tika izgatavots 1995. gadā. Pa šiem
gadiem tika padziļināti un ielieti ēkas pamati, tās cokola stāvs
ir ieguvis monolītu dzelzsbetona plākšņu pārsegumu. Vēl
daudz darāmā, lai izbūvētu
inženierkomunikācijas un iz-

gatavotu baznīcas rotājumus.
Kokmateriālu
sagatavošana
rada priekšnoteikumus šo darbu
veikšanai.
Drīz Balvos tiks uzcelta
dievnama galvenā ēka. Tā būs

divstāvu, ar diviem altāriem
– galvenā koka baznīca 200
dievlūdzējiem ar galveno altāri
un mazais dievnams ar kristīšanas
baseinu cokola stāvā.

No 10. līdz 16.februārim skolā
notika kombinēto priekšmetu
olimpiādes
1.-3.klašu
un
matemātikas olimpiāde 4.klašu
skolēniem. Šajā periodā aktīvi
darbojās sākumskolas skolotāju
metodiskā komisija: izstrādāja
darbu saturu, laboja un novērtēja
darbus, noteica uzvarētājus.
Atbildīgs laiks ir 3. un 4.klašu
skolēniem, jo drīz viņi startēs novada priekšmetu olimpiādēs. Lai
veicas!
Olimpiāžu rezultāti:
1.klases
1.vieta - Laura Logina - 1.c, Ketija Mozule - 1.c
2.vieta - Ketija Rakstiņa - 1.c
3.vieta - Eva Zaķe - 1.a
Atzinība - Brigita Zelča - 1.b,
Daniela Sīmane - 1.c
2.klases
1.vieta - Evelīna Krakope - 2.b

2.vieta - Matīss Gržibovskis 2.b
3.vieta - Kitija Ertmane - 2.c
Atzinība - Ričards Ķirsons 2.a, Una Romāne - 2.b, Kristers
Bukšs - 2.d
3.klases
1.vieta - Edgars Galuškuns - 3.d
2.vieta - Marija Elizabete Lipāne
- 3.b
3.vieta - Samanta Dzergača - 3.a
Atzinības - Līva Kairiša - 3.a,
Igors Bužs - 3.b, Nauris Rancāns
- 3.c, Alise Aņisimova - 3.d, Andrejs Vjazaņicins - 3.d
4.klases matemātika
1.vieta - Beāte Knēģere - 4.a
2.vieta - Lindija Dubova - 4.c
3.vieta - Kristena Rakstiņa - 4.a,
Evelīna Celmiņa - 4.c, Roberta
Sērmūkša - 4.c
Atzinība - Vita Servidova - 4.a,
Anastasija Streļcova - 4.c

Referendums par krievu valodu kā otru valsts valodu
Balvu
novads
PAR
PRET

2012.gada 18.februāra tautas nobalsošanas par
likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” pieņemšanu rezultāti Balvu novadā
Nr.

318
319
320
323
324
325
326
327
328
331
336
337
339

Iecirkņa nosaukums

Balvu novads
Balvu Valsts ģimnāzija
Balvu pilsētas Kultūras
un atpūtas centrs
Balvu Amatniecības
vidusskola
Tautas nams
Bērzkalnes pagasta
pārvalde
Bērzpils pagasta Saieta
604nams
Briežuciema pagasta
pārvalde
Krišjāņu pagasta
pārvalde
Kubulu pagasta
pārvalde
Lazdulejas pagasta
pārvalde
Tilžas pagasta pārvalde
Vectilžas pagasta
pārvalde
Vīksnas pagasta
pārvalde

Atzīmju skaits

1167
6509

Atzīmju skaits pret zīmju
kopskaitu
15,15%
84,52%

Atzīmju skaits pret vēlētāju
kopskaitu (18.02.2012)
9,61%
53,59%

25
0,33%
Nederīgas
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 7701 / Vēlētāju skaits: 12147

Balsošanas rezultāts
PAR
PRET
Ne
de
rīg
as

Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits
Vēlēšanu
Balsotāju
Balsošana
iecirknī
atrašanās
s zīmju
vietā
kopskaits

Vispārīgās ziņas
Iecirknī
Pāri
saņemto
palikušo
balsošanas
balsošanas
zīmju skaits
zīmju skaits

Sabojāto
balsošana
s zīmju
skaits

Balsotājiem
izsniegto
balsošanas
zīmju skaits

1167
151

0,21%

654

863
2042

25
5
10

7134
999
2642

567
20
64

7701
1019
2706

11966
1802
2762

4262
783
55

1
0
0

7703
1019
2707

Balsotāju skaits pēc sarakstiem
Balsotāju
Balsotāju Balsotāju
skaits
skaits
kopsaits
iecirknī
balsotāju
atrašanā
s vietā
7136
567
7703
999
20
1019
2643
64
2707

97

625

2

670

54

724

800

74

1

725

671

54

725

6
39

279

134

1
0

236
124

50
49

286
173

600
600

314
427

0
0

286
173

236
124

50
49

286
173

10

510

1

469

52

521

600

79

0

521

469

52

521

8

223

0

194

37

231

600

369

0

231

194

37

231

0

202

1

185

18

203

600

397

0

203

185

18

203

82

520

2

488

116

604

1000

396

0

604

488

116

604

68

90

1

150

9

159

600

441

0

159

150

9

159

17
4

620
215

1
0

595
187

43
32

638
219

802
600

164
381

0
0

638
219

595
187

43
32

638
219

31

186

1

195

23

218

600

382

0

218

195

23

218

6509
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PIKC „Rīgas Valsts
tehnikuma” audzēkņu
pašpārvalžu tikšanās
Balvos

26. janvārī Rīgas Valsts
tehnikuma Balvu teritoriālas
struktūrvienības audzēkņi Balvos uzņēma ciemiņus no Rīgas
un Krāslavas PIKC RVT. Tas
bija iepazīšanās un pieredzes
apmaiņas pasākums.
Diena sākās ar peldi Balvu
peldbaseinā, kur ieradušies
ciemiņi varēja baudīt ne tikai
ūdenspriekus, bet arī mēroties
spēkiem komandu stafetēs. Lai vai
nu kā – uzvarēja DRAUDZĪBA!
Apmeklēja PIKC RVT BTS
mācību telpas. BAV direktore
S.Cunska iepazīstināja ar skolu
un mācību telpām, kurus izmanto
BTS audzēkņi, un uzaicināja
savā darba kabinetā.
Rīgas un Krāslavas audzēkņu
pašpārvalde apmeklēja Sarkanā
krusta Balvu nodaļu, lai uzdāvinātu
jauniešu sarūpētos produktus,
rotaļlietas un Krāslavas audzēkņu
koka darinājumus. Krāslavas
struktūrvienības vadītājs Arkādijs
Petaško uzdāvināja pašgatavotu
suvenīru ar Balvu simboliku.
Nākamais apskates objekts
bija Balvu muzejs. Viesi tika
iepazīstināti ar Balvu pilsētas
vēsturi un ar vienīgi Balvu pilsētai
raksturīgo. Piemēram, nevienā
citā Latvijas pilsētā uz vienas
ielas neatrodas divi ar partizānu
darbību saistīti pieminekļi – bet
pie mums, Balvos, tā ir! Vēl katras skolas studentu pašpārvaldes
locekļi prezentēja savu mācību
darba programmu un lepojās ar

sasniegtajiem rezultātiem, kā arī
sniedza nelielu ieskatu nākotnes
mērķos. Īpaši patika Krāslavas
audzēkņu prezentācija par viņu
gatavotajām dažādu stilu mēbeļu
iekārtām.
Pēc Balvu pilsētas apskates un iepazīšanas, un skolu
audzēkņu prezentācijām visi
draudzīgā pulciņā apmetās Balvu
muižā, kur neformālā atmosfērā
un bezrūpīgā priekā noslēdzās
jauniešu iepazīšanās un pieredzes bagātais brauciens Balvos.
Noslēguma daļā jaunieši kļuva vēl
saliedētāki, atvērtāki un ar prieku
piedalījās aktivitātēs, kurās tika
apspēlēts Balvu pilsētas vārds,
kā arī PIKC RVT BTS komercpakalpojumu nodaļas aptverošā
tematika. Pasākums noslēdzās
ar kopīgu dziesmu „Dzīve izdodas” un piemiņas dāvanu
pasniegšanu.
RVT audzēkņi un skolas
vadība vēlas teikt lielu PALDIES pilsētas domei par transportu
un baseinu, firmai „Valdogs”
un „Sendai Dz” par garšīgajām
pusdienām un silto kafijas galdu
aukstajā ziemas dienā, kā arī
Marutai Castrovai un Ivetai
Supei– par telpām un laipno
uzņemšanu. Bez Jums visiem
kopā šī diena nevarētu tik labi
noritēt!
PIKC „RVT” Balvu
teritoriālās struktūrvienības
audzēkņu pašpārvalde

Jauns DVD ar Šlāgermūzikas
festivāla «LR2 Zelta Šlāgeris»
ierakstu
SIA “ŠlāgerTV” laidusi klajā jaunu DVD ar šī gada grandiozākā
Šlāgermūzikas festivāla «Latvijas Radio 2 Zelta Šlāgeris» ierakstu,
kurā pirmo reizi uz vienas skatuves uzstājās 35 šlāger un kantrī
mūzikas grupas un izpildītāji. Diski pieejami visās Latvijas Pasta nodaļās, sākot ar mazajām apdzīvotajām vietām un beidzot ar
galvaspilsētu Rīgu. DVD piešķirtas ļoti demokrātiskas cenas, taču
skaits ir ierobežots.
Jaunajā DVD iemūžināts Madonā notikušais Šlāgerfestivāls, kurā
muzicēja 35 grupas un izpildītāji: «Klaidonis», «Apvedceļš», «Patrioti LG», «Kantoris 04», «Dobeles Zemessargi», «Emburgas zēni»,
«Tērvete», Kaspars Antess, Viktors Zemgals, Gunārs Meijers un
daudzi citi ar tautā iemīļotām un sirdīs jau mītošām dziesmām, kā arī
ar pavisam jaunām.
DVD veidots atbilstoši festivāla norises gaitai un noslēdzas ar grupas «Apvedceļš» emocionālo dziesmu «Zemenes». Ikviens skatītājs,
nemanot, sāk dziedāt līdzi un tiek piepildīts ar tik spēcīgām emocijām,
ka DVD tiek atskaņots vēl un vēl. Tāpēc pasteidzieties, jo DVD var
iegādāties par ļoti demokrātiskām cenām, taču skaits ir ierobežots!

7.

Noslēgusies Balvu novada atklātā
basketbola čempionāta 2011./2012.
gada sezona
18.februārī
Balvu
Amatniecības
vidusskolā
noritēja pēdējas Balvu novada
atklātā basketbola čempionāta
spēles, kur tika noskaidrotas šī
gada spēcīgākās komandas, kā
arī labākais trīs punktu konkursa uzvarētājs, labākais slam
dunk meistars, labākais centra
spēlētājs un labākais spēlētājs
šajā čempionātā! Interesanti
fakti par čempionātu- piedalījās
14 komandas, tika aizvadītas 72
spēles, piedalījās 196 dalībnieki
no 4 novadiem.
Spēlē par 7.-8. vietu tikās
Diogens Audio pret Rugāji Juniors. Ļoti līdzīgā spēlē rezultāts
līdz pat trešajai ceturtdaļai
svārstījās pāris punktu attālumā
abu komandu izpildījumā, bet
sākoties pēdējai ceturtdaļai spēles
iniciatīvu pārņēma Rugāji Juniors komanda, kura arī uzvarēja
ar rezultātu 87:74.
Spēlē par 5.-6.vietu cīnījās divas Gulbenes novada komandas
Rūsiņš un Respect You. Spēle intriga saglabājas tikai līdz pirmajai
ceturtdaļai, pārējā spēles daļā izteikti ātrumā, precizitātē un cīņā
zem groziem dominēja komanda
Rūsiņš. Spēles rezultāts 110:58
Spēlē par 3.-4.vietu cīnījās
Barons R (Balvi)- Rugāji. Spēles
sākumā rugājieši Barons R komandu pārsteidza ar ātriem un
zibenīgiem uzbrukumiem uz
grozu. Pirmajā ceturtdaļā Rugāju
komanda pat panāca +21 punktu savā labā. Sākoties otrajai
ceturtdaļai Barons R komanda
spēja saņemties un rezultātu
sadeldēt līdz – 3 punktiem, taču
atkal ļoti labi nospēlēja Rugāju
komandas līderi Elvijs Kapteinis un Elmārs Rakstiņš, kuri
neļāva vairāk pietuvoties savai
komandai! Spēles beigās Rugāju
komanda svinēja uzvaru ar
rezultātu 65:79.
Pirms lielās fināla spēles
norisinājās arī trīs punktu metienu konkurss, kur piedalījās
visu 8 spēcīgāko komandu
labākie spēlētāji. Šajā konkursā
pārliecinoši ar 15 precīziem
tālmetieniem vienas minūtes
laikā uzvarēja Ozolmājas/Amatnieki spēlētājs Gatis Stepanovs
otrajā vietā atstājot Barons R
spēlētāju Alvi Šmagri un Rugāji
Juniors spēlētāju Elviju Kapteini.
Fināla spēle Balvu novada
basketbolā Balvu Amatniecības
vidusskolā pulcēja rekordlielu
skatītāju daudzumu - zālē bija
pulcējušies nedaudz vairāk
kā 200 skatītāju. Finālā tikās
Balvu novada spēcīgākā komanda Ozolmājas/Amatnieki un
spēcīgākā Alūksnes komanda
Lave. Spēles sākums no abu komandu izpildījuma parādīja, ka
komandas nevēlas atdot nevienu
centimetru sporta zālē! Spēles
sākums veiksmīgs Balvu komandai, kuri izvirzījās vadībā
ar 6 punktu pārsvaru, rezultāts

te katrā ceturtdaļā amatnieku
komandai pieauga līdz par 13
punktu starpībai, tad veiksmīgāk
nospēlēja viesu komanda no
Alūksnes sadeldējot rezultātu
līdz pat -1 punktam. Komandām
aizejot
lielajā
pārtraukumā
rezultāts 30:40 Ozolmājas/Amatnieki labā.
Lielajā pārtraukumā skatītājus
priecēja meiteņu deju grupa DIDancers, bet vislielākās skatītāju
ovācijas bija slum dunk konkursa laikā, kur spēlētājiem nācās
parādīt savas spējas, kā ietriekt
bumbu grozā! Šajā konkursā
piedalījās Gints Barinskis no
Ozolājas/Amatnieki,
Mārtiņš
Pētersons no Barons R un Jānis
Kliests no Ozolājas/Amatnieki.
Konkursā pārliecinoši uzvarēja
Gints Barinskis, kurš saņēma arī
lielākās skatītāju ovācijas.
Pēdējā
ceturtdaļā
Lave
spēlētāji pēdējās 2 minūtēs spēja
atgūt piecu punktu starpību
un ar soda metienu palīdzību
spēja rezultātu pat izlīdzināt.
Neveiksmīga auta izspēles laikā
Ozolmājas/Amatnieki zaudēja
bumbu un zibenīgi amatnieku
komandas kļūdu
alūksnieši
sodīja ar trīs punktu tālmetienu,
panākot +3 Lave komandas
labā. Spēles izskaņā komandas
apmainījās ar neprecīziem metieniem un apzinātiem noteikumu pārkāpumiem. Skanot
tiesnešu svilpēm, rezultāts rādīja
77:81 par labu Lave komandai
no Alūksnes.
Sadarbībā ar AGRE SPORT,
BEST LĪZINGS, AGRE ELEKTRO, ADIDAS, laikrakstu
„Vaduguns” un basketbola klubu
„VEF RĪGA” basketbola komandu spēlētājiem tika sarūpētas
specbalvas vairākas nominācijās:
Balvu novada atklātā basketbola čempionātā „Labākā pagasta komanda”- Vīksna.
AGRE SPORT komandas
simpātijas balva- basketbola formas visai komandai Tilža.
Balvu novada atklātā basketbola čempionāta „Labākais
centra spēlētājs”- Gints Barinskis no komandas Ozolmājas/
Amatnieki, balvā BK VEF Rīga
Janičenoka krekls ar visas komandas spēlētāju parakstiem.
Balvu novada atklātā bas-

ketbola čempionāta „Labākais
spēlētājs”- Matīss Pūpols no
komandas „Lave” (Alūksne)
balvā BK VEF Rīga Sanda Valtera krekls ar visas komandas
spēlētāju parakstiem.
Agre Sport simpātijas balvasArtis Jeromanovs (Vīksna), Elvijs Kapteinis (Rugāji) Kristaps
Krišjānis(Diogens Audio), Valters Šelders (Lave), Krišs Matisons (Respect You), Mairis Leons (BJSS).
Balvu novada atklātā basketbola čempionāta trīs punktu metienu konkursa uzvarētājs: Gatis
Stepanovs
(Ozolmājas/Amatnieki).
Balvu novada atklātā basketbola čempionāta slam dunk
konkursa uzvarētājs - Gints Barinskis .
Specbalva no basketbola
kluba „VEF RĪGA” brīvbiļetes
uz spēli BK „VEF RĪGA” (Latvija)- „VALENCIA BASKET”
(Spānija) 28.februārī Arēnā
„Rīga”- iegūst Balvu Sporta skolas komanda un Rugāji Juniors
komandas spēlētāji.
Vietu sadalījums Balvu
novada
atklātā
basketbola
čempionātā:
1. LAVE (Alūksnes novads)
2.
OZOLMĀJAS/AMATNIEKI (Balvu novads)
3.RUGĀJI (Rugāju novads)
4. BARONS R (Balvu novads)
5.RŪSIŅŠ (Gulbenes novads)
6.RESPECT YOU (Gulbenes
novads)
7.
RUGĀJI
JUNIORS
(Rugāju novads)
8. DIOGĒNS AUDIO (Balvu
novads)
9. VĪKSNA (Balvu novads)
10. LOKOMOTĪVE (Gulbenes novads)
11. AUSTRUMI 2010 (Balvu
novads)
12. TILŽA (Balvu novads)
13. BALVU SPORTA SKOLA (Balvu novads)
14. MMB BĒRZSKALNE
(Balvu novads).			
Edgars Kaļva,
Balvu Sporta centra vadītājs
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Cienījamie donori!
Iedzīvotāji, kuri 11. janvārī
nodeva asinis, var saņemt
atlīdzību Sarkanā Krusta Balvu
komitejā Raiņa ielā 52, Balvos.

Balvu novada
pašvaldība
rakstiskā izsolē
izsola nomas
tiesības uz šādu
nedzīvojamo telpu:

Raiņa
ielā
15, Tilžā,
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
nedzīvojamo telpu 35.1 m2
platībā, rīkojot rakstisku izsoli.
Nosacītā nomas maksa 1Ls (t.sk.
PVN), mēnesī. Visus izdevumus, kas saistīti ar komunālajiem
maksājumiem sedz nomnieks.
Iznomāšanas termiņš 7 gadi.
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv, katru darba dienu no
2012.gada 27.februāra līdz
2012.gada 2.marta plkst.16.00.
Izsolāmās telpas apskati var
veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Tilžas
vidusskolas vadītāju Voldemāru
Čeksi ( tel.29498432). Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā
Bērzpils ielā 1A, Balvos katru
darbdienu līdz 2012.gada 2. marta plkst. 16.00.

Paziņojums par Balvu
novada
teritorijas plānojuma
galīgās redakcijas
apstiprināšanu

2012.gada 9.februārī Balvu novada domes sēdē tika
apstiprināta Balvu novada teritorijas plānojuma redakcija kā
galīgā redakcija.
Ar Balvu novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju atsauksmju iesniegšanai var
iepazīties laika posmā no 2012.
gada 13.februāra līdz 2012.gada
2.martam novada mājaslapā
www.balvi.lv. vai Balvu novada
pašvaldības Būvvaldē Balvos,
Bērzpils ielā 1A, otrā stāvā.

Balvu centrālā bibliotēka
aicina pieteikties darbā
BIBLIOGRĀFU NOVADPĒTNIECĪBAS LASĪTAVĀ
Prasības pretendentiem(-ēm):
- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība
bibliotēku darba jomā
vai augstākā akadēmiskā, augstākā
profesionālā izglītība literatūras vai vēstures jomā un tālākizglītības
kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
- labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
- teicamas latviešu, labas latgaliešu un krievu valodas zināšanas
, vēlamas arī citu valodu
zināšanas;
- precizitāte, augsta atbildības sajūta, teicamas komunikācijas
prasmes;
- spēja patstāvīgi strādāt un organizēt savu darbu.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:
- motivēta pieteikuma vēstule
- sava darba vīzija ( 1lpp apjomā)
- īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz
2012.gada 28. februārim( darba dienās no 10.00 -13.00
personīgi, vai sūtot pa pastu Balvu centrālajā bibliotēkā Tirgus ielā
7 , ar norādi amata konkursam Balvos, LV- 4501.
Tālrunis informācijai 64522168, 64522113.

Osteoporozes diagnostika
un speciālistes dr.I.Legzdiņas
konsultācijas š.g. 9. martā
plkst 10.00 Balvos “Ieva Sil”
aptiekā Bērzpils ielā 7.
Telefons pierakstam
29386664.
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
2. martā Daces Teilānes izstāde „Mana Ēgipte” un tikšanās ar Ēģiptes
ceļotājiem. Balvu Centrālajā bibliotēkā
2.martā plkst. 15.00 Konkurss „Mūsu talanti” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Ieeja bezmaksas.
4.martā plkst. 14.00 „”Metenītis 2012” pie Vīksnas pagasta ēkas.
8. martā Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” Balvu muižā.
10.martā plkst. 19.00 IV strapnovadu spēļu programmu vadītāju
saspēle-konkurss „No smieklu kules” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Pēc
pasākuma balle kopā ar grupu „OTTO”. Ieejas maksa līdz 21.00 - 2,00 Ls
pēc 21.00 - 2,50 Ls.
12. martā plkst. 21.00 Radošās darbības nedēļas ietvaros: „Radošā
atmošanās”- „Dzīvā Balvu Kultūras un atpūtas centra siena-apstājies, ieskaties, uzzini!” Balvu Kultūras un atpūtas centra laukums.
13. martā plkst. 17.00 Radošās darbības nedēļas ietvaros: „Atraisām
radošumu”-klubiņa „Ideju vācelīte” satikšanās Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
14. martā plkst. 19.00 Radošās darbības nedēļas ietvaros: „Radošuma
noslēpumi”-pirmais Balvu novada gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums”
nomināciju pasniegšanas pasākums. Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
15. martā Jauno grāmatu diena pieaugušo lasītāju nodaļā Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
16. martā no plkst. 10.0-15.00 Radošā diena Bērnu un jauniešu centrā.
16. martā plkst. 11.00 Radošās nedēļas ietvaros: „Radošās partnerības”
kopā ar pirmskolas iestādēm-mazo vokālistu konkurss „Cālis 2012.” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
16.martā plkst. 19.00 Brālēnu pārsteidzošā satikšanās- koncerts „Atkal
kopā”. Dzintars Čīča un Kaspars Antess Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
17. martā plkst. 21.00 Ballīte ar grupu „A-Eiropa” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
Balvu novada muzejā:
No 12. līdz 17.martam Radošās darbības nedēļas ietvaros: „Uzzīmē
karikatūru”.
Balvu pagasts
6. martā Pasākums ”Iemīlēt dzīvi”. Sarunas ar psiholoģi, dzeja, dziesmas pie tējas tases. Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
8.martā plkst.19.00 Sieviešu dienas pasākums Rubeņu saieta namā.
30.martā plkst. 9.30 Mazo dziedātāju konkurss „Cālis” Bērzkalnes
bērnudārza zālē.
Briežuciema pagasts
9. martā plkst. 19.00 Sievietēm veltīts svētku koncerts. Piedalās Gaigalavas pagasta amatierteātris „Apīnis” un vīru vokālais ansamblis. Briežuciema
Tautas namā.
13. martā plkst. 12.00 Radošās darbības nedēļas ietvaros: Pavasara rotu
un aksesuāru gatavošanas meistardarbnīca Briežuciema Tautas namā
14. martā plkst. 18.00 Radošās darbības nedēļas ietvaros: Tikšanās „Noaud sev kršņu lupatu deķīti” Briežuciema audēju darbnīcā. Plkst. 21.00 „Pa
pāru pāriem sadancojam”-aicina deju kolektīvs”Pāris” uz kopīgu dancošanu
Briežuciema tautas namā.
16. martā plkst. 16.00 Radošās nedēļas ietvaros: Talantu konkurss un
disenīte Briežuciema Tautas namā.
Bērzpils pagasts
No 10. līdz 31. martam Marijas Poševas foto izstāde Bērzpils saieta
namā.
12. martā plkst. 16.00 Radošās darbības nedēļas ietvaros: „Radošuma
daudzveidība-perļošanas meistardarbnīca” Bērzpils saieta namā.
13.martā plkst. 19.00 Radošās darbības nedēļas ietvaros: „Radošums
darbībā”-tapošanas meistardarbnīca Bērzpils Saieta namā.
14. martā plkst. 15.00 Radošās darbības nedēļas ietvaros: „Radošumu
veicinošā izglītība”-mākslas nodarbības: zīmēšana, gleznošana, zīda auduma
apgleznošana.
16. martā plkst. 19.00 Radošās nedēļas ietvaros: „Apzinies savu
radošumu” – dejas nodarbības Bērzpils saieta namā.
Lazdulejas pagasts
11. martā plkst. 15.00 Pasākums „Krāšņākais zieds ir sieviete” Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
Krišjāņu pagasts
14. martā Radošās darbības nedēļas ietvaros: Radošā darbnīca Krišjāņu
pamatskolā.
Kubulu pagasts
25. martā plkst. 13.30 Atceres pasākums represēto piemiņai Balvu
Stacijā pie piemiņas akmens.
27. martā plkst. 20.00 Pirmizrāde-iestudējums bērniem „Mazā raganiņa”
Kubulu Kultūras namā.
Tilžas pagasts
6.martā plkst. 16.00 Radošā darbnīca. Piespraužu no dažādiem audumiem gatavošanas nodarbība. Vada Viktorija Indriķe. Tilžas Kultūras namā.
7.martā plkst. 15.00 Amatnieku darbu izstāde-pārdošana Tilžas kultūras
namā.
16.martā plkst. 20.00 Televīzijas šova „Dziedošās ģimenes-2011”
dalībnieku-Liepiņu ģimenes koncerts.
22. martā plkst.15.30 leļļu teātra izrāde Tilžas Kultūras namā.
24. martā Dramatisko kolektīvu saspēle „Dzīve kā teātris, teātris kā
dzīve” Tilžas kultūras namā. Plkst. 22.00 balle kopā ar Māri Leidumu.
Vectilžas pagasts.
9. martā plkst. 11.00 Pasākums, radošu sieviešu tikšanās „Manas pašas
radīts”.
Vīksnas pagasts
4. martā plkst. 14.00 „Metenītis 2012” pie Vīksnas pagasta ēkas (Griškas
kalnā).
9. martā plkst. 19.00 Sieviešu dienai veltīts kino vakars. Vīksnas pagasta tautas namā.
14. martā plkst. 13.00 Mazo vokālistu konkurss „Cālis - 2012” Vīksnas
pagasta Tautas namā.

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

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

