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4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas diena
Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/

Lai svētki rada prieku par paveikto un iedvesmo jauniem darbiem, ar
kuriem mēs paši sevi un mūsu zemi varam darīt labāku!
Sveicu visus novada iedzīvotājus 4.maija svētkos!
Balvu novada Domes priekšsēdētājs
A. Kazinovskis

Kultūras ministres vizīte Balvos

Domes priekšsedētājs A.Kazinovskis ministrei dāvā novada simbolu - vilku

20.aprīlī Balvu pilsētā
viesojās Kultūras ministre
Žaneta Jaunzeme – Grende.
Ministre tikās ar Balvu novada
pašvaldības vadību un Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāju Ivetu Tiltiņu, iepazinās
ar Balvu novada kultūras
iestādēm – Balvu Mākslas skolu,
Balvu Centrālo bibliotēku, Balvu
Mūzikas skolu, Balvu Novada
muzeju un Balvu Kultūras un
atpūtas centru.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā visiem interesentiem bija
iespēja tikties ar Kultūras ministri un uzdot jautājumus.
Sarunā ar Balvu novada
pašvaldības vadību tika pārrunāti
jautājumi par latgaliešu valodas nozīmi kultūrā Balvu
novadā un Latgalē kopumā, par

vērienīgākajiem pasākumiem,
to saglabāšanu un attīstīšanu.
Runājot par finansējumu, Ž.
Jaunzeme – Grende uzsvēra, ka
ir svarīgi saprast būtisko, apjaust,
ko vēlamies atstāt nemainīgu un
attīstīt. Lai kultūras pasākumi
vienmēr būtu augstā līmenī,
nedrīkst „atslābt” ne mirkli.
„Kultūra palīdz „dzīt uz priekšu”
mazos biznesus”, uzsvēra ministre. Ja attīstās kultūra, tad uz
priekšu virzīsies arī viss pārējais.
Tam piekrita arī Balvu novada
Domes priekšsēdētājs A. Kazinovskis, atbildot, ka nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšana
un organizētie Balvu novada
pasākumi piesaista arvien jaunus
tūristus.
Ž. Jaunzeme - Grende un
Domes vadība diskutēja arī par

to, ko skolēniem māca skolās.
Šobrīd pastāv liela atšķirība
starp mācību programmām,
lasāmajām grāmatām latviešu
un krievvalodīgo skolās. Tāpat
atšķiras arī skolēnu uzskati laukos un pilsētās. Kultūras ministre pauda viedokli, ka, neskatoties uz atšķirībām, katram
bērnam būtu jāizglītojas kultūrā
un jāredz kāda obligāta teātra
izrāde, opera vai balets – jāveido
tā saucamā „Kultūras soma”,
jo kultūra veido identitāti. Un
Latvijā tikai mēs paši veidojam
savu tradicionālo kultūru un līdz
ar to arī identitāti.
Viesošanās laikā kultūras
iestādēs,
Kultūras
ministre
iepazinās ar iestāžu darbību,
apskatīja, kādās telpās notiek nodarbības, apmācības un
atpūta. Ar iestāžu vadītājiem īsi
pārrunāja svarīgākos jautājumus,
uzklausīja to problēmas.
Savukārt tikšanās laikā ar
iedzīvotājiem ministrei tika uzdoti dažādi jautājumi. Kultūras
darbiniecēm
interesēja,
kā
Ž.Jaunzeme – Grende ieteiktu
izvairīties no „sadegšanas” sindroma radošajā darbā. Tāpat
tikai vaicāts, kura rakstnieka
grāmatas ir iecienījusi ministre, kā ir mainījušās kultūras
izglītības iestādes. Pēc atbilžu
sniegšanas Kultūras ministre
izteica atzinību visiem kultūras
darbiniekiem, iestāžu vadītājiem
un darbiniekiem par to, ka šajos
krīzes apstākļos tie spēj taupīgi

un joprojām radoši strādāt,
saglabājot augstu pasākumu
un
pakalpojumu
kvalitāti.
Tikšanās noslēgumā Balvu novada pašvaldības izpilddirektore

I. Kaļva pateicās Kultūras ministrei par vizīti un novēlēja, lai šī
viesošanās Balvu novadā nebūtu
pēdējā.

Ruta Cibule un Žaneta Jaunzeme-Grende “ieskatās grāmatā“

Balvu centrālās bibliotēkas darbinieces kopā ar ministri un viņas padomnieci
I.Bērziņu
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Iestājoties pavasarim un siltajam laikam, katrs no mums ir sācis
rosīties savos dārzos, domā par sējas darbiem un sakopj apkārtni.
Daudzus no mums ir iedvesmojusi arī Lielā Talka, kura notika visā
valstī un arī mūsu novadā. Pavasaris ir tas laiks, kad savedam tīrībā un
kārtībā savu māju apkārtni, novadu un līdz ar to arī visu valsti.
Šogad jo īpaši vēlos uzsvērt, ka ikkatram no mums rūpīgi jāseko
līdzi savai mājai, tās apkārtnei un zemes īpašumiem, jo Balvu novada
Dome ir nolēmusi pastiprinātu uzmanību pievērst īpašumu sakoptībai.
Tam par pamatu ir 12.aprīļa Domes sēdē deputātu atbalstītie
grozījumi Nr. 11/2012 2010.gada 23.septembra Saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku un
būvju uzturēšanu”, kuri nosaka regulāru zāles pļaušanas termiņu
savos īpašumos un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijās, paredzot to pļaut ne mazāk kā 5 reizes sezonā. Kā liecina
dažas saņemtās sūdzības no iedzīvotājiem, kādam tas šķiet par daudz.
Tomēr, vēlētos atgādināt, ka īstam saimniekam sava dzīvesvietas
apkārtne vienmēr jāuztur sakopta, ko lielākā novada iedzīvotāju daļa,
protams, arī dara.
Zāles pļaušanas reižu skaits tika noteikts galvenokārt tādēļ, lai
disciplinētu tos, kuri regulāri nesakopj savus īpašumus. Ja vēlamies
skaistu un sakoptu visu pilsētu un novadu, tad jāsāk ar to, ka katrs
pats sakopj savus īpašumus un apkārtējo vidi. Uzskatu, ka šeit ir
nevietā sūdzēšanās vai gaušanās par to, ka kāds nevar vai negrib
sakopt savu īpašumu. Cilvēkiem, kuri ir cienījamā vecumā vai slimi,
sakopšanas darbu ir ieteicams uzticēt radiem vai paziņām, kuri var
palīdzēt. Neatkarīgi no piederošā īpašuma lieluma vai daudzuma,
katram īpašniekam ir pienākums tos uzturēt kārtībā.
Pārsteidza tas, ka 12.aprīļa Domes sēdē pieņemtie grozījumi par
zāles nopļaušanu vismaz 5 reizes sezonā, Ziemeļlatgales laikrakstā
„Vaduguns” tika atspoguļoti kā slikta ziņa. Ja slikti ir tas, ka
tiecamies pēc tīrības un kārtības, tad kas ir laba ziņa – nedarīt neko?
Un tad rodas jautājums, kā panākt kārtību tajos pagalmos, kur kāds
vēlas slinkot.
Novada izpildinstitūcijai, speciālistiem un atbildīgajiem darbiniekiem, īpaši Pašvaldības policijai ir dots uzdevums sekot līdzi,
lai pieņemtie noteikumi tiktu pildīti. Nepieciešamības gadījumos tiks
pieņemtas arī soda sankcijas. Jāuzsver, ka pieņemtie saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kurām
pieder vai kuru valdījumā ir īpašumi Balvu pilsētā vai pārējā novada
teritorijā, arī tiem, kuru dzīvesvieta nav Balvu novadā.
Ceru, ka kopīgiem spēkiem un kopīgu darbu mēs padarīsim savu
pilsētu un novadu daudz sakoptāku un skaistāku, lai prieks ir gan
pašiem, gan mūsu viesiem!

Sperts pareizais solis
Gulbenes
un
Balvu
slimnīcas apvienības rīkotajā
preses konferencē 26.aprīlī
ikviens klātesošais varēja
pārliecināties, ka slimnīcas
darbība ir stabilizējusies.
Lēnām, bet veiksmīgi, tā tiek
galā ar savām problēmām
un turpina pildīt izvirzītos
mērķus.
Preses konference tika rīkota
ar mērķi informēt sabiedrību par
paveiktajiem darbiem, patiesajiem faktiem un sasniegtajiem
mērķiem, kuri tika izvirzīti līdz
ar jaunās valdes izveidi 2011.
gada novembrī.
Preses konferencē piedalījās
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības valdes priekšsēdētāja
Alīda Vāne, valdes loceklis
Marģers Zeitmanis, Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Gulbenes
novada Domes priekšsēdētāja
Sandra Daudziņa un preses
pārstāvji.
Konferences laikā Alīda
Vāne sniedza uz faktiem balstītu
informāciju par slimnīcas paveikto darbu, finanšu rādītājiem. Kopš
valdes nomaiņas ir novērstas
slimnīcas dublējošās funkcijas – izveidota neatliekamās
medicīniskās palīdzības (NMP)
nodaļa Balvos, aprūpes nodaļa,
dienas stacionārs, steidzamās
medicīniskās palīdzības punkts
un infektoloģijas nodaļa Gulbenē,
kā arī izveidota vienota finanšu

nodaļa, personāldaļa, optimizēts
saimnieciskais dienests un veikti
citi būtiski darbi.
Slimnīcu apvienība joprojām
turpina piesaistīt jaunus ārstus.
Šobrīd Gulbenes un Balvu
slimnīcu
apvienībā
darbu
atraduši 3 ginekologi, 5 anesteziologi, pediatrs, psihiatrs un
traumatologs. Neatkarīgi no tā
vai darbinieks ir pamatdarbā
vai pamatdarbā, visiem slodzes apmērs attiecīgajā profilā
ir vienlīdzīgs. Tomēr Valdes
priekšsēdētāja
atzīst,
ka
nevienlīdzība ārstu apmaksas
sistēmā pastāv.
Galvenie valdes uzdevumi
2012.gadam ir – jaunu ārstu
piesaiste, datortomogrāfa un
laparaskopa iegāde NMP nodaļai
Balvos, laboratorijas ierīkošana,
boileru sistēmas izveide Gulbenes slimnīcā un ERAF projekta īstenošana, kas paredz
veikt ievērojamus rekonstrukcijas darbus slimnīcām. Lai
realizētu šos uzdevumus, Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienībai
nepieciešamas aptuveni 1 445
000 latu liels finansējums.
Marģers Zeitmanis uzsver,
ka slimnīcas rekonstrukcijas
darbi paredzēti tādā apmērā,
lai nodrošinātu pamatfunkciju
pieejamību visiem slimnīcas
apmeklētājiem, jo piekļuve
atsevišķām slimnīcu nodaļām
ir apgrūtināta pacientiem ar

Balvu novada pašvaldībā
24.aprīlī viesojās Saldus novada pašvaldības vadība un
administrācijas darbinieki, lai
gūtu pieredzi un jaunas idejas. Vizītes laikā Balvu novada
pašvaldības vadība iepazīstināja
kolēģus ar novada darbību,
atbildēja uz interesējošajiem

jautājumiem.
Pārstāvji no Saldus novada pašvaldības interesējās
par izglītību, kultūru un sportu,
tādēļ iepazina arī Balvu Sporta
skolu, Kultūras un atpūtas centru, Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldi, Balvu baseinu un citas
pašvaldības iestādes.

pārvietošanās
traucējumiem.
Lai ekonomētu līdzekļus, jaunas
būves netiks celtas, bet līdzekļus
ieguldīs esošo ēku rekonstrukcijai – jumtu nomaiņai, siltināšanas
darbiem un telpu remontiem.
Konferences laikā slimnīcu
apvienības
valdes
locekļi
skāra arī tēmu par darbinieku
saliedēšanu un lojalitāti pret savu
darba vietu.
Konferences
noslēgumā
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis atzina, ka Gulbenes un
Balvu slimnīcu apvienošana
bija vispareizākā rīcība esošajā
situācija. Priekšsēdētājs pauda gandarījumu, ka, neskatoties uz pieļautajām kļūdām
un
pieņemtajiem
smagajiem lēmumiem, slimnīca ir
stabilizējusies un soli pa solim iet
uz priekšu. Protams, akcionāriem
būs jāmeklē risinājumi, kā
dzēst sakrājušos parādu, tomēr
slimnīcai
viennozīmīgi
ir
nākotne, ko pierāda fakti, skaitļi
un projektu plāni.
Tam piekrita arī Gulbenes
novada Domes priekšsēdētāja
Sandra Daudziņa, piebilstot,
ka tik īsā laikā paveikts tiešām
ne mazums. Tomēr joprojām
nepieciešams intensīvi strādāt,
arī piesaistīt jaunus speciālistus,
lai iedzīvotāji būtu apmierināti ar
pakalpojumu kvalitāti.

Saldus novada pašvaldības
darbinieki gūst pieredzi Balvos
Viesi bija patīkami pārsteigti
par redzēto un dzirdēto. Lai
arī Saldus novada pašvaldībā
ir atšķirīga struktūra un darba
organizācija, tomēr jauna pieredze un idejas turpmākajam darbam tika iegūtas.

Balvu Novada muzejā skatāmas novadnieku mākslas darbu izstādes

Edīte Maderniece

No 20.aprīļa Balvu Novada
muzejā skatāma novadnieces
Edītes Madernieces izstāde
„Skaļā daba” - lielformātu aktu
gleznojumi. Pēc mākslinieces
domām tieši cilvēka ķermeņa
valoda runā skaidrāk par visām
valodām. Visās izstādes gleznās
noteicošā ir pelēcīgo toņu gamma, kura ļauj vairāk uzmanību
pievērst kompozīcijai, formai un
gaismēnu spēlei, nevis krāsai.
Māksliniece dzimusi Balvos,
bet viņas dzīves gaitas pārsvarā
saistās ar Bērzpili. Edīte dzīvo
lauku mājā, no kuras paveras

brīnišķīga dabas ainava. Vietu,
kur māksliniece dzīvo varētu
raksturot kā „meža šūpuli”. Tajā
Edīte izauklē savus mākslas darbus.
Māksliniece ir mācījusies
gleznošanu Rēzeknes Mākslas
koledžā,
Latvijas
Mākslas
akadēmijā
un
ieguvusi
maģistra grādu Kristapa Zariņa
meistardarbnīcās. Kopš 1996.
gada piedalās dažādās izstādēs
Rīgā,
Jūrmalā,
Valmierā,
Rēzeknē, Baltinavā, Bērzpilī un
citās Latvijas pilsētās.
10.maijā plkst.15:00 būs
iespēja tikties ar mākslinieci
klātienē Mākslas dienu pasākumu
ietvaros.
Arī Jolantas un Valda Dundenieku Ziemeļlatgales keramikas
izstāde Balvu Novada muzejā
skatāma jau no 20.aprīļa.
Ziemeļlatgales keramika ir
mūsu tautas podniecības ziemeļu
zars ar dziļāku sakņojumu
Viļakas tuvumā, Kazukalna un
Tereškovas sādžās, kā arī Baltinavas, Kupravas un Tilžas apkaimē.
Dekoratīvā ievirze, kas sākot
ar mūsu gadsimtu dziļi skāra
silajāniešu un vēlāk arī Ludzas
poddaru darbus, Ziemeļlatgales

reģionam pagāja secen un te
varēja sastapties ar estētisko
vērtību ziņā visai nozīmīgu
etnogrāfiskās podniecības slāni,
kurā labi saskatāmas senkeramikas atbalsis – īpaši rotājumā.
Taču izpratnes trūkums par
tautas mākslas pamatvērtībām,
vienaldzība pret tautas keramiku,
radīja apstākļus, ka šis centrs,
kas atradās Balvu rajonā, sāka
pieklust un sešdesmitajos gados
iznīka pavisam.
Bija jāpaiet vairāk nekā 20
gadiem, lai atkal Balvu rajonā,
šoreiz Bērzpilī būtu ceplis un
savs keramiķis. Jolanta Dundeniece (toreiz vēl Taube) 1986.
gadā beigusi Rēzeknes lietišķās
mākslas vidusskolu un tūlīt pat
ar atzītiem Latgales meistariem
tika aicināta piedalīties izstādēs.
1991.gadā
Jolantai
tika
piešķirts
Tautas
daiļamata
meistara nosaukums un viņu
uzaicināja Rīgā veidot savu
personālizstādi. Jolanta strādā
Bērzpils vidusskolā un atrod laiku, lai apsēstos pie virpas. Viņas
darbi ir muzejos un privātās
kolekcijās Latvijā, Amerikā,
Austrālijā, Vācijā. Arī Jolantas
vīrs Valdis no sākotnējā palīga

1995.gadā kļuva par Tautas
daiļamata meistaru. Šogad aprit
25 gadi kopš viņi strādā kopā.
Šajā laikā abu meistaru darbi
bijuši izstādēs Igaunijā(Narvā),
Lietuvā (Panevēžā), Maskavā,
Vācijā, Polijā un, protams,
daudzviet Latvijā.

rūpīga analīze, tehnoloģijas
izvēle atbilstoši keramiķu pielietotajam trauku formu dekoram. Keramikas ārējo formu
apdari
raksturo
virpojuma
neatkārtojamais, izjustais rokas
modulējuma svaigums. Jolantas
un Valda kolekcijā neatradīsiet

Vienīgie keramiķi Balvu
novadā – Jolanta un Valdis
Dundenieki neiet modernās
keramikas ceļu, bet saglabā autentisko Latgales keramikas
noslēpumu. Viņu skaistajos traukos atpazīstama tautas mākslas

vienādus darbus. Ar katru no
tiem saistās savs sižets un
individualitāte.

Jolanta un Valdis Dundenieki

Informāciju sagatavoja
Astra Ločmele-Ambarova
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Ziemeļlatgales Biznesa Centrā jauns projektu vadītājs

Šī gada aprīļa sākumā
Ziemeļlatgales Biznesa centrā
darbu uzsācis jauns projektu
vadītājs Kaspars Stūrmanis.
- Pastāstiet, lūdzu, nedaudz
par sevi!
- Dzīvoju Smiltenē, esmu
ieprecējies, bet pats nāku
no Zemgales līdzenumiem Tērvetes. Manas intereses ir
uzņēmējdarbība. Šajā sfērā
darbojos jau no 2000.gada. Pabeidzu Rīgas Amatniecības

Vidusskolu kā stila mēbeļu
amatnieks - kokgriezējs. Skolas laikā mana stiprā puse bija
darbu organizēšana un vadīšana,
tādēļ studijas turpināju Latvijas Universitātē Ekonomikas un
Vadības fakultātē.
Sakarā ar lielo darba slodzi,
man nav daudz aizraušanos.
Ļoti daudz laika pavadu kopā ar
savu ģimeni. Man ir dēls, kuram
ir 5 gadi. Un ļoti ceru, ka drīz
varēsim doties kopā makšķerēt,
kas ir mans hobijs, vaļasprieks
un veids kā atpūšos, uzkrāju
spēkus un iegūstu enerģiju ikdienas dzīves ritmam.

dēļ arī atbalstīju sievas izvēli
strādāt Balvos un jokodamies
teicu, ka es iešu tur, kur viņa.
Jāatzīst, ka vārdam ir ļoti liels
spēks, un liktenis mani atveda
uz Balviem. Piedalījos konkursā
un mani pieņēma darbā par projekta vadītāju Ziemeļlatgales
Biz-nesa centrā. Biju pārliecināts
par savām spējām un pieredzi,
jo man ir atbilstoša izglītība un
profesionālā darba pieredze, lai
varētu sekmīgi pildīt savus darba
pienākumus.

dza rezidentūru un sāka strādāt
Balvos, tad arī man vajadzēja
pārtraukt darbu Rīgā. Nācās beigt
iesākto darbību Rīgas Uzņēmēju
Biedrībā, tādēļ mana vēlme bija
turpināt strādāt šajā pašā sfērā.
Esmu ļoti pateicīgs sievai, ka
viņa mani atveda uz Balviem.

Mūsu mērķis ir sadarbības
veicināšana starp uzņēmējiem,
nodrošināt konsultatīvos pakalpojumus Balvu novada jaunajiem uzņēmumiem, kā arī aktīvi
strādāt ar esošiem uzņēmējiem
un palīdzēt attīstīties. Vēlamies
radīt apstākļus un nodrošināt
priekšnosacījumus, lai Balvu
novadā ne tikai rastos, bet arī
strādātu jauni un esošie uzņēmēji.

- Kā nonācāt Balvos?
- Ziemeļlatgales Biznesa
centrā sāku strādāt pateicoties
savai sieviņai. Mana sieva
Dagmāra Daija-Stūrmane šī gada
martā sāka strādāt Balvu slimnīcā
par dzemdību speciālisti - ginekologs. Kā jau minēju, mana
lielākā aizraušanās un interese
ir ģimene. Un es vēlos, lai man
būtu stipra ģimene. Šī iemesla

- Kāda bijusi līdzšinējā
pieredze uzņēmējdarbībā?
- Tā man ir bijusi privātā
uzņēmējdarbībā. Pēdējos 10
gadus esmu strādājis vadošā
Igaunijas uzņēmumā, kas nodarbojas ar metāla konstrukciju
ražošanu un tirdzniecību, 7 gadus
strādāju par projekta vadītāju un
pēdējos 3 gadus par uzņēmuma
izpilddirektoru, kas deva lielisku
pieredzi vadīt uzņēmumu tā saucamajos labajos un sliktajos laikos. Sakarā ar to, ka sieva pabei-

- Ko plānojat un vēlaties
paveikt Ziemeļlatgales biznesa
centrā?
- Mans pirmais uzdevums ir
apzināt esošos uzņēmējus. Vēlos
personīgi ar katru uzņēmēju satikties, lai izzinātu viņu vēlmes
un vajadzības, jo uzskatu, ka
mūsu valstī uzņēmējs ir prioritāte.
Esmu strādājis uzņēmējdarbības
vidē, tādēļ vēlos izveidot
Ziemeļlatgales Biznesa centru kā atbalsta centru esošajiem
un jaunajiem uzņēmējiem, tas
ir atvērts katram. Vēlos aicināt
enerģiskus cilvēkus uzsākt savu
uzņēmējdarbību.
Ziemeļlatgales Biznesa centra misija un vēlme ir palīdzēt
un atbalstīt novada uzņēmējus.

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;
Projektā darbojas 39 Balvu
novada bērni un jaunieši vecumā
no 13 līdz 18 gadiem.
Projekta ietvaros tiek veidotas
un attīstītas patstāvīgās dzīves
prasmes, piedāvāta lietderīga
brīvā laika pavadīšana, veicināta
motivācija un pašnovērtējums,
tiek piekopts fiziski aktīvs
dzīvesveids, integrācija darba
tirgū un sabiedrībā, veidota saikne
starp valsti, pašvaldību, sabiedrisko sektoru un iedzīvotājiem.
Galvenās
aktivitātes
apmācības “Laika un naudas
līdzekļu plānošana”, radošās
darbnīcas - ēdienu gatavošana,

galda kultūras apgūšana, labas
uzvedības prasmju iegūšana, rokdarbi, apģērbu labošana, mājas
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.
Apmācības notiek katru
nedēļu pirmdienās un ceturtdienās
no plkst.16.00.
Sporta aktivitāšu “Veselīgi
atpūtīsimies kopā!” laikā projek-

ta dalībnieki Lido kalnā apguva
un pilnveidoja slēpošanas un
snovošanas prasmes, piedalījās
jautrajā skrējienā, apmeklēja
piepūšamās atrakcijas, šobrīd
gatavojas pavasara orientēšanās
skrējienam „Sveiciens pavasarim!”
27.aprīlī uzsākas ekskursiju
cikls - Latvijas novadu amatu
meistaru pieredzes un prasmju
izzināšana- pirmais brauciens
plānots uz Maizes muzeju
Aglonā, kura laikā projekta
dalībnieki piedalīsies maizes
cepšanas procesā.
1.maijā dosies skatīties teātra
izrādi „Mazā raganiņa”.
Apakšprojekta
īstenošanas
vieta ir Raiņa iela 52, Balvos.
Rudīte Krūmiņa,
projekta vadītāja

muzejā mākslinieka Ilgvara
Zalāna lekcija par laikmetīgās
mākslas izpausmēm, VKKF projekta „Sajūtu eksplozija” ietvaros.
- plkst. 17:00 Balvu Mākslas
skolas (Teātra ielā 2) pagalmā
Ilgvara Zalāna ACTION PAINTING performance – lielizmēra

mākslas darba radīšana, VKKF
projekta „Sajūtu eksplozija” ietvaros.
11. maijā plkst. 15.00 Balvu Mākslas skolas audzēkņu
gleznošanas meistarklase kopā
ar mākslinieku Ilgvara Zalāna,
VKKF projekta „Sajūtu eksplozija” ietvaros

Ceturtdien, 26.aprīlī, tika
parakstīts līgums starp SIA
„Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas organizācija”
(ZAAO) un Balvu novada
pašvaldību par sadzīves at-

kritumu
apsaimniekošanu
novada
pagastu
teritorijā.
Līgums par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu noslēgts uz
pieciem gadiem – līdz 2017.gadam. Paredzēts, ka ZAAO darbu
Balvu novadā uzsāks ar 2012.
gada 1.jūniju.
Savukārt līgumu slēgšana
ar klientiem par atkritumu
apsaimniekošanu
plānota
no maija vidus. Precīzāka
informācija par līgumu slēgšanas
nosacījumiem, vietu un laikiem
tiks precizēta.

Ikvienu uzņēmēju un personu, kura vēlas par tādu kļūt,
aicinu uz sadarbību. Vēlos
iedrošināt nākt pie mums un izteikt savas vēlmes un vajadzības.
Biznesa centrs ir kā tilts starp
uzņēmēju un pašvaldību, tādēļ
aicinu runāt un strādāt kopā.
Novēlu jums, uzņēmēji,
veiksmi, drosmi un gudrus
darbiniekus! Savukārt novada
iedzīvotājiem vēlu veiksmīgus,
gudrus un drosmīgus uzņēmējus!
-Paldies, un lai mums visiem
veicas!

Balvu novada bērni un jaunieši piedalās projektā

Balvu novadā 2012.gada
janvārī 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

”MĀKSLAS DIENAS APLIS – 2012”
Balvu Mākslas skolā
Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas absolventes Ilzes
Sliņķes gleznas līdz 31.maijam.
Balvu Mākslas skolas radošā
kolektīva Mākslas dienu 2012
izstāde „Pavasaris krāsās” līdz
25.maijam.
Balvu Novada Muzejā
Izstāde
„Balvi
senajās
fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa
dāvinājums Balvu Novada muzejam.
Pārnovadu vizuālās mākslas
konkursa bērniem „Mana mīļākā
rotaļlieta” izstāde.
Jāņa Gleizda ceļojošā foto
izstāde „Jāņa Gleizda krāsu pasaule”.
Edītes Madernieces gleznu
izstāde „Skaļā daba”.
Jolantas un Valda Dundenieku keramikas izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
Agras Ritiņas gleznu izstāde

„Dabas portrets” .Tikšanās ar
mākslinieci 25. maijā plkst:17.00
Sandras Dikmanes foto
izstāde „Dažas dienas” līdz
15.maijam.
Balvu centrālajā bibliotēkā
no 10.maija skatāma izstāde
„Ceļojums laikā” , kurā skatāmi
senatnīgi ceļojuma koferi un sienas pulksteņi.
Balvu
muižā
(Balvu
Tālākizglītības
un
cilvēkresursu attīstības centrs)
Daugavpils
universitātes
Balvu filiāles Datordizaina
2.kursa studentu darbi zīmēšanā,
gleznošanā un kompozīcijā.
Cilvēku
ar
redzes
traucējumiem radošo darbu
izstāde.
Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansēts Labklājības
ministrijas sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību projekts
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām

ar
redzes
traucējumiem
Latvijā”
(Identifikācijas
Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/
NVA/002)
Balvu Valsts ģimnāzijā
Latgales vizuālās mākslas
olimpiādes darbu izstāde „Volta
Disneja tēlu pasaulē” un „Māksla
un mūzika” no 7.maija
Balvu pamatskolā
Karikatūru konkursa „A pie
mums Latgalē” ceļojošā izstāde.
Mākslas
dienu
radošās
darbnīcas no 7. – 11. maijam Balvu Mākslas skolas audzēkņiem.
10. maijā Mākslas dienu
atklāšana
- plkst. 15:00 Balvu Novada
muzejā „Iekāpšana Mākslas
aplī”. Tikšanās ar māksliniekiem
– keramiķiem Jolantu un Valdi Dundeniekiem, gleznotāju
Edīti Madernieci. Karikatūru
un foto konkursu uzvarētāju
apbalvošana.
- plkst. 15:30 Balvu Novada

ZAAO uzsāks darbu Balvu novadā

“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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Lielajā Talkā Balvu novadā

Saulainā 21.aprīļa rītā pie Balvu pilsētas estrādes un novada pagastu pārvaldēm pulcējās ļaudis, kuri bija gatavi
attīrīt, sakopt un labiekārtot vidi sev apkārt. Saulainā pavasara diena bija kā vēstījums tam, ka diena būs izdevusies un
veiksmīga. Tā arī bija!
Šogad Lielās Talkas ietvaros Balvu pilsētā tika attīrīts Balvu ezera krasts no krūmiem un cilvēku atstātajiem atkritumiem, lai no pilsētas parka gar ezeru varētu nokļūt līdz sporta skolai. Bolupes krastā tika izveidoti vairāki jauni
soliņi, kā arī attīrīts Pelnupes krasts. NBS Aviācijas eskadriļas karavīri kopā ar Balvu pašvaldības policistiem laukumā
pie Bolupes ierīkoja piemērotu helikopteru nosēšanās laukumu, kas ir viens no nedaudzajiem visā Latvijā. Iedzīvotāji
talkoja arī daudzdzīvokļu māju pagalmos, garāžu teritorijās, ceļmalās, stāvlaukumos un savu privātmāju apkārtnēs.
Lielajā Talkā piedalījās aptuveni 500 iedzīvotāju - Balvu novada pašvaldības iestāžu darbinieki, Balvu Jaunsargi,
moto klubs „Spieķi vējā”, Balvu bērnu un jauniešu centra jaunieši un citi Balvu novada iedzīvotāji.

Lielās Talkas rīts iesākās ar rīta rosmi Balvu bērnu un jauniešu centra talcinieku pavadījumā.

Talkai sākoties, tās koordinators Māris Verjanovs izsludināja konkursu „Ekstravagantākā atrastā lieta Lielajā Talkā”. Konkursā uzvarēja
jaunieši no Balvu bērnu un jauniešu centra, kuri no atrastajām lietām
bija ”sakomplektējuši” veselu makšķernieku.

Balvu novadā talcinieki strādāja čakli - tika savākti aptuveni 7000 maisi atkritumu.

Pēc labi padarīta darba, talcinieki pulcējās Balvu parkā, lai mielotos ar Balvu novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļas darbinieku gatavoto zupu.

Savukārt Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule bija atradusi kādu praktiski pielietojamu lietu.

Pozitīva ziņa!
Lielās Talkas ietvaros tika izsludināts konkurss „Skaties dziļāk!”, kurā piedalījās arī mūsu novada Lielās Talkas koordinators Māris Verjanovs, kurš ieguvis
pirmo vietu!
Kampaņas ietvaros kopā ar Balvu bērnu un jauniešu centra (BBJC) jauniešiem tika izveidota videofilma „Skaties dziļāk – Nemēslo” Balvu novadā, vairākas
izglītojošas programmas pirmskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, arī Lielās Talkas koks bija sastāvdaļa no konkursa „Skaties dziļāk - Nemēslo”.
Videofilmu „Skaties dziļāk – Nemēslo!” var noskatīties Balvu novada mājaslapā www.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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Bērzkalnes pagastā Lielās Talkas darbi notika divās vietās – Bērzkalnes un Rubeņu
ciemā. Pārvaldes vadītāja J.Roginska labi noorganizētais darbs ritēja raiti un labā
noskaņojumā. Rubeņu ciemā tika savākti 95, bet Bērzkalnes ciemā - 250 atkritumu
maisi.
Talkā vienkopus piedalījās 50 cilvēki. Protams, pēc padarītā darba talcinieki
atpūtās pie kopīga ugunskura, priecājās par paveikto darbu un baudīja pusdienas.
Talkas dienā radās arī jaunas idejas par turpmāk veicamajiem pasākumiem sava
pagasta labiekārtošanā.

5.

Savukārt Krišjānu pagastā Lielajā Talkā piedalījās 30 talcinieki, kuri savāca 70
atkritumu maisus.
Tika sakopts Tilžas upes krasts iepretī pamatskolai, savākti atkritumi no
daudzdzīvokļu māju pagalmiem, pagrabiem un ceļmalām. Pēc talkas tika kurts ugunskurs un ceptas desiņas.

Bērzpils pagasta iedzīvotājus Lielās Talkas afiša šogad aicināja talkot Bēržu
kapsētā un pagasta centrā. Aicinājumam atsaucās aptuveni 35 talcinieki. Tāpat kā
citur, arī Bērzpils pagastā daudzi iedzīvotāji kopa savus privātos īpašumus. Kopīgiem
spēkiem ar atkritumiem tika piepildīti aptuveni 250 maisi. Pēc darba talkotāji baudīja
zivju zupu pagasta estrādē.
Bērzpils pagasta 8 talcinieki čakli talkoja savā ciemā –Beļauskos. Talkā tie
piepildīja vairāk kā 50 maisus. Tāpat kā Balvu pilsētā arī šajā ciemā tika atrastas
interesantas un vērtīgas lietas – šķēres, 5 l vīna pudele, naktspodiņš, adīta cepure, kā
arī liela spuldze. Beļauskieši uzstādīja savu rekordu, savācot 171. pudeļu korķīti. Pēc
veiksmīgās darba dienas visi mielojās ar laša zupu un citiem gardumiem.

Tilžas pagastā ļoti čakli strādāja Tilžas internātpamatskolas kolektīvs un skolēni.
Lielajā Talkā tika sakopts skolas ābeļdārzs, Tilžas Romas katoļu baznīcas apkārtne,
sporta stadiona laukums, kā arī Tilžas pagasta teritorijas ceļmalas. Vācot atkritumus,
talkotāji nogājuši aptuveni 30 kilometrus, kas nav bijis velti, jo savākti aptuveni 100
atkritumu maisi!
Jaunākie talcinieki strādāja pie skolas ābeļdārza un ar lepnumu Tilžas pagasta
pārvaldniekam Vilnim Dzenim paziņoja: „Mēs sakopjam Latviju”!
Pēc labi padarītā darba sekoja atpūta pie ugunskura ar desiņu cepšanu, saldējumu,
konfektēm, sarunām un prieku par to, cik daudz var padarīt, ja strādā no sirds!

Uz Lielo Talku Vīksnas pagastā bija sanākuši 65 lieli , mazi, veci un jauni talkotāji.
Sakopšanas darbi ritēja jau visu nedēļu, bet Talkas dienā pie pagasta pārvaldes
ēkas tika stādīti ziedi, kas veidoja uzrakstu “Vīksna”, tika sakārtots arī bērnu rotaļu
laukums, no atkritumiem attīrītas ceļmalas.
Pēc padarītā darba čaklie talcinieki, kuri savāca 270 atkritumu maisus, cienājās ar
gardu zupu , pankūkām un tēju.

Balvu novada pašvaldība un pagastu pārvalžu vadītāji saka lielu paldies visiem, kuri
atbalstīja šo pasākumu un čakli strādāja, lai mūsu novads taptu vēl tīrāks un skaistāks!
“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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PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 12.aprīļa
lēmumam (prot. Nr.7, 51.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
				

2012.gada 12.aprīlī

Balvos

				

Nr.12/2012

PAR ZEMES DARBU IZPILDES KĀRTĪBU BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
Aizsargjoslu likuma 35.panta pirmo daļu
1. Noteikumos lietotie termini
Rakšanas darbi – darbi, kas
saistīti ar rakšanu dziļāk par 30
cm.
Darbu veikšanas projekts
– uz tehniskā projekta pamata
izstrādāts detalizēts projekts
atsevišķiem būvdarbu cikliem
vai speciālam darbu veidam.
Defektu akts – dokuments,
kuru sagatavo par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem
būves bojājumiem, bojājuma
vietu un laiku, un kuru paraksta
attiecīgo dienestu atbildīgās amatpersonas.
Izpildītājs - persona, kura
veic rakšanas darbus.
Pasūtītājs- persona, kuras
uzdevumā tiek veikti būvdarbi.
Rakšanas darbu atļauja –
noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības
veikt rakšanas darbus konkrētā
vietā un laikā.
Transportbūvju
un
inženierkomunikāciju
aizsardzības zona – normatīvajos
aktos
noteikta
teritorija,
neatkarīga no ielu sarkano līniju
izvietojuma, kuras uzdevums
ir aizsargāt transporta būves
un inženierkomunikācijas no
nevēlamas ārējas iedarbības,
nodrošināt to ekspluatāciju un
drošību.
Sarkanā līnija - pašvaldības
apstiprinātajā
teritorijas
plānojumā noteiktā līnija, kas
norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves, inženierkomunikāciju koridoru izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma
lietošanas tiesības aprobežotas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā
veidā izmantojamās teritorijas.
2. Vispārīgie jautājumi
2.1. Šie saistošie noteikumi
(turpmāk tekstā – noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Balvu novada administratīvajā teritorijā
veicami darbi, kas saistīti ar
ielu, ceļu seguma, gājēju celiņu
uzlaušanu (remontu), darbu
veikšanu zaļajā zonā, rakšanas
un citu darbu veikšanu.
2.2. Noteikumi ir saistoši
visām fiziskajām un juridiskajām
personām
Balvu
novada
administratīvajā teritorijā.
2.3. Aizliegts veikt rakšanas
darbus bez rakšanas darbu
atļaujas (turpmāk – atļauja)
saņemšanas:
2.3.1. ielu un ceļu sarkano
līniju robežās;
2.3.2. uz ielu un ceļu
brauktuvēm,
nomalēm
un
grāvjiem, trotuāriem, kuriem nav
koordinētas
sarkanās līnijās;
2.3.3.
jebkurā
teritorijā
inženierkomunikāciju un citās
ekspluatācijas aizsargjoslās, kā
arī teritorijās, kas saistītas ar
inženierkomunikāciju un citu

būvdarbu veikšanu un avāriju
likvidāciju;
2.3.4. laukumos, pagalmos un zaļajā zonā publiskās
izmantošanas teritorijās.
2.4. Aizliegts ar rakšanas
darbu rezultātā izstrādāto grunti
un būvgružiem piesārņot un
aizsprostot brauktuves, ielas,
trotuārus, apstādījumus.
2.5. Aizliegts braukt pa ielām
ar kāpurķēžu tehniku vai citiem
mehānismiem, kas bojā vai
piesārņo brauktuves segumu.
2.6. Zemesgabala īpašnieks
savā īpašumā darbus var veikt
bez atļaujas, ja ir saņēmis no
Balvu
novada
pašvaldības
Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde)
rakstisku apstiprinājumu par
inženierkomunikāciju neesamību
un rakšanas darbi nenotiek sarkano līniju robežās.
2.7. Jauna asfaltbetona seguma uzlaušana aizliegta:
2.7.1. uz trotuāriem - divus
gadus pēc tā uzklāšanas;
2.7.2. ielas braucamajā daļā –
piecus gadus pēc tā uzklāšanas.
2.8. Šo noteikumu 2.7.punkta nosacījumi neattiecas uz
izņēmuma gadījumiem, par kuriem lēmumu pieņem pašvaldības
Dome.
2.9. Ja rakšanas darbu
(izņemot
avārijas
darbus)
veikšanas laikā paredzēta transporta kustības slēgšana, tā
saskaņojama ar uzņēmumu,
kas veic regulāros pasažieru
pārvadājumus.
2.10. Laikā no 1.novembra līdz 15.martam atļaujas netiek izsniegtas darbiem, kas ir
saistīti ar ielu vai ietvju seguma
uzlaušanu (izņemot avārijas darbus).
3. Atļaujas saņemšanas
kārtība
3.1. Atļaujas saņemšanai
pasūtītājs vai izpildītājs Būvvaldē
iesniedz šādus dokumentus:
3.1.1. pieteikumu rakšanas
darbu veikšanai (1.pielikums);
3.1.2.
saskaņots
darbu
zīmējums, projekts vai veicamo
darbu skice, kura izstrādāta uz
topogrāfiskā vai zemes robežu
plāna;
3.1.3.
zemes
īpašuma
piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks saskaņojums
ar zemes īpašnieku, ja atļaujas
pieteicējs nav zemes īpašnieks;
3.1.4.
transporta kustības
organizācijas shēma, ja rakšanas
darbi saistīti ar transporta
kustības izmaiņām (satiksme
tiek pārtraukta, novirzīta pa citu
maršrutu);
3.1.5. līgums ar pasūtītāju par
darbu veikšanu;
3.1.6. līgums par atjaunošanas
darbu veikšanu, ja šos darbus
neveic pats atļaujas saņēmējs;
3.1.7.
avārijas gadījumā –
defektu akts.

3.2. Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas tie jāsaskaņo
ar Pašvaldības norādītajām
institūcijām un pēc darbu
izpildes jāsaņem atzinums par
izpildītajiem darbiem (2.pielikums).
3.3. Ja zemes darbu izpilde
paredzēta vairākos objektos,
atļauja jānoformē atsevišķi
katram objektam.
3.4. Atļauju (3.pielikums)
izsniedz Būvvaldes amatpersona.
3.5. Atļaujā norādītie termiņi
ietver sevī atjaunošanas darbus.
3.6.
Atļauju
izsniedz
būvkomersantu
reģistrā
reģistrētām juridiskām personām
vai
sertificētām
fiziskām
personām.
3.7. Ja nepieciešama ielu un
ietvju seguma atjaunošana, darbi
jāveic būvkomersantu reģistrā
reģistrētai personai. Atbildīgs
par seguma atjaunošanas darbu
veikšanu, kvalitāti un termiņu ir
pasūtītājs.
3.8. Atļauja vai motivēts atteikums tiek izsniegts vienas
darba dienas laikā. Atļaujas tiek
reģistrētas.
3.9. Ja izpildītājs neievēro
normatīvo aktu prasības, atļaujas
izsniedzējam ir tiesības rakšanas
darbus pārtraukt vai anulēt
atļauju.
4. Darbu izpildes kārtība
4.1. Rakšanas darbu laikā
objektā jābūt darbu atļaujai un ar
to saistītai dokumentācijai.
4.2. Remonta un būvniecības
darbi pieļaujami tikai atļaujā
norādītajās robežās.
4.3. Ja darbu izpildītājs nevar iekļauties atļaujā noteiktajā
termiņā, atļauja ne vēlāk kā
3 (trīs) dienas pirms termiņa
beigām, jāpagarina.
4.4. Veicot rakšanas darbus
transporta un gājēju kustības
vietās,
par
darbu
izpildi
atbildīgajai personai jānodrošina
transporta un gājēju kustības
drošība.
4.5. Ja, veicot rakšanas darbus, tiek atrastas apakšzemes
komunikācijas, kas nav uzrādītas
tehniskajos
dokumentos,
nekavējoties jāizsauc attiecīgā
uzņēmuma pārstāvis.
5. Atbildība par saistošo
noteikumu pārkāpšanu
5.1. Par šo noteikumu
pārkāpšanu
personai
var
piemērot administratīvo sodu.
5.2.
Administratīvā
pārkāpuma
protokolu
ir
tiesīgi sastādīt Balvu novada
pašvaldības policijas darbinieki.
5.3. Par saistošo noteikumu
nosacījumu pārkāpšanu uzliek
naudas sodu no 10 līdz 100 latiem.
5.4. Par saistošo noteikumu
1.6.punktā minēto nosacījumu
pārkāpšanu uzliek naudas sodu

no 150 līdz 250 latiem.
komisija.
5.5.
Administratīvo
5.6. Naudas soda uzlikšana
pārkāpumu lietas, pamatojoties un tā nomaksāšana neatbrīvo
uz sastādītajiem administratīvo no
nodarīto
zaudējumu
pārkāpumu protokoliem, izskata atlīdzināšanas un atjaunošanas
Balvu novada Administratīvā darbu veikšanas.
Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 12.aprīļa
lēmumam (sēdes prot. Nr.7, 51.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12/2012
„Par zemes darbu izpildes kārtību Balvu novadā” 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
Transportbūvju un apstādījumu aizsardzība
Lai varētu kontrolēt rakšanas darbus, to kvalitāti, rakšanas vietas
sakārtošanu, kā arī uzmērījumu izpildshēmu veikšana un
iesniegšana pašvaldībā digitāli un papīra formātā informācijas
apkopošanai.
Uz budžetu nekādu iespaidu noteikumi neatstās.

Uzņēmējdarbības vidi tas neiespaidos

Administratīvās procedūras netiek mainītas
Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinosvkis

1.PIELIKUMS
Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.12/2012
„Par zemes darbu izpildes kārtību Balvu novadā”

Juridiska vai fiziska persona
___________________________________________________________________________
____
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. , komersanta apliecības Nr.,

___________________________________________________________________________
____ fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
Adrese_______________________________________________
tālruņa Nr.________________

PIETEIKUMS

rakšanas darbu veikšanai

Lūdzu izsniegt rakšanas darbu atļauju: būvniecības, remonta, nojaukšanas, avārijas
(vajadzīgo pasvītrot)

darbu veikšanai
___________________________________________________________________________
____
(darbu nosaukums)

adresē:
________________________________________________________________________
1. Darbu veikšanas zona un ilgums:
- ielās:
brauktuve _______ dienas
ietve _______ dienas
zaļā zona _______ dienas
-pārējā teritorijā ________dienas
2. Atjaunošanas darbu termiņš __________________________________________________
3. Atbildīgais par rakšanas darbu veikšanu _________________________________________
tālr. ____________
4. Darbu izpildes laiks: sākums 201___.gada ________________
beigas 201__.gada ________________
5. Brauktuves _____________________ atjaunošana visā ielas platumā _______m²,
(seguma veids)
_________(m) platā joslā,________ m² platībā, garantija _______mēneši.
6. Ietves ________________________atjaunošana _________m,
(seguma veids)
garantija ______ mēneši.
7. Zaļās zonas atjaunošana, uzberot melnzemi un iesējot zāli ________ m²
8. Pievienoti šādi dokumenti:
 saskaņots projekts vai veicamo darbu skice;
 zemes īpašuma piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks saskaņojums ar zemes
īpašnieku, ja atļaujas pieteicējs nav zemes īpašnieks;
 transporta kustības organizācijas shēmas, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības
izmaiņām;
4
 avārijas gadījumā – defektu akts.

Pasūtītājs
201__.gada “

___________________________________________
( vārds, uzvārds, paraksts)

“ ___________________

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 30.aprīlis

7.

3.PIELIKUMS
Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.12/2012
„Par zemes darbu izpildes kārtību Balvu novadā”

2.PIELIKUMS
Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.12/2012
„Par zemes darbu izpildes kārtību Balvu novadā”
Juridiska vai fiziska persona
___________________________________________________________________________
__
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. , komersanta apliecības Nr.,

LATVIJAS REPUBLIKA

___________________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
Adrese_____________________________________________________________________
__
tālruņa Nr.________________
Būves nosaukums, atrašanās vieta
___________________________________________
Institūcijas nosaukums

Rakšanas darbu saskaņošana
Noteikumi pirms rakšanas darbu
uzsākšanas

PA „San-Tex”:
Ūdensvads, kanalizācija, lietus
ūdens kanalizācija
Bērzpils iela 56, Balvi
Aivars Pugejs, t.64507198,
29113054
PA „San-Tex”:
Apgaismojums
Bērzpils iela 56, Balvi
Andris Vējiņš, t.26510448
AS „Latvenergo sadales tīkls”
Bērzpils iela 17, Balvi
elektrotīkli
t.64501731
SIA „Lattelekom”
Brīvības iela 48, Balvi
Sakaru līnijas
Māris Žagars, mob.t.29136521
I.U. „Balvu radio”
Partizānu iela 25, Balvi
Heldurs Kesks, mob.t.64521818
Autoceļu direkcija
Vidzemes iela 4, Balvi
Līga Vancāne, mob.t.29364635
AS „Balvu Enerģija”
Vidzemes iela 30, Balvi
siltumtīkli
Sandris Šalajevs
mob.t.29245699

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
BŪVVALDE

Nod.maks.reģ. Nr.9000141413
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV- 4501
Tālr. +371 64507075, fakss+371 64522453, e-pasts zanete.martuza@balvi.lv

ATĻAUJA Nr.
Rakšanas darbu veikšanai

Saskaņojums pēc rakšanas
darbu pabeigšanas,
datums, paraksts

Balvos
_______________________

Atļaujas saņēmējs
___________________________________________________________________________
___
(juridiskās personas nosaukums , reģistrācijas Nr., komersanta apliecības Nr.
________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese)

Būves nosaukums

____________________________________________________________

Atrašanās vieta

__________________________________________________________________________________
__

Par rakšanas darbiem atbildīgā persona

__________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___

Darbu raksturojums

__________________________________________________________________

1. Pēc darbu pabeigšanas rakšanas vietu sakārtot līdz:
201__.gada “

SIA „IZZI”
Televīzijas kabeļi
Aleksandrs Pančenko, t.29185304
SIA „BALTKOM TV S/A”
Televīzijas kabeļi
Jevgēnijs Melioranskis, t.29457411

(ielu, ietvju segumu atjaunot, apzaļumošanas darbi )
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“ ___________________

2. Darbus atļauts veikt:
no 201__.gada “

Atkritumu saimniecība
Bērzpils iela 67A, Balvi
Džeralds Šaicāns, mob.t.26333811
Zemes īpašnieks, lietotājs vai
nomnieks

Balvu novada pašvaldības
Būvvalde
Bērzpils iela 1A, Balvi,
t.64507075

201___. gada

“ __________________

līdz

201__.gada “

“ ____________________

Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes amatpersona

______________________________________________________________
201__.gada “

(paraksts, atšifrējums)

“ ____________________

3. Pagarinājums:

6

201__.gada “

“ __________________

līdz

201__.gada “

“ ____________________

Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes amatpersona

_______________________________________________________________

Es____________________________________________________________________
(pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefons)
_______________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
_______________________________________________________________________
apņemos ievērot rakšanas darbu noteikumus, darbus veikt noteiktajā laikā un apliecinu,
ka minētais objekts pilnībā nodrošināts ar vajadzīgajiem:
1) materiāliem, 2) darbaspēku, 3) tipveida aizsargžogu, kā arī ar nepieciešamajām ceļa
zīmēm
Būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs __________ sertifikāta numurs____________
Z.V.
__________________________
201__.gada
(atbildīgās personas paraksts)

201__.gada “

(paraksts, atšifrējums)

“ _________________

4. Seguma atjaunošanas un/vai apzaļumošanas darbus nodeva, pieņēma:

( ielu, ietvju, laukumu un cita seguma atjaunošana, apzaļumošana)
4.1. Darbus nodeva:
Atbildīgā persona no izpildītāju puses

_________________________________________________________________________________

( atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, organizācijas nosaukums, adrese )
4.2. Darbus pieņēma:

Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes amatpersona

_____________________________________________________________

(paraksts, atšifrējums)

____________________

201__.gada “

“ ___________________

Noslēdzies Vizuālās mākslas konkurss Iespēja apmeklēt izbraukumu mamogrāfu Seminārs iesācējiem
pajūgu braukšanā
„Mana mīļākā rotaļlieta”
Vizuālās mākslas konkurss
„Mana mīļākā rotaļlieta” ir
noslēdzies. Konkursa organizatori: Balvu Mākslas skola, NVO
„Savi” un biedrība „Radošās idejas” pateicas sadarbības partneriem – Balvu novada izglītības,
kultūras un sporta pārvadei,
Balvu Novada muzejam un
atbalstītājiem – PII „Sienāzītis”,
veikaliem „Mans Mazais”, „Balvu Bildes”, „Tik-Tak”, aptiekai
„Ieva –Sil” Silvijai Zilgmei,
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu
komitejai – Rudītei Krūmiņai,
NVO „Savi” Ritai Hrustaļovai,
Biedrībai „Radošās idejas” par
sniegto atbalstu konkursa norisē.
Pateicamies visiem konkursa
dalībniekiem par 99 iesniegtajiem darbiem. Ikviens darbs

apliecināja mūsu novadu bērnu
radošo individualitāti, fantāziju
un praktiskā darba iemaņas.
Visā Latvijā jau no 1959. gada
pastāv „Mākslas dienu” tradīcija.
Aicinām Jūs iegriezties Balvu
novada muzeja izstāžu zālē un
apskatīt bērnu veikumu. Izstāde
atvērta līdz 2012.gada 15. maijam. Vizuālās mākslas konkursa
„Mana mīļākā rotaļlieta” darbu
izstāde ir mūsu kopīgi sarūpētā
dāvana Balvu pilsētai „Mākslas
dienās 2012.”
Atnāciet,
apskatieties,
ar kādām mīļām rotaļlietām
spēlējas mūsu bērni!
Elita Teilāne,
7
Balvu Mākslas skolas direktore

Lauku atbalsta dienesta paziņojums
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP)
pasākumiem “Lauksaimniecības
produktu
pievienotās
vērtības radīšana” , “Atbalsts
daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturēšanai”,
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” un „Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai
(ietverot ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību dažādošanu)”

saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem
Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības
attīstībai” un attiecīgi MK
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas
pasākuma
“Lauksaimniecības
produktu pievienotās vērtības
radīšana” ietvaros” , MK 2011.
gada 4.oktobra noteikumiem
Nr.772 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības at-

Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās pa telefonu:
67144031;67143550;67142840 vai 27866655.
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv

12. maijā plkst. 10.00 Balvu
novada, Tilžas „Kapulejās” notiks seminārs iesācējiem pajūgu
braukšanā.
Semināra galvenās tēmas
- veterinārie jautājumi, zirga
izvēle, loka aizjūgs, bezloka/
krūšu siksnas aizjūgs, vienjūgs,
pajūgu braukšana, kā sporta
veids, un zirga iebraukšana.
Semināru organizē biedrība
„Sudraba pakavi” sadarbībā ar
LJF Pajūgu braukšanas sekciju.
Pieteikšanās līdz 5. maijam.
Dalības maksa 5 LVL no personas.
Sīkāka informācija - Larisa
Klitončika larisa_klitoncika@
inbox.lv vai pa tālruni +371
28738007, 64522464 vai Balvu
novada mājas lapā www.balvi.lv
sadaļā lauksaimniecība.

un
attīstībai
(ietverot
ar
lauksaimniecību
nesaistītu
darbību dažādošanu)””.
Projektu
iesniegumu
pieņemšana notiks no 2012.
gada 28.maija līdz 2012.gada
26.jūnijam.
Projekta iesnieguma veidlapa
un metodiskie norādījumi tās
aizpildīšanai ir atrodami mājas
lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES
atbalsts.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparātā Klientu
apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā,

308.kabinetā (tālr. 67027693,
67027684) vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs, pa
pastu, elektroniski (atbilstoši
normatīvajiem
aktiem
par
elektronisko
dokumentu
noformēšanu) vai izmantojot
Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
Projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi
tās aizpildīšanai un reģionālo
lauksaimniecības
pārvalžu
adreses ir atrodamas mājas
lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES
atbalsts un Kontakti.

Veselības Centram 4 līdz šim ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība
ar
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Balvu iedzīvotājām un vienmēr Balvos mamogrāfa busiņu darbs ir
bijis ļoti intensīvs.
•
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros,
izmeklējums ir bez maksas;
•
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums
maksā Ls 2,00
•
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuriem nav
līgums ar Nacionālo veselības dienestu – par maksu.
Pašreiz kalendārais plāns ir sekojošs, bet izbraukumi notiks visa
gada garumā, tādēļ šis jautājums būs aktuāls arī visa gada garumā:
Datums

Pilsēta

Mamogrāfa
darba laiks

Mamogrāfa atrašanās Adrese
vieta

15.jūnijs

Balvi

11.00-17.00

Laukums pie Izglītības Balvi, Sporpārvaldes
ta iela 1

balstu kompensāciju maksājumu
veidā pasākumam “Atbalsts
daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturēšanai” , MK 2008.
gada
7.jūlija
noteikumiem
Nr.525 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
“Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem”” un MK 2010.
gada 9.februāra noteikumiem
Nr.132 „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai
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Balvu pilsēta
1.maijā plkst.18.00 un 2.maijā plkst.10.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
biedrības ”Balvu teātris” izrāde bērniem „Mazā raganiņa”. Pēc O.Preislera
stāsta motīviem. Ieejas maksa Ls 1,00.
4.maijā plkst. 17.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts dziedošās Sprukuļu ģimenes koncerts
sadarbībā ar šova deju grupu “LEO”,, Kad ģimene dzied…”. Ieeja bezmaksas.
Plkst. 21.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā kafejnīcas vakars kopā ar
grupu „Bruģis”. Iepriekš var rezervēt galdiņus. Ieejas maksa 2.00 Ls.
6.maijā Balvu pamatskolā Balvu novada atklātā volejbola čempionāta
pusfināla sacensības vīriešiem un sievietēm.
9.maijā plkst. 13.00 Neatkarīgā teātra „Kabata” izrāde bērniem „Pepija
Garzeķe” Balvu muižā. Ieejas maksa Ls 2,00, grupai virs 10 cilvēkiem Ls 1,50.
10.maijā plkst. 18.00 Balvu muižā Balvu bērnu un jauniešu centra koncerts
māmiņām „Es izvēlējos Tevi!”.
10.maijā plkst.15.00 Mākslas dienu pasākumi Balvu Novada muzejā.
12.maijā plkst.11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā „Balto zeķīšu svētki”.
Pasākums ģimenēm, kuru mazuļi dzimuši 2011.gadā. Piedalās deju grupa “Terpsihora”, bērnu vokālās studijas dalībnieki.
12.maijā Balvu pamatskolas sporta zālē Balvu novada atklātā volejbola
čempionāta fināla sacensības vīriešiem un sievietēm .
13.maijā plkst.14.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Pavasara pasākums izrāde. Izrāde veidota pēc Mārtiņa Zīverta lugas “Minhauzena precības”. Biļešu
iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv.
15.maijā plkst.18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā grupas „Galaktika”
koncerts.
19.maijā plkst. 20.00 Muzeju nakts „Sveiciens no Litorīna jūras” Balvu
Novada muzejā.
22.maijā plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā tematisks koncerts
„Dejotprieks”. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Deju un ritmikas nodaļas 4.kursa audzēknes Gunas Kaļvas pārbaudes darbs.
23.maijā plkst. 18.00 Rēzeknes teātra studijas „Joriks” izrāde bērniem un
visai ģimenei M.Bartņejeva lugas inscenējums „Par Ivanušku – muļķīti”.
25.maijā plkst.17.00 tikšanās ar mākslinieci Agru Ritiņu Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
27.maijā skriešanas sacensības “Apkārt Balvu ezeram”.
31. maijā plkst. 18.00 Starpnovadu bērnu un jauniešu radošais festivāls
„Viens,divi, trīs...kā vējš tu esi brīvs” Balvu estrādē. Piedalās Balvu pūtēju
orķestris, TDK „Cielaviņa” - 4 kolektīvi.
Visu maiju skatāmas izstādes:
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”.
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
• Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”.
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Fotoizstāde ”Balvi senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa dāvinājums
Balvu Novada muzejam.
• Edītes Madernieces gleznu un Jolantas un Valda Dundenieku keramikas
izstāde.
• Fotoizstāde „Bildes stāsta par Balviem”.
• Jāņa Glezda ceļojošā fotoizstāde „Jāņa Glezda krāsu pasaule”.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Mākslinieces Agras Ritiņas gleznu izstāde „Dabas portrets”.
• Sandras Dikmanes foto izstāde “DAŽAS DIENAS”.
Balvu Mākslas skolā:
• Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolventes Ilzes Sliņķes
gleznu izstāde.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Līdz 7.maijam Agneses Smirnovas kalendāru izstāde (1913.- 2012.gads).
• No 11.maija izstāde „Ceļojums laikā”. Senas ceļojuma somas, koferi un
sienas pulksteņi no Fedulova kunga kolekcijas.
Balvu pagasts
11.maijā plkst. 20.00 Balvu Valsts ģimnāzijas teātra kolektīvs “Cipariņš”
piedāvā lugu pēc Danskovietes motīviem „Jaunība, jaunība” „balveniešu
gaumē””. Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
4.maijā plkst. 18.00 Atpūtas pasākums vecākajai paaudzei Rubeņu Saieta
namā.
9.maijā plkst. 9.30 Bērnudārza bērnu koncerts veltīts Māmiņu dienai
Bērzkalnes bērnudārza zālē.
26.maijā plkst. 19.00 Vasaras svētku pasākums Rubeņu Saieta namā.
Bērzpils pagasts
3.maijā plkst.15.00 Bērzpils vidusskolas keramikas pulciņa un tautas
daiļamata meistaru Jolantas un Valda Dundenieku darbu izstādes atklāšana
Bērzpils Saieta namā.
19.maijā plkst. 10.00 ‘’Pavasara jampadracis’’ Bērzpils estrādē – tirgus,
sporta aktivitātes, plkst. 20.00 koncerts, plkst. 22.00 balle.
Briežuciema pagasts
11.maijā plkst. 13.00 Bērnības svētki Briežuciema Tautas namā.
Krišjāņu pagasts
12.maijā Pavasara tirdziņš, izstāde pie Krišjāņu Tautas nama.
Kubulu pagasts
12.maijā plkst. 18.00 Ilggadējais disko deju maratons „Naac un tusee”
Kubulu Kultūras namā.
Visu mēnesi Kubulu Kultūras namā skatāma fotoizstāde ”Balvi vakar un
šodien”.
Lazdulejas pagasts
4.maijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
zaļumu stādīšana pie Lazdulejas pagasta pārvaldes.
13.maijā plkst. 12.00 Mātes dienai veltīts pasākums. ,,Es ar savu atvasīti”
Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
Tilžas pagasts
5.maijā Lielais pavasara gadatirgus Tilžas centrā. Aicināti piedalīties visi
pirkt un pārdot gribētāji!
12.maijā plkst. 22.00 Deju vakars kopā ar grupu „Galaktika” Tilžas Kultūras
namā.
25.maijā plkst. 22.00 Vasaras sezonas atklāšanas pasākums Tilžas estrādē
(Lietus gadījumā pasākums notiks Kultūras namā).
Vīksnas pagasts
4.maijā plkst. 14.00 Teātra izrāde “Ontans i Anne “ 5.daļa “Ontans i
plāšnīca” Vīksnas pagasta Tautas namā.
11.maijā plkst.13.00 Mātes dienai veltīts pasākums „Mana mīļa māmuliņa”
Vīksnas Tautas namā. Plkst. 22.00 „Rus.vol.diskoparty”.
Visu mēnesi Vīksnas Tautas namā skatāma mednieku, makšķernieku
izstāde.
Vectilžas pagasts
5.maijā plkst. 10.00 Pavasara gadatirgus pie Vectilžas sporta un atpūtas centra.
19.maijā plkst. 11.00 Pasākums pagasta vecākajai paaudzei: ,,No sirds uz
sirdi’’ Vectilžas Sporta un atpūtas centrā.

Seminārs “Dokumentu
arhivēšana”
Programmā:
Arhīvu likums;
Dokumentu uzkrāšana un
saglabāšana;
Lietu nomenklatūra;
Dokumentu uzglabāšanas
termiņi;
Lietu
izveidošana
un
iešūšana;
Lietu apraksts;
Vēsturiskā izziņa;
Atbildes
uz
Jūsu
jautājumiem.
Semināru vadīs: lektore,
Mg.oec. Rasma URTĀNE,
(publikāciju
un
grāmatu
lietvedības un arhīvu jomā autore),
Semināra norises vieta un
laiks– Balvi, Dārza ielā 21,
Balvu Valsts ģimnāzijas telpās,
š.g. 3.maijā no pl.10.00 – 15.00
Samaksa vienam dalībniekam
Ls 25.

Kvalifikācijas celšanas
kursiem siltumtīklu
speciālistiem
AS „RĪGAS SILTUMS”
Mācību centrs piedāvā apmeklēt
kvalifikācijas celšanas kursus “Ēkas individuālais siltuma mezgls (ISM) un ēkas
siltumapgādes
sistēmas:
darbība un regulēšana. Iekšējie
un ārējie siltumtīkli” 9., 16.,
23., 30. maijā no plkst. 900 līdz
1700. Kopējais mācību stundu
skaits 32. Pēdējā nodarbībā
katram klausītājam jāizpilda
zināšanu pārbaudes tests.
Mācību norises vieta:Rīgā,
Cēsu iela 3a, 3. korpusā
(Mācību laboratorijā- 101.
telpā).
Mācību maksa vienam
klausītājam Ls 129,92 + PVN
22% (kopā Ls 158,50).

Paziņojums
pensionāriem!
Latvijas Sarkanā Krusta
Balvu komiteja un Ziedot.lv
aicina vientuļos pensionārus
vecumā no 75 līdz 80 gadiem, kuriem vecuma pensija
nepārsniedz 100 latus un dzīvo
viens, saņemt dāvanu kartes
LVL 5,00 pārtikas iegādei.
Kartes var saņemt Balvos, Raiņa ielā 52 un pagastu
pārvaldēs pie sociālā darbinieka.
LSK
Balvu
komiteja
piedalās projektā “Paēdušai
Latvijai-sirmgalvjiem”.
Radošo ideju darbnīca
Balvi, Partizānu 14, otrajā
stāvā
* rotas, rokdarbi, aksesuāri,
konfekšu pušķi, floristika u.c.
izstrādājumi;
*
veic
individuālos
pasūtījumus;
* individuāla apmācība
Nepieciešamības gadījumā
zvanīt: T.26513571,22035472
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