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Valsts prezidents iepazīst Balvu novadu

12. (61.) numurs

Pašvaldība piedāvā darbu skolēniem

Jūlija Domes sēdē deputāti atbalstīja Domes priekšsēdētāja Andra
Kazinovska ierosinājumu budžeta grozījumos paredzēt 6000 latu, lai
apmaksātu skolēnu darbu vasarā. Pašvaldības pārstāvji – izpilddirektore
Inta Kaļva, galvenā grāmatvede Daina Pavlovska, SAN-TEX direktors
Uldis Sprudzāns, sociālā dienesta darbiniece Lolita Laicāne, bāriņtiesas
priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa, jurists Juris Annuškāns un izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa operatīvi izlēma, kā
vēl šovasar rast šo iespēju bērniem un jauniešiem.
Balvu novada pašvaldība aicina Balvu novada pagastos un pilsētā
dzīvojošos bērnus un jauniešus vecumā no 13-18 gadiem pieteikties darbā. Darba laiks paredzēts 4 stundas, alga – 100 lati, darbs tiks
piedāvāts uz 1 mēnesi. Būs jāstrādā teritorijas labiekārtošanā.
Pieteikties līdz 20.jūlijam pagastu pārvaldēs un Balvu novada
izglītības un sporta pārvaldē, tel. 29101873.

Uzstādīta ceļazīme

Ņemot vērā vasaras periodā paaugstināto gaisa temperatūru un,
lai novērstu autoceļa bojājumus, Balvu novada Briežuciema pagastā
uzstādīta ceļa zīme Nr. 312 „Masas ierobežojums 15t”, kuras darbības
laiks ir līdz 2012.gada 31.augustam.

Aicina darbā ārsta palīgu

Balvu novada pašvaldība STEIDZĪGI aicina darbā ārsta palīgu darbam lauku teritorijā (Krišjāņu feldšerpunktā).
Speciālists tiks nodrošināts ar pašvaldības dzīvokli. Tālrunis
informācijai 28674458; 29146294.

Pateicība par sniegto atbalstu

Rakstu lasīt 4.-5.lpp

Uzņēmuma Balvu maiznieks valdes locekle Ņ. Barsukova vēstulē
novada Domes priekšsēdētājam A.Kazinovskim raksta:
„Izsakām pateicību Balvu novada Domei par sniegto atbalstu akciju sabiedrībai” Balvu maiznieks”, uzklājot pamatkārtu asfalta seguma
atjaunošanai pie uzņēmuma , lai Balvu pilsētas un novada iedzīvotāji
bez problēmām varētu piekļūt veikalam” Maiznieks ”.”
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Domes priekšsēdētāja vietnieces sleja

11.jūlija
Domes sēde
Balvu novada Domes sēdē
11.jūlijā kopumā tika izskatīti
45 jautājumi.

Ināra Ņikuļina,
Balvu novada
Domes priekšsēdētāja
vietniece

Dzīve spiež meklēt risinājumus

Aizvadītajā nedēļā Balvu novadā viesojās valsts prezidents
Andris Bērziņš. Vizītes laikā neizpalika sarunas arī par izglītību,
jaunatni, ģimeni. Gan atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, gan
diskusijās dienas garumā, tieši un netieši tika pausta atziņa izglītība ir visa pamats, bez izglītības mums nebūs nākotnes.
Tādēļ jādara viss, lai mūsu jaunā paaudze varētu iegūt vislabāko
izglītību un strādāt Latvijas valsts labā, lai nostiprinātu izglītību
kā vērtību Latvijā. Prezidents īpaši uzsvēra jaunatnei izmantot
tās iespējas, ko dod izglītošanās ārzemēs. Tā ir bijis izsenis, ka
latvieši izmantoja kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas aiz
Latvijas robežām. Viņam var tikai piekrist – tas jaunietis, kuŗš aizbrauc uz ārzemēm sēnes lasīt, iespējams arī neatgriezīsies Latvijā,
vai atgriezīsies ar tādu pašu zināšanu un profesionalitātes bagāžu,
ar kādu aizbraucis. Taču tas, kurš aizbrauc mācīties, paaugstināt
savu profesionālo kvalifikāciju, atgriezīsies ar lielāku pievienoto
vērtību, un viņš Latvijā būs pieprasīts. Tādam jaunietim vieglāk
uzsākt arī savu uzņēmējdarbību, viņš augstāk kotēsies darba tirgū.
Jau diskusijas laikā Kultūras un atpūtas centrā dzirdēju, ka teiktajam oponēja – ārzemēs varot mācīties tikai biezo bērni. Šodien
nebūt tā nav. Ir daudz dažādu apmaiņas programmu, kas dod
jaunietim plašas izvēles iespējas kvalitatīvas izglītības ieguvei.
Pamatzināšanām un sagatavotības līmenim, protams, jābūt augstam. Kā to nodrošināt? Te nu ir plašs darba lauks mums visiem
– skolotājiem, vecākiem, izglītības atbalsta iestāžu speciālistiem,
bet pats galvenais – pašam izglītojamajam.
Daudzu gadu garumā esot klāt visam, kas notiek izglītības
nozarē Balvos, ar pilnu atbildības sajūtu varu apgalvot, ka neko
neesam salaiduši dēlī. Tas tāpēc, ka šai jomai allaž ir bijusi
zināma prioritāte no lemjošo institūciju puses, nozari vadījuši
zinoši, tālredzīgi speciālisti, izglītības iestāžu kolektīvi strādā ar
lielu pašatdevi. Jautājums ir tikai – kā motivēt jaunieti, lai viņš
no skolas paņem visu iespējamo zināšanu un prasmju bagāžu. Ko
darīt, ja jaunietis neizrāda ne mazāko interesi par mācību procesu?
Manuprāt, jāļauj viņam darīt to, kas viņam izdodas un interesē
vairāk – jāļauj mācīties tīkamu amatu un jāļauj strādāt.
Uz to tad arī turpmāk orientēsim savu izglītības sistēmu Balvos. Akadēmiski izglītoti bezdarbnieki mums nav vajadzīgi. Tā
vietā labāk sagatavot kārtīgus sava amata meistarus, mūsu novadā
un kopumā valstī pieprasītus speciālistus ražošanā, apkalpojošajā
sfērā, transportā un citās jomās. Tāpēc jau nākamajā gadā plānojam
zināmas izmaiņas savā skolu tīklā, lai meklētu jaunus risinājumus
problēmām, ko diktē pati dzīve. Viena no aktivitātēm ir integrētās
izglītības iestādes izveide uz Balvu Amatniecības vidusskolas
bāzes. Integrētās izglītības iestāde pēc būtības nozīmē vispārējās
vidējās izglītības un kādas specialitātes programmu īstenošanu.
Sagatavošanās darbi jau ir uzsākti. Gūts atbalsts šai aktivitātei arī
no Izglītības un Zinātnes ministrijas. Praktiski jau šodien skola
ir tapusi par šādu integrētu izglītības iestādi, jo realizē dažādas
– vispārizglītojošajai vidusskolai klasiskā izpratnē neraksturīgas
programmas. Grozījumi programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla
optimizācijai” paredz iespēju saņemt finansiālu atbalstu tām
pašvaldībām, kas vēlas investēt infrastruktūrā, kurā tiek īstenotas
profesionālā izglītības programmas. Pasaules pieredze liecina,
ka iespēja bērniem vidusskolā jebkurā brīdī pārkvalificēties uz
kādu profesiju ir ārkārtīgi lietderīga, jo bērns no skolas iznāk
jau ar zināšanām par kādu profesiju. Zināmā mērā šo misiju
Amatniecības vidusskola ir uzturējusi, taču šodienas situācija prasa būtiski pārlikt akcentus skolas attīstības filozofijā, par prioritāti
nevis deklaratīvi, bet pēc būtības nosakot novada Domē akceptēto
specialitāšu iegūšanu. Pats svarīgākais šodienas ekonomiskajā
situācijā, lai audzēkņiem būtu iespēja saņemt valsts un Eiropas
stipendijas. Analizējot mācību procesu Rīgas Valsts tehnikuma Balvu struktūrvienībā, var secināt, ka stipendija ir viena no
ietekmīgākajām motivācijas svirām, īpaši tad, ja tās apmērs ir 50
un vairāk latu apmērā.
Priekšā ne viegls, bet svētīgs darbs izglītības jautājumu
sakārtošanā, rēķinoties ar esošo situāciju valstī, respektējot mūsu
iedzīvotāju vēlmes un neignorējot novada attīstības tendences.

Nekustamie īpašumi
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu bija saistīti ar
lēmumiem par nekustamo
īpašumu.
Deputāti
lēma
par nekustamā īpašumu sadali Bērzkalnes pagastā, par
nekustamo īpašumu Tilžas un
Bērzkalnes pagastā nodošanu
atsavināšanai, par nekustamo
īpašumu pārņemšanu Balvu
pilsētā un pagastā, kā arī par
zemes
nomu
Bērzkalnes,
Krišjāņu, Vīksnas un Tilžas
pagastos. Deputāti atbalstīja
arī lēmumprojektus par zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā, par zemes nomas
līgumu izbeigšanu Bērzkalnes
pagastā, par zemes lietošanas
tiesību
izbeigšanu
Tilžas
pagastā, par platības un robežu
precizēšanu zemes vienībām
Balvu pilsētā. Domes sēdē
lēma arī par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vectilžas
pagastā un Kubulu pagastā, par
zemes vienību Balvu pilsētā
ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes
kompensācijas fondā, par
nekustamā īpašuma Kubulu
pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
un par nekustamā īpašuma
Briežuciema
pagastā
pārdošanu. Domes sēdē tika
lemts par nedzīvojamo telpu
triju nomas līgumu slēgšanu
Balvu pilsētā.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par trīs personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālo pakalpojumu apmaksu.
Par izglītojamo skaitu
vispārējās izglītības iestādēs
Balvu
novada
Domes
nolēma grozīt Balvu novada
pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa
noteikumu Nr.2 “Par minimālo
un maksimālo izglītojamo skaitu Balvu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes
klasēs, pirmsskolas izglītības
iestādes grupās, speciālās
izglītības iestādēs un sociālās
un pedagoģiskās korekcijas
klasēs un interešu izglītības
grupās” 3.1.punktu izsakot to
šādā redakcijā:
3.1. Izglītojamo skaits klasē
vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguvei.
Grozījumi stājas spēkā ar
2012.gada 1.septembri.
Par Atzinības rakstu
piešķiršanu
Sakarā ar Balvu pilsētas
svētkiem 21.jūlijā Domes
sēdē tika nolemts piešķirt
Atzinības rakstus Dainai Pavlovskai, Jānim Kravalim, Marijai Voikai, Ilgai Oplucānei,
Lilijai Gabranovai, Lolitai
Laicānei, Veltai Pulkstenei un
Lijai Ivanovai. Savukārt Balvu novada Domes Pateicības
raksts tiks piešķirts Servidovu
ģimenei.

Par
dalību
projektu
iesniegumu konkursā
Balvu
novada
Domes
deputāti
atbalstīja
lēmumprojektus par dalību
projektu iesniegumu konkursā
Latvijas
Lauku
attīstības
programmas
2007.-2013.
gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanu Balvu
novadā” un nolēma piedalīties
šajos projektos, īstenojot tos
Krišjāņu, Tilžas, Kubulu un
Vīksnas pagastos, un projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā
jeb Ls 1197.22.
Par grozījumiem
Balvu novada Domes sēdē
tika apstiprināti grozījumi
saistošajos noteikumos un
lēmumos. Deputāti atbalstīja
grozījumus Balvu novada
Domes 2012.gada 14.jūnija
lēmumā
„Par
galvojuma
sniegšanu SIA „ALBA 5” projekta „Atkritumu apglabāšanas
poligona
„Kaudzītes”
infrastruktūras
attīstība”
īstenošanai”, grozījumus Balvu
novada domes 2012.gada 8.marta lēmumā „Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ošukalni”
Balvu novada Tilžas pagastā”.
Deputāti lēma arī par saistošo
noteikumu
Nr.16/2012
„Grozījumi 2011.gada 15.aprīļa
saistošajos
noteikumos
Nr.12/2011 „Par īpašumiem,
kurus neņem vērā nosakot
ģimenes (personas) atbilstību
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam
Balvu novadā” pieņemšanu,
par
saistošo
noteikumu
Nr.17/2012 „Grozījumi 2009.
gada 29.decembra saistošajos
noteikumos Nr.11 “Noteikumi, par kuru pārkāpšanu
paredzēta
administratīvā
atbildība””
pieņemšanu
un par saistošo noteikumu Nr.18/2012 „Grozījumi
Balvu novada pašvaldības
13.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par Balvu
novada pašvaldības 2012.gada
budžetu”” pieņemšanu.
Par diennakts aptiekas
atvēršanu Balvu novadā
Deputāti izskatīja jautājumu
un lēma par diennakts aptiekas atvēršanu Balvu novadā.
Tautsaimniecības un vides
komitejā, ar Gulbenes un
Balvu slimnīcas apvienības
pārstāvju piedalīšanos, šis
jautājums tika pārrunāts. Arī
Domes sēdē notika diskusija
un viedokļu apmaiņa. Deputāte
L.Kozlovska apgalvoja, ka
diennakts aptiekas atvēršana
ir vajadzīga un nepieciešama
pacientiem, taču uzņēmējiem
visdrīzāk tas nenesīs nekādu
peļņu.
Savukārt
deputāts
J.Trupovnieks uzskata, ka šis ir
viens no veidiem, kā izkonkurēt
vietējās aptiekas. E.Salmanis
pauda viedokli, ka mēs visi
esam ieinteresēti, lai šis pakalpojums būtu pieejams.
Domes sēdē tika pieņemts
lēmums atbalstīt vispārēja
tipa
diennakts
aptiekas
izveidošanu Balvu pilsētā un

iesniegt iesniegumu Zāļu valsts
aģentūrai par nepieciešamību
atvērt vispārēja tipa aptieku,
kura strādā visu diennakti. Pēc
pozitīvas Zāļu valsts aģentūras
apliecinājuma
saņemšanas,
pašvaldībai ir tiesības izsludināt
konkursu par jaunas vispārēja
tipa aptiekas atvēršanu Balvu pilsētā. Konkursu izsludina pašvaldības interneta
vietnē www.balvi.lv. Viens
no deputātiem, balsojot par šo
jautājumu, atturējās.
Par plānoto finansējumu
Balvu novada muzejam
Sēdes laikā deputāti nolēma
atbalstīt Balvu novada muzeja
ventilācijas sistēmas izveidi un
ieplānot 2013.gada Balvu novada pašvaldības pamatbudžetā
Ls 4 400,00 Balvu novada
muzejam ventilācijas sistēmas
rekonstrukcijas
pabeigšanai
(dzesēšanas
sistēmas
uzstādīšanai).
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv,
sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie
akti/
Lēmumi.

BALVU IEKĻAUJOŠAS
IZGLĪTĪBAS ATBALSTA
CENTRS
Eiropas Sociālā fonda projektā
„Izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide”
(vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/
1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001)

izsludina konkursu uz
psihologa amatu
Prasības pretendentiem(-ēm):
•
otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība klīniskajā
psiholoģijā vai maģistra līmeņa
izglītības psihologa izglītība;
•
vēlamā papildu izglītība
(Vudkoka-Džonsona kognitīvo
spēju tests);
•
darba
pieredze
ne
mazāk kā trīs gadi psihologa
darbā;
•
datorprasmes
(Word,
Powerpoint, Excell);
•
komunikācijas prasmes;
•
teicamas latviešu valodas zināšanas un krievu, angļu
sarunvalodas iemaņas.
Pretendentiem(-ēm)
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
• motivēta
pieteikuma
vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu
pārstāsts (CV);
• izglītību
apliecinošu
dokumentu
kopijas
(uzrādot oriģinālus);
• citi
kompetences
apliecinoši dokumenti
(ja tādi ir).
Ar
konkursa
nolikumu
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv. Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2012.
gada 25.jūlijam plkst.15.00 Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, Sporta ielā 1, Balvos, LV4501.
Informācijai t.29101873
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Paraksta sadarbības līgumu ar Baltkrieviju

4.jūlijā Balvu novada Domē
viesojās pārstāvji no Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Dokšicas rajona izpildkomitejas, lai parakstītu vienošanos

ekonomiskajā, tirdznieciskajā,
zinātniski tehniskajā, kultūras un
humanitārajā jomā.
Dokšicas
rajona
izpildkomitejas priekšsēdētāju Oļegu

Pinčuku, priekšsēdētāja vietnieku, kā arī Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulu Daugavpilī
Viktoru Geisiku laipni sagaidīja
un uzņēma Balvu novada Domes

priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, priekšsēdētāja vietniece
Ināra Ņikuļina un Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva.
Jautāts par pirmajiem iespaidiem
Balvu
novadā,
O.Pinčuks atzina, ka Balvi, tāpat
kā Dokšica, ir skaista un sakopta
pilsēta. Vizītes sākumā aplūkotais
Balvu Sporta skolas baseins
un Sociālais dienests sniedza
ieskatu turpmākajai sadarbībai.
Sociālā sfēra ir viena no jomām,
kurā jārisina daudzi sasāpējuši
jautājumi, tai skaitā alkoholisms,
kas ir liela problēma visā pasaulē.
Dokšicas rajons noteikti meklēs
sadarbības iespējas arī ar Balvu
novada uzņēmējiem, ražotājiem,
lai kopīgu rastu risinājumus
produkcijas realizācijai, dibinātu
kopuzņēmumus un tml. O.
Pinčuks uzsvēra arī to, ka zeme
ir viens no galvenajiem resursiem gan Dokšicas rajonā, gan arī
Balvu novadā, kas tika novērots

3.

ceļā. Tādēļ abām pusēm būs
noderīgi sadarboties, lai noskaidrotu, kā panākt efektīvu zemju
izmantošanu. Lai arī Dokšicas
rajonā ir 28 000 iedzīvotāju, kas
ir ievērojami vairāk nekā Balvu
novadā ( nepilni 16 000), no kuriem aptuveni puse ir katoļi un
puse pareizticīgie, pašvaldības ir
diezgan līdzīgas, tādēļ abas puses cer uz veiksmīgu un abpusēji
izdevīgu sadarbību.
Pušu pārstāvji bija gandarīti
par tikšanos un pateicās par šo
sadarbības iespēju, kur liels
nopelns ir Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulam V. Geisikam.
Vizītes laikā Dokšicas rajona pārstāvji iepazinās ar Balvu
pilsētu, aplūkoja muzeju, Balvu
Tūrisma un informācijas centru,
kā arī viesojās Tilžas pagastā,
lai iepazītu Balvu novadu un
pārrunātu turpmākās sadarbības
iespējas.

VARAM ministrs Edmunds Sprūdžs debatē ar Balvu novada vadītājiem

Vides
aizsardzības
un
reģionālās attīstības ministrs
Edmunds Sprūdžs piektdien,
13.jūlijā, reģionālās darba vizītes
Latgalē ietvaros, tikās ar Balvu
novada vadītājiem un pārrunāja
pašvaldību apzinātos pasākumus
"Iespēju
Latgale"
plāna

ieviešanai. Valdība 27.jūnijā
apstiprināja Latgales reģiona
rīcības plānu „Iespēju Latgale”, kura ietvaros pirmo reizi
apzināti nozīmīgi un visaptveroši
pasākumi šī reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā un vizītes
mērķis bija pārrunāt iespējamos

ieguvumus un risinājumus.
Apmeklējot Balvu novadu
un tiekoties ar Balvu novada
domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski un domes vadību, ministrs iepazinās ar pašvaldības
plānotajām
iniciatīvām
un
izaicinājumiem to īstenošanai,

"Iespēju Latgale" plāna ietvaros.
Balvu novada priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, izpilddirektore Inta Kaļva un citi
vadošie speciālisti informēja
ministru
par
pašvaldības
apzinātajiem pasākumiem, izmantojot „Iespēju Latgale” plānā
sniegtās iespējas, t.sk., Balvu
pašvaldības plānoto izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstību
un transporta infrastruktūras
uzlabošanu satiksmes plūsmas
normalizēšanai un pakalpojumu
pieejamībai. Viena no iespējāmES projektus vairāk novirzīt
reģioniem. Saruna izvērtās par
uzņēmējdarbību novadā, par
pašvaldības veikto un iespējām
uzņēmējdarbības
atbalstam.
Speciālistu – Ināras Ņikuļinas
un citu - viedoklis bija, ka
pašvaldība savu likumos noteikto pilnvaru ietvaros dara visu
iespējamo, lai uzņēmējdarbība

attīstītos,
pārējais
–
kredītpolitika, nodokļu politika,
likumdošana – ir valdības rokās.
Ministrs E.Sprūdžs informēja,
ka augustā uz Ministru kabinetu
tiks nodots likumprojekts, kas
skars reģionālo attīstību un viens
no ierosinājumiem – izveidot
Latvijā reģionu pārvaldi.
Ministrijas pārstāvji uzsvēra,
ka Latgales reģiona rīcības plānā
"Iespēju Latgale" pirmo reizi
ir ne tikai apzināti un iekļauti
konkrēti pasākumi šī reģiona
konkurētspējīgai attīstībai, bet
arī paredzēts konkrēts pārnozaru
finansējums
šo
pasākumu
īstenošanai. Vienlaikus plāna
īstenošana ir izaicinājums Latgales
pašvaldībām,
izmantot šo atbalstu ilgtspējīgai un
līdzsvarotai reģiona attīstībai, kā
uzsvēra E.Sprūdžs, arī plašākam
uzņēmējdarbības atbalstam.

patīkami apzināties un sajust, ka
esam nepieciešami savas pilsētas
un reģiona iedzīvotājiem. Vēl
patīkamāk, ka mūsu centienus iet līdzi laikam pamana un
novērtē arī pārnovadu ļaudis.
Tas liek mums uzdot jautājumu
pašiem sev, kas ir tas, ko mēs
varam izdarīt vēl labāk? Atbildes
meklējumi uz šo jautājumu atkal
veicina jaunas radošas domas. ”

Fotogrāfijas ar skaistākajām
celtajām
un
renovētajām
bibliotēkām būs skatāmas izstādē
„Latvijas Gaismas pilis - 21. gadsimta Latvijas jaunās bibliotēkas”
Nacionālās bibliotēkas jaunās
ēkas atklāšanā 2013. gadā. Pēc
tam izstāde būs skatāma arī citviet Latvijā.
Projektu finansiāli atbalsta
Latvijas Kultūrkapitāla fonds.

Balvu reģionā meklē „gaismas pilis”
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas (LNB) Atbalsta
biedrība uzsākusi projektu „Latvijas Gaismas pilis - 21. gadsimta Latvijas jaunās bibliotēkas”
un veidos izstādi par pēdējos
desmit
gados
skaistākajām
jaunuzceltajām un renovētajām
bibliotēkām.
Jūlija sākumā Biedrības
pārstāvji: arhitekts Jānis Dripe,
Limbažu Galvenās bibliotēkas
vadītāja Dzintra Justa un
LNB fotogrāfe Ligita Ieviņa
ciemojās Latgalē un fotogrāfijās
iemūžināja arī Balvu reģiona
skaistākās bibliotēkas: Balvu
Centrālo, Briežuciema pagasta,
Krišjāņu pagasta un Viļakas
un Susāju pagasta apvienoto
bibliotēku.
Laikā, kad gatava top jaunā
Nacionālās bibliotēkas ēka,
Biedrība vēlas uzsvērt, ka
būtiskas pārmaiņas piedzīvo arī
bibliotēkas Latvijā - pilsētas un
pagasti iegūst savas „vietējās Gaismas pilis”.
Pēdējo desmit gadu laikā
no jauna celtas vai pārbūvi
piedzīvojušas daudzas publiskās
bibliotēkas. Tas liecina par lielu
pašvaldības apņēmību un izprat-

ni par bibliotēkas nozīmi vietējai
sabiedrībai. Katrai pilsētai, kur
tapusi jauna bibliotēka, tas bijis
liels notikums.
Bibliotēku loma un funkcijas pēdējos gados ir mainījušās.
Tas licis mainīties arī bibliotēku
ēkām, to arhitektūrai un dizainam. Mūsdienīga bibliotēka nav
vairs tikai grāmatu glabātuve,
tā kļuvusi arī par savas pilsētas,
pagasta kultūras un sabiedriskās
dzīves centru, brīvā laika
pavadīšanas vietu. Bibliotēkās
sastopas cilvēks un zināšanas.
Pēdējos gados, īpaši krīzes
iespaidā, bibliotēku apmeklētāju
skaits ir vairākkārt palielinājies.
Bibliotēkas joprojām ir vietas,
kuru pakalpojumi pieejami bez
maksas.
Jānis Dripe, projekta „Latvijas Gaismas pilis - 21. gadsimta
Latvijas jaunās bibliotēkas”
vadītājs: „Lai cik diža, cēla un
arhitektoniski izteiksmīga savā
68 metru augstumā nebūtu jaunā
Latvijas Nacionālā bibliotēka,
lai cik telpiski savdabīga nebūtu
jaunā
Pārventas
bibliotēka
Venstspilī, tās būtu vien skaisti
izņēmumi bez astoņiem simtiem
novadu un pagastu bibliotēku.

Tās ir kā dižkoku saknes, kas
dod spēku un gādā par jaunu un
izglītotu lasītāju rāmo plūdumu
uz lielajiem centriem. Mēs gribam lai ļaudis valstī redz kopumu
no lielā centra līdz tālajam mazajam pašā pierobežā. Tas ir gaismas punktu vizualizācijas projekts.”
Ruta Cibule, Balvu Centrālās
bibliotēkas vadītāja: „Mums ir
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Valsts prezidents iepazīst Balvu novadu

Latvijas Valsts prezidents
Andris Bērziņš ceturtdien ieradās
darba vizītē Balvu novadā.
Vizītes ievads notika Balvu
pilsētā pie pieminekļa Latgales
partizānu pulka kritušajiem
karavīriem, kur Valsts prezidents
Andris Bērziņš un Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis nolika ziedus.
Pēc kā sekoja valsts prezidenta
tikšanās ar novada deputātiem
un pašvaldības vadību Balvu novada Domē.

dents.
Balvu novada priekšsēdētājs
A.Kazinovskis Valsts prezidentu
informēja, ka Pitalovā (Krievija)
ir nozīmīgs dzelzceļa mezgls un
Balvu novada pašvaldībai jau sen
izveidojusies laba sadarbība ar
Pitalovas un Pleskavas apgabaliem Krievijā, gan mūsu novadā,
gan Pleskavas apgabalā tiek uzdots viens un tas pats jautājums
- kāpēc Eiropas Savienībai nevajag dzelzceļa līniju uz lielu
kaimiņvalsti?

A.Bērziņš, A.Kazinovskis, A.Lacbergs

Ziedu nolikšana

Tikšanos atklāja Andris
Kazinovskis, aicinot uz domu
un viedokļu apmaiņu. Novada
pašvaldības
izpilddirektore
Inta Kaļva sniedza izsmeļošu
prezentāciju par mūsu novadu,
iepazīstinot ar to un raksturojot
nākotnes vīzijas. Tiekoties ar
Balvu novada Domes deputātiem
un Pašvaldības pārstāvjiem, Valsts prezidents tika iepazīstināts
ar Balvu novada ekonomisko
situāciju, situāciju izglītībā,
pašvaldības darbu, tās ikdienas
izaicinājumiem un nākotnes
plāniem.
Balvu
novada
Domes
deputāts
Egons
Salmanis
informēja par situāciju izglītības
jomā, uzsverot, ka izglītība ir
Balvu novada prioritāte, ko
apliecina arī fakts, ka novadā
izdevies saglabāt visas mazās
skolas, padarot tās par lielāko
skolu filiālēm. Valsts prezidents
piekrita pašvaldības deputātu
viedoklim par to, ka ikvienas
mazās skolas slēgšana degradē
lauku vidi un faktiski padara to
neapdzīvotu.
Pārrunājot
novada
ekonomiskās attīstības plānus,
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva īpaši
uzsvēra nepieciešamību atjaunot
dzelzceļa līniju Rīga-Pitalova
caur Gulbeni, kura savulaik tika
likvidēta. „Tā bija vislielākā
kļūda, ko Latvijas vara izdarīja,
likvidējot vairākas dzelzceļa
līnijas. Es pilnībā atbalstu
domu par to atjaunošanu, par
ko iestāšos pats un aicinu aktīvi
runāt arī jūs,” teica Valsts prezi-

Otrs
nozīmīgākais
infrastruktūras projekts, par ko
iestājas Balvu novada pašvaldība,
ir autotransporta maģistrāle
„Austrumu stīga”, kas iecerēta kā
paralēli Krievijas robežai būvēts
autoceļš, lai robežšķēršošanas
rindu gadījumā autotransports
varētu viegli pārvietoties no
viena punkta uz citu. Vienlaikus
Balvu novada deputāti pauda
bažas par pārrobežu sadarbības
projektam plānotā finansējuma
sadalījumu
starp
Latvijas
pierobežu un citiem novadiem
vai pilsētām. No 7,2 milj. latu
aprēķināts, ka pierobežas novadi
ir saņēmuši tikai 11%, turpretī
Rīga 26% finansējuma.
Valsts prezidents uzsvēra,
ka pozitīvi vērtējams fakts, ka
novadā daudz tiek apgūti Eiropas
projekti un ka tas tiek darīts
ar apdomu, realizējot attīstībai
nepieciešamus, nevis pārlieku
lielus un ambiciozus projektus,
kuru tālāka pastāvēšana varētu
radīt problēmas. Sarunā tika skarti jautājumi par vides sakoptību,
par medicīnisko pieejamību laukos, par mazajām skolām un citi.
Savu viedokli izteica deputāti
Normunds Dimitrijevs, Līga
Kozlovska, Egons Salmanis.
Īsā jautājumu un atbilžu
sesijā deputāti vēlējās uzzināt
Valsts prezidenta viedokli par
Vides un reģionālās attīstības
ministra iecerētajām izmaiņām
attiecībā uz pašvaldību Domē
ievēlamo deputātu skaitu un amatu ierobežojumiem. Valsts prezidents izteica šaubas, ka šī iecere
nav vērtējama viennozīmīgi, jo

atšķirīgās situācijās nepieciešami
dažādi risinājumi un aicināja
pašvaldības aktīvi izteikt savu
viedokli
un
priekšlikumus
ministram. Valsts prezidents
piekrita viedoklim, ka novados
ar zemu iedzīvotāju skaitu amatu savienošanas ierobežojumi
būtu
neloģiski.
Uzklausījis
viedokli par veselības aprūpes
pieejamības problēmām, Valsts
prezidents vienlaikus uzsvēra,
ka nesen kā apstiprinātie budžeta
grozījumi vislielāko papildus
finansējuma daļu atvēl veselības
aprūpei.
Pēc tikšanās ar Balvu novada
pašvaldības pārstāvjiem, Valsts
prezidents piedalījās Bērzpils ielas atklāšanā pēc kapitālā remonta, kas pēdējo gadu laikā ir viens
no finansiāli lielākajiem projektiem Balvu pilsētā. Bērzpils ielas
1,2 km garā posma rekonstrukcija
ir arī būtisks transzītceļa posms,
kas izmaksāja 1,3 miljonus latu.
Bērzpils ielas atklāšana pēc
kapitālā remonta pulcēja daudzus pilsētniekus. Simbolisko lentu pārgrieza valsts prezidents A.
Bērziņš, Domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis, SIA „8CBR”
valdes priekšsēdētājs A.Lacbergs.
A. Kazinovskis pateicās ceļa
būvniekiem, kas realizēja šo projektu. Ceļu simboliski pārbaudīja
skrituļslidotāji,
motociklisti,
riteņbraucēji, automobiļi, kā arī
dejotāji.
Vizīte
turpinājās
Ziemeļlatgales biznesa centrā,

kurā Valsts prezidents apmeklēja
uzņēmumus SIA „Eco Fabrika” un SIA „Melany” un tika
iepazīstināts ar to darbu un
saražoto produkciju.
Pēc Ziemeļlatgales biznesa
centra apmeklējuma, Valsts
prezidents Balvu Kultūras un
atpūtas centrā tikās ar Balvu novada iedzīvotājiem un
Balvu novadā ietilpstošo pagastu pārvalžu administrācijas
pārstāvjiem.
Valsts
prezidents uzklausīja iedzīvotāju
jautājumus un vērsa uzmanību uz
Latgales reģiona lielo potenciālu
un līdz šim nenovērtētajām
izaugsmes iespējām: „Jūsu
pusē cilvēki paaudžu paaudzēs
ir smagi strādājuši, paļāvušies
uz sevi un arī rēķinājušies ar
līdzcilvēkiem,” sacīja Valsts
prezidents. Viņš piezīmēja, ka
Balvu pusi zina labi, sen pozitīvi
vērtē pilsētas un vides sakoptību.
Izklāstot Latvijas ekonomisko attīstību, Andris Bērziņš
informēja tikšanās dalībniekus,
ka šī gada piecos pirmajos
mēnešos budžets ir pārpildīts
par 135 milj. latu, kas šobrīd ļauj
piešķirt papildus finansējumu
un mazina nepieciešamību pēc
aizņēmuma: „Latvija vienmēr
pratusi mācīties un iet uz priekšu.
Mūsu virziens ir optimistisks
un arī pasaulē mūs novērtē.”
Prezidents aicināja ikvienu izteikt savu problēmu, jo visu
mūsu kopējo dzīves jautājumu
loku veido katra cilvēka dzīves

jautājumi.
Balvu novada iedzīvotāji
Valsts
prezidentam
uzdeva
jautājumus par amatpersonu
atbildību, par Valsts kontroles darbību, budžeta deficīta
mazināšanu, jauniešu izglītību
un
nodarbinātību,
Eiropas
Savienības pārvaldīšanas modeli
nākotnē un Latvijas lomu tajā.
Valsts prezidents uzsvēra,
ka pilnībā atbalsta Eiropas
Savienības mērķus un Latvijas dalību tajā, kā arī paredz
turpmāku Eiropas Savienības
monitārās un finanšu pārvaldības
centralizāciju, norādot, ka Latvija ir ieguvēja no pievienošanas
Eiropas Savienībai.
Atbildot
par
jauniešu
izglītību, Valsts prezidents atzina, ka vidējā izglītība Latvijā
ir salīdzinoši augstā līmenī,
savukārt
profesionālā un
augstākā izglītība lielākajā daļā
augstskolu ievērojami atpaliek
no pasaules līmeņa, tādēļ Valsts
prezidents pauda pārliecību, ka
absolūtais vairākums jauniešu,
kuri rod iespējas studēt pasaules
līmeņa augstskolās, ar savām
zināšanām noteikti atgriezīsies
Latvijā un palīdzēs mūsu valstij attīstīties līdzīgi kā tas bija
iepriekšējā gadsimta beigās.
Emocionāla bija saruna par
dzīves līmeni un izdzīvošanu.
Prezidents uzsvēra, ka katram
cilvēkam ir jācīnās par savu
labklājību un nav attaisnojams
modelis, kad pat laukos cilvēkam

Valsts prezidents sasveicinās ar Domes deputāti Anitu Petrovu, centrā “Vaduguns“ redaktors Edgars Gabranovs
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nav sava sakņu dārza, kur
izaudzēt pārtiku.
Īsā preses konferencē, atbildot uz žurnālistu jautājumiem
par valsts pārvaldības modeli,
Valsts prezidents teica, ka valstij
ir jāstrādā kā mehānismam, kas
palīdz uzņēmējiem strādāt, bet
valsti nekādā gadījumā nedrīkst
vadīt kā uzņēmumu.
Pēc darba pusdienām ar Balvu novada domes vadību, Valsts
prezidents devās uz Bērzpils
pagastu, lai kopā ar Bērzpils pagasta iedzīvotājiem Bēržu Svētās
Annas Romas katoļu baznīcā
piedalītos svētbrīdī – aizlūgumā
par Latviju, tiktos ar Bērzpils
pagasta iedzīvotājiem un visu
konfesiju garīdzniekiem. Valsts
prezidenta apmeklējums Bērzpilī
raisīja lielu iedzīvotāju interesi
un sajūsmu, jo Andris Bērziņš
ir pirmais atjaunotās Latvijas
Valsts prezidents, kurš apciemoja Balvu novada Bērzpils pa-

gastu. Aizlūgumu vadīja Olģerts
Misjūns, Bēržu draudzes prāvests
un Balvu evaņģēliski luteriskās
draudzes bīskaps Einārs Alpe
un Balvu evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis. Aizlūguma vārdus
teica pagasta iedzīvotāji, lilijām
rotātajā Dievnamā skanēja garīgā
mūzika un valsts himna, ko
izpildīja aizlūguma dalībnieki,
koristi ērģeļu pavadījumā.
Pēc
svētbrīža-aizlūguma
Valsts prezidents tikās ar novada konfesiju garīdzniekiem un
pārrunāja sabiedrības vienotības
nozīmi valsts attīstībā. Visu
konfesiju garīdznieki izteica
pateicību un apliecināja cieņu
Andra Bērziņa aizsāktajam
Labas gribas manifesta ideju
īstenošanas darbam, kura mērķis
ir panākt sabiedrības saliedēšanu
un dažādi domājošu sabiedrības
grupu izlīgumu. Garīdznieki
apliecināja gatavību atbalstīt

Valsts prezidentu šajā darbā un
uzsvēra, ka baznīca nekad nav
šķirojusi cilvēkus pēc tautībām
vai citām atšķirības pazīmēm.
Vizītes noslēgumā Andris
Bērziņš viesojās Bērzpils pagasta zemnieku saimniecībā
„Lazdiņi”, kur tika iepazīstināts
ar saimniecības darbu, kā arī tikās
ar citu Bērzpils pagasta zemnieku
saimniecību „Bērziņi”, „Silmači”
un „Birznieki” pārstāvjiem, lai
pārrunātu aktuālos Balvu novada jautājumus. Lazdiņu saimnieki Guna un Andrejs Tūmiņi
sagaidīja Andri Bērziņu ar
pašcepto maizi, izsakot pateicību
prezidentam par parādīto godu un
reizē uzmanību visiem Latgales
zemniekiem. Viņi pastāstīja, ka
šajā mājā dzimta saimnieko jau
gadu desmitiem un ka viņu dēls
Juris būs saimnieks jau ceturtajā
paaudzē.

5.

Prezidenta palīgs uzklausa mūsu novada iedzīvotāju

Pie Biznesa centra

Preses konference, no kreisās - Līga Krapāne
Bērzpils ielas atklāšana

Foto pie Bēržu baznīcas, centrā - Valsts prezidents
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Balvu novada pašvaldība īsteno projektus

Projekts „Bērzpils pagasta ielu un ielu apgais- Projekts „Bērnu rotaļu laukuma
mojuma rekonstrukcija”
izbūve Vectilžā”

Lauku atbalsta dienests 2011.
gadā apstiprināja Balvu novada
pašvaldības projekta iesniegumu
Nr.11-07-L32100-000111
„Bērzpils pagasta ielu un ielu
apgaismojuma
rekonstrukci-

Projekts
Bērzpilī”

ja”, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai(ELFLA)
Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.- 2013. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai

„Sporta

Balvu novada pašvaldība
realizē projektu „Sporta laukuma rekonstrukcija Bērzpilī”
(Nr. 11-07-L32100-000055) Eiropas Lauksaimniecības fonda

laukuma

lauku attīstībai(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.- 2013. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” ietvaros.

un iedzīvotājiem” ietvaros.
Projekta mērķis: Rekonstruēt
Bērzpils ielas un ielu apgaismojumu, uzlabojot Balvu novada
autoceļu stāvokli un nodrošinot
lauku teritoriju iedzīvotājiem
drošu satiksmi un gājēju
pārvietošanās drošību.
Projekta kopējās izmaksas
ir LVL 171860,01. Ir izstrādāts
tehniskais projekts rekonstrukcijas darbiem. 2012. gada 2. jūlijā
noslēdzās iepirkuma procedūra,
kuras rezultātā projekta izmaksas
palielinājās uz LVL 186303,04.
Darbus objektā paredzēts uzsākt
01.08.2012. Projekta īstenošanas
termiņš 2012.gada 1.novembris.

rekonstrukcija
Rekonstrukcijas
darbi
Bērzpils sporta laukumā ir
noslēgušies, kā rezultātā veikta
futbola laukuma rekultivēšana,
blietēšana
un
zāliena
ierīkošana, futbola laukuma
līniju marķēšana, futbola vārtu
uzstādīšana, tāllēkšanas kompleksa izveide un volejbola laukuma ierīkošana.
Būvdarbi
tika
pabeigti
30.05.2012
Projekta kopējās izmaksas ir 15366,53 Ls, no kurām
11498,70 Ls finansē ELFLA.
Pārējo finansējumu nodrošina
pašvaldība.

Lauku atbalsta dienests
ir apstiprinājis Balvu novada
pašvaldības atkārtoti iesniegto
projekta iesniegumu Nr.1107-L32100-000242
„Bērnu
rotaļu laukuma izbūve Vectilžā”,
kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam
pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem ietvaros. Projekta kopējās izmaksas

ir LVL 15651,73.
Projekta īstenošanas termiņš
2012. gada 01.novembris.
Projekta mērķis: Ierīkot
rotaļu laukumu bērniem Vectilžā,
veicot karuseļu, šūpoļu, solu, atkritumu urnu uzstādīšanu, rotaļu
kompleksa un smilts pamatnes
ierīkošanu, kā arī skatuves
izbūvi. Iepirkuma procedūras
rezultātā projekta izmaksas
samazinājās uz LVL 15380,00.
Šobrīd objektā notiek būvdarbi.

Projekts „Krišjāņu
nama rekonstrukcija”

Tautas

Projekts „Gaismas objektu nomaiņa Balvos”

Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta
finansēto
projektu
atklāta
konkursa
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā" ietvaros Balvu
novada pašvaldība realizē projektu Nr. KPFI-13/25 „Gaismas
objektu nomaiņa Balvos”.
2012. gada 6.februārī tika
noslēgts līgums Nr. KPFI-13/25
starp Latvijas Republikas Vides
aizsardzības
un
reģionālās

attīstības ministriju, sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Vides
investīciju fonds” un Balvu novada pašvaldību par Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
finansējuma piešķiršanu projektam „Gaismas objektu nomaiņa
Balvos”. Projekta ieviešanas
rezultātā Celtnieku ielas posmā
no mājas Nr.1 līdz Nr.46, Ķiršu
ielas posmā no mājas Nr.1 līdz
Nr.40, Rūpniecības ielas posmā
no mājas Nr.21 līdz Nr.40, Pilsoņu
ielas posmā no Daugavpils ielas

līdz administratīvajai robežai
un Ziedu ielas posmā no Nr.29
līdz Nr. 34 tiks nomainīti esošie
gaismas objekti uz 52 jauniem LED gaismekļiem, kas
sekmēs oglekļa dioksīda emisiju
samazināšanu par 20,34 tCO2/
gadā, kā arī elektroenerģijas
patēriņa
samazināšanu
no
gaismekļu nomaiņas – 48 247
kWh/gadā un no apgaismojuma
līmeņa regulēšanas - 2 993,45
kWh/gadā.
Līgumu par rekonstrukcijas darbu uzsākšanu paredzēts
parakstīt līdz 15.07.2012.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir Ls 31823.73. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 70%
no
kopējām
attiecināmām
izmaksām un Balvu novada
pašvaldības finansējumu veido
30% no kopējām attiecināmām
izmaksām.

Lauku atbalsta dienests
ir apstiprinājis Balvu novada
pašvaldības projekta iesniegumu
Nr.11-07-L32100-000246
„Krišjāņu Tautas nama rekonstrukcija”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta
kopējās izmaksas ir LVL 18300.

Projekta īstenošanas termiņš
2012. gada 01.novembris.
Projekta mērķis: Rekonstruēt
Krišjāņu Tautas namu, veicot
grīdas un apkures sistēmas rekonstrukciju un skatuves skaņas
un apgaismojuma uzstādīšanu.
Iepirkuma procedūras rezultātā
projekta izmaksas samazinājās
uz LVL 17195,69. Šobrīd objektā
notiek būvdarbi, kurus paredzēts
pabeigt līdz 31.07.2012.

Tilžas pagastā īstenots projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Tilžas pagasta Tilžas ciemam”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar LR Vides ministriju un Centrālo Finanšu un
Līgumu aģentūru Darbības programmas 2007 – 2013 gadam
„Infrastruktūra un pakalpojumi“
3.4.prioritātes
„Kvalitatīvas
vides dzīvei un ekonomiska-

jai aktivitātei nodrošināšana“
3.4.1. pasākuma „Vide“ 3.4.1.1.
aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000“
ietvaros
realizējusi Eiropas reģionālā
attīstības
fonda
(ERAF)

līdzfinansēto
projektu
–
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Tilžas pagasta Tilžas ciemam“
(vienošanās Nr.3DP/3.4.1.0/09/
APIA/CFLA/110/115). ERAF
finansējums 85 % , pašvaldības
budžeta finansējums 15 % .
No šī gada aprīļa līdz jūnijam

tika veikti būvdarbi, kurus veica
SIA „Siltums Jums”. Kopējās
būvdarbu izmaksas LVL 312
094, būvuzraudzību nodrošināja
sertificēts būvuzraugs Andrs
Vanags, bet autoruzraudzību tehniskā projekta izstrādātāji SIA
“IK projekts”.
Projekta laikā izbūvētas
jaunas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas BIO 100 un iegādāts
mobilais dīzeļģenerators, veikta
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija- 308 m, izbūvēti jauni
maģistrālie kanalizācijas tīkli806 m, veikta spiedvadu izbūve

kopā- 302,5 m , izbūvētas 2
jaunas sūkņu stacijas. Veikta
ūdensvada rekonstrukcija- 618
m un izbūvēts jauns maģistrālais
ūdensvads- 389 m.
Projekta rezultātā ir sasniegts projekta mērķis- uzlabota
ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas
un
attīrīšanas
kvalitāte un nodrošināta pakalpojumu pieejamības paplašināšana,
nodrošinot
kvalitatīvu
dzīves vidi, samazinot vides
piesārņojumu un ūdenstilpju
eitrofikāciju, sekmējot ūdens
resursu racionālu izmantošanu.
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Gāzes sistēmu apkalpošana
Jūnija mēnesī tika noslēgts
līgums ar SIA „Latvijas
propāna gāze” par dzīvojamo
māju iekšējo gāzes apgādes
sistēmas tehnisko apkopi.
Tehniskā
apkope
ietver
cauruļvadu un to apsaistes
ārējā
apskati,
noslēgierīču
darbības pārbaudi, sistēmas
hermētiskuma pārbaudi, noplūžu
profilaksi gāzes starp-krāniem,
apvalkcauruļu un to blīvējuma
pārbaudes (vietā, kur gāzes
cauruļvads šķērso dzīvojamās
mājas ārsienu), gāzes noplūdes
likvidēšanu pamatojoties uz

apsaimniekotāja vai dzīvojamo
māju iedzīvotāju pieprasījumu,
darbus, kas saistīti ar gāzes
patēriņa skaitītāju, noslēgkorķa,
plombas, gāzes plīts montāžu vai
demontāžu tiek veikti saskaņā ar
apsaimniekotāja pieprasījumu,
citus darbus, kas saistīti ar gāzes
apgādes tehnisko nodrošināšanu,
kas tiek veikti saskaņā ar
apsaimniekotāja pieprasījumu,
ņemot vērā Līguma noteikumus.
Iekšējā
gāzes
apgādes
sistēma ietver gāzes cauruļvadus
un to apsaisti no ievadkrāna uz
dzīvojamās mājas ievada, kas

ir arī piederības robeža starp
ārējiem un iekšējiem gāzes
vadiem, līdz starp krāniem (tos
ieskaitot), kuri ir uzstādīti pirms
gāzes patēriņa iekārtām.
Pēc
dzīvojamās
mājas
iekšējās gāzes apgādes sistēmas
tehniskās
apkopes
darbu
veikšanas tiek sastādīts darbu
pieņemšanas–nodošanas akts.
Līgums nosaka tikai to
dzīvojamo māju apkalpošanu,
kas
ir
P/A „SAN-TEX”
apsaimniekošanā : Partizānu iela
21a, Tautas iela 2, Tautas iela
4, Tautas iela 13, Teātra iela 6,

Mūsu sportisti olimpiādē Liepājā

Bērzpils iela 12, Bērzpils iela
14, Bērzpils iela 44, Bērzpils
iela 46, Bērzpils iela 50, Ezera
iela 16, Ezera iela 18, Ezera iela
24, Ezera iela 26, Ezera iela
28, Ezera iela 40, Ezera iela 41,
Ezera iela 42, Brīvības iela 73,
Baznīcas iela 7, Vidzemes iela
20, Vidzemes iela 22, Vidzemes
iela 24, Partizānu iela 39a, Raiņa
iela 37, Raiņa iela 39, Raiņa iela
40, Raiņa iela 41, Raiņa iela 54,
Daugavpils iela 41, Daugavpils
iela 61, Daugavpils iela 69,
Vidzemes iela 3a, Stacijas iela
15, Pilsoņu iela 31, Pilsoņu iela

23, Dārza iela 8, Dārza iela 10,
Brīvības iela 89, Brīvības iela 70.
Maksa
par
Līgumā
norādītajiem izpildītāja pakalpojumiem sastāda LVL 0,92
(deviņdesmit divi santīmi) un
PVN likumā noteiktajā apmērā
par vienu dzīvokli. Maksa
tiek veikta no dzīvojamās
mājas uzkrātajiem ikmēneša
līdzekļiem.
Uldis Sprudzāns,
Balvu novada p/a „SAN-TEX”
direktors

kilogrami, jeb precīzāk sakot,
grami izšķīra medaļas likteni
Aigaram Kuprišam, kurš ieguva
4. Vietu, tāpat 4. vietā ierindojās
arī Nikolajs Starikovs, bet Artūrs
Berezovs – 5. vietā.
Ilggadējais desmitcīņnieks
Egons Lācis parādīja labus
rezultātus, kurš lodes grūšanā
sasniedza personīgo un Balvu
novada rekordu. Personīgos
labākos rezultātus olimpiādē
sasniedza arī vieglatlētes Sanita
Pastare un Arta Kočāne, meiteņu
stafetes komanda.
Mūsu volejbolisti Gatis
Augustāns un Andris Vasiļevičs
29 pāru konkurencē ieguva

13. vietu, mazāk veicās futbolistiem un basketbolistiem,
kuri netika tālāk par sacensību
priekšsacīkstēm.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, kurš piedalījās olimpiādes
atklāšanā, atzinīgi vērtē mūsu
sportistu sasniegumus, kas ir
neatlaidīga un sistemātiska darba
rezultāts, saka paldies visiem,
kas organizēja novada komandas
atbalstu olimpiādē.
Sportisti izsaka pateicību
Balvu
novada
pašvaldībai
par finansiālo atbalstu dalībai
olimpiādē, tērpu iegādei, transportam.

Latvijas Olimpiādē, kas
tradicionāli notiek reizi četros
gados , un šoreiz sportistus
pulcināja Liepājā, piedalījās arī
Balvu novada komanda. Mūsu
novadu Latvijas 3. Olimpiādē
pārstāvēja 25 sportisti, kas startēja
sacensībās grieķu – romiešu
cīņā, svarcelšanā, vieglatlētikā,
futbolā un basketbolā. Kā atzina
Balvu sporta skolas direktore
Ludmila Beļikova, mūsu sportisti

cīnījās godam , izdevās sasniegt
to, kas bija plānots, parādīt labus
rezultātus un godam mēroties
spēkiem arī ar tādām komandām,
kurās daudz nopirkto sportistu.
Mūsu sportisti no olimpiādes
atgriezās ar medaļām vairākos
sporta veidos, ieguva augstus
rezultātus. Grieķu – romiešu cīņā
savu prasmi apliecināja Dimitrijs Dubrovs, kurš ierindojās
3. vietā un saņēma olimpisko

Šogad eksāmenu
rezultāti ievērojami
labāki

Ģimnāzisti labi nokārto eksāmenus

Balvu novadā izsniegti 139
(pagājušajā gadā- 170) vispārējās
vidējās izglītības sertifikāti, no
tiem Balvu Valsts ģimnāzijā 58,
Balvu Amatniecības vidusskolā
- 61, Bērzpils vidusskolā - 10,
Tilžas vidusskolā - 10.
Centralizēto
eksāmenu
rezultāti,kas atspoguļo A,B,C
līmeni procentuāli
Izglītības iestāde

2011./2012.

Balvu Valsts
ģimnāzija

80,3

Balvu
Amatniecības
vidusskola

58,6/25,3*

Bērzpils vidusskola

93,0

Tilžas vidusskola

91,0

Novadā

65,4

( 58,6/25,3* dienas izglītības
programma/ vakara (maiņu)
izglītības programma).
Kā komentēja Balvu novada pašvaldības izglītības un
sporta pārvaldes izglītības darba
speciāliste Terēze Čudarkina,
rezultāti ir daudz labāki nekā
iepriekš.

Esam
gandarīti,
ka
2011./2012.m.g. BVĢ skolēnu
sasniegumi
centralizētajos
eksāmenos A, B, C līmenī no
75% ir pieauguši līdz 80.3%.
Mēs priecājamies par iegūtajiem
vērtējumiem
un
lepojamies ar saviem skolēniem un
skolotājiem. Panākumu atslēga
ir skolotāju, skolēnu un skolas
vadības mērķtiecīgs, sistemātisks
un vienots kopdarbs.
Mēs lepojamies ar Mārtiņu
Vīksnu, kurš centralizētajos
eksāmenos A līmeni ir ieguvis
75% no kārtotajiem eksāmeniem.
Mūsu jaunieši Ligita Rubīne,
Agnese Berne, Artūrs Buzijans, Evija Liepiņa, Aleksandrs
Sņegovs un Līga Zaharāne kādos
no eksāmeniem ir uzrādījuši
visaugstāko sniegumu – A
līmeni.
Šajā
mācību
gadā
salīdzinājumā ar iepriekšējo ir
samazinājies vērtējums A, D,
E līmenī, bet pieaudzis B, C
līmenī. Arī ABC līmenis visos
eksāmenos ir pieaudzis. Visos
centralizētajos eksāmenos mūsu
skolas jauniešiem ir augstāks
vērtējums ABC līmenī ne tikai salīdzinājumā ar pagājušo
mācību gadu, bet arī ar vidējo
vērtējumu valstī šajā mācību
gadā.
Kāpēc
rezultāti
ir

7.

bronzas medaļu, pie tam viņš
šajā sacensību disciplīnā bija
visjaunākais dalībnieks. Cīņas
disciplīnā 4.vietu ieguva Sergejs Tarasovs, 5.vietu – SergejsBalvu Valsts ģimnāzijas eksāmenu rezultāti pa līmeņiem salīdzinājumā ar 2010./2011
Maruks, Valerijs Gračovs un
A
B
C
D
E
F
Kaspars Kokorēvičs, 8.vietu –
Vahtangs Luašvili.
% 2010./2011.m.g.
8.7
33.7
32.1
21.9
3.6
Ar labiem rezultātiem startēja
% 2011./2012.m.g.
5.9
39.4
35
18.2
1
0.5
Balvu komandas svarcēlāji.
Edijs Oplucāns izcīnīja bronzas
-2.8
5.7
2.9
-3.7
-2.6
0
medaļu un ieguva 3. vietu. Svara

uzlabojušies? Vispirms jau jāsāk
ar valstī nodrošināto atbalstu,
meproti, daudzveidīgiem
todiskajiem materiāliem gan
skolotājiem, gan skolēniem,
iespēju izmantot centralizēto
eksāmenu paraugus, izpildīt
tos, pārbaudīt savas zināšanas
un izdarīt secinājumus. Kā
motivējošs faktors jāmin arī tas,
ka šogad , lai iegūtu vērtējumu,
bija jāpārvar 5% barjera. Savukārt
skolā varu minēt vairākus faktorus, kuri ietekmējuši sekmju
izaugsmi:
•
mācību gada sākumā
metodiskajās komisijās tiek
izanalizēti iepriekšējā gada sasniegumi, konstatētas būtiskākās
kļūdas, izvirzītas prioritātes
nākamajam darba cēlienam;
•
februārī 12.klašu skolēni
kārto skolas diagnosticējošos
eksāmenus latviešu valodā,
matemātikā un angļu valodā
(pēc satura atbilstošus CE),
tiek noskaidrotas sagatavotības

Eksāmenu C līmenis CE (%)
Valstī
BVĢ
Salīdzinājums
25.75
38
+12.25
28.75
38.4
+9.65
29.57
37.9
+8.33

Angļu valoda
Fizika
Latviešu valoda

centralizētajiem
eksāmeniem
stiprās un vājās puses, izdarīti
secinājumi tālākajam darbam,
veiktas trīspusējas pārrunas
(skolēns – mācību priekšmeta
skolotājs – vecāki);
•
šajā mācību gadā tika
ieviesti jauninājumi mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtībā,
tādējādi motivējot skolēnus
nopietnāk pievērsties mācību
darbam, regulāri gatavoties
ieskaitēm;
•
2.semestrī skolotājiem
tika
izdalītas
atsevišķi
konsultāciju stundas darbam ar
talantīgajiem skolēniem;
•
ieviesti
jauninājumi
mācību
stundu
kavējumu
kontrolē;
•
tika rīkotas mazās

pedagoģiskās sēdes, lai noskaidrotu mācīšanās grūtības un sniegtu atbalstu skolēniem;
•
notika
individuālas
sarunas ar vecākiem, skolēniem,
bija laba sadarbība ar skolas atbalsta grupu.
Jāteic, ka mūsu skolas
jauniešiem bija augsta atbildības
sajūta, labas zināšanas un vēlme
sasniegt augstākus rezultātus.
Mēs vienmēr priecājamies
par mūsu skolēnu sasniegumiem
un ceram, ka nākamais mācību
gads būs vēl veiksmīgāks. Paldies
skolotājiem par darbu, skolēniem
par sasniegto, vecākiem par atbalstu.
Inese Paidere,
direktore

Balvu Valsts ģimnāzijas eksāmenu rezultāti pa līmeņiem salīdzinājumā ar 2010./2011.m.g.
A

B

C

D

E

% 2010./2011.m.g.

8.7

33.7

32.1

21.9

3.6

% 2011./2012.m.g.

5.9

39.4

35

18.2

1

-2.8

5.7

2.9

-3.7

F
0.5
-2.6

0.5
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Eksāmenu C līmenis CE (%)
Valstī
BVĢ
Salīdzinājums
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Izgatavo lāča
ﬁgūru un piedalies
konkursā!

Balvu pilsēta
20.jūlijā plkst.20.00 Grupas „Labvēlīgais tips” koncerts Balvu
pilsētas parka estrādē. Biļešu iepriekšpārdošana Balvu Kultūras un
atpūtas centrā – Ls 3,00, pasākuma dienā – Ls 5,00.
Pilsētas dienu ietvaros pēc „Labvēlīgā tipa” koncerta līdz pusnaktij
atvērts muzejs.
21.jūlijā Balvu pilsētas svētki „Balvu dienas Lāča dārzā”.
Plkst. 10.00 pilsētas modināšana, plkst.11.00 pie Balvu novada muzeja Senlietu kolekcionāru saiets – izstāde – tirdziņš, no
plkst. 12.00-13.00 Lāču dārzā Nūjotāju dižgājiens, ekstrēmisti,
bērnu braucamrīku un auto parāde, plkst. 13.00 svētku atklāšana,
plkst.14.00 loterija „Veiksmīgais balvenietis”, plkst.15.00 VELO
Triāla „Geentriols” šovs, plkst.16.00 Rankas teātra izrāde –
R.Blaumanis „īsa pamācība mīlēšanā”, plkst. 18.00 ūdens karnevāls,
plkst. 20.00 koncerts „Balvu trellis”, apbalvošana, plkst.22.00 balle,
spēlē grupa „Ceļā”, ieejas maksa Ls 2,00.
25.jūlijā plkst. 18.00 „Duo solisti” ﬂautistes Aivas Elsiņas un pianista Simone Pionieri (Itālija) koncertprogramma Fantāzija. Ieejas
maksa Ls 3,00.
28.jūlijā plkst. 22.00 ballīte „Putu paradīze” Balvu pilsētas parka
estrādē.

Materiāls - brīva izvēle.
Izmērs - vismaz 1m augstumā.
Iesniegšanas termiņš - līdz
20.jūlijam
Iesniegšanas vieta - Balvu
Novada muzejs, Brīvības 46,
Balvi.
Balvas - 1.vieta - Ls 30,2.vieta - Ls 20,3.vieta - Ls 10,Izstāde un apbalvošana 21.jūlijā Lāča dārzā.
Uzziņām
mob.tālr.Iveta
28352770, Astra 27835582

Nāc mācīties!
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
Balvu teritoriālajā struktūrvienībā
aicina pieteikties studijām!
2012./2013.
mācību
gadā
uzņemam:
•
Komerczinību
programmā
(specialitāte – komercpakalpojumu darbinieks)
•
Enerģētikas
programmā
(specialitāte – elektriķis).
Audzēkņi saņem Valsts un Eiropas
Sociālā fonda stipendijas, mācības
ilgst 4 gadus.
Ar
vidusskolas
izglītību
Komerczinību
programmā
uzņemam 2. kursā, Enerģētikas
programmā - 1. kursā.
Dokumenti:
1. Iesniegums (veidlapa uz vietas)
2. Pases kopija
3. Apliecības par pamatizglītību
un sekmju izraksta kopijas
4. Medicīniskā izziņa, ka var
mācīties RVT
5. Foto 3 x 4 cm 6 gab.
Dokumentu iesniegšana no 11.
06. 2012. līdz 30.08.2012. katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
13.00 Vidzemes ielā 28, Balvos.
Kontakttālrunis: 22307993

Visu jūliju 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”:
• Izstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa dāvinājums
Balvu novada muzejam;
• Gleznošanas studijas „Olīves” izstāde „Starp savējiem”;
• Jolantas un Valda Dundenieku keramika no muzeja krājuma;
• Balvu Mākslas skolas absolventu noslēguma darbu izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Marģera Martinsona foto izstāde „Rozes manas karalienes”;
• Dainas Babānes gleznas;
• Daces Teilānes foto izstāde „Mana Ēģipte”;
Kubulu Kultūras nama mazajā zālē:
• Gleznošanas studijas „Olīves” darbu izstāde.
Bērzpils pagasts
21.jūlijā plkst. 20.00 Pilngadības svētki Bērzpils estrādē. Pagasta
jauniešus, kuriem ir 18 gadu, pasākumam pieteikties līdz 18. jūlijam
pie Bērzpils kultūras pasākumu organizatores A. Krivišas personiski vai draugiem.lv, pēc svinīgās daļas, balle, spēlē Aigars Kaupužs,
ieeja- Ls 1.50
27.jūlijā plkst. 20.00 Bērzpils estrādē ‘’Dziesma Bērzpilij’’. Tiek
aicināti pieteikties ikviens dziedāt gribētājs: solisti, dueti, vokālie
ansambļi, ar kvalitatīvi sagatavotu priekšnesumu (vecums nav
ierobežots). Pieteikties līdz 25. jūlijam pie Bērzpils pagasta kultūras
pasākumu organizatores A. Krivišas vai draugiem.lv. Pasākumu
vadīs Sanita Eglīte no dziedošās Eglīšu ģimenes (Alūksne). Ballē
spēlē: ‘’Andris &Co’’ (Rugāji), Zintis Krakops (Tilža), ‘’Ginc&ES’’
(Rēzekne-Bērzpils), ‘Kontrasts’’(Balvi), ‘’Otto”, (Balvi), ‘’Kivi’’
(Varakļāni), ieeja- Ls 1.50.

Malnavas koledža
uzņem!

Briežuciema pagasts
21.jūlijā plkst. 19.00 Jaunības svētki „Tu pasaulē, pasaule tevī”, pēc
pasākuma deju vakars Briežuciema Tautas namā.

2012./2013.mācību gadā uzņems
izglītojamos
Ar vidusskolas vai profesionālās
vidusskolas izglītību:
(1.līmeņa augstākā profesionālā
izglītība )
•
Autoservisa
speciālists
(2,5gadi)
•
Uzņēmējdarbības speciālists
lauksaimniecībā (2 gadi )
Nepilna laika studijas programmās
(maksas) :
•
U z ņ ē m ē j d a r b ī b a
lauksaimniecībā,
•
Autotransports,
•
Grāmatvedība.
Ar pamatskolas izglītību mācību
ilgums – 4 gadi
Ar vispārējo vidējo izglītību
mācību ilgums- 1,5 gadi
•
Lauku
īpašuma
apsaimniekotājs
•
Finanšu darbinieks
•
Autoelektriķis
•
Automehāniķis
Ir dienesta viesnīca, ēdnīca, stipendija.
Kontaktinformācija:
Kārsavas novads Malnava p.n.
Vītoli LV – 5750, e- pasts: malnavaskol@inbox.lv, telefons: 657
33274, faks 657 33100, mājas lapa:
www.malnava.lv

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

Kubulu pagasts
28.jūlijā Kubulu pagasta svētki.
Vectilžas pagasts
21.jūlijā plkst. 19.00 Pilngadības svētki Vectilžas Sporta un atpūtas
centrā. Pēc pasākuma balle kopā ar Zinti Krakopu.
Vīksnas pagasts
28.jūlijā plkst. 16.00 Jaunības svētki Vīksnas Tautas namā, pēc
pasākuma balle.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
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