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Bērzpils vidusskola zem jauna jumta

Sākoties
jaunajai
darba
nedēļai, 24.septembrī Bērzpils
vidusskolā svinīgi tika atklāts
skolas jaunais jumts.
Lielajam notikumam par
godu skolā bija ieradies pats
Karlsons un viņa draugs Brālītis.

Šie pasaku tēli sagaidīja Balvu
novada Domes priekšsēdētāju
Andri Kazinovski un pašvaldības
izpilddirektori Intu Kaļvu, kā
arī Bērzpils pagasta pārvaldes
vadītāju Ādolfu Sergeviču,
PA „San-Tex” vadītāju Uldi

Sprudzānu un būvdarbu veicēju
SIA
„Vidzemes
būvnieks”
pārstāvi Aigaru Cīruli, lai kopīgi
novērtētu veiktos remontdarbus.
Paveikts ir liels darbs – skolai
uzlikts jauns jumts, izremontētas
bēniņu telpas, vienā no tām

iekārtots mājīgs kabinets, viss
nosiltināts.
Atklāšanas pasākumā gan
viesus, gan pašus skolēnus
priecēja mazie skolas dejotāji,
māsas Poševas un zēnu ansamblis, kuri izpildīja skanīgas dziesmas. Soli pa solim Karlsona un
Brālīša pavadībā visi nonāca līdz
skolas pēdējam stāvam, kur Balvu novada Domes priekšsēdētājs
kopā
ar
SIA „Vidzemes
būvnieks” pārstāvi pārgrieza
atklāšanas lentu. Skolas direktore
Ilona Stepāne izteica pateicību
pašvaldībai par piešķirtajiem
līdzekļiem, būvdarbu veicējiem
par kvalitatīvo darbu un citiem
klātesošajiem par atbalstu un
aicināja visus cienāties ar svētku
torti, kuru rotāja uzraksts 100,
kas simbolizē gadu skaitu, cik
ilgi kalpos jaunais skolas jumts.
Jāpiebilst, ka Bērzpils vidusskola būvēta 1938.gadā, un daudzo gadu garumā skolā nav veikti
ievērojami remontdarbi, pirms
trim gadiem izremontēta zāle,
pirms tam skolai nomainīti arī
logi. Šogad atjaunots arī skolas
sporta laukums. Nākotnes plānos
paredzēts veikt remontdarbus
skolas klašu telpās.

Pašvaldības līdzekļus iegulda iestāžu sakārtošanā

Jūlija sākumā Balvu novada Domē tika lemts par
papildus līdzekļu piešķiršanu
vairāku
iestāžu
remontdarbiem. Lai izvērtētu, kā norit
darbi pie projektu realizēšanas,
līdzekļu izlietošanas un apzinātu
turpmākās pašvaldības iestāžu
vajadzības Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis 24.septembrī devās uz
Krišjāņu un Tilžas pagastiem.
Krišjāņu pagasta pārvaldes
vadītājs
Jāzeps
Ludboržs
priekšsēdētāju informēja par
remontdarbu gaitu Kultūras
namā, ļāva paveiktos darbus

novērtēt arī klātienē. Lai arī darbi nama iekšienē ir aizkavējušies,
jau tuvākajā laikā pagasta
iedzīvotājus un viesus priecēs
sakoptas Kultūras nama telpas.
Projekta ietvaros veikta grīdas
un apkures sistēmas rekonstrukcija un drīzumā tiks uzstādīta
skatuves skaņas un apgaismojuma aparatūra. Projekts tiek
realizēts par 17195,69 latiem.
Tilžas pagastā Andris Kazinovskis apskatīja Tilžas pirmskolas izglītības iestādi, kurā šovasar
par pašvaldības piešķirtajiem
līdzekļiem izremontētas rotaļu
telpas un bērnu tualete. Tilžas PII

vadītāja Vita Belindževa lepojās,
ka par saņemto finansējumu
izdevās izremontēt vairākas telpas, lai arī bija paredzēts sakārtot
tikai vienu rotaļu istabu. Vadītāja
pateicās Balvu novada Domei un
priekšsēdētājam par atbalstu un
piešķirtajiem līdzekļiem. Kopīgi
apsekojot bērnudārza telpas,
tika secināts, ka nākotnē jārisina
jautājums par žoga nomaiņu un
virtuves remontu.
Priekšsēdētājs tikās arī ar
Tilžas
internātpamatskolas
vadību, kur kopā ar Vilni Dzeni,
Tilžas pagasta pārvaldes vadītāju,
pārrunāja jautājumus par kat-

lu mājas rekonstrukcijas darbiem, kuri tuvojas noslēgumam.
Aplūkojot katlu māju, kurā
uzstādīti divi apkures katli ar
jaudu 1 un 0,5 kW, un uzstādītās
sistēmas, neradās nekādas šaubas,
ka šādā veidā tiks paaugstināta
katlu mājas efektivitāte, panākot
ekspluatācijas
izdevumu
ekonomiju. Projekta kopējās izmaksas ir 133 480,04 lati, bet, lai
katlu māja darbotos efektīvāk un
kvalitatīvi tiktu pabeigti pēdējie
darbi, 25.septembra Balvu novada Domes sēdē šī projekta
īstenošanai tika nolemts piešķirt
papildus līdzekļus 7144, 00 latu
apmērā.
Tā kā katlu mājas rekonstrukcija skar arī Tilžas vidusskolu,
kura siltumenerģiju saņems no
kopīgās sistēmas, Andris Kazinovskis aprunājās arī ar vidusskolas direktoru, pie viena
apskatot arī skolas izremontēto
aktu un sporta zāli, kā arī vienu
no tualetes telpām.
Kopumā
secinājums
ir
viens – novads attīstās, pagasti tiek atbalstīti, piešķirti
līdzekļi dažādiem projektiem
un sniegts finansējums iestāžu
un infrastruktūras sakārtošanai.
Jāuzsver, ka pašreiz tiek realizēts
vērienīgs projekts Bērzpils
pagastā, kur tiek veikta apgaismojuma nomaiņa un Dārza ielas
rekonstrukcija, savukārt Balvu
pilsētā notiek rekonstrukcijas
darbi Raiņa un Pilsoņu ielās.
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25.septembra
Domes sēde
25.septembrī tika sasaukta
Balvu novada Domes ārkārtas
sēde, kurā tika izskatīti 6
jautājumi. Sēdē piedalījās 11
deputāti – Sarmīte Cunska,
Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis,
Anita Petrova, Ināra Ņikuļina,
Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs,
Svetlana Pavlovska, Normunds
Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš un
Andris Kazinovskis.
Par
finansējuma
piešķiršanu
Domes sēdē tika nolemts
piešķirt papildus finansējumu
7144,00 latu apmērā projekta
„Tilžas internātpamatskolas katlu
mājas rekonstrukcija” realizācijai
papildus darbiem. Deputāti lēma
arī par finansējuma piešķiršanu
(5031,28 lati) telekomunikāciju
sakārtošanai Raiņa ielā Balvos, kas paredzēti „Lattelecom”
komunikāciju
pārvietošanai.
Lai veiksmīgi pabeigtu ielu apgaismoja ierīkošanu Bērzpils
pagastā, deputāti piešķīra 435,37
latus elektroenerģijas pieslēguma
ierīkošanai.
Par izmaiņām komisijas
sastāvā
Pamatojoties uz personas
iesniegumu, no Balvu novada
domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem tika
atbrīvota T. Mieriņa, bet par
komisijas locekli tika ievēlēta
V. Lavrentjeva.
Par aizņēmumu
Domes sēdē deputāti lēma
lūgt Pašvaldību aizņēmuma
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
2012.gadā
Balvu
novada
pašvaldībai ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu 75 000,00 latu
apmērā uz 5 gadiem no Val-sts
kases ar noteikto gada procentu
likmi četru autobusu iegādei.
Par
dalību
projektu
iesniegumu konkursā
Tā kā viena no pašvaldības
funkcijām ir rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību,
Balvu novada Domes deputāti
nolēma
piedalīties
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) LEADER
pieejas īstenošana pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo stratēģiju īstenošanas
teritorijā”
atklātā
projektu
konkursā ar proejktu „Bēržu
kapu kapličas renovācija”. Projekta atbalsta gadījumā tiks
nodrošināts
līdzfinansējums
no Balvu novada pašvaldības
2013.gada
pamatbudžeta
līdzekļiem 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām un
neattiecināmajām
izmaksām
775,00 latu apmērā.
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Balvu novads dzīvo pozitīvā noskaņā

Trīs gadus pēc Balvu novada
izveidošanas nu jau labi redzamas gan tā attīstības stiprās, gan
vājās puses. Labais iepriecina,
par vājo jāpārdomā un jārod
risinājumi.
Tādēļ sarunas sākumā Balvu
novada domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis (attēlā)
optimistiski uzsver, ka novads kopumā dzīvo ar pozitīvu
noskaņu, cenšas nodrošināt
attīstību un izaugsmi atbilstoši šī
laika iespējām.
Akcents uz projektiem
- Lai attīstītos, mēs ļoti daudz
izmantojam dažādu programmu
projektu iespējas gan pilsētā,
gan novadā esošajos desmit pagastos. Naudas izteiksmē tas
ir tikpat, cik otrs pašvaldības
budžets – vairāk nekā piecarpus
miljoni latu gadā, kas ieguldīti
ļoti daudzos objektos. Īpaši
gribu uzsvērt pozitīvo aspektu
izglītības iestāžu siltināšanā.
Jau pērn bijām ieguvēji, jo
izdevumi šajās ēkās saistībā
ar apkuri, energoizmaksām un
komunikācijām
samazinājās
uz pusi. Piemēram, ieguvums
pieci tūkstoši latu gadā tikai uz
vienu skolu jau mums dos ļoti
ievērojamu ekonomiju nākotnē.
- Tie ir Eiropas struktūrfondu
līdzekļi, ar kuriem strādājat?
- Jā, un reizē saprotot, ka šī
nauda nebūs pieejama mūžīgi,
cenšamies maksimāli to izmantot. Balvu pilsētā, piemēram,
1.2 kilometru garumā pabeigta tranzītielas rekonstrukcija,
sakārtojot ne vien komunikācijas
un noasfaltējot, bet arī sakopjot apkārtni un vidi. Viss ir
kļuvis skaists, gaišs. Drīzumā
pilnīga rekonstrukcija būs pabeigta vēl divās ielās. Savukārt
sešas ielas pēdējā gada laikā ir
sakārtotas arī no pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Tur uzreiz ir
cits skats, iespaids un cilvēkiem
vairāk prieka – dzīvot, strādāt,
atpūsties savā skaistajā pilsētā.
- Jūs esat viena no retajām
pašvaldībām, kur slaistiem un
sava mājas pagalma netīrītājiem
tiek piemēroti reāli sodi.
- Daļa, kuri diez ko nemīl
kārtību, ar laiku tomēr sasparojas, jo vēlas iekļauties kopējā
sakoptajā vidē un tad viss ir
kārtībā. Ja gan privāto māju saimnieki, gan uzņēmumu un iestāžu
teritoriju īpašnieki nevēlas turēt
sakoptu savu māju, pagalmu,
nenopļaut zāli, nesalabot ēkas,
ar pašvaldības policijas palīdzību
prasām
nodrošināt
domes
lēmuma izpildi. Tādu pieņēmām
šogad pavasarī un slinkākajiem
diemžēl ir jāmaksā sods. Pro-

tams, bardzība nepatīk, bet mūsu
nostāja ir strikta – gribam dzīvot
skaistā pilsētā un novadā. Tikko
pieņēmām novada domē lēmumu
un iespēju piemērot īpašniekiem
diezgan lielu naudas sodu arī
attiecībā uz graustiem un novārtā
atstātām ēkām. Tās vai nu
sakārtojamas, vai nojaucamas. Ja
nevar lēmumu izpildīt, jāpārdod
tam, kurš var vidi sakopt jeb
uzbūvēt vietā kaut ko jaunu.
Mēs esam reorganizējuši
arī atkritumu apsaimniekošanu.
Tagad daudzveidīgus pakalpojumus sniedz ZAAO, jo tā ir
viena no labākajām kompānijām
Latvijā, un arī mūsu cilvēki ar
kvalitāti ir apmierināti. Patlaban
ZAAO Balvos veido vietu, kur
iedzīvotāji bez maksas varēs nodot sadzīves atkritumus.
Slimnīca ir un būs
- Vai beidzot ir pielikts
punkts ieilgušajai problēmai ar
veselības aprūpi Balvos?
- Vēl pirms dažiem gadiem
situācija medicīnā bija tiešām
smaga. Pat gandrīz savu pirmo
darba dienu pēc ievēlēšanas novada vadītāja amatā, sāku ar šā
jautājuma risināšanu. Parāds
Balvu–Gulbenes
slimnīcu
apvienībā tobrīd bija pusotra miljona latu, jo apvienības valdes
pārstāvji savus pienākumus bija
veikuši pavirši, pie tam parāds
tikai turpināja pieaugt – gandrīz
trīs tūkstoši latu dienā. Tad mēs
pašvaldībā ļoti rūpīgi izpētījām
situāciju, tika veikts audits un
panācām valdes nomaiņu, bet
pēc tam pats uzņēmos iniciatīvu
meklēt privāto investoru. Viegli
nebija, taču investoru atradām,
viņš piedāvājumu pieņēma,
ievēlējām jaunu valdi un tieši
pirms gada tai devām uzdevumu
sakārtot visus problemātiskos
jautājumus. Šobrīd apvienība
strādā labi, organizēti, situācija
ir nostabilizējusies un Balvi
ieguvuši pašu galveno – pilsētā
ir
diennakts
neatliekamās
palīdzības
slimnīca
un
iedzīvotājiem nodrošināti dažādi
medicīniskie pakalpojumi. Mūsu
reformas atzinīgi novērtēja
arī veselības ministre Ingrīda
Circene, un visas pazīmes liecina, ka, pastāvot šādai privātā investora un pašvaldību sadarbībai,
Balvu-Gulbenes
slimnīcu
apvienība pastāvēs ilgi.
Atraktīvie balvēnieši
- Jūsu puse allaž izcēlusies
ar
dažādiem
savdabīgiem,
aizraujošiem pasākumiem.
- Sports, kultūra, pašdarbība,
spēles, festivāli, etnogrāfisko
kopu tikšanās, koncerti, izrādes
– visu uzskaitīt nav iespējams,
bet ar aktivitātēm mēs patiešām
esam slaveni un lepojamies, ka
mūsu cilvēki prot atpūsties. Nevar jau visu laiku tikai strādāt.
Esam lepni, ka turpinās labās
tradīcijas volejbolā un mūsu
komanda ir izcīnījusi tiesības
spēlēt valsts nacionālajā līgā, ka
mūsu aizsāktajām „motociklu
vasarām” jau ir turpinājumi citās
pilsētās.
- Ja runājam par izglītības
sistēmu, vai turpinās Balvu novada politika nelikvidēt mazās
skolas?
- Turpinās. Problemātiskās
pamatskolas bija trīs, taču mēs tās
nevis slēdzām, bet izveidojām kā

filiāles pie lielākām un ieguvēji
tajos pagastos ir ne vien bērni,
bet arī visa sabiedrība, jo skola
tomēr ir vietējās dzīves darbīgā
ass.
- Jūs varat būt lepni arī ar
sociālā dienesta darbu, jo ne
jau velti Balvi kļuvuši par nominanti Eiropas gada pašvaldību
konkursā jautājumā par senioru
vērtības celšanu sabiedrībā.
- Tas ir sociālā dienesta
nopelns, jo pakalpojumu klāsts
ir ļoti plašs, darbība ļoti aktīva
un būtiski – prasme visus
jautājumus atrisināt budžeta
līdzekļu ietvaros.
- Ko varat teikt par
uzņēmējdarbību?
- Ja ievērojam galveno – likumu, kas nosaka pašvaldības lomu
uzņēmējdarbības attīstībā, proti,
sekmēt un palīdzēt, tad mēs
patiešām darām daudz. Pirmkārt,
tiek sakārtota infrastruktūra un ne
tikai pilsētā, arī visos pagastos.
Būvējam ceļus, komunikācijas,
attīrīšanas iekārtas. Uzturam
un attīstām biznesa centru un
biznesa inkubatoru, jo tur tiek
atbalstīti jaunie uzņēmēji un
sniegta viņiem patiešām nopietna palīdzība sava biznesa
nostiprināšanai. Tādu nostāju
atbalstīja nesen vizītē ieradies arī
valsts prezidents Andris Bērziņš.
2012. gadā Balvu novadā
reģistrēti 44, likvidēti 6
uzņēmumi
Uzņēmumi ar lielāko
apgrozījumu
• SIA „TAKO SD” - 1,074 miljoni latu
• A/s „BALVU MAIZNIEKS”
- 919 tūkstoši latu
• SIA „SENDA Dz” – 911
tūkstoši latu
• SIA „BOVIS” - 856
• A/s „BALVU ENERĢIJA” 855
• SIA „BERMUDI” - 833
• SIA „BALVU APTIEKA” –
819
• SIA „LIEPAS Z” - 581
• SIA „BALVI-HOLM” – 551
tūkstotis latu
• SIA „IBL” – 516
• SIA „ALDRAI” - 511
Lielpilsētas stutē, pierobeža
grimst
- Daudzi jūsu kolēģi kritizē
valsts Nacionālās attīstības
plānu, norādot, ka tajā ir maz
iniciatīvu reģionu, īpaši jau
pierobežā, attīstībai.
- Jā, arī man šajā ziņā ir savs
viedoklis un ne vien attiecībā
uz Balvu novadu, bet visu valsti kopumā. Mums ir Rīga
un diemžēl ar to viss sākas
un beidzas, un reģioniem ir
jādzīvo kā prot un sanāk. Jau
līdz šim neloģisks ir bijis Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļu sadalījums un izskatās,
ka arī nākotnē naudu atkal plāno
apgūt caur ministrijām. Tātad
– joprojām turpināsies dalīšana
un nevienlīdzība, pret ko lauku
pašvaldības ir iebildušas un
iebildīs. Kāda tad ir situācija pēc
būtības? Struktūrfondu līdzekļi
taču Latvijai tika piešķirti, ņemot
vērā trīs kritērijus: teritorijas
lielumu, iedzīvotāju skaitu un
dzīves līmeni atbilstoši IKP uz
Eiropas fona. Šie lielumi reģionu
griezumā un Rīgā ir ļoti atšķirīgi
un tas gan nākamajā plānošanas
periodā, gan NAP būtu jāņem

vērā. Es piedāvāju izveidot
administratīvos reģionus, lai
varētu nofiksēt šos rādītājus,
sakārtot valsts institūcijas, kas
darbojas ministriju pakļautībā
un faktiski rada haosu valstī,
pieskaņojot
tās
beidzot
attiecīgam reģionam. Tālāk būtu
jānosaka līdzekļu daudzums, kas
pienākas katram reģionam, nevis
kā patlaban uz visu valsti kopējs
konkurss un dabū tas, kurš tuvāk
un ātrāk aizbrauc. Un diemžēl
līdzekļi iegulst Rīgā. Tāpat
mani bieži pārsteidz lielo pilsētu
savienības vadītāju tuvredzība
un egoistiskā domāšana par savu
pilsētu. No vienas puses tas nav
slikti. No otras – tiek aizmirsts,
ka Latvijā ir arī reģioni, ka Latvija ir valsts kā kopums, nevis
tikai lielās pilsētas.
- Bet tiek taču deklarēts, ka
Latgale saņems finansiālo atbalstu, ka ņems vērā priekšlikumus.
Vai tad par to joprojām tikai
runā?
- Izskatās, ka kādam ir palicis Latgalei solītās naudas žēl,
jo lielo pilsētu mēri jau plāno
pieprasīt ministra Sprūdža demisiju. Izskatās, kaut kas ir
ieinteresēts, lai Latgalei klājas
slikti. Ir taču jāsaprot beidzot, ka
radot problēmas reģionos, tiek
skalots Latvijas kā valstiskās
neatkarības pamats, ka apzināti
novilcinot atbalstu, tiek veidota politiskā augsne citu spēku
aktivitātēm. Vispār ar šo Latgalei pasolīto atbalstu ir radīts
pat tāds kā šovs. Tiek rīkotas
konferences, diskusijas, prasīti
un pieņemti priekšlikumi, kas
diemžēl ir kaut kur nogūlušies
un valdības sēdē līdz ar to Latgales
atbalsta
programmu
joprojām nevar apstiprināt. Balvi
jau sagatavojuši divus projektus, lai sakārtotu infrastruktūru
uzņēmējdarbības attīstībai un
nosiltinātu
ģimnāziju,
visa
dokumentācija ir kārtībā, lai
nekavējoties, līdzekļus saņemot,
varam sākt darboties. Nav. Tāpat
uzskatu, ka kļūda ir veidot lielo
pilsētu attīstības centrus. Arī Barrozu kungs norādīja, ka attīstībai
ir jānotiek caur reģioniem, bet
Latvijā par to joprojām neviens
neiestājas, kaut gan nodokļu
maksātāji esam mēs visi. Drīz
sāksies nākamais plānošanas
periods un ir pēdējais laiks kaut
ko mainīt, taču pagaidām viss
liecina par scenāriju: Rīga un tās
reģions attīstīsies, bet nomales
un reģioni tik un tā neattīstīsies.
Kā ķepuroties – pašu ziņā. Nu
tad jāsaka, ka mūsu politiķi nepilda savu misiju par visas valsts
vienlīdzīgu attīstību.
- Paradokss ir arī tas, ka
nevis jūs – pierobežas reģions
saņemat finansējumu pārrobežu
attīstībai, bet gan pašvaldības
kaut kur Latvijas vidienē.
- Mēs bijām pirmie, kuri izveidoja Eiroreģionu PleskavaLivonija, kuri joprojām veicina
sadarbību ar Krieviju, Baltkrieviju. Tādēļ mēs bijām pārliecināti,
ka Eiropas struktūrfondu līdzekļi,
kas paredzēti pierobežas attīstībai
un pārrobežas sadarbībai, daļa
nonāks arī pie mums Balvos.
Pērn tika izsludināta Igaunijas,
Krievijas, Latvijas pārrobežu
programmas pirmā kārta, Balvu
novads startēja ar četriem lieliem projektiem, vairāki bija arī
Alūksnes un citiem pierobežas

novadiem, bet neviens nesaņēma
gandrīz neko – tikai 11 procentus no paredzētajiem līdzekļiem.
Toties Rīga saņēma 26 procentus, bet pārējo naudu sadalīja pa
visu Latviju. Tad man jājautā, vai
tad Garkalne, Ķekava vai Rīga
ir Latvijas austrumu pierobeža?
Mēs cenšamies, mēs personīgi
pazīstam savus sadarbības partnerus, strādājam, lai gūtu labumu
savam novadam un reizē visai
Latvijai un mūsu projektus neapstiprina.
- Atmetot negācijas, jūs taču
tomēr ļoti veiksmīgi attīstieties
novadā, jums ir laba pārrobežu
sadarbība, jums ir tik skaista un
sakārtota vide. Kas ir visu šo lietu virzītājspēks?
- Komanda. Es neesmu tas,
kurš visu uzņemas izdarīt vienpersoniski. Man apkārt ir daudz
labu speciālistu, profesionālu
vadītāju, kuru darbā es pat
neiedziļinos un neiejaucos, jo
viņi lieliski tiek ar visu galā.
Jā, mēs esam stipra un zinoša
komanda.
2012. gadā Balvu novadā
realizētie un darbībā esošie
projekti
- Īstenots projekts „Transporta sistēmas efektivitātes un
satiksmes drošības uzlabošana
Balvos, Bērzpils ielā veicot autoceļa Balvi- Kapūne
renovāciju
- Tuvojas noslēgumam
projekta
„Balvu
novada
pašvaldības
darbinieku
kapacitātes
paaugstināšana
Eiropas Savienības un citu
ārvalstu
fondu
līdzekļu
piesaistē”
- Turpinās darbs projekta
„Gaismas objektu nomaiņa
Balvos”
- Uzsākta apakšprojekta
„Prasmes ceļā uz patstāvību”
ieviešana
- Notiek rekonstrukcijas
darbi Raiņa un Pilsoņu ielās
- Tilžas pagastā īstenots
projekts „Ūdenssaimniecības
attīstība Tilžas pagasta Tilžas
ciemam”
- Turpinās darbs projekta
„Izglītības
iestāžu
informatizācija” ietvaros
- Balvu novada pašvaldība
īsteno projektu „Bērzpils pagasta ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija”
- Rekonstruēts Sporta laukums Bērzpilī
- Balvu novada pašvaldība
īsteno projektu „Bērnu rotaļu
laukuma izbūve Vectilžā”
- Balvu novada pašvaldība
īsteno projektu „Krišjāņu Tautas nama rekonstrukcija”
- Projekts grupu mājas pakalpojumu sniegšana personām
ar garīga rakstura traucējumiem
Balvu novadā
- Balvu novada pašvaldība
īsteno
projektu
„Tilžas
internātpamatskolas
katlu
mājas rekonstrukcija”
- Projekts „Izglītības iestāžu
informatizācija”
- Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
ēkās
- Treilera iegāde atpūtas un
sporta iespēju pilnveidošanai
un dažādošanai
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Intervija ar Balvu novada pašvaldības projekta darbinieci Mārīti Zujāni

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Balvu novada pašvaldība
īsteno projektu „Speciālistu
piesaiste
Balvu
novada
pašvaldībai”,
projekta
Nr.
1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/042
Projekta mērķis – piesaistīt
finanšu ekonomistu un projektu koordinatoru Balvu novada
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai,
paaugstinot
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas kapacitāti.
Projekta realizācijas laiks:
no 2010.gada 26.novembra līdz
2012.gada 31.decembrim.

- Ko jums sniedza šis projekts?- vaicājām M. Zujānei. Viņa
pastāstīja:
Pirmkārt, tas man deva darbavietu. Iesaistoties projektā
„Speciālistu piesaiste Balvu novada pašvaldībai”, guvu jaunas
zināšanas projektu jomā, kā arī
pilnvērtīgu un interesantu darba
pieredzi.

Projekta ietvaros Balvu novada pašvaldībai tika piesaistīti 2
speciālisti – finanšu ekonomists
un projektu koordinators.
Kā finanšu speciālists Balvu
novada pašvaldībā sākotnēji projekta ietvaros darbu uzsāka Linda Igaune. L. Igaune devās bērna
kopšanas atvaļinājumā un uz
finanšu speciālista prombūtnes
laiku darbā tika pieņemta Mārīte
Zujāne.
Projekta finansējumu 100%
nodrošina Eiropas Sociālais
fonds. Projekta vadītāja ir Irēna
Začeva.

- Kādi ir jūsu darba
pienākumi?
- Manos ikdienas darba
pienākumos ietilpst pašvaldības
realizējamo projektu reģistra
veidošana un uzturēšana, kur
iespējams apskatīt informāciju
par visiem Balvu novada
pašvaldībā
plānotajiem,
uzsāktajiem projektiem, kā
arī par tiem projektiem, kuru

darbība ir noslēgusies. Tajos
ietilpst arī atskaišu gatavošana
par projektu īstenošanu Balvu novada pašvaldībā. Sagatavoju arī budžeta ieņēmumu
un izdevumu tāmes. Sākotnēji,
kad sāku pildīt savus darba
pienākumus, lielākā daļa no
tiem likās jauna un nepierasta,
līdz ar to arī sarežģīti izpildāma,
bet laika gaitā strādājot, jaunos
pienākumus apguvu, un tagad tie
liekas samērā viegli izdarāmi. Ar
lielāku darba apjomu nākas saskarties katra mēneša sākumā, jo
tad notiek atskaišu gatavošana,
kur katru projektu nepieciešams
sīki izskatīt. Pēc projektu
izskatīšanas veidoju kopsavilkuma tabulu, iesniegšanai valsts
kasē. Protams, pildu arī citus pienākumus, kas saistīti ar
Balvu novada pašvaldības finansu attīstības nodaļas darba
pienākumiem.
- Vai arī līdz šim jūs esiet
strādājusi par finanšu ekonomisti?
- Pirms uzsāku savas darba
gaitas, esmu ieguvusi atbilstošu
izglītību.
Sākotnēji
ieguvu
lauksaimniecības
grāmatveža
specialitāti, tad ieguvu ekonomikas bakalaura grādu un ekonomista kvalifikāciju finansu un
grāmatvedības specialitātē. Pēc
tehnikuma beigšanas Malnavā,
sāku strādāt Vīksnā, padomju
saimnniecībā „Liesma”, kur biju
grāmatvede. Tā bija man pirmā
darba vieta, un darba pieredze
grāmatvedības jomā. Vēlāk sāku
strādāt „Balvu lauktehnikā” kā
tehniķis ekonomists. Vislielāko
pieredzi profesijas izaugsmē tieši
budžeta iestādē guvu strādājot
„Latvijas Republikas Valsts
zemes dienesta Balvu rajona
nodaļā” kā galvenā grāmatvede.
Šajā darbavietā veicu budžeta
plānošanu un grāmatvedības
uzskaiti. Šajā amatā papildus
gan mācījos, gan apmeklēju
saminārus un guvu pilnvētīgu
pieredzi. Pateicoties zemes
dienestā iegūtajai darba piere-

dzei, es startēju un uzvarēju
konkursā, kuru tika izsludinājusi
„Gulbenes virsmežniecība”, kurā
arī biju par galveno grāmatvedi.
Šajā darba vietā nostrādāju desmit
gadus. Sakarā ar to, ka Meža
dienestā sākās grāmatvedības
centralizācija, tika veikta masveida darbinieku samazināšana,
kā rezultātā nācās meklēt
jaunu darbu un sāku strādāt
„Balvu Enerģijā” par galveno
grāmatvedi , kur guvu pamatīgu
darba pieredzi tieši saimniecisko uzņēmumu grāmatvedības
uzskaites veikšanā.
Man jau iepriekš bija neliela pieredze saistībā ar projektu darbību, jo tiku gatavojusi
projektus
lauku
attīstības pasākumam- „Atbalsts
daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturizācijai”.
Kopumā
uzrakstīju četrus projektus, kuri
tika apstiprināti un īstenoti. Sākot
no 2011.gada augusta strādāju
Balvu novada pašvaldībā par
finanšu ekonomisti, kur mans
pamata darbs ir informācijas
apkopošana par Balvu novada
pašvaldības īstenojamajiem projektiem. Strādājot šajā iestādē
ar saviem pienākumiem esmu
pilnībā apmierināta. Ikvienā
darba vietā, kur esmu strādājusi
un strādāju, es gūstu papildus
profesionālo pieredzi, un pamatu
tālākai attīstībai.
- Vai arī turpmāk jūs vēlētos
strādāt Balvu novada pašvaldībā
šajā amatā?
- Jā, man tiešām būtu šāda
vēlme, jo mani apmierina mani
darba pienākumi.
- Vai jums šķiet, ka šādi projekti ir lietderīgi?
- Šāda veida projekti ir ļoti
lietderīgi, jo arī pašvaldībai tie
ir finansiāli izdevīgi. Pozitīvs
aspekts šiem projektiem ir jaunu
speciālistu piesaiste, tādējādi
ļaujot speciālistiem iesaistīties
un strādāt algotu darbu.
- Kā jūs esiet iejutusies dar-

ba kolektīvā?
- Pārsvarā mans darbs ir
saistīts ar finansu un attīstības
nodaļas speciālistiem, kā arī citiem Balvu novada pašvaldības
darbiniekiem.
Uzskatu,
ka
es esmu iejutusies kolektīvā.
Ikdienā savstarpējā saskarsme
un komunikācija iestādē norit
nepārtraukti. Varu teikt pozitīvus
vārdus par saviem kolēģiem.
- Vai jūs apmierina jūsu darba atalgojums?
- Uzskatu, ka atalgojums,
ņemot vērā ekonomisko situāciju
valstī, ir adekvāts.
- Ko jūs ieteiktu speciālistiem,
kuri vēlas iesaistīties līdzīgā
projektā?
- Jebkuram cilvēkam, iesaku
izmēģināt visu jauno, mācīties,
tādējādi
paaugstinot savu
pašapziņu un izaugsmi. Atcerieties, vienmēr jebkurā situācijā
ir iespējams rast risinājumu,
būs blakus cilvēki, kas palīdzēs,
tāpēc- nebaidieties no jaunā, bet
gan mēģiniet!
- Paldies par sarunu!
Par projekta norisi savu
vērtējumu izteica Olga Siņica,
Balvu novada pašvaldības finansiste.
Ko
Balvu
novada
pašvaldībai sniedz šāds projekts?
- Pašvaldība šo projektu
īsteno ar mērķi piesaistīt jaunus speciālistus- finanšu ekonomistu un projektu koordinatoru
Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai, paaugstinot Balvu novada pašvaldības
administrācijas kapacitāti.
Projekta laikā notika līdzekļu
piesaiste no Eiropas Savienības
fondiem.
- Vai līdzīgi projekti top arī
pašlaik?
- Pašlaik līdzīgu projektu
izstrāde nenotiek, un nav arī
nākotnes vīziju par to, vai šādam
projektam līdzīgi tiks izstrādāti.

Eco fabrika un Balvu maiznieks – starptautiska foruma dalībnieki
20., 21.septembrī Daugavpilī
projekta Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības
kapacitātes veicināšana Latgales
– Utenas pārrobežu reģionā /
akronīms Region Invest” ietvaros
notika starptautiskais investīciju
forums
„Latgale – Eiropas
Savienības Austrumu vārti”.
Foruma laikā tika diskutēts
par Latgales reģiona attīstības
aktuālākajām tendencēm un
iespējām, tai skaitā iespējamiem
risinājumiem
ekonomikas
izaugsmes
veicināšanai
un
jaunu darbavietu radīšanai, kā
arī par investīciju vidi reģionā.
Tajā piedalījās pāri par trīssimt
dalībnieku no dažādām Latvijas
vietām, arī no Lietuvas, Polijas, Vācijas, Francijas, Spānijas,
Norvēģijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Armēnijas,
Azerbaidžānas un Kanādas.
„Top 20 piedāvājumu
katalogā ir, piemēram, Daugavpils lidostas teritorija un
naftas rezervuāru parks, arī
sapropeļa ieguves vietas Aglonas un Balvu novadā, skaidu un
salmu ražotnes izveide vai jau-

nas graudu kaltēšanas kompleksa
izbūve Baltinavas novadā. Ir
arī piedāvājumā zemes īpašumi
Balvu novadā, kur var īstenot
atpūtas un tūrisma pakalpojumus, vai veidot zivjaudzētavu
Dagdā. Piedāvājumā investoriem Latgalē ir arī vairākas senas muižas. Taču investorus
ieinteresēt jāspēj arī ar citām
lietām - infrastruktūru un valsts
atbalstu, lai te vērtos reāli darboties spējīgi uzņēmumi”, runājot
par Latgales attīstību ,uzsvēra
Krāslavas novada domes vadītājs
un Latgales plānošanas reģiona
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Balvu uzņēmuma SIA „Eco
fabrika” vadītājs Guntars Šults

forumu Daugavpilī vērtēja kā
perfekti izdevušos. „Iespaidi
pēc foruma apmeklēšanas un
piedalīšanās izstādē ir grandiozi.
Prezentējām sevi gan izstādē
Daugavpils olimpiskajā centrā
ar savu piedāvājumu – trikotāžas
izstrādājumiem, gan tikāmies ar
kompānijām un cilvēkiem, kas ir
gatavi ieguldīt savus līdzekļus,
darboties Latgales attīstībai”,
ar forumā piedzīvoto dalījās
G.Šults. Viņš stāstīja, ka izstādes
laikā „Eco fabrika” saņēma
daudzus pasūtījumus, līdz ar to
darba kļūst vairāk un jādomā
par tālāku uzņēmuma attīstīšanu.
G.Šults plāno piedalīties izstādē
Rēzeknē, kas notiks oktobrī.

Otrs
uzņēmums,
kas
pārstāvēja
Balvus
forumā,
bija akciju sabiedrība „Balvu
maiznieks”.
„Forums
Daugavpilī
parādīja, ka Latgalē, neskatoties uz ieilgušo ekonomisko
krīzi, ir drosmīgi, veiksmīgi,
radoši cilvēki uzņēmēji, kuri
spēj sekmīgi konkurēt Latvijas un Baltijas tirgū, ražojot un
pārdodot savus izstrādājumus
un pakalpojumus”, vērtēja a/s
„Balvu maizinieks” komercdirektors Bruno Jurševics. „Balvu
maiznieks” izstādē piedāvāja
savu varējumu - plašo maizes un
konditorejas izstrādājumu klāstu,
kā arī vēroja konkurentu iespēto.

B.Jurševics stāstīja, ka foruma
laikā tika iegūti jauni draugi un
paziņas – iespējamie sadarbības
partneri priekšdienām. Vērtējot
to, kā forums tika noorganizēts,
a/s „Balvu maiznieks” norādīja
uz neveiksmīgi izvēlēto izstādes
darba laiku, kā arī nepietiekamo
reklāmas un mārketinga atbalstu, taču kopumā pieredzētais un
gūtais spēcina turpmākajam darbam un attīstībai.
Ingus Berkulis,
Balvu novada pašvaldības
aģentūras
"ZIEMEĻLATGALES
BIZNESA CENTRS"
projektu vadītājs
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Balvu novada pašvaldība - konkursa „Eiropas gada pašvaldība 2012” labāko vidū

I.Kaļva pasniedz apbalvojumu Norai Pastarei
Attēlā: (no kreisās) Maruta Castrova, Zita Mežale, Anita Petrova un Inta Kaļva

14.septembrī konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2012”
noslēguma pasākumā Balvu
novada pašvaldība tika apbalvota kā uzvarētāja nominācijā
„Pašvaldība senioru vērtības
celšanai sabiedrībā”. Pasākumā
tika sumināti arī „Eiropas gada
cilvēki 2012” – Anita Petrova,
Zita Mežale, Maruta Castrova,
Skaidrīte Šnepere un Nora Pastare no Balvu novada.
Latvijas Pašvaldību savienība
(LPS) sadarbībā ar Eiropas
Komisijas
pārstāvniecību
Latvijā, Veselības, Labklājības,
Izglītības un zinātnes, Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrijām aprīļa
beigās pašvaldībām izsludināja
pieteikšanos konkursam „Eiropas Gada pašvaldība 2012”.
Balvu novada pašvaldība izmantoja šo izdevību un sagatavoja
pieteikuma anketu, uzskaitot
pasākumus un aktivitātes, kas
notiek Balvu novadā saistībā
aktīvu un veselīgu novecošanu,
paaudžu
sadarbību.
Mūsu
pašvaldība var lepoties ar
daudzajiem senioru pašdarbības
kolektīviem, mācību iespējām,
jauniešu un senioru prasmju un
zināšanu apmaiņu, ko novērtēja
arī komisija 2.kārtā viesojoties Balvos. Tā kā laiks bija
ierobežots, komisijas pārstāvji
iepazinās
ar
rokdarbnieču
pulciņa „Mežģis” dalībniecēm un
to darbību, noklausījās īsu koncertu ar etnogrāfiskā ansambļa
„Soldonī” un senioru kora
„Pīlādzis”, deju kopas „Luste”,
dejotājām „Atvasara”, Kubulu
pagasta deju kolektīvu „Rūtas”,

kā arī ar Bērzpils folkloras kopas
piedalīšanos. Aplūkoja un ieguva informāciju par sniegtajiem
pakalpojumiem
pašvaldības
Sociālajā dienestā, Balvu novada bibliotēkā un Balvu
tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centrā. Pierādījām, ka
mūsu seniori un jaunieši ir aktīvi,
strādā un mācās kopā, lietderīgi
pavada savu brīvo laiku. Varam
lepoties!
Svinīgā
konkursa
apbalvošanas
ceremonija
Ventspilī iesākās ar Rūjienas
pilsētas Kultūras nama pūtēju
orķestra „Tālavas Taurētājs”
muzikālo priekšnesumu, kam
sekoja LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa uzruna. Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdis sveica visas pilsētas
un pašvaldības ar paveikto darbu
un iegūtajām uzvarām.
„Sākumā
prātojām,
kā
salīdzināsim un izvērtēsim lielās
pilsētas un mazās pašvaldības,
jo lielajām pilsētām ir līdzekļi
un lielākas iespējas realizēt savas ieceres. Konkursa vērtēšanas
gaitā nonācām pie secinājuma,
ka finansējums nav šķērslis.
Mazās pašvaldības darbojas
cieši kopā, pasniedz sevi kā
vienu veselu. Kopīgiem spēkiem
var sasniegt lielas lietas ar
minimāliem līdzekļiem”, teica
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvis
Arnis Šults, jautāts par konkursa
vērtēšanas gaitu. Arī komisijas
locekle no Izglītības ministrijas atzina, ka konkurss bijis ļoti
vērtīgs, jo klātienē varēja novērot
to, kā jaunieši sadarbojas ar sen-

ioriem, kā seniori apmāca un
nodod savas prasmes jaunajiem.
Katrā pašvaldībā tika uzzināts
kas jauns un tā katra izcēlās ar ko
īpašu.
Šī gada konkursa tēma bija
veltīta aktīvai un veselīgai
novecošanai
un
paaudžu
sadarbībai, līdz ar to pašvaldības
sveica arī Veselības ministre Ingrīda Circene. Ministre
uzsvēra, ka Latvijas pašvaldības
ir īsti akrobāti, jo spēj atrast
minimālus līdzekļus, lai realizētu
savas idejas un attīstītu savus novadus un pilsētas. „Katrs ir tik
laimīgs un vesels, cik viņš jūtas”,
nobeigumā teica ministre.
Balvu novada pašvaldība
bija viena no trim Latgales
pašvaldībām,
kura
iekļuva
finālā un tika vērtēta valsts
mērogā, iegūstot nomināciju
„Pašvaldība senioru vērtības
celšanai sabiedrībā”, ko Balvu
novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai pasniedza LPS
priekšsēdis Andris Jaunsleinis.
Mūsu pašvaldību sveica un 500
latu dāvanu karti senioru kora
„Pīlādzis” tērpu iegādei, kā arī
datoru dāvināja AS ”Swedbank”.
Savukārt no Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas tika saņemts Apliecinājums
organizēt speciāli izstrādātas
konsultatīvi
izglītojošas
apmācības attīstības plānošanā
un projektu sagatavošanā. Arī
AS ”Latvijas Valsts meži” katrai
pašvaldībai dāvināja sudrabegli,
kura tiks iestādīta pie Balvu novada Domes. Liels prieks par
apsveikuma vārdiem un skaistajiem ziediem no Latgales
plānošanas reģiona Attīstības un
plānošanas nodaļas plānotājas

Ģimnāzijas pedagogi pie prezidenta

Balvu Valsts ģimnāzijas programmas “Iespējamā misija” skolotāja Līga Andersone (no kreisās), direktore Inese Paidere un direktores vietniece mācību
darbā Ināra Konivale kopā ar Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu.

Balvu valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere pastāstīja,
ka 20.septembra pēcpusdienā
viņa kopā ar programmas
“Iespējamā misija” skolotāju

Līgu Andersoni un viņas mentori
ģimnāzijas direktora vietnieci
mācību darbā Ināru Konivali
piedalījās “Iespējamās misijas”
patrona Latvijas Valsts prezi-

denta Andra Bērziņa organizētajā
pieņemšanā Melngalvju namā
Rīgā.
Pasākumā
piedalījās
“Iespējamās misijas” piektā iesaukuma skolotāji, programmas
dalībskolu - izglītības iestāžu direktori un mentori, kā arī šīs
programmas atbalstītāji. Inese
Paidere izsacīja gandarījumu par
to, ka valsts augstākās amatpersonas izrāda interesi par izglītības
kvalitāti valstī, par to, kādi
skolotāji strādā ar jaunatni, atbalsta jaunos speciālistus – entuziastus. Arī nesenajā vizītē Balvos,
tiekoties ar iedzīvotājiem Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, valsts
prezidents uzsvēra, ka jaunatnei
ir svarīgi iegūt labu izglītību un,
ka valstī daudz jādara, lai uzlabotu augstākās izglītības līmeni.
Prezidents nofotografējās ar
skolu pārstāvjiem. Balvu Valsts
ģimnāzija uzdāvāja prezidentam
skolotāja Zigfrīda Lielbārža un
skolēnu gatavotu skolas simbolu
– koka svečturi- pūcīti ar uzrakstu BVĢ.

Valdas Iļjanovas.
Apbalvojumu ”Eiropas gada
cilvēks 2012” no Balvu novada
saņēma:
Balvu
novada
pašvaldības sociālā dienesta
vadītāja Anita Petrova par
profesionālu darbu un nozīmīgo
ieguldījumu
Balvu
novada
sociālās sfēras attīstībā;
Briežuciema
pagasta Tautas nama vadītāja Zita
Mežale par aktīvu un radošu
kultūras vides bagātināšanu
un par nopelniem paaudžu
saliedēšanā;
Balvu Tālākizglītības
un cilvēkresursu attīstības centra vadītāja Maruta Castrova par ieguldījumu izglītības
pieejamības
nodrošināšanā,
kultūrvides bagātināšanā un
aktīvu iesaistīšanos novada
sabiedriskajā dzīvē.
Latvijas
politiski

represēto
apvienības
Balvu novada nodaļas vadītāja
Nora Pastare par ilggadēju
un pašaizliedzīgu sabiedrisko
darbību politiski represēto personu piemiņas iemūžināšanā
un
sabiedrības
nacionāli
patriotiskajā audzināšanā;
Rokdarbnieču pulciņa
„Mežģis” vadītāja Skaidrīte
Šnepere par ieguldījumu tautas
lietišķā mantojuma saglabāšanā
un savu profesionālo prasmju
pārmantojamības nodrošināšanu.
Diemžēl, cienījamā vecuma
dēļ, Nora Pastare un Skaidrīte
Šnepere pasākumā Ventspilī
nevarēja piedalīties, bet apbalvojumus personīgi kundzēm pasniedza izpilddirektore Inta Kaļva.
Nora Pastare bija gandarīta par
novērtēto darbu un apbalvojuma
saņemšanu, jo īpaši tādēļ, ka
21.septembrī atzīmēja dzimšanas
dienu. Savukārt Norai Pastarei
izpilddirektore
apbalvojumu
pasniedza rokdarbnieču pulciņa
„Mežģis” nodarbības sākumā.
Visas pulciņa dalībnieces lepojās
ar savu vadītāju un saņemto apbalvojumu.
Inta Kaļva lepna un gandarīta
par sava novada cilvēkiem,
paveiktajiem darbiem un labajiem vārdiem, kuri izskanēja
apbalvošanas ceremonijā tieši
Balvu novadam.
Pasākuma
noslēgumā
LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis
pateicās visiem par piedalīšanos
konkursā, par kopā būšanu un
vēlēja, lai lepojamies ar savu valsti, savām pašvaldībām un saviem cilvēkiem. Lai redzam labo
un priecājamies par pozitīvajiem
vārdiem un emocijām.

I.Kaļva sveic Skaidrīti Šneperi

Miķeļdiena
Katru gadu latvieši svin
rudens svētkus- Miķeļdienu,
kura katru gadu tiek atzīmēta
29.septembrī.
Miķeļdiena, jeb Apjumības
diena ir ražas svētki, kad visai
labībai jābūt nopļautai un savestai zem jumta. Miķeļdienas
simbols ir Jumis, kas tautā jau
izsenis bijis kā auglības un
ražības nesējs.
Izsenis senlatviešiem bijusi
tradīcija- Jumja dzīšana. Kuras
laikā tika pļauta labība, un lauka
vidū atstāts kūlītis nenopļautskur tika likts Jumis, lai vienmēr
būtu laba labības raža.
Atzīmējot ražas svētkus,
vienmēr galdā tika likts mielastsaugļi, dārzeņi, svaigi cepts Jumja
maizes klaips, ēsts cāļa vai auna
cepetis.
Šajā dienā raksturīgi iet
rotaļās un lustīgi svinēt. Tāpat
arī neatņemama Miķeļdienas
tradīcija
ir
gadatirgu
apmeklēšana.

Miķeli gaidīju
Kā savu brāli,
Tas deva malciņu,
Tas kumosiņu
Miķelim gaili kāvu,
Deviņiemi cekuliemi,
Lai tas man jaunu gadu,
Rudzus miežus audzināja.
Kur,Jumīti tu gulēji,
Šo garo vasariņu?
Tīrumiņa vidiņā,
Zem pelēka akmentiņa
Mīķeļdienas ticējumi• Ja Miķeļos ozolos vēl zīles,
tad Ziemasvētkos būs dziļi
sniegi.
• Ja Miķeļos līst lietus, būs
silta vasara.
• Ja saimnieks jumi atrod,
gaidāma bagāta nākamā raža.
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Mākslas skolā – jauna tehnika un jaunas iespējas

Mācību gads ir iesācies ar
jaunām radošām idejām un
iecerēm. Tās varēsim realizēt

Mācību stunda datorgrafikas kabinetā

kopā ar 146 audzēkņiem.
Priecājamies, ka tik daudziem
Balvu un Balvu novada bērniem

Tiekas kultūras iestāžu vadītāji
Beidzoties atvaļinājumu laikam un sākoties jaunajai - rudens
- darba sezonai, Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja
Iveta Tiltiņa tikās ar kultūras
iestāžu vadītājiem – Rutu Cibuli,
Ivetu Supi un Anitu Strapcāni,
lai pārrunātu vasaras sezonas
notikumus un pasākumus, vienotos par organizatoriskajiem
jautājumiem un saskaņotu plānus
gan tuvākajam laikam, gan
nākamajam gadam.
Balvu Centrālās bibliotēkas
vadītāja Ruta Cibule pastāstīja,
ka vasara aizvadīta visnotaļ
veiksmīgi. Sekmīgi noritējusi
bibliotēkas akreditācija, iestādes
darbinieki iesaistījušies dažādos
pasākumos – „III latgaliešu
saietā”,
„Miķelim
Bukšam
100”, dažādās konferencēs un
citās aktivitātēs. Vasaras sezonā
tika uzņemti arī daudzi viesi
un dažādas delegācijas. Pašlaik
jau notiek aktīva gatavošanās
Grāmatu svētkiem, kuri notiks
19.oktobrī, kā arī tiek apzinātas
jauno projektu iespējas.
Savukārt Balvu Kultūras un
atpūtas centra vadītāja atsauca
atmiņā ievērojamākos vasaras
pasākumus Balvu novadā – Līgo
svētkus, starptautisko tautu deju
festivālu „Eima, eima! ”, festivālu
„Baltica” Rīgā, kurā piedalījās
daudzas folkloras kopas no mūsu
novada, Balvu pilsētas un novada

svētkus. Vasaras sezona bijusi
pasākumiem bagāta, bet arī rudens laikā aktivitāšu netrūks. Jau
28.septembrī paredzēts dzejas
dienu pasākums, kam kultūras
darbinieki cītīgi gatavojas.
Par
vasaras
sezonas
aktivitātēm informēja arī Balvu Novada muzeja vadītāja
Iveta Supe. Notikusi muzeja
akreditācija,
Muzeju
nakts
pasākums un Balvu pilsētas
svētki, kur iedzīvotāji vēlās vakara stundās varēja apmeklēt
muzeju, nesen aizritējušas arī
Nemateriālā Kultūras mantojuma dienas Bērzpilī, muzejs
iesaistījās arī „III latgaliešu
saietā” un citos pasākumos.
Pašlaik muzejā atvērta jauna
leļļu izstāde „Radošais dārzs”.
Bet jau 27.oktobrī notiks
„Apceļo seno Atzeles novadu!”
noslēguma pasākums ar dažādām
aktivitātēm un balli. Muzeja vadītāja atzina, ka šovasar
pilsētā bija jūtams liels tūristu
pieplūdums, kuri novērtējuši
mūsu sakopto un skaisto pilsētu.
Tomēr, lai nezaudētu tūristu interesi arī turpmāk, nepieciešams
piestrādāt pie atsevišķām lietām.
Turpinājumā tika pārrunāti
dažādi organizatoriskie darba
jautājumi,
precizēti
tuvāko
pasākumu laiki un norise, kā
arī sniegts ieskats 2013.gada
plānotajās aktivitātēs.

Balvi pirms gadsimta

Kokorevas skolotāji 1909. gada oktobrī

Pusgadsimtu Lubānas un
apkārtnes cilvēkus un notikumus fotogrāfējis Alfreds Grāvers
(1877-1954). Tolaik fotoaparātā
parasti ar īpašu kaseti ielika
stikla plati, kurai vienā pusē
uzklāta plāna emulsijas kārta,
vēlāk to nomainīja celuloida

četrstūris, tad sekoja filmas
rullītis vairākiem kadriem. Pēc
fotogrāfēšanas - plates vai filmas
emulsijas apgaismošanas caur
fotoaparāta objektīvu – to tumsā
ķīmiski apstrādāja un ieguva tā
saukto negatīvu. No tā savukārt
uz iepriekš īpaši sagatavota

esam vajadzīgi.
Katru gadu rūpējamies,
lai audzēkņi atnākot uz skolu
ievērotu ko jaunu un justu, ka mēs
viņus gaidām un rūpējamies par
piedāvāto iespēju bagātināšanu.
Pateicoties Balvu novada Domes
priekšsēdētāja Andra Kazinovska
piešķirtajam papildus līdzekļiem
esam izveidojuši jaunu , modernu mācību telpu datorgrafikas
un animācijas apguvei .Esam
atsvaidzinājuši skolas gaiteņu
krāsojumu. Augustā ar skolas
saimniecības pārziņa Valērija
Laicāna ieguldīto darbu trīs
nelielas telpiņas tika apvienotas vienā, ieklāts grīdas segums,
atjaunoti griesti, krāsojums un
apgaismojums. Pateicoties direktores vietniecei Anitai Putniņai
izveidots gaumīgs telpas krāsu
un noformējuma risinājums.

Iegādāti 10 datorkrēsli, darba
virsmas un
pieci jauni datorkomplekti. Telpā ir iespēja
demonstrēt mācību materiālus ar
projektoru, kā arī izmantot interneta pieslēgumu, printeri un
skeneri mācību stundu satura
pilnveidošanai.
Pateicoties VAS „Hipotēku
un zemes bankas”
projekta Klientu klubs „Mēs paši”
atbalstītajam Balvu Mākslas
skolas projektam „Zināšanas
praktisku uzdevumu risināšanai
Balvu Mākslas skolā” tagad
varam mācību procesā izmantot arī A4 formāta griezējploteri.
Tas paver iespējas
risināt
mācību uzdevumus ,izmantojot
mūsdienīgas tehnoloģijas, un
liek arī skolotājiem apgūt jaunas
prasmes.
Priecājamies,
ka
šogad

5.

ir finansiāla iespēja uzsākt
apkārtnes labiekārtošanu izveidojot apstādījumus skolas teritorijā. Ar padomu
palīdzēja gan Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes vadītāja
Žanete Mārtuža, gan Balvu novada pašvaldības aģentūras
„San- Tex” labiekārtošanas un
apzaļumošanas vadītāja Velta
Pulkstene.
Skolas apkārtnes
labiekārtošanu vēlamies turpināt,
ir dažādas idejas, tomēr to pilnīga
realizācija var notikt tikai piesaistot papildus līdzekļus, sponsorus
un sadalot realizēšanu vairākos
posmos. Esam pateicīgi visiem
par atbalstu Balvu Mākslas skolas estētiskās vides un mācību
nodrošinājuma uzlabošanā.
Elita Teilāne,
Balvu Mākslas skolas direktore

Balvu pūtēji spēlēs Dziesmu svētku modelēšanas
koncertā
Balvenieši līdz ar citiem
labākajiem
Latvijas
pūtējiem Gulbenē prezentēs
Dziesmu svētku Dižkoncerta
repertuāru.
Nākamo - XXV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku nedēļā 2013. gada 6. jūlijā
Doma laukumā notiks lielākais
pūtēju orķestru nozares pasākums
Dziesmu svētkos - Dižkoncerts
ar devīzi „Novadu stāsti".
Tam gatavojoties šajā nedēļas
nogalē - 29. septembrī Gulbenē
un 30. septembrī Rīgā notiks
Dižkoncerta kultūrvēsturisko novadu programmu modelēšanas
koncerti.
Dziesmu un deju svētku
tradīcijas ietvaros 2003. gadā
tika radīta un no dalībnieku un
skatītāju puses pozitīvi uzņemta
jauna orķestru lielkoncerta forma
- pūtēju orķestru Dižkoncerts
Doma laukumā. Dižkoncertu var
saukt arī par spilgtu reģionālās
identitātes izpausmes paraugu,
jo, koncerta programmu veidojot, izmantots novadu princips, kam ir pakārtots arī viss
darbs līdz Dižkoncertam - Novadu svētki, konkurss, skates,
kopmēģinājumi.

Dižkoncerts
ir
garākais
Dziesmu svētkos paredzētais
koncerts, kura pamatuzdevums ir
ar mūzikas izteiksmes līdzekļiem
radīt spilgtu, daudzveidīgu un
ietilpīgu konkrētā Novada tēlu.
Koncerta nosaukums atspoguļo
ne tikai tā hronometrāžu (6
stundas) un skaitlisko izteiksmi (kopskaitā ap 2000
dalībnieku), bet arī dalībnieku
spēku, varēšanu, spēju un iespēju
apzināšanos. Koncertam jākļūst
par SAVAS Latgales, Kurzemes,
Zemgales, Vidzemes vai Rīgas
piederības un lepnuma izpausmi," stāsta Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centra
pūtēju orķestru nozares eksperte
Astrīda Ķēniņa.
Dziesmu svētku Dižkoncertā
nākamgad pirmoreiz skanēs tikai
latviešu komponistu mūzikaoriģinālskaņdarbi, aranžējumi un
tautas dziesmu apdares.
No 2003. gada ir būtiski
papildinājies pūtēju orķestru
repertuārs, un visu novadu
programmās ir iekļauti jaundarbi, kurus komponējuši Pēteris
Butāns, Juris Karlsons, Līga
Celma, Alvils Altmanis un Rihards Zaļupe. Tāpat skanēs Rai-

monda Paula mūzika un tautas
dziesmu aranžējumi, Imanta
Kalniņa, Jāņa Ābola, Jura Kulakova, Viļņa Šmīdberga un Aivara Krūmiņa skaņdarbi. Īpaša
vieta orķestru programmās ir
Gunāra Ordelovska spožākajiem
maršiem un skaņdarbiem.
Latgales
programmu
kultūrvēsturisko novadu pūtēju
orķestru koncertā, kas notiks 29.
septembrī plkst. 16.00 Gulbenes
kultūras centrā atskaņos Balvu
kultūras un atpūtas centra pūtēju
orķestris „Balvi" sava un novada
virsdiriģenta Egona Salmaņa
vadībā. Programmu diriģēs
arī Sergejs Sergejevs, Harijs
Zdanovskis un Romāns Ivanovs.
Vidzemi pārstāvēs Smiltenes
novada kultūras pārvaldes pūtēju
orķestris „Smiltene"un Rūjienas
kultūras nama pūtēju orķestris
„Tālavas taurētājs". Kopā ar Vidzemes novada virsdiriģentiem
Pēteri Vilku un Gunti Kumačevu
pie diriģentu pults stāsies arī Jolands Andževs, Andrejs Cepītis,
Gvido Brenčevs un Mārtiņš
Birnis.
Ieeja koncertā bez maksas.

papīra varēja kopēt attēlu, ko
atkal pēc tam vajadzēja ķīmiski
apstrādāt, mazgāt un žāvēt.
Šodienas digitālais fotoaparāts ar
atmiņas karti izmanto atšķirīgu
tehnoloģiju, bet rezultātā tāpat
varam iegūt attēlu uz papīra.
Atskats nu jau retāk lietotos paņēmienos mūs aizved uz
laiku, kad lubānietis Grāvers ar
savu fotoaparātu devies arī uz
Balviem. Saglabājies viņa darba
uzskaites žurnāls par 1907.-1910.
gadu (tagad Latvijas Fotogrāfijas
muzejā). Savā ziņā tas bija
pasūtījumu pieraksts – atzīmēts,
kas (parasti uzvārds) kurā dienā
fotogrāfēts, cik, kāda izmēra
un cenas attēli jāgatavo, vai
maksāts pasūtot vai pasūtījumu
saņemot. Pirmajā pierakstu gadā
atklājas, ka no kopskaitā 338
uzņēmumiem mazliet vairāk
nekā trešdaļa izdarīti Lubānā, bet
no aprīļa līdz oktobrim apaļi divi
simti - Balvos vai to apkārtnē –
Kapūnē, Kokorevā, Škilbēnos.
Par iepriekšējo laiku pierakstu
nav. Pieļauju, pāris agrākajos gados fotogrāfēts vairāk Lubānā,
tur vairs pieprasījums nebija

tik liels. Savukārt vēl pēc diviem gadiem Grāvers paralēli
fotogrāfēšanai izveidoja un
vadīja arī grāmatveikalu, kas
tāpat prasīja laiku.
Kādreizējie fotogrāfa stikla
negatīvi tagad nonākuši vairākās
vietās, gan jau arī daļa gājusi
bojā. Madonas muzejā rudenī
gatavojam izstādi sakarā ar A.
Grāvera 135. dzimšanas dienu. No viņa mazmeitas Maijas
Padomas nesen saņēmām dažus
stikla negatīvus, uz kuriem

izdevās atpazīt Balvu skatus.
Vēlāk fotogrāfs savu veikumu
apliecināja ar īpšu spiedodziņu
uz pasūtītājam atdotā attēla.
Balvu posmā gatavotajam tas
laikam darīts netika. Taču ja
kāds mājās atrod radu portretu
ar šeit redzamo zīmēto ainavu
aizmugurē, tad zinās, ka tas ir
Alfreda Grāvera darbs
Indulis Zvirgzdiņš,
Madonas muzejs

Ainava no Balvu muižas loga
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Paplašinātas iedzīvotāju iespējas
sazināties ar valsts un pašvaldību
institūcijām
2012.gada 1.septembrī stājās
spēkā grozījumi Iesniegumu
likumā, kas paredz iespēju
iedzīvotājiem
caur
vienoto
valsts un pašvaldību pakalpojumu
portālu
www.latvija.
lv iesniegt elektroniskā veidā
iesniegumu jebkurā valsts un
pašvaldības iestādē. Likuma
grozījumu mērķis ir paplašināt
iedzīvotāju iespēju sazināties ar
valsts institūcijām un veicināt
efektīvāku
privātpersonas
līdzdalību valsts pārvaldē.
Grozījumi
Iesniegumu
likumā nemaina jau iepriekš
noteikto kārtību, kādā iedzīvotāji
iesniedz rakstisku, elektronisku
vai mutisku iesniegumu, bet
nosaka papildu alternatīvu jau
esošajai kārtībai – iesniegt elektronisko iesniegumu, izmantojot
portālu „www.latvija.lv".
Iedzīvotājiem
E-pakalpojums ir pieejams portāla www.
latvija.lv sadaļā „E-pakalpojumi”. Iesniegumu portālā varēs
iesniegt tikai fiziskas personas,
kuras būs autorizējušās portālā,
izmantojot
autentifikācijas

līdzekļus (ar internetbankas vai
elektroniskās
identifikācijas
kartes starpniecību).
Sākot ar šā gada 1.septembri
iedzīvotāji savus iesniegumus
varēs neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo būs iespēja sevi
identificēt ar interneta bankas
vai elektroniskās identifikācijas
kartes starpniecību. Iedzīvotājam
autorizējoties vienotajā valsts un
pašvaldību pakalpojumu portālā
"Latvija.lv" un no tā sūtot elektronisko iesniegumu, attiecīgā
iestāde varēs noskaidrot personas identitāti bez elektroniskā
paraksta.
Pirms
iesnieguma
aizpildīšanas iedzīvotājam ir
jāizvēlas iesnieguma saņēmējs un
kāda no piedāvātajām iesnieguma tēmām (lūgums, jautājums,
priekšlikums, sūdzība). Par
jebkuru caur portālu saņemtu
iesniegumu,
iestāde
savā
oficiālajā e-pasta adresē saņems
e-pasta ziņojumu, kurā būs
iesnieguma informācija, kā arī
informācija par turpmākajām
veicamajām darbībām saņemtā

iesnieguma apstrādes veikšanai
un atbildes sniegšanai.
Par katru darbību, kas notiks ar iesniegumu (nosūtīts
iestādei, pārsūtīts, sniegta atbilde u.c.), iedzīvotājs saņems
atbilstošu paziņojumu savā
darba vietā portālā "Latvija.lv",
kā arī informācija tiks nosūtīta
uz iedzīvotāja norādīto e-pasta
adresi.
E-pakalpojuma
ieviešanas
pirmajā posmā ir plānots, ka
iedzīvotāji iesniegumu varēs
iesniegt jebkurai valsts tiešās
pārvaldes iestādei un jebkurai
novada vai republikas pilsētas
pašvaldībai. Turpmākajā E-pakalpojuma ieviešanas attīstības
gaitā iesniegumu būs iespējams
iesniegt arī valsts un pašvaldību
izveidotām
iestādēm
un
kapitālsabiedrībām, uz kurām attiecas Iesniegumu likums.
Ilona Ločmele,
Balvu novada pašvaldības
Vispārējās un juridiskās
nodaļas vadītāja

Aicinājums nomaksāt parādus!
Tuvojoties jaunajai apkures
sezonai, Balvu novada pašvaldība
turpina aktīvu darbību parādu
piedziņā no iedzīvotājiem, kuri
īrē pašvaldības īpašumā esošos
dzīvokļus un kuriem ir izveidojies parāds par komunālajiem pakalpojumiem.
Pašvaldībai Balvu pilsētā
īpašumā ir 237 dzīvokļi, no kuriem 97 dzīvokļos ir parādi par
komunālajiem
maksājumiem.
Uz 2012.gada septembra mēnesi
kopējais parāds par pašvaldības
dzīvokļiem
Balvu
enerģijā
sastāda LVL 29 918.47 un Balvu
novada pašvaldības aģentūrā

„SAN-TEX” LVL 18 201.80.
Septembra mēnesī pašvaldība
Balvu rajona tiesā ir iesniegusi
trīs prasības pieteikumus par īres
tiesisko attiecību pārtraukšanu un
īrnieku izlikšanu no dzīvojamām
telpām Raiņa ielā 48a-12, Balvos, Balvu novadā, Pilsoņu ielā
23-65, Balvos, Balvu novadā,
Ezera ielā 26-10, Balvos, Balvu
novadā. Pieci īrnieki, Bērzpils
ielā 44-12, Balvos, Balvu
novadā, Pilsoņu ielā 23-20, Balvos, Balvu novadā, Ezera ielā 4030, Balvos, Balvu novadā, Teātra
ielā 4-46, Balvos, Balvu novadā,
Ezera ielā 28-52, Balvos, Balvu

novadā, ir rakstiski brīdināti par
parādsaistību nokārtošanu.
Atgādinām - ja komunālo
maksājumu un īres parāds
netiks nomaksāts, pašvaldība
vērsīsies tiesā ar prasību
par īres tiesisko attiecību
pārtraukšanu un izlikšanu no
dzīvojamām telpām. Jāatceras,
ka
izlikšanas
gadījumā
parādniekam netiks ierādīta
cita dzīvojamā telpa.
Balvu novada pašvaldība
aicina pašvaldības dzīvokļu
īrniekus iespējami īsākā laikā
nomaksāt parādus par apkuri un
komunālajiem pakalpojumiem.

Balvu
novada
pašvaldība
rakstiskā izsolē izsola nomas
tiesības
Balvu novada pašvaldība
rakstiskā izsolē izsola nomas
tiesības uz nedzīvojamajām
telpām Partizānu ielā 66, Balvos,
Balvu novadā, ar kopējo platību
213.1 m2.
Nosacītā
nomas
maksa
1.00 Ls/m2 mēnesī bez PVN.
Visus izdevumus, kas saistīti ar
komunālajiem
maksājumiem
sedz nomnieks. Iznomāšanas
termiņš 5 gadi.
Ar
izsoles
noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldības
Īpašumu
apsaimniekošanas un tehniskā

nodrošinājuma nodaļā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2012.gada 26.septembra
līdz 2012.gada 3.oktobra plkst.
16.00. Izsolāmās telpas apskati
var veikt iepriekš saskaņojot
ar Balvu novada pašvaldības
Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļas
vadītāju Valentīnu Fedulovu
(tel.29422900) Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu
novada
pašvaldības
Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos katru
darbdienu līdz 03.10.2012 plkst.
16:00.

Cienījamie uzņēmēji!
Eiroreģiona
„Pleskava, Livonija” Latvijas sekcija sadarbībā ar Pleskavas
Tirdzniecības un rūpniecības
kameru 2012.gada 1.novembrī
Pleskavā organizē Eiroreģiona
teritorijā esošo pierobežas
uzņēmumu partneriātu.
Partneriāts ir Latvijas, Igaunijas un Krievijas uzņēmēju
tikšanās, kurā katram uzņēmējam
tiks sameklēts pārrobežu (citas
valsts) sarunu partneris, kuram
ir interese par to pašu darbības
jomu. Atbilstoši sastādītajam
laika grafikam tiks organizētas
individuālas uzņēmēju tikšanās,
kurās puses varēs meklēt kopējās
intereses turpmākai sadarbībai.
Uzņēmējdarbības jomas šim
partneriātam ir: metālapstrāde,
kokapstrāde, pārtikas rūpniecība,
informācijas
komunikāciju
tehnoloģijas un tūrisms.
Partneriāta mērķis ir piedāvāt
uzņēmējiem paplašināt savu
darbību ārpus savas valsts teritorijas, atrast sadarbības part-

nerus attīstot jaunus produktus,
kopējām mārketinga aktivitātēm
u.tml.
Pasākuma dalības maksa tiek
plānota 25 eiro no personas.
Ja jūsu uzņēmums plāno
piedalīties šajā pasākumā, lūdzu,
līdz 28.septembrim atsūtiet (uz
e-pastu
krakupe@gmail.com
- Eiroreģiona sekretārei Inetai
Krakupei) šādus datus:
1. Uzņēmuma nosaukums
un kontaktinformācija;
2. Darbības joma;
3. Vai Jūs vēlaties atrast
sadarbības partneri:
a. kopējām
mārketinga
aktivitātēm,
b. jaunu
tirdzniecības
kanālu meklēšanai,
c. lai attīstītu jaunus pakalpojumus,
d. cits iemesls _________
_________________________

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 11.jūlija
lēmumam (prot. Nr.11, 38.§)

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 11.jūlija
lēmumam (prot. Nr.11, 38.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2012.gada 11.jūlijā

Nr.17/2012

GROZĪJUMI 2009.GADA 29.DECEMBRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR. 11 “NOTEIKUMI, PAR KURU PĀRKĀPŠANU
PAREDZĒTA ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA”
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
43.panta pirmās daļas 2.,4., 5. un 6. punktu

Balvu novada pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība” 4.2.punkta otro daļu izteikt šādā
redakcijā:
„Par īpašuma nesakopšanu norādītajā termiņā, ja tas nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi vai
bojā pilsētas vai apdzīvotas vietas, kurā īpašums atrodas, vizuālo izskatu uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no Ls 30,00 līdz Ls 250,00, juridiskajām personām – no 30,00 līdz 1
000,00.”.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

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

Paskaidrojuma raksts
par 2012.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.17/2012 „Grozījumi 2009.gada 29.decembra
saistošajos noteikumos Nr.11 “Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība”” projektu
Īss projekts satura
izklāsts

Ar grozījumiem tiek palielināts naudas sods nekustamā īpašuma
īpašniekiem, ja viņu īpašums nav sakārtots un nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo
vidi vai bojā pilsētas vai apdzīvotas vietas, kurā īpašums atrodas, vizuālo
izskatu

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi ir nepieciešami, jo Balvu novada teritorijā ir sastopami
nesakārtoti nekustamie īpašumi (grausti), kuru īpašnieki par tiem nerūpējas.
Paaugstināts sods motivēs sakārtot īpašumus.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Piemērojot sodu, ienākumi var pieaugt.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Īpašumu sakārtošanas procesā rodas iespēja sniegt papildus pakalpojumus.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis
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Pasaules sirds dienā jāpievērš uzmanība sirds veselības riska faktoriem
Vēl joprojām sabiedrībā
eksistē nepamatoti pieņēmumi,
ka sirds un asinsvadu slimības
(ieskaitot sirds slimības un infarktu) ir ar dzīves veidu saistītas
saslimšanas, kas pamatā skar
gados vecākus, turīgus cilvēkus,
biežāk vīriešus. Tomēr sirds
un asinsvadu slimības skar
dažādu populāciju un vecuma
grupu cilvēkus, ieskaitot sievietes un bērnus. Sirds un asinsvadu slimības vēl arvien ir
biežākais mirstības cēlonis
Latvijā, kā arī pasaulē (17,3
miljoni nāves gadījumu saistībā
ar sirds un asinsvadu slimībām
katru gadu). Tās izraisa smagas
veselības problēmas, nespēju un
priekšlaicīgu nāvi, kā arī rada
lielus finansiālus zaudējumus gan
pašam indivīdam, gan ģimenei,
gan sabiedrībai kopumā.
Līdz ar to Pasaules veselības
organizācijas (PVO) Pasaules
Sirds dienā, kas visā pasaulē tiek
atzīmēta katru gadu 29.septembrī,
ir lieliska iespēja, lai pēc iespējas
plašākas sabiedrības uzmanību
pievērstu šai problēmai. Šogad

īpaša uzmanība tiek pievērsta
sieviešu un bērnu veselībai,
aktivizējot sabiedrību iesaistei dažādās ar sirds veselības
veicināšanas aktivitātēs.
Šogad maijā noritējušajā
65. Pasaules veselības asamblejas sanāksmē pārstāvji no 194
valstīm izvirzīja virsmērķus,
lai samazinātu saslimstību un
mirstību no sirds un asinsvadu
slimībām:
• samazināt tabakas, alkohola lietošanu, kā arī tādu
pārtikas produktu lietošanu,
kas satur daudz sāls un transtaukskābes;
• samazināt neaktīva dzīves
veida, augsta asinsspiediena un liekā svara izplatību
populācijā;
• nodrošināt
nepieciešamo
medikamentu
pieejamību
cilvēkiem, kas jau slimo ar
dažādām sirds un asinsvadu
slimībām.
Risku saslimt ar sirds un
asinsvadu sistēmas slimībām
ir iespējams mazināt vai pat
novērst, izdarot veselīgu izvēli

Senioru pasākums
Balvu novada seniori tiek
aicināti uz Starptautiskās veco
ļaužu dienas ietvaros rīkoto
pasākumu.
„Aktīvā
miesā
– veselīgs gars”, kas notiks
16.10.2012. plkst.10.00 Balvos, Sociālā dienesta telpās.
Uz pasākumu tiek lūgti visi
Balvu novada vecākās paaudzes

iedzīvotāji un cilvēki ar īpašām
vajadzībām. Lūdzam piedalīties
vaļasbrīžos darināto rokdarbu
un rudens ražas izstādē. Lūgums
savu līdzdalību pieteikt pa
tālruņiem 26635382, 26629395,
28674458.
Pasākuma dalībnieki saņems
pārsteiguma balvas.

Balvos Gulbja laboratorija no 1. oktobra
būs Brīvības 62
Egila Gulbja Balvu laboratorijas filiāle pārcēlusies uz
jaunām telpām- Balvos Brīvības
ielā 62. Iepriekš laboratorija
darbojās Balvu poliklīnikas
telpās, bet jaunas darba telpas
pienācies meklēt, jo tāds bijis
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības valdes lēmums.
Laboratorija jaunajās telpās

darbu atsāks no 1.oktobra, strādās
no pulksten 8.00-16.00. Lai gan
pašlaik norit pārcelšanās process,
iestāde savu darbu pildīt nav
pārtraukusi. Egila Gulbja laboratorija savus darba pienākumus
jaunajās telpās pildīšot kā ierasts,
iestādē strādāšot tās pašas darbinieces

Noslēdzies pirmais Balvu ezera kauss
spiningošanā un velcēšanā

un mainot savu dzīvesveidu.
Sirds veselības veicināšanai ir
svarīgi iegaumēt šādus veselīga
uztura izvēles principus:
1. Atpazīstiet labos un
sliktos taukus! Lietojiet zivis
(vismaz 2 reizes nedēļā) un
kvalitatīvu augu eļļu!
• Vislabākie tauki ir zivs tauki.
• Ļoti labi tauki ir olīveļļa.
• Labi tauki ir kvalitatīva rapšu
eļļa un citas nerafinētas augu
eļļas.
• Slikti tauki ir dzīvnieku un
piena tauki (samaziniet tos
uzturā).
• Vissliktākie tauki ir transtauki, kas veidojas augu
eļļu rūpnieciskajā apstrādē
(maksimāli tos izslēdziet no
uztura).
2. Ierobežojiet sāls daudzumu uzturā! Ne vairāk kā 5 g
dienā!
• Nelieciet sāli klāt jau gatavam
ēdienam.
• Samaziniet sāls daudzumu gatavojot.
• Izvairieties
no
sāļiem
ēdieniem.

3. Lietojiet daudz (vismaz
400 – 500 gramus dienā) svaigu
dārzeņu, salātu, arī augļu!
Paturiet prātā, ka augļi satur
cukurus un ir kalorijām bagāti.
4. Ik dienas uzņemiet
vismaz 30-45 g šķiedrvielu, lietojot uzturā graudaugu produktus, augļus un dārzeņus.
5. Kontrolējiet savu svaru
– samaziniet saldumu lietošanu
uzturā, nelietojiet saldinātos
dzērienus, ierobežojiet uzņemto
kaloriju daudzumu!
6. Ierobežojiet alkohola
patēriņu, dienā nepārsniedzot
2 glāzes (20 g alkohola dienā)
vīriešiem un 1 glāzi (10 g alkohola dienā) sievietēm.
Ievērojot šos principus, katrs
var samazināt risku saslimt ar
tādām slimībām kā miokarda
infarkts (sirdslēkme) vai insults
(trieka).
Arī ja noteiktas sirds un asinsvadu slimības jau ir attīstījušās,
vēl jo svarīgāk ir ievērot Eiropas Kardiologu asociācijas
ieteikumus
sirds
veselības

veicināšanai:
- smēķēšanas atmešana;
- regulāras fiziskās aktivitātes;
- saglabāt ķermeņa masas indeksu zem 25 kg/m2;
- jāsaglabā vidukļa apkārtmērs
zem 94 cm (vīriešiem) un zem 80
cm (sievietēm);
- jāsaglabā arteriālais asinsspiediens zem 140/90 mmHg;
jāsaglabā
kopējais
holesterīna līmenis zem 4,5
mmol/L;
- jāsaglabā zema blīvuma
holesterīna līmenis zem 2,5
mmol/L;
- pacientiem ar otrā tipa cukura diabētu – jāsaglabā glikozes
līmenis zem 7,0 mmol/L un
hemoglobīns A1c zem 6,5%;
- savlaicīgi doties uz veselības
profilaktiskajām apskatēm un
rūpīgi lietot medikamentus, ja
tādus ir izrakstījis ģimenes ārsts
vai kardiologs.
Ilze Kozlovska,
Sabiedrības veselības
speciālists

Izglītojošs pasākums par fizisko aktivitāšu nozīmi un
piemērotākajiem veidiem cilvēkiem vecumā pēc 45 gadiem
Balvu novada sabiedrības
veselības speciālists Ilze Kozlovska aicina pieteikties uz SIA
„DCH komanda” organizēto
izglītojošo
un
praktisko
nodarbību par fizisko aktivitāšu
nozīmi un piemērotākajiem
veidiem cilvēkiem vecumā pēc

45 gadiem. Pasākuma mērķis ir
motivēt iedzīvotājus nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm,
sniegt zināšanas un prasmes, kā
palielināt savu ikdienas fizisko
aktivitāšu līmeni, izvēloties
individuāli atbilstošāko fizisko
aktivitāšu veidu un intensitāti,

tādējādi panākot ieguldījumu
vispārējā veselības stāvokļa
uzlabošanā un sirds un asinsvadu
slimību profilaksē.
Lūgums pieteikt savu dalību
pa tālruni 28674458.

Laicānu ģimene dziedās „Dziedošo ģimeņu” finālā
Sācies
televīzijas
šovs
„Dziedošās ģimenes”, kurš
skatītājus priecē nu jau trešo
sezonu. Galvenais pasākuma
mērķis- ģimenēm apliecināt savu
skanīgumu . Šovs šogad sācies
nesen- 23.septembrī, un šajā
šovā piedalās arī Laicānu ģimene
no Balviem.
Konkursam šovasar pieteikties tika aicinātas ģimenes, kuras
vēlas parādīt to, ka ir stipras,
vienotas un dziedāt gribošas.
Atlases norisinājās piecās Latvijas pilsētās- Talsos, Valmierā,
Jēkabpilī, Rēzeknē un Rīgā.
Ģimeņu atsaucība bijusi ļoti
liela, kopā atlasēs piedalījušās

101 ģimene, kopā 587 cilvēki.
Arī Laicānu ģimene tika
piedalījusies šādā atlasē Rēzeknē,
izturējusi konkurenci, un ieguvusi iespēju piedalīties šova
pusfinālā. Kopumā šovam ir divi
pusfināli. Katrā pusfinālā parādīt
savas prasmes ir iespējams
desmit ģimenēm, bet finālā būs
iespējams iekļūt tikai piecām
ģimenēm.
Pirmais pusfināls jau ir
norisinājies, to atklāja „Dziedošo
ģimeņu” iepriekšējās sezonas
uzvarētāju ģimenes un raidījuma
vadītāji- Jānis un Atis Auzāni.
Pusfināla laikā bija iespējams
dzirdēt vienas no skaistākajām

dziesmām, kuras aizkustināja
gan klātesošos skatītājus, gan
skatītājus otrpus televīzijas
ekrāniem. Un pēc žūrijas un
skatītāju vērtējuma, skanīgo
sacensību būs iespējams turpināt
arī Laicānu ģimenei.
Laicānu ģimenes nākamo
priekšnesumu būs iespējams
dzirdēt un redzēt telekanālā LNT,
un klātienē Sapņu fabrikā, Rīgā,
jau septītajā oktobrī. Atbalstīsim
savus novadniekus gan skatoties raidījumu, gan balsojot, lai
Laicānu ģimene spētu uzvarēt,
un parādīt to, ka arī Balvos
dzīvo dziedošas, atraktīvas un
saliedētas ģimenes.

Apceļo seno Atzeli!

15.septembra rītā cīņā par
Balvu ezera kausu spiningošanā
un velcēšanā 20 laivās devās 33
makšķernieki. Lai arī šajā dienā
līdakas īpaši neķērās, pēc piecu
stundu spraigas darbošanās krastā
tika svērti lomi un noteikti kausu
īpašnieki. Lielāko līdaku - 1,8
kilogrami - pievarēja brāļi Artūrs
un Aigars Saviči. Lielākais loms -

2,38 kg - Raivim Ozolam un viņa
komandas biedram Anatolijam
Barisovam. Sacensību tiesnesis
Edgars Kaļva veiksmīgākajiem
pasniedza īpašus kausus un
medaļas. Vīri nosprieda, ka vēl
vienas šādas sacensības šoruden
jāsarīko, jo pasākums visiem patika. Ne asakas!

Vēja spārniem aiztraukusies
vasara, bet vēl vari paspēt baudīt
kļavlapu zeltu apceļojot to Latvijas malu, ko pirms 900 gadiem
sauca par Atzeli.
Tos, kuri ir apmeklējuši
vismaz
dažus
no
piecos
maršrutos ietvertajiem objektiem un atsūtījuši 3-5 savu
piedzīvojumu
fotogrāfijas,
gaidīsim akcijas noslēguma
ballē Balvu muižā 27. oktobrī!
Tuvāku informāciju atradīsiet

www.balvi.lv Tūrisma sadaļā.
Fotogrāfijas
ar
Jūsu
spilgtākajiem piedzīvojumiem
senajā Atzeles novadā gaidīsim
līdz 19.oktobrim uz e-pastu atzelesakcija@gmail.com.
Uz tikšanos Noslēguma
pasākumā
Balvu
muižā
27.oktobrī!
Nācis
klajā
konferences
materiālu
krājums
“Ziemeļlatgales lasījumi I” .

Pirmā prezentācija notika jau
Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros septembra sākumā,
bet
25.septembrī krājums jau
nonāca novada vēstures skolotāju
rokās, kuri bija pulcējušies
uz tikšanos Balvu Valsts
ģimnāzijā. Līdz gada beigām
“Ziemeļlatgales
lasījumi”
nonāks arī Latgales bibliotēkās,
muzejos, skolās,pie kultūras darbiniekiem un vētures pētniekiem.
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Ar 2.oktobri Brīvības ielā
47 biedrība "Ritineitis" atver zupas virtuvi. Zupas virtuve ir atbalsts trūcīgajām,
maznodrošinātajām
personām, pensionāriem –
iedzīvotājiem, kam neklājas
viegli.
Silto maltīti būs iespēja
saņemt gan uz vietas, gan
līdzi nešanai savos traukos
darba dienās no plkst. 14.0015.00. Ieeja no ēkas otras
puses.

Balvu pilsēta
3.oktobris- Atmiņu brīdis un prezentācijas par skolotāju Kārli Ozoliņu
svinīga atklāšana elektroniskajā stendā Balvu centrālajā bibliotēkā.
5.oktobris- Pasākums „Gada skolotājs” , Balvu valsts ģimnāzijā,
sākums plkst. 19:00
6.oktobrī plkst. 20.00 atpūtas vakars ”Rudens šovs”, pēc pasākuma
balle ar gurpu „Marchello” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas
maksa līdz plkst.21.00 – 2.00Ls, vēlāk – 2.50Ls.
9.oktobrī plkst.18.00 Kinopunkts - 5 latviešu animācijas filmas:
„Lupatiņai”, „Es gribu redzēt rūķīšus”, „Ursus”, „Korida”, „Zīļuks”
Balvu kultūras un atpūtas centrā.
10.oktobrī tikšanās ar dzejnieci Annu Rancāni Balvu centrālajā
bibliotēkā.
12.oktobrī plkst.10:00 Daugavpils teātra izrāde bērniem „Pauks un
Šmauks”, Balvu kultūras un atpūtas centrā.
12.oktobrī plkst. 18.00 Daugavpils teātra izrāde „Līnis murdā” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
19.oktobrī plkst. 12.00 tikšanās – meistardarbnīca ar grāmatu „Telpiski
dekori”, „Telpiskas atklātnes”, „Ornamentālā aplikācija”, „Papīra plastika, 1. Papīra locīšana” autori Guntu Treimani Balvu mākslas skolā.
19. oktobrī „Grāmatu svētki” Balvu centrālajā bibliotēkā.
19.oktobrī „Grāmatu svētku” ietvaros tikšanās ar Ilonu Balodi Balvu
Novada muzeja pagrabiņā.
20.oktobrī plkst. 17.00 Balvu pilsētas Senioru balle Balvu kultūras un
atpūtas centrā.

Biedrības
„Ritineitis”, iesniedzot pieteikumu
konkursā, ieguva tiesības
rīkot iedzīvotāju forumus
Balvu novadā.
9.oktobrī
plkst.11.00
„Ideju
forums”
(Ideju
darbnīca) Bērzpils Saieta
namā.
10.oktobrī plkst. 16.00
„Ideju
forums”
Tilžas
kultūras namā.
11.oktobrī plkst. 11.00
„Ideju forums” Briežuciema
tautas namā.
16.oktobrī plkst. 14.00
„Ideju forums” Vīksnas tautas namā.
Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā, lūgums sazināties
ar biedrības vadītāju Marutu Castrovu pa tālruni
64507012 vai 26162614.

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”
• Rīgas leļlu darbnīcas „Radošais dārzs”veidoto LEĻLU IZSTĀDE.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Literatūras izstāde„Lasīsim svešvalodās!”
• Literatūras Izstāžu cikls „Izpēti enciklopēdijās”: PIRĀTI
• Lasīšanas maratons turpinās (Bērnu žūrija 2012).
• Literatūras izstāde „Smejies vesels!”(anekdošu, karikatūru grāmatas)
• Literatūras izstāde „Lasītprieks” sērijā izdotās grāmatas
• Literatūras izstāde „Mēs dāsno vasaru burciņās liekam, lai arī ziemā
pie vasaras tiekam” E.Gulbe ( Rakstnieku- mūsu Grāmatu svētku
ciemiņu darbi bērnu lasītavas preses izdevumos)
• Literatūras izstāde- Krišjānis Barons un latvju dainas
• Literatūras izstāde „ Es vienmēr esmu gribējis būt mājās…” Dzejniekam Andrejam Eglītim – 100.
• Literatūras izstāde Kārlis Ozoliņš – skolotājs, novadpētnieks, publicists, fotogrāfs…
• Pasaku priekšālasīšana „Nāc, lasīsim kopā!”
• Minikonkurss: Iepazīsti izstādi un sameklē atbildes par Māra Runguļa
un Evijas Gulbes darbiem.
• „Skotija. Sajūtas. Svešums.” Kaspara Teilāna fotoizstāde.
Balvu mākslas skolas izstāžu zālē:
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu vasaras plenēra darbu izstāde

Aicinām uz sadarbību!
Lai veicinātu abpusējo
sadarbību un informētu
iedzīvotājus par jaunākajām
aktualitātēm, aicinām atsaukties visas Balvu novada
Nevalstiskās organizācijas
un
sniegt
sekojošu
informāciju – NVO nosaukumu, kontaktus, adresi,
nodarbošanos un citas, pēc
organizācijas
ieskatiem,
nepieciešamas ziņas.
Organizāciju
saraksts
un aktualitātes tiks apkopotas un ievietotas Balvu
novada mājaslapā sadaļā
Nevalstiskās organizācijas.
Informāciju iesūtīt pa epastu: ilona.vitola@balvi.
lv vai lauma.raciborska@
balvi.lv. Jautājumu gadījumā
zvanīt pa tālruni 64522830.

Balvu pagasts
29.septembrī plkst.10.00 Miķeļdienas tirgus Naudaskalna ezermalā.
4.oktobrī plkst. 15.00 Dzejas dienu pasākums un Zinta Purena gleznu
izstāde Balvu pagasta Tautas namā.
26.oktobrī pasākums cienījama vecuma iedzīvotājiem Balvu pagasta
Tautas namā.
Bērzpils pagasts
Marijas Poševas fotoizstāde Bērzpils Saieta namā.
Briežuciema pagasts
13.oktobrī plkst. 13.00 atpūtas pēcpusdiena vidējai un vecākajai
paaudzei Briežuciema tautas namā.
19.oktobrī plkst. 14.00 Grāmatu svētku ietvaros tikšanās ar rakstniekiem Briežuciema tautas namā un Briežuciema bibliotēkā.

Trīs nozīmīgi fakti
vienā dienā
Mācību gada sākums
Rīgas
Valsts
tehnikuma
Balvu
teritoriālās
struktūrvienības audzēkņiem
un skolotājiem bija īpašs.
Pirmkārt, tā bija Zinību
diena.
Šogad
mācības
uzsāka četri kursi. Strādās
arī septiņpadsmit pedagogi. Otrkārt, tika atvērta
Enerģētiķu
programma,
to apgūs deviņpadsmit
jaunieši - nākamie elektriķi.
Treškārt, Balvu teritoriālā
struktūrvienība
sagaidīja
savu piekto pastāvēšanas gadadienu! Sveicam!

Bezmaksas plaušu pārbaude 1. oktobrī
Gulbenes tuberkulozes
un plaušu slimību kabinetā
1.oktobrī no pulksten 12.00
līdz 14.00 būs iespēja par
brīvu veikt plaušu veselības
ar
speciāla
pārbaudi
mēraparāta palīdzību.
Varam informēt, ka spirometrija ir plaši pieejama
plaušu funkcionālās diagnostikas pamata metode,
kuras laikā pacients speciālā
iemutī, kurš ir pieslēgts
pie datora, veic atkārtotus

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

mierīgas un maksimāli
straujas ieelpas un izelpas manevrus, tādējādi nosakot plaušu tilpumus un
gaisa plūsmas rādītājus, tad
iegūtie dati tiek salīdzināti
ar normatīvajiem rādītājiem,
kas ir atkarīgi no katra
indivīda auguma, dzimuma
un vecuma.
Šī akcija notiks Pasaules
spirometrijas dienu ietvaros,
kas ilgst visu septembri līdz
pat 4.oktobrim.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Krišjāņu pagasts
13.oktobrī plkst.19.00 Krišjāņu Tautas nama 60 gadu jubilejas pasākums
Krišjāņu Tautas namā.
13.oktobrī plkst. 22.00 jubilejas balle Krišjāņu Tautas namā., spēlēs
grupa GINC&ES. Viesosies Okartes skatuves dalībniece Sabīne Berezina.
27.oktobrī plkst. 13.00 pasākums „Tiem, kam pāri 50…” Krišjāņu Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
20.oktobrī plkst. 20.00 „Eksotiskais vakars” Lazdulejas pagasta Saieta
namā.
Tilžas pagasts
29.septembrī plkst. 22.00 balle kopā ar Ingu un Normundu Tilžas
kultūras namā.
19.oktobrī plkst. 22.00 balle kopā ar Aināru Lipski Tilžas kultūras namā.
23.oktobrī izstādes „Rudens manā pagalmā” atklāšana Tilžas kultūras
namā.
Vīksnas pagasts
12.oktobrī plkst. 18.00 Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palādas”
komēdija „Ontans i Anne” 4.daļa „Ontans izklaidej” Vīksnas Tautas
namā.

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