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Polijas pārstāvji viesojas Domē un muzejā

Ceturtdien Balvu novada
Domē viesojās Polijas vēstnieka
Latvijā
vietnieks
Gžegožs
Šopinskis un kultūras atašejs
Kristina Barkowska.
Tiekoties ar Balvu novada
Domes
priekšsēdētaju
An-

dri Kazinovski viesi apsprieda
jautājumus, kas skar Latvijas un
Polijas sadarbību. Vēstniecības
darbinieki Balvos ciemojās pirmo reizi, bet viņus ieinteresēja
iespēja Polijas kāda reģiona
sadarbībai ar Balvu novadu.

Polijas pārstāvjiem saistoša
šķita informācija par to, ka Balvu
muižas īpašniece ir bijusi poliete
muižniece Anna Ščerbatova. G.
Šopinskis pastāstīja par dalību
vēsturisku objektu atjaunošanā
Latvijā, kurā piedalās poļu
restauratori.
Muzeja
direktore Iveta Supe informēja par
muižas kompleksa atjaunošanas
iecerēm. A.Kazinovskis un G.
Šopinskis apsprieda jautājumus
par reģionālo attīstību Latvijā un
par Polijas pieredzi šo jautājumu
risināšanā. Tika uzsvērts, ka ir
plašas iespējas attīstīt abu valstu
sadarbību, īpaši kultūras jomā.
Pēc tam Polijas pārstāvji
atklāja
poļu
mūsdienu
mākslas izstādi Balvu muzejā.
Jaunatklātajā izstādē skatāmi triju Polijas mūsdienu mākslinieku
- Mihala Stonavska, Pavela Jasinska un Magdalenas Kulešas Fedkovičas darbi.

Laba komanda un neatlaidīgs darbs

Balvu novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļa izveidota saskaņā ar 2011.gada
26.maija Balvu novada Domes
sēdes lēmumu, reorganizējot
Attīstības plānošanas nodaļu.
Nodaļā apvienoti darbinieki,
kuri pārzina finanšu jomu, projektu vadītāji, plānotājs. Šāds
spēku apvienojums ļauj sekmīgāk
īstenot nodaļas uzdevumus –
izstrādāt plānošanas dokumentus un aktualizēt pašvaldības
attīstības programmu, koordinēt
un realizēt novada ilgtspējīgas
attīstības veicinošus pasākumus
un
projektus,
pilnvērtīgi
apgūstot Eiropas Savienības
fondu finansējuma līdzekļus,
organizēt finanšu vadības procesa īstenošanu pašvaldībā,
nodrošinot pašvaldības budžeta
izstrādi,
sekmēt
novada
ekonomisko izaugsmi, atbalstot
uzņēmējdarbības
pasākumus
veicināšanai. Praktiski strādājam
finanšu, projektu un novada
attīstības plānošanas sfērās.
Jābilst, ka, pamatojoties uz
gūto pieredzi, novada domes
lēmums par nodaļas izveidi ir
bijis stratēģiski pārdomāts un
pareizs. Darba apjomi nodaļā
dubultojušies, jo klāt nākuši
novada budžeta un finanšu
jautājumi, taču tagad attīstības
un projektu īstenošanas izdevumi
ir sasaistīti ar budžeta finansiālo
nodrošinājumu. Ir koriģēti un
papildināti darbinieku amata
apraksti un pienākumi, izstrādāts
nodaļas nolikums, kas skaidri nosaka tos ietvarus, kādos darbojas
nodaļa.
Sastādot 2012.gada budžetu,
esam vadījušies pēc novada
attīstības programmas nostādnēm
un pašvaldības vadības uzdevumiem, ievērojot plānošanā
piesardzības principus. Papildus
ieņēmumi budžeta grozījumos
novirzīti gan iestāžu darbības
uzlabošanai,
ēku
remontiem,
skolēnu
brīvpusdienu
nodrošināšanai,
pirmsskolas

pedagogu algu paaugstināšanai,
jaunu projektu uzsākšanai un
līdzfinansējumiem, kā arī citām
aktivitātēm.
2013.gadā beidzas Eiropas
Savienības
budžeta
2007.2013.gada plānošanas periods,
tāpēc esam koncentrējušies uz
efektīvu ES fondu līdzekļu apguvi. Šajā, 2012.gadā noslēgušies
tādi projekti kā Bērzpils ielas
renovācija, LED ielu apgaismojuma
uzstādīšana,
Balvu
Amatniecības vidusskolas un pamatskolas siltināšana, Bērzpils
pagasta ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija, Tilžas
ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija, sporta un bērnu rotaļu
laukumu rekonstrukcija Vectilžā,
Bērzpilī, Krišjāņos, tautas namu
rekonstrukcija Rubeņos un Tilžā,
īstenošanas procesā pašreiz ir
skolu informatizācijas projekts,
Tilžas internātpamatskolas katlu
mājas rekonstrukcija, pilsētas
Raiņa un Pilsoņu ielu rekonstrukcija, tautas namu rekonstrukcija
Krišjāņos un Balvu pagastā, saieta
namu rekonstrukcija Bērzkalnes
un Lazdulejas pagastos, bērnu
rotaļu laukumu labiekārtošana
Krišjāņu, Vīksnas, Tilžas un
Kubulu pagastos, pārrobežu
sadarbības programmas ietvaros
rit projekti veselīga dzīvesveida
veicināšanai, iegādājoties sporta
inventāru un piedaloties sporta
turnīros, kā arī Dzirnavu ielas
un tai piegulošā ezera krasta
labiekārtošana. Vistuvākajā laikā
tiks iesniegti jau akceptētie projekti Balvu Valsts ģimnāzijas
un internāta ēkas siltināšanai
un Brīvības ielas (virzienā no
pilsētas administratīvās robežas
līdz šķērsielai pie parka) rekonstrukcijai. Ņemot vērā novada
iedzīvotāju vajadzības izstrādāti
un iesniegti izvērtēšanai projekti
bērnu rotaļu laukumu izveidošanai
pilsētā, pašdarbības kolektīvu
tērpu iegādei gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem 2013.gadā,
sporta inventāra iegādei izglītības

iestādēs, elektroietaišu laboratorijas izveidošanai. Rit noslēdzošie
darbi, lai 2013.gadā sekmīgi
īstenotu ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektus Kubulu
un Bērzpils pagastos (projektu
vadītāja I.Serdāne).
Īpaši gribētu uzsvērt divus
projektus, kuru sagatavošanas
darbi
uzsākušies 2012.gadā,
tie ir Balvu Valsts ģimnāzijas
un internāta ēkas kompleksa rekonstrukcija (projekta vadītājs
V.Ančs) un Brīvības ielas rekonstrukcija virzienā no parka līdz
pilsētas administratīvai robežai

18 mēnešu garumā. Tas nākošgad
būs viens no lielākajiem projektiem novadā.
2012.gada
laikā
novadā
notikušas aktivitātes 52 projektos.
Uzsākot 2013.gadu ar cerībām
gaidīsim pozitīvu izvērtējumu vēl
vienam lielam pārrobežu projektam.
ES fondu līdzekļu piesaiste
novada attīstībai ir būtisks ieguvums, jo pašvaldībai uz katru
ieguldīto latu projektu apgūšanai,
vismaz sešus latus papildus
līdzfinansē no Eiropas Savienības
budžeta.

Attēlā: nodaļas vadītāja Valda Vancāne, plānotāja Imanta Serdāne,
projektu vadītāja Sandra Vigule, ekonomiste Nadežda Smirnova, finanšu
ekonomiste Mārīte Zujāne, finansiste Olga Siņica, projektu vadītāja Maruta
Tabūne, projektu vadītājs Valdis Ančs, projektu vadītāja Irēna Začeva, projektu koordinators Andris Vrubļevskis

(projekta vadītāja I.Začeva).
Nosiltinot ģimnāzijas ēku kompleksu, būtiski samazināsies
apkures izmaksas, jo pašreiz
tās ir visaugstākās no izglītības
iestādēm. Sakārtojot iekštelpas
un skolas piegulošo teritoriju, novads iegūs vēl vienu mūsdienīgu
un funkcionālu ēku. Brīvības
ielas projektu, kuru īstenojot 2.2
km garumā tiks nomainītas vecās
un izbūvētas jaunas apakšzemes
komunikācijas, ceļa klājums,
apgaismojums, gājēju ietves,
veloceliņš, plānots realizēt vismaz

Lai pilnvērtīgi sagatavotos jaunajam ES fondu 2014.2020. gada plānošanas periodam, ir apzinātas, sagatavotas
un iesniegtas novada domei
apstiprināšanai un apstiprinātas
pašvaldības indikatīvo investīciju
vajadzības
2014.-2020.gadam.
Gatavojoties eiro ieviešanai
2014.gadā, noteiktas, aprēķinātas
un apkopotas papildus izmaksas 2013.gadam. Veikta novada
industriālo zonu apzināšana un
informācijas aktualizācija par
nepieciešamajiem ieguldījumiem

un uzņēmēju darbība tajās, kā
arī citas aktivitātes, kas aktuālas
2013. budžeta gada uzsākšanai.
Izveidots elektroniskais projektu reģistrs, kurā apvienota
informācija par Balvu novada
pašvaldības projektiem un to
norises gaitu.
Pildot
novada
domes
un administrācijas vadības
uzstādījumu - veicināt novada
attīstību, izvēršot darbu ar novada sadarbības partneriemtiek risināts jautājums par
pašvaldību sadarbību mums
tuvākajās kaimiņvalstīs.
Jāatzīmē, ka izveidojusies
laba sadarbība ar pašvaldības
aģentūru „Ziemeļlatgales biznesa
centrs”. Kopējās sanāksmēs un
diskusijās, kurās piedalījušies
arī novada Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes pārstāvji,
noteikti neatliekamākie uzdevumi, kas veicami uzņēmējdarbības
atbalstam. Aktivizēta sadarbība
ar Latvijas Lauku konsultācijas
un izglītības centra Balvu
konsultācijas biroju.
Tuvojoties gada nogalei,
nodaļas darbinieki uzsāk darbu pie
2013.gada budžeta sastādīšanas,
jaunu projektu saskaņošanas un
izstrādes, kā arī citiem noteiktiem uzdevu- miem, lai sekmīgi
īstenotu novada domes un
pašvaldības attīstības programmas mērķus un uzdevumus.
Protams,
tīri
cilvēcīgi
priecājāmies un esam lepni
par darbiem, kas ir izdevušies,
un apzinām, analizējam savas
kļūdas, lai mācītos no tām, un pildot jaunus uzdevumus būtu tikai
pieredzes bagātāki, zinošāki un
varošāki. Sasniegumi nāk tikai ar
lielu un neatlaidīgu darbu, tāpēc
godprātīgi veicot savus ikdienas
darbus, sekmēsim novada izaugsmi.
Valda Vancāne,
Balvu novada pašvaldības
finanšu un attīstības nodaļas
vadītāja
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Budžetu sastādām ar apdomu

Andris Kazinovskis, Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Novada Domes sēdē, kas notika ceturtdien, jau otro reizi šogad
tika skatīti budžeta grozījumi. Tas
nav nejauši. Tas atbilst budžeta
veidošanas principiem pēdējos
divos gados. Mūsu novada Domē
budžets tiek veidots sekojoši iepriekšējā gada beigās tiek veidots budžeta projekts nākošajam
gadam, tā, lai nosegtu iestāžu
pamatvajadzības.
Ņemot vērā, ka ieņēmumu
daļu ir grūti prognozēt, jo nevar paredzēt, kā valstī pildīsies
nodokļu ieņēmumi, vai tos
negatīvi neietekmēs krīze vai citi
apstākļi, budžets tiek plānots tā,
lai tajā iedalītie līdzekļi būtu pietiekami katras budžeta iestādes
darbības nodrošināšanai. Ja gada
laikā budžets pildās sekmīgi, tiek
veikti budžeta grozījumi, kas
paredz papildus līdzekļus, lai
iestādes var veikt nepieciešamos
remontus,
renovācijas,
vai
iegādāties
nepieciešamās
iekārtas, vārdu sakot, attīstībai
paredzētie papildus līdzekļi tiek
iestrādāti budžeta grozījumos.
Arī šogad jūlijā un oktobrī
novada Domes sēdēs deputāti
balsoja par papildus finansējumu
vairākās pozīcijās gan pilsētā,
gan pagastu pārvaldēs.
Runājot par grozījumiem oktobra sēdē, gribētu atzīmēt trīs
svarīgas pozīcijas.
Pirmkārt, ņemot vērā, ka
Ministru kabinets palielināja algas skolotājiem un tika iedalīta
konkrēta valsts mērķdotācija

skolotāju algu paaugstināšanai,
tad palika neatrisināts jautājums
par pedagogiem, kas saņem algu
no pašvaldības budžeta. Valsts
neiedalīja naudu pašvaldībām,
lai palielinātu algas minētajiem
pedagogiem. Tāpēc mūsu novada domē budžeta grozījumos
tika iedalīti vairāk nekā 7000
latu Balvu mūzikas, sporta un
mākslas skolu, kā arī pirmskolas
izglītības iestāžu pedagogiem, lai
šie pedagogi nepaliek zaudētājos
attiecībā pret citiem.
Otra svarīga pozīcija - vairāk
nekā 18 500 latu iedalīšana
brīvpusdienu
nodrošināšanai
visiem novada skolēniem no
2.- 9. klasei līdz šā gada beigām.
Iepriekš bija Domes lēmums par
brīvpusdienām mazturīgajiem
un citu sociāli atbalstāmo
kategorijām, tagad, apsverot
iespējas esam paplašinājuši
brīvpusdienu saņēmēju loku.
Tas, manuprāt, būs liels
finansiāls atspaids skolēniem un
viņu vecākiem.
Treškārt, tika paredzēts
apmaksāt apkuri 20 000Ls
apmērā pašvaldības iestādēm
līdz gada beigām, paredzot avansa maksājumu Balvu enerģijai.
Tas ir gan Domei, gan Balvu
enerģijai abpusēji izdevīgi, pie
tam pašvaldība saņem 3% atlaidi
no apkures maksas.
Protams,
šajos
budžeta
grozījumos tiek paredzēti papildus līdzekļi arī dažādām citām
vajadzībām, piemēram, Tilžas
vidusskolas telpu remontiem,
Vectilžas sporta un atpūtas centra
mēbeļu iegādei, Krišjāņu tautas
nama signalizācijas ierīkošanai
un citām vajadzībām.
Iespējams, ka gada beigās
varētu būt vēl budžeta grozījumi,
bet tas atkarīgs no tā, kā pildīsies
ieņēmumi.
Mūsu novada speciālisti jau
sākuši darbu pie jaunā, 2013.
gada budžeta veidošanas. Tas
tiek izstrādāts pēc līdzīga principa. Šāda budžeta prakse, šķiet,
ir pieņemama daudziem, ir ērta
izpildei un minimālais budžets
spēj pasargāt neparedzētos un
krīžu gadījumos.

11.oktobra
Domes sēde
11.oktobrī notika Balvu novada Domes sēde, kurā kopumā
tika apspriesti 46 jautājumi. Sēdē
piedalījās 14 deputāti- Ivans
Baranovs, Raimonds Bombāns,
Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Andris Kazinovskis, Aivars
Kindzuls, Līga Kozlovska, Ināra
Ņikuļina, Pēteris Ozoliņš, Svetlana
Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Egons Salmanis un Jānis
Trupovnieks.
Apspriež sociālos jautājumus
Deputāti lēma par trīs personu
ievietošanu ilgstošās sociālās
aprūpes institūcijā un sociālo pakalpojumu apmaksu.
Tiek noslēgti līgumi par
nedzīvojamo telpu īres nomu.
Deputāti šajā domes sēdē
lēma par īres līguma slēgšanu
nedzīvojamajām
telpām.
Kopumā tika apstiprināti četri
lēmumi par telpu īri ar SIA „Eco
Fabrika” un SIA „VINOKO”
Balvos, Partizānu ielā 66 un
līgumi par telpu nomu Partizānu
ielā 14 un Daugavpils ielā 74A,
Balvos.
Nekustamie īpašumi
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu tika apspriesti saistībā
ar nekustamajiem īpašumiem.
Klātesošie deputāti apstiprināja
arī zemes nomas līgumu
pagarināšanu un zemes nomas
pieprasījumu
apstiprināšanu
Balvu un Krišjāņu pagastā. Tika
lemts arī par zemes nosaukuma
piešķiršanu, kopumā apstiprināti
trīs
šādi
lēmumprojekti.
Deputāti devuši atļauju par
zemesgabalu Balvu, Vīksnas un
Vectilžas pagastā atsavināšanu.
Atsavināšanai nodoti arī īpašumi
Bērzkalnē, Egļuciemā un Balvu
pagastā. Apstiprināts lēmums arī
par dzīvokļa atsavināšanu Balvu

pilsētā, Krasta ielā 2. Pieņemts
lēmums par Lazdulejas pagastā
esošo īpašumu apvienošanu.
Deputāti lēma par nekustamo
īpašumu sadali Vīksnas un
Krišjāņu pagastā, šo lēmumu apstiprinot. Pieņemts lēmums arī
par zemes ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā.
Par aizņēmuma piešķiršanu
Sēdē lēma par aizņēmumu
trīs transportlīdzekļu iegādei
Balvu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai
un par grozījumiem Domes
sēdes lēmumā ”Par aizņēmumu
četru autobusu iegādei Balvu
pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai”.
Par
dalību
projektu
iesniegumu konkursā
Nolemts piedalīties LatvijasŠveices sadarbības programmas
individuālajā projektā „Atbalsts
ugunsdrošības
pasākumiem
pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs”.
Nodrošinot
līdzfinansējumu 10% apmērā.
Notiek izmaiņas komisiju
sastāvā
Izmaiņas nolemts izdarīt Balvu novada pašvaldības Īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijas sastāvā, Balvu novada
pašvaldības Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas sastāvā
un Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas
komisijas sastāvā.
Grozījumi lēmumos
Sēdes laikā vairums lēmumi
tika apspriesti par grozījumu
izdarīšanu pašvaldības nolikumos. Pieņemts grozījums Balvu
novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā. Deputāti apstiprinājuši
Administratīvo
aktu
strīdu
komisijas nolikuma pieņemšanu.
Apstiprināts
lēmums
par

grozījumu
veikšanu
Balvu
Valsts ģimnāzijas nolikumā.
Atļauts veikt grozījumus Balvu novada Amatniecības vidusskolas maksas pakalpojumos, Balvu novada pašvaldības
13.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par Balvu
novada pašvaldības 2012.gada
budžetu”. Pieņemts lēmums
par Balvu novada pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietnieces
I.Ņikuļinas
2012.
gada 17.septembra rīkojuma
Nr.3-7/37
apstiprināšanu.
Precizējumi veikti Balvu novada
pašvaldības 2012.gada 11.jūlija
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”.
Tiek norakstīti apkures
katli
Pieņemts
lēmums
par
Tilžas
internātpamatskolas
pamatlīdzekļu „Apkures katlu
SC-230 KW” norakstīšanu.
Lemj par mērķdotācijas sadali
Deputāti sēdē pieņēmuši
lēmumu par mērķdotācijas sadali pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām.
Izsludinās konkursu
Dota
atļauja
izsludināt
konkursu „Par vispārēja tipa
diennakts
aptiekas
darbību
Balvu pilsētas administratīvajā
teritorijā”.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 11.oktobra
lēmumam (prot. Nr.16, 1.§)

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 11.oktobra
lēmumam (prot. Nr.16, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Balvos

2012.gada 11.oktobrī

Nr.19/2012

GROZĪJUMS 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”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu.

Grozīt Balvu novada pašvaldības 2011.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12/2011 „Par
īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam Balvu novadā” 2.punktu papildinot to ar 2.3.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„2.3. viens automobilis (kurš iegādāts ne vēlāk kā pirms 12 mēnešiem) vai motocikls,
kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram
ģimenes loceklim.”
Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

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 Balvu novada pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.19/2012
„Grozījums 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”” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija

Šobrīd tiesiskā regulējuma klientu īpašumu novērtēšanai attiecībā uz
kustamo īpašumu nav, tāpēc arī novērtēt objektīvi klientu kustamos
īpašumus nav iespējams. 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu
Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu" 19.4.punkts nosaka, ka par īpašumu nav uzskatāmi
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustāmais un nekustāmais
īpašums. Šajos saistošajos noteikumos ir noteikti kritēriji kustamo
īpašumu novērtēšanai.
Nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam, par īpašumu netiks uzskatīts viens automobilis vai motocikls,
kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai
motorollers katram ģimenes loceklim.

Grozījumi saistošajos noteikumos būtiski neietekmēs klientu skaitu un
nepalielinās budžeta izdevumus.

Nav attiecināms

Administratīvās procedūras netiek mainītas
Nav

A.Kazinovskis

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

Šī gada 10.oktobrī tika pabeigti būvdarbi Bērzpils pagasta
Dārza ielas posmā un Stacijas ielā.
Dienu iepriekš, 9.oktobrī, Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, izpilddirektore Inta Kaļva, būvuzraugs Uldis Sprudzāns, projekta vadītājs

Andris Vrubļevskis, Bērzpils
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Ādolfs Sergevičs, kā arī Askolds
Liedskalniņš un Uldis Mellenbergs, pārstāvji no SIA „8CBR”,
kopīgi apsekoja projekta ietvaros
rekonstruētos ceļa posmus, lai
novērtētu darbu kvalitāti un vie-

notos par pēdējiem veicamajiem
darbiem šajā objektā.
Objekta „Balvu novada
pašvaldības autoceļu un ielu
Pāliņi-Dārza iela km 0.0000.790, Dārza iela 1.posms km
0.790-1.770, Dārza iela 2.posms
km 1.905-2.105, SilamuižaDārza iela km 2.740-3.24 rekonstrukcija”
rekonstrukcijas
darbus veica SIA „8 CBR”, ar
kuru līgums tika noslēgts šī
gada 20.jūlijā, ELFLA projekta
„Bērzpils pagasta ielu un ielu
apgaismojuma rekonstrukcija”
ietvaros.
Projektā tika paredzēts veikt
esošo koku nozāģēšanu, apgaismes stabu demontāžu un
jaunu stabu uzstādīšanu, lietus
notekūdeņu grāvju tīrīšanu un
rakšanu, jaunu caurteku montāžu,
ceļa iesēdumu labošanu ar granti,
šķembu pamatnes izbūvi, asfaltbetona seguma izbūvi, nomaļu
uzpildīšanu ar granti. Asfaltbe-

tona segums paredzēts Stacijas
ielā un Dārza ielas posmā no
Stacijas ielas uz centra pusi, kā
arī Dārza ielas turpinājumā 720m
garumā uz Bēržu baznīcas pusi.
Projektā ietverts grants seguma
nobrauktuvju izbūve pret katru
individuālo māju Dārza ielā.
Sākotnēji
projekta
realizēšanai
bija
paredzēti
LVL 171860,00. Iepirkuma
procedūras rezultātā summa
palielinājās uz LVL 184819,63.
Lai
projekta
realizācija
neapstātos, un paredzētos darbus varētu veikt pilnā apjomā,
trūkstošo finansējumu ar domes
lēmumu piešķīra Balvu novada
Dome.
Šī projekta realizācija sekmēs
arī 2013. gadā Bērzpilī paredzētā
ūdenssaimniecības
projekta
ieviešanu, jo gar ceļu ir izrakti
novadgrāvji un izrauti vecie
koki ar saknēm, kas ļaus bez
sarežģījumiem ierakt paredzētās

3.

kanalizācijas novadcaurules.
Balvu novada Domes vadība
cer, ka pagasta iedzīvotāji
novērtēs vērienīgā projekta gala
rezultātu – asfaltētās ielas un jaunos apgaismes ķermeņus. Protams, visi vēlētos, lai asfalta segums būtu gan līdz poliklīnikai,
gan Bēržu baznīcai, bet līdzekļu
ir tik, cik to ir. Turklāt sākotnējā
projektā rekonstruējamā ceļa
posms bija paredzēts vēl īsāks
nekā tas ir pašreiz.
Objekta apsekošanas laikā satiktie Bērzpils pagasta iedzīvotāji
atzina, ka pārvietoties ar
velosipēdu pa jauno asfaltu ir ļoti
patīkami, par ko izteica pateicību
Balvu novada Domei: „Paldies
par to, kas ir, vēl turpināt iesākto,
lai asfalts būtu līdz baznīcai un
poliklīnikai!”.
Andris Vrubļevskis,
projektu koordinators

Balvu un Saldus novada pašvaldības sadarbosies
Pieredzes apmaiņā uz Saldus novada pašvaldību pagājušo
nedēļ, ceturtdien un piektdien,
devās Balvu novada Domes
administrācijas vadība.
– Mēs iepazinām Saldus
novada Administrācijas darbu,
vērtējām līdzīgo un atšķirīgo
darba organizācijā un metodēs,
novada veidošanas struktūrā stāstīja Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva.
Tā bija atbildes vizīte, jo Saldus pašvaldības pārstāvji iepazina un vērtēja mūsu novadu vizītē
pavasarī.
Saldus kolēģi mūsu novada
speciālistiem parādīja, kā tiek
celta novada Mūzikas un Mākslas
skola. Arī viens no pilsētas

bērnudārziem – “Pasaciņa”pieredzējis nopietnu renovāciju
– līdzīgi kā Balvu pirmskolas
izglītības iestādē “Pīlādzītis”, tur
uzcelta piebūve. Mūsu novada
vadība vērtēja un salīdzināja , kā
Saldū organizēts sociālais darbs,
kā strādā Dienas centrs.
Interesanta
pieredze
uzkrāta Druvas vidusskolā, kas
pielāgota invalīdiem ar kustības
traucējumiem, tajā ir internāts
100 audzēkņiem. Skolā darbojas vairākas sabiedriskās
organizācijas, kas palīdz izstrādāt
un realizēt skolas attīstībai
nozīmīgus projektus.
Saldus kolēģi arī stāstīja,
kā pratuši piesaistīt novadam
Norvēģijas investorus – viss

sācies ar viena Saldus uzņēmēja
braucienu uz Norvēģiju.
- Man ļoti patika, kā strādā
Saldus pašvaldības kanceleja,
teica Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Nikuļina, ar modernas datorprogrammas palīdzību var ļoti
precīzi organizēt dokumentu
kontroli.
Ierosmei
noderēs
arī
Saldū redzētais pilsētas vides
sakopšanā, arhitektūras objektu
un apstādījumu sakārtošanā,
pieredze, kā dizaina elementi
spēj atdzīvināt vidi.
Pieredzes apmaiņas brauciens beidzās ar vienošanos slēgt
novadu sadarbības līgumu.

Meža dienas jauniešu centrā Vai tu zini un ievēro sava īpašuma robežas?

Trešdien Balvu bērnu un
jauniešu centra dalībnieki
grāba rudens lapas, sakopa
apkārtni, stādīja kociņus un
košumkrūmus - tika iestādīta
1 sarkanlapu kļava, 4 dažādu
šķirņu kadiķi, zemā priedīte,
plūškoks un dažādu šķirņu
bārbeles un spirejas.
Pateicoties
Latvijas
Pašvaldību savienības un Mežu
attīstības fondam tika stādīti koki
un krūmi, veidojot savu Jauniešu
zaļo zonu pagalmā. Labākās
latviešu talkošanas tradīcijas
vēsta, ka par labu strādāšanu
talciniekus atalgo, tādēļ pēc
darba tiko kurināts ugunskurs,
vārīta zupa un kopīgi vakariņots
rudenīgās noskaņās.
Balvu bērnu un jauniešu
centra prioritāte ir vides

sakārtošana, aktualizējot arī pagalma un teritorijas iekārtošanu.
Svarīga ir jauniešu līdzdalība,
lai caur dažādiem pasākumiem
viņi piedalītos estētiskās vides
uzlabošanā, tādējādi izjūtot
piederību savai brīvā laika
pavadīšanas iestādei.
Balvu bērnu un jauniešu centrs ir dibināts 2011. gada jūlijā.
Viens no darbības virzieniem
ir darbs ar jaunatni, veicinot
jauniešu nevalstisko organizāciju
darbību,
piesaistot
radošos
jauniešus klubiem; darbojas
Brīvā laika centrs riska grupas
jauniešiem.
Jauniešu centra iniciatīvu
atbalstīja Latvijas Pašvaldību
savienība un Balvu novada
pašvaldība, konsultēja būvvaldes
vadītāja Žanete Mārtuža.

Šovasar
novada
pašvaldība Balvu pilsētā
organizēja
notekūdeņu
grāvju tīrīšanu, kas atklāja
virkni problēmu.
Pavasaros un rudeņos,
arī lietus laikā ne vienā vien
vietā plūdu draudus rada
notekgrāvji starp privātmājām.
Piemesti
ar
atkritumiem
un aizauguši tie var radīt
nepatīkamas problēmas nevienam vien māju saimniekam.
Liela daļa pieguļošo zemes
īpašnieku pret novadgrāvju
sakopšanu izturējušies visai
nevērīgi. Daudzviet tie tiek
pamazām aizbērti ar dažādiem
celtniecības
atkritumiem.
Savukārt zemes īpašnieki,
pārkāpjot savas zemes īpašuma
robežas,
pie
novadgrāvja
uzbūvējuši palīgēkas (garāžas,
siltumnīcas u.c) vai šo zemi izmanto kā malkas krautuvi vai
metāllūžnu novietni. Grāvis
tiek uzskatīts par piemērotu vietu dažadu sadzīvei nevajadzīgu
mantu izmešanai.
Šo
darbību
rezultātā
notekgrāvji ir aizauguši un
nepilda
savas
funkcijas,
neizbēgami rodas plūdi. Māju
īpašnieki nāk uz Balvu novada
pašvaldību un prasa no mums
rīcību, nemaz neapzinoties, ka
paši pie šīs situācijas ir vainojami.
Balvu novada pašvaldība,

attīrot
virsūdens
lietus
novadgrāvjus no Žaugupes līdz
Jāņa Logina ielai gar Pļavu
ielu un starp Zaļo un Pļavu
ielu, tika konstatētas iepriekš
minētās problēmas.
Atgādinām, ka būvniecību
nedrīkst veikt bez saskaņošanas
ar būvvaldi. Zemju īpašuma
robežas ir jāievēro. Aicinām
apzināt, vai tās nav pārkāptas
un vai darbība jau nenotiek uz
svešas zemes.
Pašvaldības apstiprinātajā
teritorijas plānojumā noteiktas
sarkanās līnijas, kas norobežo
ceļa, ielas vai piebrauktuves
(arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo
teritoriju no apbūvējamās vai
citādā veidā izmantojamās
teritorijas un apbūves līnijas
– attālums no apbūves līdz
kaimiņu
zemes
vienības
robežai. Apbūvi var izvietot
tuvāk par šajos noteikumos
noteikto apbūves līniju, ja tam
piekrīt kaimiņa zemes vienības
īpašnieks.
Balvu
novada
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos noteikts,
ka apbūves līnija ir 4 m. Balvu
pilsētā un novadā apbūves līnija
var būt atšķirīga, to nosaka galvenais zemes lietošanas veids.
Balvu novada pašvaldības
būvvaldes speciālisti, apsekojot zemes īpašumus un būves
uz tām, kā arī daudzdzīvokļu

mājas, galvenokārt konstatētē
šādus pārkāpumus :
būvdarbi uzsākti bez
būvatļaujas;
būve tiek ekspluatēta
pirms nodošanas ekspluatācijā;
nav ievērots attālums
no apbūves līdz kaimiņu zemes
robežai;
žogu, norobežojumu
novietojums zemes gabalā
un vizuālais risinājums nav
saskaņots būvvaldē;
ēkas
fasādes
krāsošanas un logu nomaiņas,
mainot to dalījumu, nav
saskaņots būvvaldē;
būvdarbi veikti bez
vienkāršotās rekonstrukcijas/
renovācijas
apliecinājuma
kartes.
Atgādinām, ka
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodekss nosaka, ka par
būvniecības
noteikumu
pārkāpšanu var piemērot naudas sodu fiziskām personām no
50 Ls līdz 1000 Ls, juridiskām
personām – no 50 Ls līdz 5000
Ls.
Par neskaidriem jautājumiem,
kas saistīti ar būvniecības procesu, griezties Balvu novada
pašvaldības Būvvaldē Bērzpils
ielā 1A, Balvos, 31.kabinetā,
tālrunis 64507118.
Āris Kļaviņš,
Būvinspektors

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Balvu evaņģēliski luteriskajai draudzei – 110!

Svētdienas
dievkalpojums
Balvu evaņģēliski luteriskajā
baznīcā bija īpašs, jo šajā dienā

tika atzīmēta draudzes 110 gadu
jubileja un pļaujas svētki.
Šiem notikumiem par godu

dievkalpojumu vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs
Alpe. Dievkalpojuma laikā
bīskaps pateicās par dāsno
ražu, sveica draudzes locekļus
svētkos, uzsverot, ka nav svarīgi,
cik gadu pagājis, kādi laiki
bijuši, bet baznīca ir un paliek
garīgās mājas visiem, kuri vēlas
rast sirdsmieru.
Arī mācītājs Mārtiņš Vaickovskis sveica visus draudzes
locekļus 110 gadu jubilejā,
atzīstot, ka Balvu draudze ir ļoti
mīļa. Līdz ar pļaujas svētkiem
un rudens iestāšanos savu
darbību atsāk Svētdienas skola,
kuru apmeklē mazākie draudzes locekļi. Gan mācītājs, gan
bīskaps bija gandarīti, ka šajā

svētdienā solu rindās bija redzami arī lielāki un mazāki skolas
apmeklētāji.
Baznīcas 110 gadu jubilejai par godu tika izsludināts
zīmējumu konkurss „Attēlo
luterāņu dievnamu”. Konkursa
dalībnieku, lielākoties bērnu,
radītie darbi bija apskatāmi
baznīcā un visi zīmējumu autori
no draudzes vadītāja saņēma arī
garšīgu dāvanu.
Uz 7.oktobra dievkalpojumu
tika aicināti arī īpaši viesi – Balvu novada Domes priekšsēdētājs,
kaimiņu – Viļakas un Kārsavas
draudzes pārstāvji un citi. Andris Kazinovskis, Balvu novada Domes priekšsēdētājs,
sveica luterāņu draudzi svētkos

un pateicās par daudzajām
lūgšanām
par
valsti,
tās
iedzīvotājiem un par veiksmīgo
sadarbību ar Domi. Visiem
draudzes locekļiem vēlēja spēku
un izturību arī turpmāk.
Mācītājs Mārtiņš Vaickovskis
pateicās par labajiem vārdiem
un materiālo atbalstu Balvu novada Domes vadībai, draudzes vadītājam un padomei par
kalpošanu baznīcai, kā arī visai
draudzei par kopīgām lūgšanām,
uzsverot, ka visi cilvēki ir Dieva bērni un lielākā dāvana gan
svētkos, gan ikdienā ir Dieva
svētība.
Lai dzīvojam mierā un
saticībā!

Comenius projekta „ E = M C – Europe = Multiculturalism with
Comenius” nedēļa Balvu novada Stacijas pamatskolā

No 24. līdz 28.septembrim
Stacijas
pamatskolā
notika
Comenius projekta nedēļa, kurā
piedalījās skolotāji no sadarbības
skolām - Ysgol Gynradd Gymraeg skola Kērfili (Velsā Lielbritānija), Gaelscoil de hIde
skola Fermojā ( Īrija) un Zespół
Szkół skola Krolovkā (Polija).
Viesošanās laikā ārzemju
viesiem
bija
daudzpusīgas
iespējas
iepazīt
Latvijas
izglītības sistēmu. Vispirms
ciemiņi apmeklēja PII „Ieviņa”
un bija patīkami pārsteigti par
skaistajām telpām, jaukajiem
bērnu darbiņiem. Savukārt Stacijas pamatskolā skolotājiem tika
parādīta prezentācija par skolas
tradīcijām, viņi iepazinās ar skolas kolektīvu, apmeklēja klases
un, protams, bija pārsteigti par
nelielo skolēnu skaitu klasēs,
jo sadarbības skolās ir 25 –
30 skolēni klasē. Taču jāņem
vērā, ka ārzemju pamatskolās
nereti viens skolotājs māca

visus priekšmetus (reizēm ir
sporta un mūzikas skolotāji),
turklāt mācību priekšmetu ir
mazāk, to programmas ir daudz
vienkāršākas un mācības notiek nelielu, integrētu projektu
veidā, kā arī pastāv īpaša atbalsta skolotāju komanda skolēniem
ar mācīšanās grūtībām. Savukārt
Latvijā pastāv mācību priekšmetu
sistēma ar atsevišķiem standartiem un programmām un ir daudz
stingrākas prasības skolotāju
tālākizglītībai. Viesi ar interesi klausījās Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājas I.
Tiltiņas stāstījumu par izglītības
sistēmu Latvijā un Balvu novadā.
Kolēģiem patika sākumskolas
skolotājas G. Pugejas sagatavotā
prezentācija par eTwinning projektu „Tell me your legend”,
kas iekļuva „Nacionālās Balvas
2011” finālā, un viņi centīsies
iepazīt šo vienkāršo un aizraujošo
Eiropas skolu sadarbības pro-

grammu. Ārzemju skolotāji ļoti
priecājās par iespēju iepazīt Balvu Mākslas skolas un Mūzikas
skolas darbības principus, kā arī
vērot pūtēju orķestra „Balvi”
mēģinājumu.
Stacijas pamatskolā ciemiņi
noskatījās koncertu, kurā ar
dziesmām, mūzikas skaņdarbiem,
dzejoļiem angļu valodā un neparasto plastmasas un avīžu tērpu
demonstrēšanu viņus priecēja
skolas audzēkņi. Viesus ļoti
pārsteidza Kubulu kultūras
namā speciāli viņiem veltītais
pašdarbības kolektīvu koncerts,
kurā piedalījās garīgo dziesmu
ansamblis „Vakarblāzma”, Zitas Kravales vadītie trīs tautisko
deju kolektīvi, senioru dāmu
deju kopa „Rūta” un jauktais
vokālais ansamblis. Ārzemju
skolotāji atzina, ka latvieši var
būt patiesi lepni par savu kultūru
un savu valsti.
Vizītes laikā notika projektā
iesaistīto skolu prezentācijas par
paveikto darbu tēmās „Tautas
folklora”. Stacijas pamatskolas
4.klases skolēni bija sagatavojuši
nelielus iestudējumus par latviešu
tautas pasaku „Vecīša cimdiņš”,
poļu tautas teiku „Vāvela kalna
pūķis”, īru tautas teiku „Līru
ģimene” un velsiešu tautas teiku
„Stāsts par svēto Dāvidu”. Tika
pārrunāta skolēnu savstarpējā
komunikācija. Pagājušajā mācību
gadā tā notika ar interneta programmas SmileyTalk palīdzību,
kas diemžēl neapstiprināja uz
to liktās cerības. Tāpēc šogad
skolēni izmantos vēstuļu pastu.
Stacijas pamatskolas 4.klases
skolēni sazināsies ar Velsas skolas bērniem, 5.un 6. klašu skolēni

Tikšanās ar dzejnieci Annu Rancāni
Ieskandinot Grāmatu svētkus,
kuri notiks jau 19.oktobrī, Balvu
Centrālajā bibliotēkā 10.oktobrī
pulcējās dzejas mīļotāji, lai tiktos
ar dzejnieci Annu Rancāni.
Tikšanās noritēja vieglā,
nepiespiestā gaisotnē. Dzejniece lasīja savu dzeju no jaunā
dzejoļu krājuma „Pylni kārmani
dabasu”..bezdelīgu pasts”, kurš
ir sarakstīts divās valodās –
latviešu un latgaliešu un tam ir
divi vāki. Kā teica dzejniece,
grāmatai ir soltīs gols un siltīs

gols, un nav grūti iedomāties,
ka siltīs gols ir dzeja latgaliešu
valodā, kas Annai ir tuvāka.
Dzejniece pastāstīja, ka šis
gads bijis atgriešanās pie dzejas, jo posmā pirms tam dzejoļi
rakstījās mazāk. Un jaunais,
pelēcīgais (tikai no ārpuses)
dzejoļu krājums ir kā slieksnis
no intensīvās rakstīšanas uz atkal
intensīvu rakstīšanu. Anna atzina, ka viņa raksta to, kas patīk.
Tikšanās reizē atklājās arī
interesants fakts – dzejniecei An-

– ar Polijas skolas bērniem, bet
7.un 8.klašu skolēni – ar Īrijas
skolas bērniem. Kopā ar projekta kolēģiem tika precizēts veicamo aktivitāšu saraksts tēmās
„Radošie stāsti” un „Tautas dejas” periodam no 2012. gada oktobra līdz 2013.gada martam, kad
notiks nākošā kopīgā sanāksme
Polijā.
Stacijas pamatskolā ārzemju
skolotājiem tika dotas iespējas
iepazīt dažādas skolas tradīcijas
arī klātienē. Viesi ar interesi
aplūkoja skolēnu mājturības
darbus, zinātniski pētnieciskos
darbus un neparasto rudens
dārzeņu izstādi. Ar milzīgu
azartu un prieku ciemiņi iepirkās
skolas Miķeļdienas tirdziņā un
cieši apņēmās organizēt tādu
pasākumu arī savās mācību
iestādēs. 8.klases skolnieces L.
Supes pagatavotie mazie lācīši,
sunīši u.c. tika „izķerti” momentā
un poļu skolotāji veica arī nākošo
pasūtījumu Polijas vizītei.
Ārzemju viesi tikās ar Balvu
novada domes priekšsēdētāju
Andri Kazinovski, kurš pastāstīja
par Balvu novadu. Ciemiņi devās
ekskursijā pa Balvu pilsētu,
iepazinās ar Balvu novada muzeja ekspozīcijām un ārkārtīgi
priecājās ar iespēju satikt pilsētas
simbolus – Balvu Vilku un Lāču
dārza saimnieku Lāci. Skolotāji
apmeklēja arī Balvu pamatskolu, kur iepazinās ar Comenius
projekta „Kopā tradīcijās - kopā
nākotnē” materiāliem.
Ārvalstu pedagogi ar interesi piedalījās pērļošanas
iemaņu apguvē skolotāju I.
Voicišas un I. Keišas vadībā.
Atzīmējot Eiropas valodu di-

enu, ciemiņi kopā ar sadarbības
klašu skolēniem mācījās un arī
paši mācīja savu tautu rotaļas,
dziesmas un skaitāmpantus, kā
arī atbildēja uz bērnu sagatavotajiem jautājumiem.
Vizītes laikā skolotājiem
tika organizētas arī interesantas
ekskursijas. Ciemiņi skatīja Latgales lepnumu – Aglonas baziliku, Aglonas Kristus Karaļa kalnu
un mākslinieces J. Mihailovas izveidoto Leļļu muzeju un
Miniatūrkaraļvalsti Preiļos. Viņi
bija ārkārtīgi sajūsmināti par ātro
un efektīvo iespēju pārvērsties
izsmalcinātās
princesēs
un
prinčos! Kopīgā ekskursijā
Stacijas pamatskolas skolotāji un
viesi iepazina slepenos padomju
laika bunkurus Līgatnē, vizinājās
ar gaisa tramvaju pāri Gaujai
un apskatīja Turaidas muzeja
rezervātu. Ārzemju skolotāji
priecājās arī par rezervētajām
naktsmītnēm Vecrīgā „Ekes
konventā” un iespēju iepazīt Latvijas galvaspilsētu.
Comenius nedēļa Stacijas
pamatskolā paskrēja ātri, taču vēl
joprojām ārzemju kolēģi raksta
sajūsmas pilnas vēstules, kurās
izsaka patiesu pateicību par lieliski organizēto, notikumiem un
iespaidiem bagāto vizīti.
Arī projekta koordinatore G.
Pugeja saka LIELU PALDIES
visiem, kas palīdzēja organizēt
un vadīt Comenius nedēļu Stacijas pamatskolā!

nai Rancānei nav vairāku pašas
rakstīto dzejas krājumu, jo bieži
nācies grāmatas dāvināt. Dzejniecei izdoti vairāki dzejoļu
krājumi: Lūgšana mājai (1982),
Piektdiena (1986), Advente
(1991),
Aizlūgums
(1997),
Svētdiena (2001), Zīmes (2005),
izlase Saules kalponīte (2005) un
jaunais dzejoļu krājums „Pylni
kārmani
dabasu”..bezdelīgu
pasts”.
„Cilvēkam dzeja nepieciešama
kā dzeltena kļavas lapa uz tumša,

pielijuša asfalta”, ar šādiem
vārdiem bibliotēkas vadītāja
Ruta Cibule aicināja dzejnieci
nolasīt kārtējās dzejas rindas
pēc priekšnesumiem, ko sniedza
Balvu Amatniecības vidusskolas
meiteņu ansamblis.
Tikšanās noslēdzās ar kopīgu
dziesmu „Skaidro volūda”, kuras
teksta autors ir Anna Rancāne.
„Tas ir tas, kas paliks pēc manis
un par to man ir liels gods”, teica
dzejniece.

Par raksta saturu ir atbildīga
tikai Stacijas pamatskola, raksts
neatspoguļo ne Eiropas Komisijas, ne Valsts izglītības aģentūras
viedokli.
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Skolotājs, kurš darbojas arī uzņēmējdarbības sfērā

Saruna ar Ēriku Kanaviņu,
kurš ir spējis apvienot divas
profesijas un spēj strādāt gan
skolotāja amatā, gan nodarboties ar uzņēmējdarbību.
Jebkurš
Balvu
novada
iedzīvotājs zina, ka esat plosta
„Vilnītis” īpašnieks, bet vai
daudzi zina, ka jūsu amats ir
skolotājs?
Domāju, ka par to iedzīvotāji
ir informēti, jo astoņus gadus tiku
nostrādājis Balvu Amatniecības
vidusskolā.
Kurā skolā pašlaik strādājat
un kādu priekšmetu pasniedzat?
Nu jau ceturto gadu strādāju
Tilžas internātskolā. Pasniedzu
galdniecību. Mani audzēkņi ir
jaunieši, kuri ieguvuši devītās
klases izglītību, un vēl aizvien vēlas turpināt mācības
šajā profesijā. Pozitīvi ir tas, ka
jaunieši saprot to, ka diploms
galdnieka profesijā var būt
noderīgs.
Kur pats esat mācījies?
Esmu dzimis un savu bērnību
pavadījis Balvu pagastā. Mans
tēvs un vectēvs nodarbojās ar
dažādiem koka apstrādes darbiem, gatavoja koka mucas, nebija
sveša guļbūvju izgatavošana, kā
arī gatavoja dažādas saimniecības
lietas. Mans pirmais darbmācības
skolotājs bija Grigorijs Kudr-

javcevs. Arī viņš man radīja interesi par galdniecību. Sākotnēji
šo nodarbošanos uztvēru kā interesantu hobiju. Līdz saņēmu
uzaicinājumu kļūt par skolotāju
Balvu Amatniecības vidusskolā.
Piedāvājumam piekritu, un tajā
gadā ieguvu mēbeļu, galdnieka
amata meistara diplomu.
Jūs nodarbojaties arī ar
uzņēmējdarbību. Vai varat par to
pastāstīt sīkāk?
Nodarbojos ar galdniecībupieņemu
dažāda
veida
individuālos pasūtījumus. Veidoju dažādus kokgriezumus,
mēbeles, kāpnes, durvis, norādes,
izkārtnes un citus izstrādājumus.
Kā arī nodarbojos ar restaurācijas
darbiem. Esmu Balvu novada
„Amatu darbnīcas” īpašnieks
jau astoņus gadus. Tur atrodas arī mana darbnīca. Esmu
saimnieciskās darbības veicējs.
Strādāju viens, pasūtījumu izpilde ir diezgan ilga, jo man svarīgi
ir savu darbu paveikt kvalitatīvi.
Izstrādājumiem izmantoju tikai vietējo kokmateriālu. Katrs
darbs man ir nozīmīgs. Īpaši atceros, kad Alūksnes Nacionālie
bruņoties spēki visā Latvijā
meklēja meistaru viņu emblēmas
izgatavošanai. Līdz atrada mani,
emblēmu viņiem tiku izgatavojis. Atbildīgs pienākums bija

Briežuciema pagasta senā krucifiksa atjaunošana. Balvu pilsētā
atrodas vairāki mani darinājumi.
Arī „Lāča dārzā” esošās koka
skulptūras – lāčus esmu gatavojis es pats. Lai tiktu izgatavoti
un izstādīti šie lāči, tiku rakstījis
projektu. Senā leģenda par to,
ka barona laikā dārzā būrī turēts
lācis iedvesmoja arī mani. Un
tā tapa vairākas lāču skulptūras,
kuras priecē „Lāča dārza”
apmeklētājus.
Amatu darbnīca arī atrodas šajā dārzā. Tā kalpo kā
tūrisma
objekts.
Tūristiem
piedāvāju
iespēju
pašiem
savu roku iemēģināt kalšanā
un laimes liešanā. Interesanta
nodarbe ir „bada pankūku”
pagatavošana. Tāpat iespējams
pamēģināt šūt ar Ziņgeri. Amatu
darbnīcu apmeklēt izvēlējušies
jaunlaulātie,
kuriem
tiek
piedāvātas šīs pašas aktivitātes un
papildus baļķa zāģēšana ar 200
gadus vecu zāģi, un šaušana ar
lielgabalu, kurā tiek salādēti visi
netikumi, kurus izšauj nebūtībā.
Man prieks, ka tūristi pozitīvi
vērtē Balvu pilsētu, ir patīkami
klausīties labas atsauksmes.
Esmu arī plosta „Vilnītis”
kapteinis. Pēc šī pakalpojuma
ir liels pieprasījums. Strādāju
vasaras sezonā, un vēl nedaudz
rudenī, laikā no maija līdz pat
oktobra sākumam. Viena brauciena laikā „Vilnītī” iespējams
uzņemt 15 cilvēkus. Strādāju gan
pasākumos, gan tad, ja pieteikti
individuālie pasūtījumi. Gada
laikā „Vilnītis” pa Balvu ezeru
nokuģo 1000 kilometrus.
Kā jums izdodas apvienot
skolotāja
amatu
ar
uzņēmējdarbības sfēru?
Cenšos apvienot tā, lai neciestu neviens no maniem
pienākumiem. Vēroju kāds
ir darba apjoms kopumā. Ja
nepieciešama brīvdiena otra darba pienākumu izpildei, atļaujos

to, bet tas ir ļoti, ļoti reti. Visu
apvienoju, strādāju un cenšos.
Kā jūs domājat vai šīs nodarbes sekmē viena otru?
Abas
nodarbes,
gan
galdniecība, gan uzņēmējdarbība
sekmē viena otru, jo pamatā
abas ir saistītas ar kokmateriālu
apstrādi.
Vai jums kā šāda amata
lietpratējam ir kāds sekotājs?
Mans sekotājs ir balvenietis,
arī kolēģis Tilžas internātskolāNauris Pomers. Šis cilvēks ir gan
skolotājs mājturībā, gan darbojas
uzņēmējdarbības sfērā saistībā ar
specifisku dekoru izgatavošanu
no koka . Interesanti, ka Naura vectēvs bija mans pirmais
darbmācības skolotājs. Naurim
cenšos dot noderīgus padomus,
kuri viņam būtu nepieciešami
turpmākajā
profesionālajā
izaugsmē.
Ar kuru no saviem sasniegumiem jūs lepojaties visvairāk?
Vislielākais mans dzīves
sasniegums ir meistara diplomdarba
aizstāvēšana.
Tajā
gadā izveidojās situācija, kad
diplomdarbu
aizstāvēt
bija
nepieciešams gan man, gan
maniem skolēniem. Tas bija
smags laiks, jo nepieciešams bija
palīdzēt gan saviem audzēkņiem,
gan cīnīties pašam ar savu darbu. Aizņemtības dēļ, sasniedzu
savdabīgu rekordu- netiku gulējis
trīs diennaktis. Bet pēc diploma
saņemšanas nevarēja aprakstīt
to, kam bija lielāks prieks, vai
man, vai maniem skolniekiem.
Laikam esmu stingrs skolotājs,
bet lepojos ar tiem saviem
skolēniem, kuri tagad ir kļuvuši
par veiksmīgiem uzņēmējiem un
strādā lielās firmās. Tāpat lielu
gandarījumu manā dzīvē radīja
prakses izbraukumi kopā ar saviem skolniekiem vasaras mēnešos.
Esam bijuši gan Ates dzirnavās,
gan Mazsalacā, Jaunannā un citur. Skolēni veica dažādus dar-

bus, piemēram, Ates dzirnavās
„Mīlestības saliņā” esošo namiņu
cēla mani audzēkņi. Bija prieks
ar viņiem kopā strādāt.
Vai savā ikdienas darbā saskaraties arī ar problēmām?
Jā, jo ne vienmēr viss var
būt veiksmīgi. Domāju, ka visi
amatnieki mēdz saskarties ar
vienu problēmu. Ja senlatvieši
zināja, kad un kurā laikā katrs
koks ir cirsts, tad mēs amatnieki, iegādājoties kokmateriālu to
nezinām. Līdz ar to, piemēram,
izgatavojot ēkām durvis, nav
iespējams paredzēt kā tās kalpos vai materiāls neplaisās un
turēsies kā pienākas. Tāpat mēdz
lūzt arī tehnika. Pašlaik notiek
„Vilnīša” remontdarbi, lai tas
nākamajā sezonā varētu atsākt
savu darbību.
Un kā jūs domājat par
turpmākajām nākotnes vīzijām,
uz kuru pusi nosvērsies svaru
kausi-vai jūs paliksiet strādāt tikai kā skolotājs, vai turpināsiet
darboties tikai kā uzņēmējs?
Daudz ko nosaka finansiālais
atalgojums.
Skolotājiem
mūsdienās ir mazas algas. Bet arī
ražot izstrādājumus nepārtraukti
masveidā es nevarētu, jo tas
priekš manis būtu pārlieku
vienmuļš darbs. Vēlos pateikties arī Balvu novada pašvaldībai
par piešķirto atbalstu „Vilnīša”
uzturēšanai. Par darbu kopumānelielas nākotnes vīzijas par
dažādu jauninājumu ieviešanu
pastāv.
Ko jūs gribētu novēlēt
jūsu
amatā
strādājošiem
iedzīvotājiem?
Skolotājiem vēlu izturību, jo
skolotāja darbs nav vienkāršs.
Uzņēmējiem
vēlu
turpināt
meklēt jaunas idejas, lai notiktu nepārtraukta Balvu novada
attīstība. Tiem, kas vēlas uzsākt
darboties uzņēmējdarbības sfērā,
iesaku nebaidīties riskēt, jo nekas
pats no sevis nenotiek.

Auto orientēšanās Balvu novadā Balvu Kultūras un atpūtas centrs 2012/2013.g.
sezonā piedāvā darboties pulciņos un kursos

13.oktobrī notika pirmās
atklātās Balvu novada auto
orientēšanās sacensības. Tās
organizēja Balvu sporta centrs. Sacensību vadītājs Ingus
Zaharāns pirms sacensībām
dalībniekus informēja par noteikumiem un norises kārtību.
Distancē Balvu pilsētā un Kubulu pagastā tika izvietoti 14
kontrolpunkti, kuri visi izvēles
kārtībā bija pēc iespējas ātrāk
jāatrod. Lai netiktu pārkāpti ceļu
satiksmes noteikumi, trasē bija
arī policijas ekipāžas.
Pirmajās
sacensībās
dalībnieku skaits bija neliels.
Piedalījās piecas ekipāžas "Rakstiņi", "Svilpova", "Jurlo", "Zaļā varde" un atsevišķā

kategorijā ar lielāku dalībnieku
skaitu - "Trīs tankisti un lācis".
Pēc finiša un rezultātu
apkopošanas
noskaidrojās,
ka savā kategorijā uzvarējusi
komanda "Zaļā varde" - Kristofers Tjunītis ar līdzbraucēju
Gvido Laminski. Arī "Trīs tankisti un lācis" - Līga Annuškāne,
Sergejs Eizāns un Ravita Gailāne
tika atzīti par uzvarētājiem savā
klasē. Uzvarētāji saņēma kausus,
bet visi pārējie - medaļas. Labākā
rezultāta īpašnieki trasē pavadīja
nepilnas 50 minūtes un nobrauca
apmēram 30 kilometrus.
Sacensību rīkotāji izteica
cerību, ka nākamreiz interese būs
krietni lielāka.

TAUTAS
PŪTĒJU
ORĶESTRIS “BALVI”
(mākslinieciskais vadītājs,
diriģents Egons Salmanis)
pirmdienās,
ceturtdienās
plkst.19:00 Mūzikas skolā
BALVU TAUTAS TEĀTRIS
(mākslinieciskā
vadītāja,
režisore Vaira Resne)
Mēģinājumi
trešdienās,
ceturtdienās
VĀJREDZĪGO BIEDRĪBAS
DRAMATISKĀ KOPA “REDZĒT
AR SIRDI”
(režisore
Vaira
Resne),
pirmdienās plkst. 10-14
7.-9.klašu DEJU KOLEKTĪVS
“RIKA”
(mākslinieciskais
vadītājs
Agris Veismanis)
otrdienās no plkst.17:30
JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVS
“RIKA”
(mākslinieciskais
vadītājs
Agris Veismanis)
otrdienās plkst. 19:00
DEJU KOPA “NEBĒDA”
(mākslinieciskais
vadītājs
Agris Veismanis)
ceturtdienās plkst.19:00

SENIORU DEJU KOPA
“LUSTE”
(mākslinieciskā vadītāja Inta
Sleža)
trešdienās plkst.18:30
JAUKTAIS
KORIS
„EZERKRASTS”
(mākslinieciskā
vadītāja,
diriģente Anastasija Ločmele)
pirmdienās
plkst.17:00,
trešdienās plkst.17:30
JAUKTAIS KORIS
(mākslinieciskais vadītājs,
diriģents Uldis Kokars)
Katru otro otrdienu no
plkst.19:00
SENIORU
KORIS
“PĪLĀDZIS”
(diriģente Liene Akmeņkalne)
otrdienās
no
plkst.17:00-19:00, ceturtdienās
plkst.18:00
ROKDARBNIEČU
PULCIŅŠ “MEŽĢIS”
(atbildīgā Skaidrīte Šnepere)
trešdienās plkst.17:00
BĒRNU DZIEDĀŠANAS
STUDIJA (4-7 gadi)
(pedagoģe Iluta Tihomirova)

trešdienās plkst.16:00 un
sestdienās
EIROPAS DEJU KOPA
„ATVASARA”
(vadītāja Lūcija Jermacāne)
pirmdienās plkst.18:00
PIRMSKOLAS
VECUMA BĒRNU TAUTU DEJU
PULCIŅŠ
(vadītāja Anita Strapcāne,
2013.gadā Zane Meijere)
ceturtdienās plkst. 17:30
JAUKTAIS VOKĀLAIS
ANSAMBLIS
(vadītāja Liene Akmeņkalne)
pirmdienās plkst.19:30
ĀRSTNIECISKĀ
VINGROŠANA
(maksas
nodarbības)
(fizioterapeite Rita Saleniece)
trešdienās un piektdienās
plkst.17:45
EKSOTISKO
DEJU
GRUPA „SAMIA” (maksas
nodarbības)
(vadītāja Ilze Leišavniece)
pirmdienās, ceturtdienās no
19:30
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Balvos jauni gaismas objekti

Lai saudzētu apkārtējo vidi
un attīstītu Balvu novadu par
„zaļi domājošu”, Balvu novada
pašvaldība startēja Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
finansētajā projektu konkursā
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā", kura ietvaros arī
tiek realizēts projekts Nr. KPFI13/25„Gaismas objektu nomaiņa
Balvos”.
Projektā paredzētie būvdarbi
noslēdzās 30.septembrī, kā
rezultātā esošie gaismas objekti
tika nomainīti uz 52 jauniem
LED gaismekļiem, kas sekmēs
oglekļa dioksīda emisiju, kā
arī elektroenerģijas patēriņa
samazināšanos, no gaismekļu
nomaiņas un no apgaismojuma
līmeņa regulēšanas. Šādas jaunās
lampas uzstādītas Celtnieku,
Ķiršu, Rūpniecības, Pilsoņu un
Ziedu ielas posmos.
1.oktobrī
SIA
„Vides
investīciju fonds” pārstāvji kopā
Balvu novada pašvaldības izpilddirektori Intu Kaļvu, projekta
vadītāju Andri Vrubļevski un
būvfirmas pārstāvi veica projekta dokumentācijas pārbaudi,
apsekojot arī jaunos gaismas
ķermeņus
objektā.
Nekādi
pārkāpumi projekta realizācijā
netika
konstatēti.
Jaunie
gaismekļi ielas apgaismo labi un
atbilstoši mūsdienu apgaismojuma prasībām un būvnormatīvos
noteiktām klasēm.

Vēl var paspēt ielēkt vilcienā „Daudzdzīvokļu
māju renovācija”
Vēl ir iespējams sakārtot
daudzdzīvokļu mājas ar Eiropas Savienības atbalstu 50%
apmērā, bet, ja vismaz 10% no
dzīvokļu īpašniekiem uz projekta
iesnieguma iesniegšanas dienu
ir maznodrošinātas personas
statuss, tad - 60%. Renovācijas
projektam
var
pieteikties
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība,
(biedrība, dzīvokļu īpašnieku
sabiedrība vai profesionāls
apsaimniekotājs, pilnvarota persona) kurai:
- mājas būvniecība uzsākta
pirms 1993. gada (ieskaitot) un tā
ir nodota ekspluatācijā līdz 2002.
gadam (ieskaitot);
- māja ir sadalīta dzīvokļu
īpašumos un vienam īpašniekam
pieder ne vairāk kā 20% no
kopējā dzīvokļu īpašumu skaita;
- mājā esošo neapdzīvojamo
telpu (komerctelpu) platība
nepārsniedz 25% no dzīvojamās
mājas kopējās platības.
Renovēt māju nenozīmē,
ka mājai apkārt tiek aplikts tikai „kažoks”. Projekta ietvaros
var sakārtot pilnībā visu māju

(izņemot aukstā ūdens sistēmu
un kanalizāciju):
- energoaudita, tehniskās
apsekošanas, būvniecības izmaksu
tāmes,
būvprojekta
vai vienkāršotās renovācijas
dokumentācijas
izstrādāšanas
izmaksas un tehniskā projekta
ekspertīzes izmaksas,
- projekta dokumentācijas
sagatavošana
un
projekta
būvuzraudzības
un
autoruzraudzības izmaksas,
- sekojošas būvdarbu izmaksas:
• sienu, bēniņu, pagrabtelpu
griestu siltināšana,
• logu
nomaiņa
vai
atjaunošana( ne tikai kāpņu
telpu, bet arī dzīvokļu),
• kāpņu telpas remonts, ja tiek
veikti energoefektivitātes darbi kāpņu telpā (nepārsniedzot
5% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām);
• siltumapgādes un karstā
ūdens
sadales
sistēmas
renovācija vai rekonstrukcija;
• ventilācijas sistēmas izveide,
renovācija vai rekonstrukcija;
• jumta remonts vai nomaiņa;

• neparedzētie
izdevumi
(nepārsniedzot
5%
no
projekta
dokumentācijas
s a g a t a v o š a n a s ,
būvuzraudzības
un
autoruzraudzības, kā arī
būvdarbu izmaksu summas).
Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais
ERAF finansējums – ne vairāk
kā 35 lati uz vienu dzīvojamās
mājas kopējās platības m2.
2012.gada 31.oktobrī notiks
seminārs par māju renovācijas
uzsākšanu, procesu un atbalstu. Seminārā piedalīsies arī
māju pārvaldnieki, kuri jau ir
renovējuši savas mājas ar ERAF
līdzfinansējumu.
Cienījamie
dzīvokļu
īpašnieki, lūdzu atnāciet, būs
iespēja uzzināt ko jaunu, uzdot
jautājumus un saņemt atbildes
uz interesējošiem jautājumiem.
Atcerēsimies,
ka
mājas
sakārtotība ir dzīvokļu īpašnieku
rokās.
Valentīna Fedulova,
Īpašumu apsaimniekošanas
un tehniskā nodrošinājuma
nodaļas vadītāja

Seminārs par daudzdzīvokļu māju siltināšanu
LR
Ekonomikas
ministrija
sadarbībā
ar
Latgales plānošanas reģiona ES
struktūrfondu
informācijas
centru š.g. 31.oktobrī Balvos, Kultūras un atpūtas centrā,
plkst.10:00, rīko semināru "Atbalsts daudzdzīvokļu māju
siltināšanai".
Semināru darba kārtība:
• 9:30 - 10:00 Semināra
dalībnieku reģistrācija
• 10:00 – 10:10 Balvu novada
Domes pārstāvja uzruna
• 10:10 – 10:30 Kā organizēt

daudzdzīvokļu mājas
siltināšanu? Inese Bērziņa,
Ekonomikas ministrija
• 10:30 – 11:10 Programmas „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” pamatnosacījumi.
Kārlis Bērenfelds, Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra
• 11:10 – 11:30 Biežāk pieļautās
kļūdas projektu sagatavošanā
un to ieviešanā. Kārlis
Bērenfelds, Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra

• 11:10 – 11:30 Biežāk pieļautās
kļūdas projektu sagatavošanā
un to ieviešanā. Kārlis
Bērenfelds, Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra
• 11:30 – 12:00 Svarīgākais par
renovācijas procesu. Inese
Bērziņa, Ekonomikas ministrija
• 12:00 - 12:20 Pieredze
siltināšanas projekta īstenošanā
• 12:20 – 12:50 Finanšu
piesaiste daudzdzīvokļu māju
siltināšanai AS „SEB banka”
• 12:50 – 13:15 Jautājumi un
atbildes.

Interaktīvā
mācību
programma
jauniešiem „Tu vari vairāk!” Balvos
SIA
„Latvijas
Lauku
konsultāciju un izglītības centra”
Balvu nodaļa no šī gada 25.jūlija
līdz
15.augustam
īstenoja
Valsts Lauku tīkla pasākumu
„Atbalsts lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai”
ar mērķi aktivizēt jauniešus,
kuri vēlas mācīties un uzsākt,
vai attīstīt savu uzņēmējdarbību
laukos, kā arī informēt un
izglītot lauku jauniešus par
uzņēmējdarbībā
sniegtajām
iespējām. Pasākumā piedalījās
jaunieši vecumā no 18 - 30 gadiem.
Pirmā
pasākuma
diena
jauniešiem
tika
organizēta
kā informatīvā diena, kuras
laikā tika sniegta informācija
par pasākuma gaitu, noteikumiem un gaidāmo rezultātu.
Jaunieši tika informēti par
iespēju piedalīties SIA „LLKC”
organizētajā konkursā „Laukiem
būt!”. Visas informatīvās dienas garumā dalībniekiem bija
iespēja uzzināt par finansējuma
piesaistīšanas iespējām laukos biznesa uzsākšanai, uzdot
jautājumus bankas pārstāvei.
Par uzņēmējdarbības veidiem, formām, sabiedriskajām
aktivitātēm
laukos,
citiem
finansējuma
piesaistīšanas
instrumentiem
stāstīja
SIA
„LLKC” Balvu nodaļas darbinieki. Jaunieši uzzināja labas
prakses piemērus un projektu
pieredzi no jaunā lauku uzņēmēja
un biedrības pārstāves.
Interaktīvai
programmai
jauniešiem „Tu vari vairāk”
pieteicās septiņi jaunieši no Balvu un Rugāju novadiem. Mācības
norisinājās augustā četras dienas.
Pirmajā
mācību
dienā
komandu attīstības treneris Māris
Resnis jauniešiem radīja brīvu
un atraisītu atmosfēru, kuras
laikā viņi iepazina viens otru,
izveidoja komandu, uzzināja,
ka veiksmīgas uzņēmējdarbības
pamatā ir laba ideja, virzīja
to darbībā un izstrādāja ideju
attīstības stratēģiju.
Otrajā mācību dienā Balvu nodaļas uzņēmējdarbības
konsultante
Liene
Ivanova jauniešiem stāstīja par
uzņēmējdarbības pamatiem un

ražošanas resursiem. Turpinot
iesākto tēmu par ideju, diskusiju rezultātā jaunieši uzzināja,
ka idejas attīstības pamats ir
veiksmīgs biznesa plāns. Teorija
nepārtraukti mijās ar praktiskiem
piemēriem no uzņēmumu ikdienas saimnieciskajā darbībā.
Mācību dienas otrajā pusē tika
uzsākta idejas tālāka attīstība
rīcības plānā.
Trešajā
dienā
Balvu
Konsultāciju biroja vecākā
grāmatvede
Adrija
Šmate
iepazīstināja
jauniešus
ar
grāmatvedības
pamatiem.
Tika iztirzāta nodokļu bāze un
likumdošana. Ar praktiskiem
piemēriem dalībnieki centās
izprast grāmatvedības dokumentu aizpildīšanu, kopīgi diskutējot
un veicot praktiskos uzdevumus.
Šīs zināšanas nepieciešamas gan
biznesa plāna gatavošanai, gan
uzņēmējdarbības
uzsākšanai
un veikšanai. Dienas gaitā
jauniešiem bija iespēja uzdot
jautājumus un konsultēties ar
uzņēmējdarbības
konsultanti
Lieni Ivanovu par biznesa plānu
izstrādi. Notika individuāls darbs
ar katru dalībnieku.
Mācību noslēgumā vēl tika
noskaidroti dažādi jautājumi.
Diskusijā – Jaunieši laukos
(World Cafe princips) aktīvi
piedalījās visi jaunieši un vēlāk
katrs
pasākuma
dalībnieks
prezentēja savu rīcības plānu.
Prezentācija
izvērtās
par
aizraujošu pasākumu, kura laikā
ikvienam bija iespēja analizēt
dzirdēto un redzēto. Pasākuma
rīkotāji bija patīkami pārsteigti
par jauniešu aktivitāti, ideju
pārbagātību un vēlēšanos palikt laukos, lai uzsāktu savu
uzņēmējdarbību. Biznesa ideju
daudzveidība un to pasniegšanas
kvalitāte liecina par jauno cilvēku
daudzpusīgo domāšanu un prasmi izmantot mācībās iegūtās
zināšanas. Jaunieši prezentēja
idejas par dažādām jomām –
zemeņu audzēšana, specializētās
literatūras
tulkošana,
kempingi un atpūta dažāda vecuma cilvēkiem, pasākumu
organizēšana un masāža bērniem
lauku teritorijā.

Saglabās Balvu policijas
dežūrdaļu
Vasaras vidū Balvu policijas
priekšnieks Dz.Čerbakovs bija
lūdzis mūsu pašvaldības vadītāju
atbalstīt policijas dežūrdaļas
saglabāšanu, jo notika diskusijas par tās iespējamu slēgšanu.
A.Kazinovskis ar pamatotu
vēstuli vērsās pie iekšlietu ministra.
Atbildot uz Balvu novada
Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska vēstuli, kurā bija izteikts lūgums izvērtēt jautājumu par
Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Balvu iecirkņa Atbalsta
punkta saglabāšanu, LR iekšlietu
ministrs R.Kozlovskis informē,
ka Balvu punkta, kas darbojas diennakts režīmā, slēgšana netiek

plānota, jo Balvu iecirkņa darba
laika organizācijas izmaiņas un
iecirkņa darba nodrošināšana tikai darba dienās no pulksten 8.00
līdz 16.30, var apdraudēt policijas pamatuzdevuma veikšanu,
proti,
sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanu un noziedzīgu
nodarījumu
novēršanas
un
atklāšanas operativitāti..
Iekšlietu
ministrs
izsaka pateicību Balvu novada
pašvaldībai par ieguldījumu
sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanā Balvu pilsētā un
novadā un par ciešās sadarbības
nozīmi ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu
iecirkņa darbiniekiem.
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Balvos viesojās „Inovācijas busiņš”
Latvijas
investīciju
un
asttīstības aģentūra sadarbojoties
ar Banku augstskolu, jau pērn,
radījuši „Inovācijas busiņu”.
Busiņš apceļo Latvijas pilsētas,
kurās
pieredzējuši
eksperti
sniedz informāciju jauniešiem
par dabaszinātņu praktisko
pielietojumu
un
inovatīvās
uzņēmējdarbības
attīstīšanas
iespējām.

9.oktobrī busiņš viesojās
arī Balvu pilsētā, kā pieturvietu izvēloties Ziemeļvidzemes
Biznesa centru. Tur mobilo ekspozīciju aplūkot bija
devušies skolēni no Balvu
valsts ģimnāzijas, Bērzpils vidusskolas un Tilžas vidusskolas. Ekspozīcija veidota tā,
lai ieinteresētu un iedrošinātu
jauniešus radošu un inovatīvu

jautājumu
risinājumiem
jebkurā dzīves jomā, īpašiuzņēmējdarbībā.
Ekspozīcijas laikā bija iespēja
ne tikai apskatīt eksponātus, bet
arī pašiem veikt dažādus eksperimentus jaunu produktu radīšanā.
Ekspozīcijas apmeklējums ilga
45 minūtes un tas bija bezmaksas.

Tiek izsludināts logo zīmējumu
konkurss „Ražots Balvos”
Ziemeļlatgales Biznesa centrs sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldi ir izsludinājis
logo „Ražots Balvos” zīmējumu
konkursu.
Konkursa mērķis ir izvēlēties
Balvu
novada
uzņēmumu
datu bāzes „Ražots Balvos”
logo, kurš tiks izmantots
prezentācijas materiālos, veidlapu un pasākumu vizuālajā
noformējumā,
vizītkartēs,
reprezentācijas
materiālos
un suvenīros. Logo mērķis
ir atspoguļot un popularizēt
produktus, kuri saražoti Balvu
novadā.
Darbu iesniegšana konkursam turpināsies līdz 2012.gada
1.novembrim,
plkst.12:00.
Zīmējumus iespējams iesniegt

Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Sporta ielā 1.
Konkursā piedalīties iespējams
Balvu novada skolu 9.-12.
klašu audzēkņiem. Vienam
dalībniekam atļauts iesniegt ne
vairāk kā trīs logo darbus. Darbi
iesniedzami uz A4 formāta lapas,
datorgrafikas versijas iesniedzamas gan izdrukas veidā, gan
digitālā formātā CD diskā vai
sūtot uz e-pastiem – ingus.berkulis@balvi.lv vai ilona.nalivaiko@balvi.lv.
Konkursa darbus vērtēs
speciāli izveidota komisija,
kuras sastāvā būs Balvu novada
pašvaldības,
Ziemeļlatgales
Biznesa centra, Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes pārstāvji,

Balvu Mākslas skolas pedagogs
un uzņēmēji. Izvērtējot darbus,
tiks ņemti vērā tādi kritēriji
kā logo vizuālā pievilcība un
uztveramība,
atbilstība
un
sasaiste ar Ziemeļlatgales Biznesa centra idejām un būtību,
tā vizuālais noformējums, krāsu
salikums un pielietojamība.
Pēc
konkursa
rezultātu
apkopošanas, labākās idejas
autors saņems balvu. Balvas
saņems arī trīs labāko darbu autori.
Konkursa nolikums pieejams
Balvu novada mājaslapā www.
balvi.lv, Ziemeļlatgales Biznesa
centra mājas lapā www.zlbc.
lv, Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldē, kā arī Balvu novada
skolās.

Gūst panākumus
sacensībās

6.oktobrī Balvu Sporta skolas
15 peldētāji devās uz pirmajām
šīs sezonas sacensībām Jūrmalā.
Lai arī peldēšanas treniņi baseinā
atsākušies nesen, tomēr rezultāti
sacensībās neizpalika.
Godalgoto 1.vietu 25m brīvā
stila distancē zēniem jaunākajā
vecuma grupā ieguva RAITS
MARKUS ar rezultātu 32,20sek.

Aktīvi sākusies jaunā darba sezona

Līdz ar pirmajām rudens
iekrāsotajām
lapām
katrs
Kultūras un atpūtas centra
kolektīvs atsācis darbību un nāk
klajā ar jaunām, interesantām
idejām.
Arī
Kultūrizglītības
un
nemateriālā mantojuma centra
darbinieki jau kopā saukuši gan
lietišķās mākslas, gan folkloras
kopu un etnogrāfisko ansambļu,
gan deju kolektīvu vadītājus,
lai informētu par Dziesmu un

deju svētku sagatavošanas gaitu,
dotu norādījumus un saskaņotu
turpmākos plānus repertuāra
apguvei, kopmēģinājumiem un
skatēm.
Septembra beigās Kultūras
un atpūtas centra senioru deju
kopa „Luste” koncertēja jauno
Lietuvas dejas draugu pilsētā
Zarasai. Dejotāji šogad iepazinās
festivālā „Eima, eima!” un sekoja uzaicinājums būt kopā ar
„Ežerūnas” dalībniekiem Ute-

nas novada skaistāko lauku sētu
saimnieku godināšanas svētkos,
gadatirgū un tautu deju festivālā
„Mainytinis”. Kā jau festivāla
nosaukums liecina, visi mainījās
dejām, smaidiem un idejām trīs
dienu garumā. Zarasai Kultūras
centra darbinieki bija rūpējušies,
lai „Lustes” dejotāji varētu
gūt jaunas atziņas arī Eiropas
sadraudzības dienas pasākumā,
kurā
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas ietvaros risinājās
ļoti daudzveidīgas aktivitātes –
gan starptautiskais projektu gadatirgus, gan dažādi mākslas un
sporta projekti. Divus vakarus
notika kopīgas deju nodarbības,
kurās Balvu atraktīvie dejotāji
apguva un izdejoja piecas kantrī
dejas, bet dažādos koncertos
lietuviešiem parādījām astoņas
savas iestudētās latviešu dejas.
Jaunā sezona tiešām sākusies
ļoti veiksmīgi, jo deju kopa
„Luste” jau laicīgi gatavojas
sava kolektīva 30 darba gadu
jubilejai, kura tiks svinēta
24.novembrī. Apgūts plašs deju
repertuārs, kuru gribas parādīt
arvien
plašākam
skatītāju
lokam. Un ciemošanās kaimiņu
zemē satuvina dejotājus, ļauj
iepazīties ar citu kolektīvu devumu, citu mentalitāti. Deju kopas
dalībnieki priecājās, ka Zarasai
festivālā tika satikti daudzi labi
kolektīvi no Viļņas, Kauņas, tika
dzirdētas skanīgas kapelas, kuras
Lietuvā joprojām daudzskaitlīgi
muzicē.
Protams, vēl arvien katrs
interesents
var
iesaistīties
mūsu Kultūras un atpūtas centra kolektīvos – dejot, dziedāt,
mežģot! Nāciet, mēs vienmēr Jūs
gaidām!

peldēšanas

1.vietu 50m uz muguras
savās vecuma grupās izcīnīja:
RALFS
KRISTERS
KOKOREVIČS ar rezultātu
46,16sek.
MĀRTIŅŠ
PLEŠS
ar
rezultātu 45,62sek.
2.vietu 50m brasā savās vecuma grupās izcīnīja:
SANDIS LIVZENIEKS ar
rezultātu 57,79sek.
VIKTORS DANIELS GURJANOVS ar rezultātu 55,85sek.
3.vietu 50m brīvajā stilā
savās vecuma grupās izcīnīja:
MARKS
MARKUS
ar
rezultātu 47,23sek.
RALFS
KRISTERS
KOKOREVIČS
3.vietu 100m kompleksā savā
vecuma grupā izcīnīja
MĀRTIŅŠ
PLEŠS
ar
rezultātu 1:46,64sek.

Balvu sportisti pierāda
sacensībās Vācijā
No 28.-30.septembrim notika
" 21 Internationaler Branderburg
Cup 2012 " grieķu-romiešu cīņā
turnīrs Frankfurt(Oder), Vācijā.
Turnīrā piedalījās komandas
no Dānijas, Krievijas, Polijas,
Čehijas, Ungārijas, Latvijas un
Vācijas kopumā 282 dalībnieki
.Sacensības notika trijās vecuma
grupās : A gr -kadeti 1996-1997,
B gr. -1998-1999 , C gr. 20002002 dzimuši.
No Balvu Sporta skolas
piedalījās 2 dalībnieki- Dimitrijs Goļikovs un Vladislava
Baranovs B grupā un 3 dalībnieki

7.

sevi

- Vjačeslavs Naumenka, Edvards
Sārķis, Dāvis Akmens C grupā.
Puišu rezultāti sekojoši:
Vladislavs
Baranovs
svara
kategorijā līdz 34 kg ieguva III
vietu , Dmitrijs Goļikovs svara
kategorijā līdz 58 kg ieguva II
vietu .
Svara kategorijā līdz 34 kg
Vlačeslavs Naumenko ieguva V
vietu un Edvards Sārķis VI vietu
no 16 dalībniekiem, šiem puišiem
šīs bija pirmās sacensības tik
augstā līmeni, kur puiši labi
parādīja savu konkurētspēju.

Sporta deju sacensības

29.septembrī notikušajās sacensībās „Mārtiņrožu laiks” Rīgā Latvijas kausa posmā, Bērni II vecumā ,E4 klasē
II vietu izcīnīja Dagnis Ločmeļs un Dinnija Zača
III vietu izcīnīja Dāvis Karavoičiks un Anete Vigule
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“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 16.oktobris
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Balvu pilsēta
18.oktobrī Jauno grāmatu diena Balvu centrālajā bibliotēkā.
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 sadarbībā ar Zvaigzni ABC un SEB
banku 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.
20.oktobrī plkst.6.00 Balvu ezera kausa izcīņa spiningošanā un
velcēšanā pludmalē pie Balvu Sporta skolas.
25.oktobrī Jauno grāmatu diena Balvu centrālajā bibliotēkā.
27.oktobrī plkst.18.00 Leģendu nakts Balvu muižā „PA
LĀČA PĒDĀM”. No plkst.18.00-21.00 radošās darbnīcas. No
plkst. 21.00 balle. Ģērbšanās - muižas stilā. „Stilīgākajiem”
– pārsteiguma balvas. Vakara gaitā – izstāde, kafejnīca,
pārsteigumi. Dalības maksa Ls 1,-.
2.novembrī plkst.19.00 Brāļu Auzānu un jaunās muzikālās
apvienības „Slavenais Jersikas orķestris” koncerts Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
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
• „Poļu mūsdienu mākslas izstāde” sadarbībā ar Polijas
vēstniecību Latvijā
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!”
• „Skotija. Sajūtas. Svešums.” Kaspara Teilāna fotoizstāde.
Balvu mākslas skolas izstāžu zālē:
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu vasaras plenēra darbu izstāde.

Izglītojošs pasākums par
ﬁzisko aktivitāšu nozīmi

SIA „DCH komanda” organizē izglītojošo
un praktisko bezmaksas 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.
Pasākums notiks 2012. gada 23. oktobrī no
pl.13:00 – 16:00, Sociālajā dienestā, Balvos,
Raiņa ielā – 52, III stāva zālē.
Lūgums pieteikt savu dalību pa tālruni
28674458.

Balvu pagasts
26.oktobrī pasākums cienījama vecuma iedzīvotājiem Balvu pagasta tautas namā.
Briežuciema pagasts
19.oktobrī plkst.14.00 tikšanās ar rakstniekiem Grāmatu svētku
ietvaros Briežuciema tautas namā un Briežuciema bibliotēkā.

Atgādinājums

Krišjāņu pagasts
27.oktobrī plkst. 13.00 pasākums „Tiem, kam pāri 50…”
Krišjāņu tautas namā.

Balvu novada pašvaldības Būvvalde aicina izmantot iespējas un līdz 2012.gada 30.novembrim
bez maksas no Kadastra informācijas sistēmas
dzēst apvidū neesošas palīgēkas.
Īpaša uzmanība jāpievērš mazdārziņu Ezermala-1, Ezermala-2, Verpuļova īpašniekiem, jo kadastra reģistrā ir reģistrētas siltumnīcas kā būves.
Tās var būt sen jau nojauktas.
Datus par savu īpašumu var apskatīt www.kadastrs.lv
Izziņas sagatavošanai jāgriežas Būvvaldē, līdzi
ņemot kadastrālās uzmērīšanas lietas (ja tādas ir).
Tālrunis 64507118, e-pasts – anita.avotina@balvi.
lv.
Pieteikumus aktualizēt datus Kadastra reģistrā
ir iespējams iesniegt jebkurā Valsts zemes dienesta
Klientu apkalpošanas centrā, to adreses atrodamas
Dienesta mājas lapā http://www.vzd.gov.lv/kontakti. Tālrunis informācijai 67038677.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Tilžas pagasts
19.oktobrī plkst.22.00 diskotēka Tilžas kultūras namā.
23.oktobrī izstādes „Rudens manā pagalmā” atklāšana Tilžas
kultūras namā.
26.oktobrī plkst.22.00 balle kopā ar Aināru Lipski Tilžas
kultūras namā.
Līdz 31.oktobrim turpinās foto izstāde „Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls Jelgavā” Tilžas kultūrvēstures izpētes un
tūrisma centrā.
Lazdulejas pagasts
20.oktobrī plkst. 20.00 Eksotiskais vakars Lazdulejas pagasta
saieta namā.
Vīksnas pagasts
17.oktobrī plkst.14.00 „Ideju darbnīca” Vīksnas tautas namā.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

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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