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Apstiprināts projekts “Pīlādzīša“ Kā dzīvo un strādā Igaunijā?
renovācijai
Šogad Balvu novada Dome
izsludināja prioritāru atbalstu pirmsskolas iestādēm.
Visās pirmskolas izglītības
iestādēs veikti pasākumi to
ēku un iekārtu uzlabošanai.
Kā skaists turpinājums ir nesen no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas saņemtais lēmums atbalstīt
projektu „Kompleksi risinājumi ēku energoefektivitātes
uzlabošanai Balvu pirmsskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis”” .
Vides ministrijā nolemts

apstiprināt Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis”
projektu
”Kompleksi
risinājumi ēku energoefektivitātes
uzlabošanai Balvu pirmsskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis””,
nosakot, ka projekta kopējās
izmaksas ir 230 000 lati, no
kuriem 65% jeb 149 500 lati
ir KPFI finansējums un 35%
jeb 80 500 lati – pašvaldības
līdzfinansējums.
Realizējot projektu, tiks
siltināta pirmsskolas izglītības
ēka, būtiski uzlabots tās iekšējais

Iespēja pieteikties
konferencei
un
iegūt sertifikātu

Baltkrievijas pārstāvji gūst
pieredzi Balvu novadā

Ziemeļaustrumu
Mutes
Veselības Centrs sadarbībā
ar Paula Stradiņa Klīniskās
Universitātes
slimnīcas
Zobārstniecības
un
sejas
ķirurģijas centru, kā arī Veselības
Ministrijas veselības veicināšanas
nodaļu un Slimību profilakses
un kontroles centru 6.decembrī
Balvu muižā, Brīvības ielā 47,
organizē konferenci „Veselības
saglabāšanas nozīme primārās
veselības aprūpes darbā.”
Konferences mērķis ir veicināt
sadarbību primārās veselības
aprūpē mutes veselības un
vispārējās veselības veicināšanā.
Konferences
dalībnieki
saņems LZA un Izglītības ministrijas apstiprinātus sertifikātus.
Pieteikties
dalībai
pa
tālruni 29284687 līdz 1.decembrim.
Pieteikumā lūdzu norādīt
personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu un
kontakttālruni.

Lai veicinātu savstarpējo
sadarbību un gūtu pieredzi
sociālajā,
uzņēmējdarbības,
kā arī kultūras sfērā, 26. un
27.novembrī
mūsu
novadā
viesojās pārstāvji no Baltkrievijas Republikas Dokšicas apgabala ar kuru noslēgta Vienošanās
par sadarbību.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina, pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes

un ārējais vizuālais izskats. Pēc
projekta realizēšanas ievērojami
samazināsies apkures izmaksas.
Pagājušajā nedēļā
Balvu
novada pašvaldības pastāvīgās
iepirkumu
komisija izsludināja konkursu par Balvu Valsts ģimnāzijas renovāciju un
Brīvības ielas rekonstrukciju.
Pašlaik top Tilžas vidusskolas siltināšanas projekts, ko
tuvākajā laikā iesniegs projektu
konkursam.

vadītāja Iveta Tiltiņa sagaidīja
Baltkrievijas
pārstāvjus
un
iepazīstināja ar novada struktūru,
darbiniekiem. Speciālistiem tika
dota iespēja tikties ar PA „SanTex” vadītāju Uldi Sprudzānu un
iepazīties ar uzņēmuma darbību,
tāpat arī ar Anitu Strapcāni, kura
pastāstīja par kultūras dzīves
organizēšanu. Dokšices apgabala
pašvaldības speciālisti viesojās
Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldē un Sociālajā dienestā.

Balvu novada pašvaldības
pārstāvji – Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Valda Vancāne,
Valdis Ančs, Sanda Kaša, Ingus
Berkulis un Aija Putniņa viesojās
Polvas pašvaldībā Igaunijā.
Balveniešus sagaidīja Polvas
pilsētas mērs Georgs Pelisārs,
notika sarunas un pieredzes
apmaiņa arī ar citiem pašvaldības
speciālistiem.
Igauņi parādīja savu pilsētu,
tās ievērojamākās vietas un
svarīgākos objektus, tai skaitā
industriālo zonu. Viņi lepojas ar savu skolu bērniem ar
īpašām vajadzībām, kur radīti
visi priekšnoteikumi, lai bērni
varētu attīstīties un integrēties
sabiedrībā. G. Pelisārs atzinis
– ja pašvaldībai trūks naudas,

tad šī skola būs pēdējais objekts, ko likvidēsim. Pilsētā
liela vērība veltīta pirmskolas
izglītības iestāžu remontiem,
skaisti rekonstruēta kultūras centra zāle, estrāde. Vasarās estrādē
notiek bajānistu konkurss – tajā
piedalīties aicināja arī mūsu novada muzikantus.
Ja
analizē
ekonomisko
situāciju, - teica pašvaldības
finanšu un attīstības nodaļas
vadītāja Valda Vancāne, - tad
jāsaka, ka mēs esam līdzīgi, jo
budžeta izdevumi Polvā un Balvu novadā uz vienu iedzīvotāju ir
vienādi.
Igauņi apstiprināja vēlmi
sadarbo-ties ar Balvu novadu,
ir iecerēts, ka pavasarī kaimiņu
pārstāvji viesosies Balvos.

Par profesionālo izglītību
Balvu
novada
Dome
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes
(IZM) ministriju organizē konferenci
PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS
ATTĪSTĪBAS
TENDENCES UN IESPĒJAS
ZIEMEĻLATGALĒ, kas notiks
10.decembrī plkst.11.00 Balvu
Amatniecības vidusskolā.
Tajā ar ziņojumiem uzstāsies
Izglītības un zinātnes ministrijas,
NVA Balvu nodaļas pārstāvji un
Balvu novada izglītības jomas
speciālisti.

Uz konferenci tiek aicināti
skolēnu, profesionāli tehnisko izglītības iestāžu audzēkņu
pārstāvji,
izglītības
iestāžu
vadītāji, pagastu pārvaldnieki,
Domes deputāti, sabiedrisko
organizāciju pārstāvji, vecāki.
Konferences laikā notiks
saruna ar tiem 12 . klašu absolventiem, kuri pašlaik nemācās
un nav iesaistīti darba tirgū,
ar nolūku iesaistīt viņus ES
projektā, ko realizēs RVT Balvu
novadā.

Balvos atklāj izstādi „Latgolys dvēselis tulkam Miķeļam Bukšam 100!”

Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule

23.novembrī Balvu novada
muzejā tika atklāta izstāde ”Latgolys dvēselis tulkam Miķeļam
Bukšam 100! ”, kas jau pabijusi
gan Rēzeknē, gan Rīgā.
Izstādē skatāmas Miķeļa
Bukša vēstules, fotogrāfijas un
grāmatas, viņa līdzgaitnieku
– Alberta Pleiša, Konstantīna
Poča, Vladislava Lōča – atmiņas
par M.Bukša dzīvi un darbību,
izstādi papildina videomateriāli
par M.Bukša dzīvesbiedres
Janīnas
Bukšas
pēdējo
viesošanos Latvijā 20.gs. 90.g.
Miķelis Bukšs (1912. 1977.) – literatūrzinātnieks,
kultūras vēstures pētnieks un sabiedriskais darbinieks, būdams
trimdā Zviedrijā, izdeva grāmatas
latgaliešu valodā, saglabājot un
sekmējot valodas attīstību.
Tā kā novembra mēnesis

latviešiem ir īpaši patriotisks,
izstādes atklāšana iesākās ar
pirmsskolas izglītības iestādes
„Sienāzītis” audzēkņu Kerijas Koļcovas un Sigitas Keišas
izpildīto
dziesmu
„Mana
dzimtene, mana Latvija”, bet
māsas Elija un Sonora Loginas
turpināja ar izteiksmīgām dzejas rindām latgaliešu valodā.
Pirmos vārdus par izstādi, tās
tapšanas norisi un Miķeļa Bukša
nenovērtējamo
ieguldījumu
latgaliešu kultūras saglabāšanā
un attīstībā teica izstādes idejas autore, organizatore – Balvu
Centrālās bibliotēkas direktore
Ruta Cibule. Direktore atzina,
ka ir gandarīta par izstādi Balvos, jo sākumā bija paredzēts, ka
ceļojošā izstāde sāksies Balvos,
tomēr, tā kā Miķeļim Bukšam
sirdij tuva vienmēr bijusi

Rēzekne, tad izstāde tika atklāta
tieši šajā pilsētā 8.augustā Trešajā
pasaules latgaliešu saietā. Bet
pēc izstādes Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, tā nonākusi Balvos
laikā, kad Miķeļa dzīvesbiedrei
Janīnai apritētu 99 gadi, tas ir
24.novembrī.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina izteica pateicību Ru-

tai Cibulei par ieguldīto darbu
Miķeļa Bukša dzīves gaitas
izpētē, informācija apkopošanu
un
iesaistīšanos
izstādes
organizēšanā. „Katram latgalietim ir jāzina par Miķeļa Bukša
darbiem, viņa ieguldījumu mūsu
valodas un kultūras attīstībā,
tādēļ ir prieks redzēt, ka izstādi
apmeklē
daudz
jauniešu”,
uzsvēra priekšsēdētāja vietniece.
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8.novembra
Domes sēde

20.novembrī Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis sasauca Domes
ārkārtas sēdi.
Tas darbā kārtībā bija četri
jautājumi: par mērķdotācijas
sadali
pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2012.
gadam, par saistošo noteikumu
Nr.24/2012 „Grozījumi Balvu
novada pašvaldības 13.02.2012.
saistošajos
noteikumos
Nr.7/2012 „Par Balvu novada

pašvaldības 2012.gada budžetu””
pieņemšanu,
par
adrešu
piešķiršanu zemes vienībām
un uz tām esošajām ēkām un
par Balvu novada pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” direktora
pienākumu veikšanu.
Izskatot
jautājumu
par
mērķdotācijas sadali pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2012.
gadam,
tika
apstiprināts
piešķirtās mērķdotācijas Balvu
novada pašvaldības pamata un
vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām

sadalījums no 1.decembra līdz
31.decembrim. Tāpat apstiprināja
piešķirtās mērķdotācijas interešu
izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām
sadalījumu. Deputāti apstiprināja
piešķirtās
mērķdotācijas
pašvaldības izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām sadalījumu.
Domē pieņēma saistošos
noteikumus
Nr.24/2012
„Grozījumi
Balvu
novada
pašvaldības
13.02.2012.

saistošajos noteikumos Nr.7/2012
„Par Balvu novada pašvaldības
2012.gada budžetu””. Saistošie
noteikumi pēc to parakstīšanas
publicēti pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un izlikti redzamā
vietā Balvu novada pašvaldības
ēkā un pagastu pārvaldēs.
Balvu novada Dome nolēma
piešķirt adreses „Naudaskalna
purvs”, „Pauguri” un „Pauguri
1”, piešķirt adreses garāžām
Pārupes ielā 9, Tilžā, garāžām
Balvu ielā 1, Kurna, Kubulu pagasts.
Pieņemot lēmumu par Balvu
novada pašvaldības „Pansionāts
„Balvi”” direktora pienākumu
veikšanu, Dome uzdeva Balvu

novada pašvaldības „Pansionāts
„Balvi”” sociālajai aprūpētājai
Tatjanai Piparei veikt Balvu novada pašvaldības „Pansionāts
„Balvi”” direktora pienākumus
līdz Balvu novada pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” direktora
iecelšanai amatā, noteica Tatjanai Piparei piemaksu 20%
apmērā no noteiktās sociālā
aprūpētāja mēnešalgas par Balvu
novada pašvaldības „Pansionāts
„Balvi”” direktora pienākumu
veikšanu.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

Šogad Balvu novadā īpaši aktīvs gads – reģistrēti divreiz vairāk jauni uzņēmumi nekā pērn
Šis gads Balvu novada
uzņēmējdarbībā
iezīmējas
ar īpaši pozitīvu nokrāsu, ko
vislabāk
apliecina
Lursoft
pētījumā apkopotie dati. Proti, līdz 6.novembrim novada
teritorijā reģistrēti jau 53 jauni
uzņēmumi, kas ir uz pusi vairāk
nekā 2011.gadā kopumā. Lursoft apkopotā statistika par
uzņēmējdarbības tendencēm Balvu novadā rāda, ka, aktivizējoties
jaunu uzņēmumu reģistrēšanai,
sarucis arī likvidēto uzņēmumu
skaits – šogad novada teritorijā
likvidēti vien 6 (2011.gada 12
mēnešos – 15). Iespējams, tas
norāda uz to, ka iedzīvotāji ir
pārvarējuši savas bailes, kas bieži
vien pavada jaunos uzņēmējus,
jo nereti ieceri par savu biznesu
pavada arī satraukums par to,
kādas atskaites ik mēnesi būs
jāiesniedz valsts instancēs, vai
biznesa ideja būs veiksmīga, vai
pietiks resursu idejas attīstīšanai.
Viennozīmīgi liels atbalsts tam,
lai jaunie uzņēmēji izšķirtos par
labu uzņēmuma reģistrēšanai,
ir iespēja reģistrēt mazkapitāla
SIA, kas vismaz sākotnēji
ļauj uzņēmuma pamatkapitālā
ieguldīt arī 1 latu, pēc tam
jau gadu gaitā pamatkapitālu
palielinot. Tā šogad Balvu
novadā kopumā reģistrēti jau 22
mazkapitāla SIA, liecina Lursoft
informācija.

Jācer, ka tikpat veiksmīgs
būs arī nākamais, 2013.gads,
kas ļaus vēl tiem, kuri iepriekš
šaubījušies,
reģistrēt
savus
uzņēmumus, tādejādi nodrošinot
jaunas darba vietas un, pateicoties saražotajai produkcijai,
ļaujot izskanēt Balvu vārdam arī
ārpus novada robežām.
Smagākais jau aiz muguras – uzņēmumu vidējais
apgrozījums palielinās
Analizējot Lursoft pētījuma
datus par Balvu novadu
uzņēmumu finanšu rādītājiem,
redzams, ka aizvadītajā gadā
uzņēmumi sākuši atkopties no
krīzes radītajām sekām. Attēlā
jo īpaši uzskatāmi redzams,

ka tā sauktajos treknajos gados vidējais apgrozījums uz
vienu uzņēmumu pārsniedzis
pat 147 tūkst.Ls, savukārt jau
2009. un 2010.gadā samazinoties par vairāk nekā 40 tūkst.
Ls. Uzņēmēju ikdienu pēdējo
piecu gadu laikā palīdz iezīmēt
arī vidējais peļņas / zaudējumu
rādītājs.
Kā redzams attēlā, 2007.gadā,
kad vidējais apgrozījums uz
vienu uzņēmumu Balvu novadā
bijis 147,439 tūkst.Ls, uzņēmumi
strādājuši ar vērā ņemamu peļņu,

proti, vidējā peļņa bijusi 9,079
tūkst.Ls., savukārt, jau nākamajā
gadā, kad samazinājās arī
apgrozījums un gaisā bija jūtami
pirmie krīzes priekšvēstneši,
uzņēmēji savos makos jau
skaitīja nevis peļņu, kā tas bija

līdz šim, bet gan zaudējumus.
Tā, piemēram, 2008.gadā, kad
vidējais apgrozījums uz vienu
uzņēmumu Balvu novadā bijis
139,882 tūkst.Ls, vidējie viena
uzņēmuma zaudējumi sasnieguši
873 latus, apliecina Lursoft apkopotie dati.
Pozitīvi gan jāvērtē apstāklis,
ka uzņēmēji spējuši noturēties un
vidējie zaudējumi nevienu gadu
nav pārsnieguši 2,000 tūkst.
Ls robežu. Iepriekš jau minēts,
ka aizvadītajā gadā Balvu novada uzņēmēji kāpinājuši savu
vidējo apgrozījumu, līdz ar to
arī izdevies samazināt vidējos
zaudējumus – 2011.gadā vidēji
uz vienu uzņēmumu tie bijuši

vairs tikai 618,36 lati.

Lursoft apkopotā informācija
par veiksmīgākajiem uzņēmumiem Balvu novadā uzrāda,
ka 2011.gadā novadā starp
uzņēmumiem
ar
lielāko
apgrozījumu parādījies jauns
līderis. Ja līdz šim lielākais
pelnītājs bija AS BALVU
MAIZNIEKS, tad pērn tas
noslīdējis uz otro vietu, līdera
pozīcijas atdodot SIA TAKO SD,
kura apgrozījums 2011.gadā bijis 1,074 milj.Ls, kas, salīdzinot
ar 2010.gadu, ir pieaugums par
43%. TAKO SD reģistrēts 2008.
gadā, un aizvadīto gadu noslēdzis
ar 79,711 tūkst.Ls lielu peļņu.

Vērtējot uzņēmumus pēc
peļņas, absolūts līderis Balvu
novadā aizvadītajā gadā bijis
SIA BOVIS, kura peļņa sasniegusi 133,259 tūkst.Ls. Salīdzinot
ar 2010.gadu, kad uzņēmuma
peļņa bijusi 76,997 tūkst.Ls, tas
ir pieaugums par 73,07%. Otrs

lielākais uzņēmums pēc peļņas
2011.gadā bijis SIA LAZDAS
(93,045 tūkst.Ls), 3. – SIA
BalviFlora (86,600 tūkst.Ls), 4.
– Briežuciema pagasta zemnieku
saimniecība PĪLĀDŽI (84,022
tūkst.Ls), bet 5. – apgrozījuma
līderis SIA TAKO SD (79,711
tūkst.Ls).
Vidējais darbinieku skaits
pēdējos gados turpina sarukt
Interesanta
situācija
vērojama, apskatot Lursoft apkopotos datus par vidējo darbinieku skaitu vienā uzņēmumā.
Par spīti tam, ka 2008. un 2009.
gads daudziem palicis atmiņā

kā ekonomikas lejupslīdes laiks,
tieši šajos gados vidējais darbinieku skaits, kas nodarbināts
Balvu novada uzņēmumos,
palielinājies.
Ja
2007.gadā
vienā uzņēmumā nodarbināti
vidēji 6,48 strādājošie, tad
jau nākamajos divos gados to

skaits pietuvojies 8. Tomēr,
kā liecina apkopotie Lursoft
dati, iespējams, krīzes rezultātā
apgūtā resursu plānošana likusi
izvērtēt darbinieku noslodzi un
efektivitāti, un jau pēdējos divos
gados novērots, ka vidējais darbinieku skaits vienā uzņēmumā
samazinājies. 2010.gadā tas
nokrities līdz 6,44 darbiniekiem
vienā uzņēmumā, bet pērn – jau
līdz 5,92.
Uzņēmumu gada pārskatos
norādītā informācija liecina, ka
visvairāk darba vietu 2011.gadā
Balvu novadā nodrošinājusi
AS BALVU MAIZNIEKS, kur
vidējais darbinieku skaits pērn
sasniedzis 76. Otrajā vietā pēc
darbinieku skaita ierindojusies
SIA SENDA Dz (50 darbinieki),
3. – AS BALVU ENERĢIJA
(48), 4. – SIA BALVU AUTOTRANSPORTS (37), bet 5. –
SIA BalviFlora (34).
Populārākā
uzņēmējdarbības nozare – mazumtirdzniecība
Gluži tāpat kā citviet
Latvijā, arī Balvos viena no
populārākajām nozarēm, kurā
iedzīvotāji izvēlējušies attīstīt

savu rūpalu, ir tirdzniecība.
No visiem uzņēmumiem, kuri
norādījuši
darbības
sfēru,
vairāk nekā 34% nodarbojas ar
mazumtirdzniecību, liecina Lursoft pētījuma dati. Otrajā vietā,
bet jau ar ievērojamu mazākumu,
ierindojusies kokapstrāde. Šo nozari kā savu norādījuši 6,72% Balvu novada uzņēmumu. Vienlīdz
populāras nozares uzņēmēju
vidū ir mežistrāde un būvniecība,
savukārt piektajā vietā ierindojusies individuālo pakalpojumu
sniegšana, kas ietver, piemēram,
frizētavu un skaistumkopšanas
salonu darbību.
Informāciju apkopoja: Balvu
novada pašvaldības aģentūra
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
(Ingus Berkulis, ingus.berkulis@
balvi.lv) sadarbībā ar Lursoft (Indra Jansone, indra@lursoft.lv)
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Balvos atklāts EKO laukums

16.novembrī
Balvos,
Ezera ielā 3, tika atklāts SIA
„ZAAO” Balvu birojs un EKO
laukums šķirotu atkritumu bezmaksas pieņemšanai. EKO
laukumu izveidojis atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
„ZAAO” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību.
EKO laukums un birojs klientiem būs pieejams pirmdienās,
otrdienās,
ceturtdienās
un
piektdienās no 9:00 līdz 18:00,
sestdienās no 10:00 līdz 14:00,
bet trešdienās un svētdienās gan
EKO laukums, gan birojs būs
slēgts.
Laukumā bez maksas tiks
pieņemti tie atkritumu veidi, ku-

rus iespējams nodot otrreizējai
pārstrādei - papīrs un kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas),
polietilēna plēve, PET dzērienu
pudeles, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas plastmasas iepakojums, pudeļu un burku stikls,
logu stikls, sadzīves metāla
priekšmeti, sadzīves elektriskās
un
elektroniskās
iekārtas,
nevajadzīgi tekstila izstrādājumi,
kā arī sadzīves bīstamie atkri-

Latgalei – jaunus ceļus

Posma atklāšanā. No kreisās: SIA Lemminkainen izpilddirektors Guntis
Vīnavs; Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka; LVC valdes
priekšsēdētājs Ivars Pāže, Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un satiksmes ministra biroja vadītājs Aivis Freidenfelds.

Gan jau vēsturē būs liecības,
ka autoceļu posmi pēc atklāšanas
ir jau iesvētīti un ne tikai Latgalē
vien. Varbūt tas mūsdienās ir
neierasti, bet varbūt – tik vien
kā aizmirsts rituāls. Kopumā, ja
salīdzina ar iepriekš aizvadīto
autoceļa Aizkraukle–Jēkabpils
nodošanas sarīkojumu, viss it
kā liecināja, ka autoceļa P45

Viļaka–Kārsava posma Zubki–
Kārsava atklāšana bija Debesīm
tīkamāka lieta. No svara ir ne
tikai tas, ka no Kārsavas līdz
Baltinavai tagad var nokļūt pa
asfaltu un var jau izvēlēties, kā
no Rēzeknes tikt līdz Balviem,
bet arī tas, ka kopš 1998. gada
posmu pēc posma īstenojas
Balvu novada domes neatlaidīgā

tumi. Tāpat laukumā par nelielu
samaksu var nodot arī dažāda
veida nestandarta atkritumus lielgabarīta atkritumus tīrus un
jauktus celtniecības atkritumus,
zaļos, kompostējamos atkritumus.
SIA „ZAAO” birojā, kuru
vadīs Džeralds Šaicāns, ikviens
varēs noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, veikt kādas
izmaiņas šajā līgumā, saņemt
informāciju par uzņēmuma

priekšsēdētāja Andra Kazinovska
pasen auklētā iecere par projektu
Austrumu stīga, kas savā starpā
savieno austrumu pierobežas
Balvu, Ludzas un Krāslavas
bijušo rajonu apdzīvotās vietas 256 km kopgarumā. Tagad
autoceļā P45 atlicis vien pēdējais
grants posms, un, iespējams, ne
ilgāk kā pēc gada no Kārsavas
līdz pašai Viļakai varēs nokļūt
pa asfaltu. A. Kazinovskis vērš
uzmanību, ka šis ceļš ir svarīgs
arī kravu plūsmas izlīdzināšanai
starp robežpunktiem, un Vientuļi
nākotnē varot jūtami atslogot
Grebņevu un Terehovu.
Kā atklāšanā atzina Kārsavas
domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, iegūstot kādu labu ceļu,
jau atkal gribas sākt ticēt, ka
viņi nav aizmirsti: – Vietējiem
iedzīvotājiem vairs nešķitīs, ka
mēs būtu galīga nomale, jo tādi
ceļi nomalē nemēdz būt. Tas
jau ir kaut kas līdzīgs Eiropas
vārtiem.
Savukārt Kārsavas katoļu
draudzes prāvests Jāzeps Aglonietis apliecināja, ka nu jau 40 gadu
ilgajā kalpošanas laikā autoceļu
viņam nākas iesvētīt pirmoreiz:
– Lai Dievs jūs pavada visos jūsu
ceļos! Ūdens man nav tik daudz,
lai visu ceļu noklātu, bet gan šī
svētība aizsniegs visus.

sniegtajiem
pakalpojumiem,
iegādāties EKO somu, saņemt
konteinera izvešanas kalendāru
un noskaidrot citus būtiskus
jautājumus.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis ir gandarīts, ka arī Balvu
pilsētā, līdzīgi kā Vidzemes

lielākajās pilsētās, ir atvērts
šāds laukums, kas bija viens no
nosacījumiem, slēdzot līgumu
ar SIA „ZAAO”. „Tikai labākās
pilsētas tiek pie EKO laukumiem”, uzsvēra priekšsēdētājs un
novēlēja, lai iedzīvotājiem tiktu
sniegti kvalitatīvi un visiem pieejami pakalpojumi.

Baltinavas pagasta zemnieka
Gundara
Bartkeviča
saimniecības lauki, kas ir
sasnieguši jau 2000 ha, visi
piekļaujas autoceļam ViļakaKārsava. Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām precīzajā
lauksaimniecībā, kviešus un
rapsi viņš iekuļ ne mazāk kā
Zemgalē un tikpat, cik Vācijā.
Zemnieks Autoceļu Avīzei atzina, ka jaunais ceļa posms uz viņa
darbību atstāj grūti pārvērtējamu
iespaidu – gan ar tehniku ērtāk
piekļūt laukiem, gan vieglāks ir

Latgales reģionālās televīzijas žurnāliste dzejniece Anna
Rancāne, norādot, ka žurnālistu
baro kājas vai riteņi, teic, ka šo
ceļu atceras kopš gadiem. No
Rēzeknes šeit ir braukts bieži,
ceļš bijis drausmīgs un ir sabeigts ne viens vien auto. Bet ko nu
par viņu, grūtāk ir bijis vietējiem
iedzīvotājiem, mērojot ceļu
kaut vai līdz ārstam, par skolu
nerunājot.
Sarīkojuma
noslēgumā
Kārsavā
A.
Kazinovskis
klātesošos vēl iepazīstina ar
nākotnes
plāniem
autoceļu
jomā, un to viņam nav mazums.
Viņš apliecina, ka esot saņēmis
sapratni no LVC plānotājiem un
citiem speciālistiem, tāpēc cer,
ka nākamajā plānošanas periodā
kādu no šiem projektiem varētu
turpināt. Jāatzīst, ka viņš ir reti
neatlaidīgs pašvaldības vadītājs
un ar nemitīgiem atgādinājumiem
gluži kā ūdens ir grauzis akmeni.
Sarunā ar Autoceļu Avīzi A. Kazinovskis norāda, ka attīstības
pirmais un vienīgais arguments ir
ceļš, un izrāda neizpratni, kāpēc
mūsu valstī viens otrs par to vēl
joprojām šaubās.
V.Šķēle
Pārpublicēts no “Autoceļu
avīzes“

Kārsavas katoļu draudzes prāvests
Jāzeps Aglonietis iesvēta autoceļu
P45

ceļš uz Rēzekni un Rīgu, kurp
tiek nogādāts izaudzētais:
– Kas vēl labāks būtu varējis
nākt man talkā?

Uzņēmējiem pieejama informācija Biznesa centra mājas lapā
Latvijas
–
Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta
„Uzņēmējdarbības
attīstības
kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu
reģionā/akronīms Region Invest” LLII-119 ietvaros ir
izstrādāta „Rokasgrāmata biznesa iesācējiem”, kuru Latgales
plānošanas reģiona uzdevumā
sagatavoja SIA „DEA Baltika”.
Rokasgrāmata visiem interesentiem pieejama Ziemeļlatgales
Biznesa centra mājas lapā www.
zlbc.lv.
Rokasgrāmata
biznesa iesācējiem sastāv no trīs
nodaļām: 1) Vadlīnijas biznesa iesācējiem, 2) Biznesa
uzsākšanas izvērtēšanas instru-

ments, 3) Pielikumi, – kur katra
no tām sniedz gan teorētisku, gan
praktisku informāciju.
Pirmajā nodaļā “Vadlīnijas
biznesa iesācējiem” interesentiem par uzņēmējdarbību un
potenciālajiem
uzņēmējiem
ir pieejama šāda informācija
–
Latvijā
pastāvošo
10
uzņēmējdarbības formu raksturojums; skaidrojums par
mikrouzņēmuma
nodokļa
maksātāja statusu un uz to
attiecināmo
uzņēmējdarbības
formu uzskaitījums; praktiska
informācija par uzņēmējdarbības
formu reģistrēšanu; komersantu
un uzņēmēju reģistrācijas izmaksas; informācija par valsts un
pašvaldību institūcijām; uz saimniecisko darbību attiecināmā Lat-

vijas Republikas likumdošana;
darbaspēka
piesaistīšanas
veidi; praktiska informācija
par norēķinu kontu atvēršanu;
noderīgi interneta pakalpojumi uzņēmējiem; informācija
ārzemju investoriem par biznesa
iespējām Latvijā.
Otrā
nodaļa
“Biznesa
uzsākšanas izvērtēšanas instruments” ir veidota kā darba
grāmata
potenciālajiem
uzņēmējiem, kurā var iegūt
gan pamatzināšanas par biznesa plāna sagatavošanu un tajā
iekļaujamo informāciju, gan arī
aprakstīt savu biznesa ideju, un
novērtēt sevi kā biznesa iesācēju
ar kontroljautājumu palīdzību.
Rokasgrāmatas pielikumos
ir atrodami nodokļu aprēķinu

piemēri, uzņēmējdarbībā bieži
lietotu dokumentu paraugi,
uzņēmējiem noderīgas interneta
saites.
Tāpat Ziemeļlatgales biznesa
centra mājas lapā www.zlbc.lv
pieejama informācija par atbalsta programmām uzņēmējiem
novembrī, Latvijas Hipotēku un
zemes bankas informācija par
Valsts atbalsta programmām,
Nodarbinātības valsts aģentūras
piedāvājums, Valsts ieņēmumu
dienesta prezentācija par nodokļu
atbalsta pasākumu, kā arī Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
informācija par svarīgākajām šī
brīža aktualitātēm.

Tuvojas Adventes
laiks
Jau 2.decembrī – pirmajā
Adventē, laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra tiks
iedegtas gaismas Lielajā eglē!
Darīsim to kopā! Nāciet!
Gaidīsm!

Ingus Berkulis
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Savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā 17.novembrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas
94.gadadienas svētku sarīkojums
„Savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums”, ko plaši apmeklēja
Balvu pilsētas un novada
iedzīvotāji.
Sarīkojumu vadīja Latvijas
Nacionālā teātra aktieri –balveniete Sanita Pušpure un Toms
Liepājnieks.

Pasākuma pirmajā daļā Balvu
evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītājs Mārtiņš Vaickovskis iesvētīja Latgales karogu,
kurš turpmāk plīvos mastā pie
Balvu novada Domes ēkas. Ar
skaistām un latviskām dziesmām
priecēja Ulda Kokara vadītais
jauktais koris „Mirklis”, pirmsskolas tautu deju kolektīva
mazie dejotāji aizkustināja ar
deju, kas ļāva sajust Latvijas
pavasari, savukārt deju kopas
- “Rika”, „Nebēda” un „Luste” klātesošajiem demonstrēja
latviešu deju daudzveidību. Bet
ar ģitāras spēli priecēja ģitāristu
ansamblis A.Ločmeles - Ambarovas vadībā.

Sarīkojumā Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis teica uzrunu svētkos.
Viņš sacīja:
- Šovakar Balvos mēs svinam
mūsu valsts galvenos svētkus,
Latvijas valsts neatkarības 94.
gadadienu. Pasaulē ir daudz tautu, tomēr ne visām tautām ir sava
neatkarīga valsts. Bet Latviešiem
ir.
Vēl ilgu laiku pirms tika izvei-

dota valsts, latvieši no toreizējām
Kurzemes
un
Vidzemes
guberņām un Latgales, kura
tobrīd atradās Vitebskas guberņā
kopā loloja cerību par savas
vienotas valsts izveidošanu. Un
brīdī, kad sabruka Krievijas cara
impērija, lēmums tika pieņemts
un 1918. gada 18. novembrī tika
proklamēta neatkarīga valsts
– Latvijas Republika. Jaunās
valsts neatkarība bija jāaizstāv
ar ieročiem rokās, sakaujot Bermonta vācu karaspēku valsts
rietumos un vēlāk atbrīvojot Latvijas austrumu daļu no krievu
boļševikiem. Balvu apkārtnē vēl
pirms latviešu armijas atnākšanas,
paši
iedzīvotāji,
partizāni

atbrīvoja daļu savas teritorijas
no boļševikiem. Tāpēc mūsu
Balvu pilsētas galvenais piemineklis, tautā saukts Staņislavs,
ir veltīts šiem cīnītājiem. Mūsu
priekšteči ir izlējuši ne mazums asiņu, lai aizsargātu Latvijas valsts neatkarību. Pie tam
šo atbrīvošanas cīņu dalībnieki
bija dažādu tautību pārstāvji, ne
vien latvieši, bet arī gan krievi,
gan igauņi, gan poļi un citi.
Lielākajai daļai no viņiem par
nopelniem kaujās tika piešķirti
daudzi apbalvojumi un kā vieni
no galvenajiem apbalvojumiem
tika piešķirti zemes gabali, uz kuriem vēlāk tika būvētas mājas un
veidotas ģimenes. Viņi dzīvoja
laimīgi līdz otrajam pasaules karam, tad viss sajuka, tika izpostīts
un visi Latvijas iedzīvotāji
neatkarīgi no tautības izdzīvoja
smagos likteņa pārbaudījumus.
Bet Latvijas valsts neatkarība
atkal tika atjaunota. Un jau
vairāk kā divdesmit gadus mēs
dzīvojam neatkarīgā valstī. Jau
ir izaugusi vesela jauna paaudze.
Šodien domājot par brīvības
cīnītāju varonību, uzmācas domas, vai mēs pareizi rīkojamies.
Ir daudzas lietas, kuras gribētos,
lai tās citādi tiktu risinātas. Pārāk
vienkārši un lēti mēs pārdodam
savu Latvijas zemi un mežus.
Brīžiem liekas, ka mūsu dzīvi
vada un nosaka kāds no malas,
svešu valstu bankas, to eksperti
un speciālisti. Arī valsts galveno
politiķu daudzie lēmumi neatbilst visu iedzīvotāju interesēm,
bet kalpo kaut kādu egoistisku
mērķu sasniegšanai. Un tomēr tas
viss ir labojams un izmaināms,
jo galarezultātā mums taču ir
sava valsts un tautas vēlēta

valsts pārvalde.
Cienījamie
klātesošie.
Šovakar zīmīga šī pasākuma
sastāvdaļa ir Latgales karoga
iesvētīšana, kurš tiks pacelts un
turpmāk plīvos pie Balvu novada
domes. Latgale ir trešā zvaigzne, kas spīd Latvijas ģerbonī un
Brīvības piemineklī Rīgā. Balvi
ir Ziemeļlatgales galvaspilsēta.
Šajā svētku reizē gribu pateikties
visiem , kas ir sekmējuši mūsu
pilsētas un novada izaugsmi.
Balvi ir skaisti un sakopti. To
šogad ir novērtējuši daudzi, arī
mūsu valsts prezidents Andris
Bērziņš viesojoties pie mums.
Šogad Balvu novads ir novērtēts
kā otrā labākā pašvaldība Eiropas konkursā Latvijā. Tomēr
neapstāsimies, padarīsim mūsu
pilsētu un novadu vēl skaistāku
un modernāku, jo mēs paši te
dzīvojam. Ne jau svešās zemēs
ir meklējama laime, bet gan
kaldināma pašu rokām. Dievs
svētī Latviju!
Pēc tam sākās svinīgā
apbalvošana.
Par tradīciju kļuvis svētkos
izteikt atzinību tiem mūsu novada

cilvēkiem, kuri ar savu darbu un
sabiedrisko aktivitāti ir daudz
devuši novada attīstībai. Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis pasniedza
Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijas Atzinības
rakstu Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba
speciālistei Norai Apīnei.
Balvu novada Domes
Atzinības rakstus viņš sniedza
Anitai
Putniņai,
Rudītei
Krūmiņai, Vilmai Garančai,
Anatolijam Kotānam un Valdim Sērmūkšam. Pasākumā tika
sumināti arī konkursa „Eiropas
gada pašvaldība 2012” apbalvojuma „Eiropas gada cilvēks
2012” saņēmēji: Maruta Castrova, Anita Petrova, Zita Mežale,
Nora Pastare un Skaidrīte
Šnepere.
Pasākuma otrajā daļā īpašu
svētku sajūtu radīja dziedošās
Vītolu ģimenes koncerts, kurā
viņi kopā ar Laicānu ģimenes
māsām dziedāja gan latviešu
tautas dziesmas, gan citas tautā
mīlētas melodijas.

Bibliotēkā atzīmē Ziemeļvalstu nedēļu un Ziemassvētku akcija bērniem
Sākusies Ziemassvētku akciMīļi gaidīti uz Ziemassvētku
gatavojas Adventei
ja Balvu novada bērniem vecumā akcijas „Atver sirdi!” labdarības

13.novembrī Tilžas pagasta
bibliotēkā sanāca kopā vairāk
bērnu nekā ikdienā, jo notika pasākums
Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas ietvaros.
Pasākums notika sadarbojoties
ar Tilžas internātpamatskolas
bibliotekāri. Kopīgi tika lasīta
norvēģu rakstnieka Turbjērna
Ēgnera grāmata „Kāpējpeļuks un
citi dzīvnieki Šurumburum mežā
” 1. un 2. nodaļa. Bērniem grāmata
likās saistoša un interesēja
galvenā varoņa piedzīvojumus
izlasīt mājās pašiem. Pēc tam
bērni varēja uzzīmēt un izkrāsot
paši savu grāmatas galveno varoni Kāpējpeļuku.
Ziemeļvalstu
bibliotēku
nedēļa Latvijā notiek jau piecpadsmito gadu. Tā ir nedēļa,
kad bibliotēkās vairāk tiek
lasīti Ziemeļvalstu autoru darbi.

Šīs nedēļas galvenais mērķis
ir Ziemeļvalstu literatūras un
kultūras iepazīšana. Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa katru gadu
norisinās
novembra
otrajā

nedēļā. Šogad tā ir no 12. līdz
16.novembrim. Šī gada nedēļas
tēma ir „Dažādība Ziemeļos”.
Tās mērķis runāt par dažādo,
nepazīstamo, svešo un varbūt pat
nesaprotamo.
Tā kā šī nedēļa ir arī patriotiska, tad bibliotekāre bija
izdomājusi konkursu bērniem.
Tie bija dažādi jautājumi par
Latviju. Piemēram, kas ir Latvijas prezidents, kāda ir Latvijas
nacionālā puķe, putns un citus.
Jāatzīst, ka bērnu zināšanas par
Latviju bija ļoti labas.
Novembra beigās bibliotēkā
notika arī radošā darbnīca, kurā
tika veidoti Adventa vainagi.
Līdz pat decembra sākumam ir
iespēja aplūkot Adventa vainagu
izstādi.

no 4 līdz 7 gadiem no trūcīgām
ģimenēm, lai sagādātu varbūt
vienīgo un sen gaidīto brīnumu
svētkos. Akciju rīko Balvu novada Bāriņtiesa un Latvijas
Sarkanā Krusta Balvu komiteja.

vakaru, kas notiks 8.decembrī
plkst.18.00
Balvu
Muižā
Brīvības iela 47.
Pieteikties
pa
tālruni
28301540 līdz 5.decembrim

Balvos būvē baznīcas ēku
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Nāc un kusti kopā ar Lusti!
Pat brīžos, kad ir skumji un
grūti, rodas veselības problēmas
vai gribas atpūsties un palasīt
kādu grāmatu, vai varbūt doties medībās, vai braukt ciemos, bet ir plānotais deju kopas
mēģinājums, „Lustes” dejotāji
tomēr ceļas, iet vai brauc pat no
Žīguriem, bet ir klāt. Un daži
cilvēki tā dzīvo jau desmit, divdesmit, trīsdesmit un vēl vairāk
gadus. Tas ir tāds dzīvesveids. Tas

sagādā prieku un gandarījumu,
kura netrūka arī 30 gadu jubilejas
koncertā. Sagaidīti un pavadīti
ciemiņi no Krustpils, Rugājiem,
Salacgrīvas un Ludzas. Bija
prieks par kuplo Balvu skatītāju
pulku un izbaudīti skaisti
atkalsatikšanās mirkļi ar bijušo
vadītāju Valentīnu Grahoļsku un

bijušajiem „Lustes” dejotājiemMagdu, Irēnu, Silviju, Ināru,
Janīnu, Zigfrīdu, Jāni, Anitu. Dejots vēl krietni pēc pusnakts kad
Igauņu ģimenes skaistās mūzikas
pavadībā, smiets, applaudēts un
kopā brīnišķīgi pavadīts laiks.
Deju kopa „Luste” savu
vārdu ieguva līdz ar 1991.
gadu, kad kolektīvu sāka vadīt
Valentīna Grahoļska. Viņas laiks
– 19 nostrādāti gadi kopā tieši

Dzintra un Jānis Tiltiņi

ar šo kolektīvu. Bet pirmsākumi
meklējami
1982.gadā,
kad
Balvu rajona Kultūras namā
darbu uzsāka Maruta Žmuida.
Piecus gadus dejotāji bija kopā
ar Marutu, tad četrus gadus ar
šo kolektīvu strādāja Roberts
Kacēns. No 2011.gada februāra
„Lustes” dejotāji klausa Intas

Sležas padomiem.
Iespaidīgo koncertu Balvu
Kultūras un atpūtas centrā uz
trīsdesmit nodejotiem gadiem
atskatījās senioru deju kopa
"Luste", kuplināja Rugāju senioru deju kopa "Ezerrieksts",
Salacgrīvas
senioru
deju
kolektīvs "Saiva", Krustpils senioru deju kolektīvs "Krustpilietis" un Ludzas vecākās paaudzes deju kolektīvs "Atvasara".
„Lusti” sveica arī Balvu Kultūras
un atpūtas centra senioru koris
"Atvasara".

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 29.novembris

jot un kopjot latviešu tautas
tradīcijas, nesavtīgu atbalstu
Balvu novada kultūras dzīvei
un ilggadējo dalību deju kopā
„Luste”. Pateicības rakstus
saņēma dejotāji, kuri kolektīvā
dejojuši visilgāk- 10, 23, 25 un
30 gadus. Tie ir: Lolita un Jānis
Laicāni, Anatolijs Kotāns, Lūcija
Pušpure; Marija Kacēna, Ēriks
Izmailovskis, Lilita un Aivars
Žugi, Dzintra un Jānis Tiltiņi.
Visi deju kopas dalībnieki
svētkos saņēma Balvu novada
Domes un Kultūras un atpūtas

Kolektīva vadītāja Inta Sleža (no kreisās), kolektīva prezidents Jānis
Laicāns ar kundzi un ilggadējā Lustes vadītāja Valentīna Grahoļska

Savukārt Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietniece
Ināra Ņikuļina dejotājiem pasniedza Pateicības rakstus par
nozīmīgu ieguldījumu, veido-

Lilita un Aivars Žugi

centra Atzinības rakstus.
Koncerta
vadītāja
Ilga
Oplucāne katram dejotājam
veltīja
raksturojumu,
kuru
viens par otru bija uzrakstījuši

5.

paši dejotāji. Īpašas dziesmas
jubilāriem veltīja senioru kora
„Pīlādzis” dziedātāji. Skatītājiem
bija iespēja noskatīties dažāda
rakstura dejas, priecāties par
tautas tērpu dažādību un ne tikai apskatīt, bet pat pataustīt
tautiskās jostas. Jo latviešu rakstos un melodijās slēpjas tāds
spēks! Piemēram: Punkts. Visa
sākums, pirmā doma, ideja,
impulss. Auseklis – gaismas
uzvara cīņā pret tumsu. Māra –
pamatīgums, drošība, saistība ar
zemes un dabas spēkiem. Ugunskrusts – uguns, māja, maize.
Debesu zīme – simbolizē debesis kā pasaules jumtu. Laima –
mūžība. Laimas slotiņa – sākums
un beigas, mūžība – beidzas
viens posms, sākas nākamais.
Skuja mūžam zaļa. Saules zīme
– kustības, dzīvības un harmonijas simbols. Jumis – Zemes
un tās auglības simbols. Ūsiņš
– Saules zirgi, kuri velk Sauli
debesu kalnā. Arī Atslēgas zīme
– atslēdz durvis vasarai. Akas
zīme – raksturo pasaules pamatu.
Tukšuma telpa vidū - Senatne.
Mēness krusts, kurš rodams tieši
Balvu jostās – augošs un dilstošs
mēness ir dzīvības un iznīcības
zīmes.
Rakstot par “Lusti“, vietā ir
citēt ludzāniešu kolektīva moto:
„Lai kādi laiki ies, vienmēr kopā
turēties un neaizmirst, ka dejojot
cilvēks vienmēr būs jauns…”

Esošie un bijušie deju kopas dalībnieki

Sudraba pāri pulcējas Balvu Kultūras un atpūtas centrā
23.novembra vakarā 25 pāri,
kas savu laulību reģistrējuši
pirms divdesmit pieciem gadiem,
atcerējās šos gadus Sudrabkāzu
ballē Kultūras un atpūtas centrā.
Pārus tradicionālajā polonēzē
zālē
ieveda
Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Svetlana Romanovska ar vīru Aldi. Vīri
savām kundzēm sniedza rozi un
romantisku skūpstu. Klātesošos
uzrunāja Balvu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina un vēlēja ģimenēm
svinēt arī zelta un dimanta kāzas.
Sudraba pāri parakstījās Goda
grāmatā un saņēma apsveikumus no novada domes, draugiem
un vedējiem. Svētkos netrūka
labas mūzikas, jautrības un
fotografēšanās.

Tradicionālā polonēze

Ināras Ņikuļinas apsveikuma uzruna
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Lauku atbalsta dienests informē par pieteikšanās
termiņu
pasākumā
„Atbalsts
investīciju
veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām
materiālās bāzes pilnveidošanai”

Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka līdz 2012.
gada 30.novembrim notiek
iesniegumu pieņemšana valsts atbalstam kredītprocentu
daļējai
dzēšanai
primāro
lauksaimniecības
produktu
ražotājiem,
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvajām
sabiedrībām, lauksaimniecības

produktu pārstrādes komersantiem, kā arī atbalstam
investīcijām materiālās bāzes
pilnveidošanai pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai.
Atbalsts
kredītprocentu
daļējai dzēšanai tiek piešķirts
par laika posmā no 2012.gada
1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem
ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu
līzinga procentiem.
Atbalsta mērķis ir veicināt
lauksaimniecības
produktu
ražošanas un lauku ekonomiskās
telpas
attīstību,
veicinot

lauksaimniecības
un
lauku
attīstības investīciju projektu
īstenošanu un materiālās bāzes
pilnveidošanu.
Pieteikumus atbalstam var
iesniegt
LAD
reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs, kā
arī centrālajā aparātā Rīgā.
Sīkāka
informācija,
kā
arī iesniegumu veidlapas ir
atrodamas LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv Valsts atbalsta sadaļā Investīciju veicināšana
lauksaimniecībā.

Cūku mēris konstatēts Dienvidlatgalē
Klasiskais
cūku
mēris
šodien konstatēts trijās Latgales
saimniecībās - divas no tām atrodas Piedrujas pagastā, bet viena Svariņu pagastā, informēja PVD
ģenerāldirektors Māris Balodis.
Tās ir nelielas saimniecības,
savukārt lielu eksportējošu
saimniecību
tostarp
nav.
Kopējais inficēto cūku skaits ir
17. Tās visas tiks iznīcinātas, bet
inficētais materiāls - sadedzināts.
Ap inficētajām saimniecībām
tiks noteikta trīs kilometrus plaša
aizsardzības zona, ārpus kuras
būs aizliegts pārvietot jebkurus
dzīvniekus.
Pārbaudīs cūkas arī visās
tuvākajās saimniecībās, kas atrodas desmit kilometru noteiktajā
uzraudzības zonā. Apdraudētajās
zonās patlaban strādā 40 PVD
speciālisti, kā arī Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
veterinārmedicīnas studenti.
Pagājušās nedēļas laikā PVD
karantīnas zonā ir pārbaudījis
551 saimniecību, konstatējot, ka
161 no tām tiek turētas mājas
cūkas. Vispārīgais veselības
stāvoklis pārbaudīts vairāk nekā
900 cūkām, 363 cūku asins paraugi nosūtīti laboratoriskai
izmeklēšanai. Šobrīd nevienai
mājas cūkai nav konstatēts ne
klasiskais cūku mēris, ne šīs
slimības antivielas.
Mājas
cūku
novietņu
pārbaudes
turpināsies
vēl
vairākas nedēļas. Pārbaužu
veikšanu apgrūtina tas, ka ne
visi cūku turētāji ir informējuši
Lauksaimniecības datu centru
(LDC) par to, ka saimniecībā
tiek turētas cūkas, tādēļ PVD nav
ticamas informācijas par reālo
cūku novietņu skaitu reģionā un
inspektoriem nākas iegriezties
katrā lauku sētā, lai pārliecinātos,
vai tajā netiek turētas cūkas.
No
161
pārbaudītās
saimniecības, kurās tika turētas
cūkas, tikai 37 saimniecības
cūkas ir reģistrējušas LDC.
Nepilnīgā informācija sagādā
problēmas ne tikai PVD, bet var

sagādāt arī pašām saimniecībām,
ja tajās tiktu konstatēts klasiskais
cūku mēris, jo kompensācijas no
valsts, lai segtu klasiskā cūku
mēra radītos zaudējumus, varēs
saņemt tikai cūku īpašnieki, kuri
cūkas būs reģistrējuši LDC.
Tikmēr
Baltkrievijas Veterinārās un pārtikas
uzraudzības departaments no
23.novembra ir noteicis pagaidu
ierobežojumus dzīvu cūku,
mājas un meža cūku gaļas un
gaļas produktu, ādu, bioloģiskā
materiāla, dzīvnieku barības un
barības piedevu, kā arī medību
trofeju importam no Dagdas novada Latvijā, kur mežacūkām
tika konstatēts klasiskais cūku
mēris. Par to liecina Baltkrievijas kompetentās institūcijas
mājaslapā internetā publicētais
rīkojums. PVD pagaidām nav
saņēmis oficiālu informāciju no
Baltkrievijas.
Neviena Dagdas novadā
reģistrēta dzīvnieku novietne
cūkas uz Baltkrieviju neeksportē.
Arī šajā novadā reģistrētie
cūkgaļas un gaļas produktu
ražotāji produkciju uz Baltkrieviju neeksportē, norāda dienestā.
PVD atgādina, ka klasiskais
cūku mēris ir lipīga infekcijas
slimība, ar kuru slimo kā meža, tā
arī mājas cūkas. Slimības pazīmes
– augsta ķermeņa temperatūra
(40°C), konjunktivīts, kustību
koordinācijas un centrālās nervu
sistēmas darbības traucējumi.
Uz saslimušā dzīvnieka ādas īpaši uz ausīm, astes, vēdera un
kāju iekšpusē, novērojami asins
izplūdumi. Slimās sivēnmātes
var abortēt, sivēni piedzimt
vārgi, atsevišķos gadījumos –
nedzīvi. Saslimšana parasti beidzas ar cūku nobeigšanos.
PVD aicina mājas cūku
turētājus, it īpaši Latgales
reģionā
dzīvojošos,
sekot
līdzi cūku veselības stāvoklim
un
nekavējoties
informēt
veterinārārstu,
ja
cūkas
izskatās neveselas vai nobeidzas.

Slimības ierosinātāju no
novietnes uz novietni var
pārnest ar piesārņotu barību,
ūdeni, inventāru, apģērbu un
transporta
līdzekļiem,
termiski neapstrādātām, cūkgaļu
saturošām
virtuves
ēdienu
atliekām.
PVD aicina mājas cūku
turētājus, it īpaši Latgales
reģionā
dzīvojošos,
sekot
līdzi cūku veselības stāvoklim
un
nekavējoties
informēt
veterinārārstu, ja cūkas izskatās
neveselas vai nobeidzas.
Slimības ierosinātāju no
novietnes uz novietni var
pārnest ar piesārņotu barību,
ūdeni, inventāru, apģērbu un
transporta
līdzekļiem,
termiski neapstrādātām, cūkgaļu
saturošām
virtuves
ēdienu
atliekām.
Lai pasargātu mājas cūkas no
slimībām, ko pārnēsā mežacūkas,
tai skaitā klasiskā cūku mēra
un Āfrikas cūku mēra, PVD
atgādina:
1. Cūkas jātur iekštelpās;
nedrīkst pieļaut to kontaktu ar
mežacūkām.
2. Cūkām nedrīkst izbarot
nomedīto mežacūku gaļas atliekas un virtuves atkritumus.
3. Cūku novietnē nevajag
ielaist nepiederošas personas vai
arī jāparūpējas par vienreiz lietojamo apģērbu.
4. Apģērbu, kas valkāts
medībās, nedrīkst vilkt, dodoties
apkopt cūkas.
5. Pie ieejas novietnēs
jāizvieto dezinfekcijas paklāji.
6. Regulāri jāveic deratizācija.
Ja apstiprināsies, ka cūkas
saslimušas ar klasisko cūku mēri,
saimniecībā tiks veikti slimības
ierobežošanas
pasākumi.
PVD atgādina, ka valsts
cūku īpašniekam kompensēs
nobeigušos vai slimības dēļ
nokauto dzīvnieku, iznīcinātās
barības un dezinfekcijas dēļ
radušos zaudējumus.
Klasiskais cūku mēris nav
bīstams cilvēkiem.

Rīko izglītojošo semināru “Veterinārmedicīnas
aktualitātes lauku saimniecībās”
Norises vieta:
Brīvības iela 46a, Balvi, Balvu novads, ZA RLP zālē 2.stāvā.
Norises laiks:
29.novembrī no 11:00 līdz
16:30
30.novembrī no 10:00 līdz
16:45
Izglītojošā semināra tēmas:
• Govju un telīšu apsēklošana

un apaugļošanās.
• Govju pēcdzemdību perioda
slimības, to ārstēšana.
• Mastītu profilakse. Jaundzimušo teļu aprūpe, slimības
un ārstēšana.
• Govs klibums un to cēloņi.
• Barības līdzekļu izvēle.
Lektore: Dr. Vita BūdeGaile. A/s „Dimela Veta Latvija”
valdes locekle

Semināra laikā būs iespēja
iegādāties izglītojošo mācību
literatūru.
Semināru līdzfinansē Eiropas
Savienība, tas ir bezmaksas.
Kontaktinformācija:
pie Balvu nodaļas uzņēmējdarbības konsultantes Lienes
Ivanovas, tālr. 64521058, mob.
tālr. 29103683

Latvijas vislielākā
bagātība - zeme
Saldus rajona Lauksaimniecības pārvades
priekšnieka, saimniecības Iecava vadītāja, Zelta
Vārpas laureāta, Latvijas Agronomu biedrības
Goda biedra Ilmāra BENTA novēlējums. 2012.
gada 4. Novembrī Ilmārs Bents aizgāja mūžībā.
Zeme
ir
visas
lauksaimnieciskās ražošanas un
pārtikas produktu ieguves pamats.
Zeme dod cilvēkiem maizi,
augļus, dārzeņus, kartupeļus,
augu eļļas, cukuru.
Arī piens, sviests, gaļa,
olas, vilna ar mājdzīvnieku
starpniecību nāk no zemes.
Cilvēku skaits ar katru gadu
pieaug un reizē ar to pārtiku vajag vairāk un vairāk. Tā ir globālā
attīstība.
Šo prasību augstu novērtē
Zemkopības ministrija un ministre
Laimdota
Straujuma.
Laimdota Straujuma paziņo,
ka Zemkopības ministrijas un
ministres 2013. gada galvenā
prioritāte ir zeme. Tas ir ļoti
pareizi un atbalstāmi. Ministre
apgalvo, ka viņa veiks virkni
pasākumus, lai Latvijas zemi
īpašumā iegūtu Latvijas zemnieki – lai zemi efektīvāk izmantotu,
lai tā dotu augstākas ražas.
Latvijā ir 2.30 milj.ha
lauksaimniecībā
izmantojamā
zeme. No tās 2.0 milj.ha aramzeme, pārējās pļavas un
ganības. Diemžēl pašlaik izmantojam
(apsaimniekojam,
apstrādājam) vien 1.50 -1.60
milj. ha. Pārējie 400 līdz 500
tūkstoši hektāri aramzemes netiek apstrādāti un nedod nekādu
ražu. Tā pārvērtusies par nezālēm
aizaugušām atmatām. Daļa
no tām jau apaug ar krūmiem
un latvāņiem. Neapstrādātās
platībās veidojas kūla. Kūla deg.
Uzdevums skaidrs un neatliekams - desmit gadu laikā (2013.2023.) aizlaistā aramzeme 400500 tūkstoši hektāri jāapgūst. Tā
jāapstrādā un jāapsēj, pirmkārt ar
graudaugiem (kviešiem). Vidēji
katru gadu jāapgūst 40 līdz 50
tūkstoši hektāri. Katram lauku
novadam gadā 350-450 hektāri.
Tas nav daudz, bet tas nav arī maz,
jo katrā novadā neapstrādātās
platības ir dažādas – citos daudz,
citos maz, atsevišķos novados
pat ļoti maz.
Šo problēmu labi izprot
Latvijas
Valsts
prezidents,
Zemkopības
ministrija
un
valdība, kopīgi pieņemot ļoti
svarīgu lēmumu, ka ir jāizveido
„valsts zemes fonds”. Šajā fondā
iekļaujot (iepērkot) tās zemes
platības, kuras, dažādu apstākļu
dēļ, netiek apstrādātas. Uzdevums skaidrs – Latvijā jāapstrādā
vismaz 2.0 miljoni hektāri zemes.
Tam jākļūst par valsts prioritāti!
Tēlaini izsakoties – katram
Latvijas iedzīvotājam jātur rūpes
par vienu hektāru aramzemi.
Aramzeme
jāizmanto
racionāli un efektīvi, apsējot
apmēram pusi (vienu milj. ha)
ar pārtikas un lopbarības graudaugiem. Vadošai graudaugu
kultūrai jābūt kviešiem, arī rudziem, miežiem un auzām. Jāsēj
arī eļļas un šķiedraugi– rapsis,
eļļas lini un kaņepes.

Zeme latviešiem nav tikai ražošanas līdzeklis un
pamatkapitāls. Zeme mums ir
svēta, dzīva un mīļa būtne, kas
rūpīgi jākopj un jāmīl. Šo tēzi
apliecina mūsu tautas dziesmas, lielie dzejnieki, rakstnieki,
domātāji un tautā mīlētie vadītāji.
Atgūstot Latvijas neatkarību
un uzvelkot sarkanbaltsarkano
karogu virs Valsts prezidenta
pils, Ēvalds Valters teica: „Mana
mīļā arāju tauta!”
Dzejnieks Leonīds Breikšs
savā himnai līdzīgā dzejā skandē:
„Svēts mantojums šī zeme
mūsu tautai,
Un svētīts tas, kas drošs par
viņu krīt.”
Tirzmalietes dzejas rindas:
”Es dziedāšu par tevi, tēvu
zeme,
Par tavām druvām vecā
līdumā.”
Dzejnieks Andrejs Eglītis
„Dievs, Tava zeme deg!” Lūcijas
Garūtas melodijai.
Cituviet Andrejs Eglītis raksta:
„Brīve, brīve kam tā brīve, ja
Tev sava zeme nav?
Zeme, zeme, kam tā zeme, ja
Tev īstas brīves nav?”
Leonīds Breikšs:
„Tur es augu, tur es aru katru
gadu vagas tā, lai es ilgi dzīvot
varu savā tēva pagastā.”
Visu laiku labākais Latvijas
Valsts prezidents Dr. Agronoms
– piensaimnieks Kārlis Ulmanis:
”Visskaistākais ģerbonis latviešu
zemniekiem ir arkls tīrumā.”
Uz Kārļa Ulmaņa pieminekļa
plāksnes Rīgā iekalti vārdi:
„Vispirms brīvība, tauta,
valsts un tikai tad es pats.”
Dzejnieks - rakstnieks Eduards Virza savā pasaules slavenā
romānā „Straumēni” spilgti
apraksta latviešu lauku laužu
dzīvi un darbu no bērnības līdz
dzīves beigām visos gadalaikos.
Par latviešu zemes mīlestību,
strādāt gribu, prasmi, sīkstumu
un varēšanu raksta Aleksandrs Grīns savā romānā „Zemes
atjaunotāji.” Viņš raksta kā
Gatiņš un Mārīte atjauno savu
karā un mēra laikā nopostīto
dzimtas sētu, kā atjaunojās zeme
un cilvēki.
Anna Brigadere saraksta
triloģiju „Dievs, daba, darbs.”
Andreja Pumpura eposā
„Lāčplēsis”, rakstnieku Ērika
Hānberga un Monikas Zīles
darbos, Raimonda Paula un Imanta Kalniņa mūzikā, Jāņa Petera
dzejā, arī Jāņa Rozentāla un Vilhelma Purvīša gleznās un daudzu
citu rakstnieku un mākslinieku
darbos ir atainota, aprakstīta
un apjūsmota latviešu zemes,
cilvēku un darba lielā mīlestība
un cieņa.
Zeme tiešām ir Latvijas
vislielākā bagātība!
Tad izmantosim un cienīsim
to!
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Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Balvu pilsētas Grozījumi reģionālajos strappilsētu
administratīvās robežas līdz Parka šķērsielai
nozīmes maršrutos

Balvu novada pašvaldība
uzsākusi projektu „Brīvības ielas
posma rekonstrukcija no Balvu
pilsētas administratīvās robežas
līdz Parka šķērsielai”.
Projekts izstrādāts 2,236

km garam Brīvības ielas posmam un paredzēts - rekonstruēt
brauktuvi, izbūvēt veloceliņu un
gājēju ietves, rekonstruētas nobrauktuves līdz ielas sarkanajām
līnijām, izbūvēt lietus ūdens

kanalizāciju, izbūvēt ielu apgaismojumu, rekonstruēt un izbūvēt
ūdensvadu, sadzīves kanalizāciju,
sakaru infrastruktūras rekonstrukcija, ceļa zīmju uzstādīšana,
ceļa horizontālā apzīmējuma
uzklāšana
un
teritorijas
labiekārtošana.
Aicinām Jūs iepazīties ar
izstrādāto tehnisko projektu
un aizpildīt aptaujas lapu, kas
palīdzēs autoceļa rekonstrukcijas pilnveidošanā. Brīvības ielas
rekonstrukcijas plāns ir pieejams
www.balvi.lv un Būvvaldē.
Aizpildītu aptaujas lapu
lūdzam iesniegt Balvu novada
pašvaldības Būvvaldē, Bērzpils
ielā 1A, Balvos vai elektroniski
zanete.martuza@balvi.lv līdz šī
gada 7. decembrim.
Jūsu sniegtā informācija tiks
apkopota un izmantota tikai šī
projekta ietvaros.

Aptaujas lapa
Personas vārds, uzvārds
vai
Juridiskās personas nosaukums

Dzīves vieta
vai
juridiskā adrese

Atzīmējiet ar krustiņu
būvniecības iecere
tiek
atbalstīta
noraidīta

Priekšlikumi un ierosinājumi

Pateicamies par atsaucību!

Portālā www.Latvija.lv var samaksāt
administratīvos sodus
No šodienas, 23.novembra, ikviens, vienotajā valsts un
pašvaldību pakalpojumu portālā
www.Latvija.lv, izmantojot epakalpojumu „Administratīvo
sodu pārbaude un nomaksa”,
var elektroniski pārbaudīt un
samaksāt gan Sodu reģistrā
esošos administratīvos sodus
privātpersonām, gan CSDD
reģistra datubāzē iekļautos fotoradaru fiksētos pārkāpumus
un stāvēšanas un apstāšanās
pārkāpumu
soda
kvītis,
kas izrakstītas bez vadītāja
klātbūtnes.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra izstrādātā e-pakalpojuma
„Administratīvo sodu pārbaude
un
nomaksa”
lietotājiem
iespējams bez maksas iegūt
informāciju par saviem, savu
nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā

un/vai aizgādnībā esošo personu
izdarītajiem administratīvajiem
pārkāpumiem.
Elektroniski
iespējams samaksāt gan sev, gan
trešajām personām piemērotos
naudas sodus un segt izdevumus
par apreibinošo vielu ietekmes
konstatēšanai veikto pārbaudi.
Naudas
sodu
apmaksa
ar
portāla
www.Latvija.lv
starpniecību izslēdz neprecīzas
informācijas
norādīšanu
maksājuma uzdevuma mērķī,
kā rezultātā maksājums var netikt identificēts vai pievienots
novēloti. Pakalpojums samazina
arī personas tiesību aizskāruma
risku, piemēram, piespiedu soda
izpildes uzsākšanu, kaut naudas
sods jau ir samaksāts.
Jaunais
e-pakalpojums
pieejams ar kādu no portālā
www.Latvija.lv
piedāvātajām
autentifikācijas iespējām (internetbanku, eID karti, elektroniskā

paraksta
viedkarti
eME).
Savukārt sodu apmaksu var veikt
ar SEB bankas, Swedbank, Norvik bankas un bankas Citadele
internetbanku starpniecību.
Šajā nedēļā vienotā valsts un
pašvaldību pakalpojumu portāla
www.Latvija.lv e-pakalpojumu
klāstu papildināja „Reģistrācija
Uzņēmumu
reģistra
vestajos reģistros” un „Izziņas
pieprasīšana no Uzņēmumu
reģistra vestajiem reģistriem”.
Savukārt jau no 1.septembra
e-pakalpojums „E-iesniegums
iestādei” sniedz iespēja nosūtīt
dažāda veida elektroniskus
iesniegumus iestādēm.
Šobrīd portāls nodrošina
pieeju 51 e-pakalpojumam un
satur informāciju par 2073 valsts un pašvaldību pakalpojumu
saņemšanas iespējām.

Aicinām būt atsaucīgiem- veidosim datu bāzes

Balvu novada pašvaldības
aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” ir uzsākusi darbu
pie datu bāžu „Balvu novada
uzņēmumi”,
„Investoriem”,
„Ražots Balvos” veidošanas.
Datu bāzes tiek veidotas ar
mērķi apzināt, uzkrāt un izplatīt
informāciju, kas saistīta ar
uzņēmējdarbību un tās attīstību
Ziemeļlatgales reģionā, kā arī veidot uzņēmējiem un pašvaldībām

pieejamas datu bāzes biznesa
attīstības veicināšanai.
Izmantojot Lursoft datu
bāzē pieejamo informāciju,
Ziemeļlatgales Biznesa centrs ir ieplānojis sazināties ar
visiem Balvu novada teritorijā
reģistrētiem
uzņēmumiem,
precizēt datus par komersantu,
tā adresi, telefonu, e-pastu, web
adresi, darbības nozari, aprakstu,
produktu vai pakalpojumu klāstu,

logo u.c. datu bāžu veidošanai
nepieciešamo informāciju.
Aicinām uzņēmējus būt
atsaucīgiem un kopīgi izveidot
informācijas bāzi, kas kalpos
kā instruments Balvu novadā
saražoto produktu un pakalpojumu popularizēšanai un biznesa attīstības veicināšanai
Ziemeļlatgalē.

Latgales plānošanas reģions
informē, ka sakarā ar autoceļa
P45 Viļaka – Kārsava 42.3 km –
44.97 km rekonstrukcijas darbu
pabeigšanu, kuru rezultātā tika
likvidēta pietura „Silenieki”,
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” veikusi grozījumus AS
„Nordeka” apkalpotā maršruta
Nr.7669 Rēzekne – Kārsava –
Alūksne reisu nr.03 plkst.14:00
no Rēzeknes AO un nr.02
plkst.06:30 no Alūksnes AO
ar izpildi katru dienu kustības
sarakstos, SIA „Norma – A”
apkalpotā maršruta Nr.7669
Rēzekne – Kārsava – Alūksne reisu nr.01 plkst.07:15 no Rēzeknes
AO un nr.04 plkst.14:15 no
Alūksnes AO ar izpildi katru
dienu kustības sarakstos un AS
„ CATA” apkalpoto maršrutu
Nr.7766 Cēsis – Balvi – Kārsava

un Nr.7767 Cēsis – Lejasciems –
Balvi – Kārsava kustības sarakstos, izslēdzot no tiem pieturu „
Silenieki” un tās vietā iekļaujot
pieturu „Zubki”.
Ņemot vērā ceļa apstākļu
uzlabošanos, tiek koriģēti AS
„CATA” apkalpoto maršrutu
reisos braukšanas laiki starp
pieturām rekonstruētajā ceļa
posmā, kā rezultātā maršruta
Nr.7766 Cēsis – Balvi – Kārsava
reiss nr.01 plkst.06:30 no Cēsu
AO un maršruta Nr.7767 Cēsis
– Lejasciems – Balvi – Kārsava
reiss nr.01 plkst.06:20 no Cēsu
AO pienāk galapunktā Kārsavas
AO 5 min. ātrāk, bet maršruta
Nr.7767 Cēsis – Lejasciems –
Balvi – Kārsava reisam nr.02
atiešanas laiks no Kārsavas AO
tiek noteikts 10 min. vēlāk –
plkst.12:55 (šobrīd plkst.12:45).

Balvu novada pašvaldība izsludina
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Brīvības ielā 90A, Balvos, Balvu novads kadastra Nr.
3801 004 0380, kas sastāv no
zemes gabala – zemes starpgabala 0.0702 ha platībā. Izsoles
sākotnējā cena – Ls 1110 (viens
tūkstotis viens simts desmit lati).
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv
vai Balvu novada
pašvaldībā pie juriskonsultes
Sarmītes Gržibovskas, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā
pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne

vēlāk kā līdz 2013.gada 8.
janvāra plkst. 16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2013.gada 8.janvāra plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas
un reģistrācijas maksa 5.00 LVL,
Balvu novada pašvaldības Reģ.
Nr. 90009115622 bankas kontā:
SEB banka, kods UNLALV2X,
konts: LV93UNLA 0050 0142
9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā
augstākā
summa,
atrēķinot
iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2013.gada
23.janvārim.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2013.
gada 9.janvārī, plkst. 14.00.

Jaunie peldētāji piedalās sacensībās

Novembrī Balvu Sporta skolas peldētāji piedalījušies divās
sacensībās ārpus Balviem un
mēneša beigās uzņēma ciemiņus
savā
peldbaseinā
Balvos,
peldēšanas sacensībās „Kraula
divcīņa”.
Novembra sākumā peldētāji
devās uz Rēzeknes BJSS atklāto
čempionātu peldēšanā, kur Ralfs
Kristers Kokorevičs savā vecuma
grupā pēc punktu tabulas izcīnīja
2.vietu kopvērtējumā.
Savukārt Daugavpils atklātajā
čempionātā peldēšanā Marks
Markus savā vecuma grupā 50 m
brīvā stila distancē izcīnīja 1.vietu.
Balvu sporta skolas rīkotajās
peldēšanas sacensībās „Kraula
divcīņa” piedalījās 64 jaunie
peldētāji no Balviem, Rēzeknes un
Daugavpils.
Sacensības
iesāka
paši
jaunākie – 2005.gadā dzimušie un
jaunāki zēni un meitenes, nopeldot
25 m brīvajā stilā un 25 m kraulā
uz muguras.
Godalgotās vietas meitenēm:
1.vieta Diāna Ivdre (Balvi)
2.vieta Nellija Elza Cunska
(Balvi)
3.vieta Aiva Melne (Balvi)
Zēniem:
1.vieta
Valērijs
Čurgelis (Rēzekne)
2.vieta Aleksandrs Greiškāns
(Rēzekne)
3.vieta
Oļegs
Mihailovs
(Rēzekne)
Sacensības turpinājās ar 50
m distanci brasā un peldēšanā uz
muguras vecākām grupām. Punktu
summas divcīņas kopvērtējumā
godalgotās vietas izcīnīja:
2004.g.dz.meitenes:

1.vieta Ketija Rakstiņa (Balvi)
2.vieta Ilona Grāmatiņa (Balvi)
3.vieta Dajana Grigjane (Daugavpils)
2004.g.dz.zēni:
1.vieta Dainis Kudrjavcevs
(Rēzekne)
2.vieta Marks Markus (Balvi)
3.vieta Dāvis Stepanovs (Balvi)
2003.g.dz.meitenes:
1.vieta Elīza Priede (Balvi)
2.vieta Marija Arnicāne (Balvi)
3.vieta Ance Salmane (Balvi)
2003.g.dz.zēni:
1.vieta Pāvels Kudrjavcevs
(Rēzekne)
2.vieta
Ralfs
Kristers
Kokorevičs (Balvi)
3.vieta Aleksandrs Smirnovs
(Daugavpils)
2002.g.dz.meitenes:
1.vieta Anna Samsonova (Daugavpils)
2.vieta Diāna Petunova (Daugavpils)
3.vieta Marita Laicāne (Balvi)
2002.g.dz.zēni:
1.vieta Dāvids Narajevs (Daugavpils)
2.vieta Mārtiņš Plešs (Balvi)
3.vieta
Alens
Taškāns
(Rēzekne)
2001.g.dz.meitenes:
1.vieta Milāna Špiļko (Daugavpils)
2.vieta Beāte Knēģere (Balvi)
3.vieta Kristena Rakstiņa (Balvi)
2001.g.dz.zēni:
1.vieta Iļja Daņilovs (Rēzekne)
2.vieta Valērijs Kligulis (Daugavpils)
3.vieta Aleksandrs Poļakovs
(Daugavpils)
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SIA ZAAO sniedz kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu videi draudzīgā veidā, ko atzīst gan partneri, gan
sabiedrība.
AICINĀM DARBĀ – atkritumvedēja vadītāju (Balvu,
Rugāju, Viļakas un Baltinavas novados)
MĒS PIEDĀVĀJAM:
•
pilnu darba slodzi; summēto darba laiku;
•
labus darba apstākļus;
•
stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•
kvalifikācijas celšanas iespējas;
•
veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
DARBA PIENĀKUMI:
•
sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un šķiroto
•
atkritumu savākšana saskaņā ar maršruta lapu;
•
pārvietojot konteinerus (fiziski smags darbs) un strādājot ar
hidrauliskajiem manipulatoriem ievērot darba drošības noteikumus;
•
uzturēt automašīnu tehniski labā stāvoklī un savlaicīgi;
•
ziņot par tehniskajiem bojājumiem.
PRASĪBAS:
•
vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
•
C kategorijas autovadītāja apliecība;
•
ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze automašīnas vadīšanā;
•
labas tehniskās zināšanas;
•
prasmes rīkoties ārkārtas situācijās;
•
komunikācijas prasmes, kas orientētas uz klientu
apkalpošanu;
•
prasmes pielietot darbā tehnisko inventāru;
•
organizatoriskās prasmes un pamatzināšanas dokumentu
lietvedībā;
•
krievu valodas zināšanas;
•
MS Windows7 lietotāja līmenī.
AICINĀM DARBĀ – atkritumu savācēju (Balvu, Rugāju,
Viļakas un Baltinavas novados)
MĒS PIEDĀVĀJAM:
•
pilnu darba slodzi; summēto darba laiku;
•
labus darba apstākļus;
•
stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•
kvalifikācijas celšanas iespējas;
•
veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
DARBA PIENĀKUMI:
•
sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un šķiroto atkritumu savākšana saskaņā ar maršruta lapu;
•
ievērot darba drošības noteikumus pārvietojot konteinerus
(fiziski smags darbs) un strādājot ar hidrauliskajiem manipulatoriem.
PRASĪBAS:
•
vidējā izglītība;
•
vēlama C kategorijas autovadītāja apliecība;
•
komunikācijas un organizatoriskās prasmes, kas orientētas
uz klientu apkalpošanu;
•
prasmes rīkoties ārkārtas situācijās;
•
prasmes pielietot darbā tehnisko inventāru;
•
pamatzināšanas dokumentu lietvedībā;
•
krievu valodas zināšanas;
•
MS Windows7 lietotāja līmenī.
CV (dzīves apraksts) un pieteikuma vēstuli līdz 2012.gada 5.decembrim lūdzam sūtīt:
Rīgas iela-32, Valmiera, LV 4201, Personāla daļai
E-pasts: silvija.vilcane@zaao.lv
Tālrunis: 64281250; 26568230
Fakss: 64281251
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar
pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

A F I Š A

Balvu pilsēta
30.novembrī plkst.19.00 Vīru kopai „Vilki” – 20! - jubilejas koncertuzvedums Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Biļešu iepriekšpārdošana.
1.decembrī plkst.16.00 Pēc V. Belševicas “Tās dullās Paulīnes dēļ.”- komēdija “Naudas koks” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Biļešu iepriekšpārdošana Balvu Kultūras un atpūtas centrā un www.bilesuparadize.lv.
1.decembrī plkst.21.00 Diskoballe jauniešiem „Dzīvo brīvi” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Īpašie viesi Rassels
un Sabīne Berezina. Ieejas maksa Ls 3,00.
2.decembrī plkst. 17.00 Pirmās Adventes sveces un gaismu iedegšana Lielajā eglē laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
2.decembrī plkst. 18.00 Grupas “Elektrolīts” debijas koncerts. Ieeja bezmaksas.
6.decembrī plkst.10.00 Seminārs ”Tūrisma produkta kvalitātes kontrole un dažādošana. Darbs ar klientu” Balvu
novada muzejā.
8.decembrī plkst. 12.00 Jaukto koru kopmēģinājums Balvu muižā.
8.decembrī plkst. 11.00 Radošā darbnīca vecākiem un bērniem, ko vada Buravecu ģimene, Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
9.decembrī plkst. 15.00 Otrās Adventes svētdiena un dziedošās Puncuļu ģimenes koncerts Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Ieeja bezmaksas.
No 10. līdz 13.decembrim Ziemassvētku dāvanu gatavošanas darbnīcas Balvu Bērnu un jauniešu centrā.
11.decembrī plkst. 18.00 Kinofilma “Cilvēki tur” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa Ls 0,50.
14.decembrī Tikšanās ar dzejnieku Valentīnu Lukaševiču Balvu Centrālajā bibliotēkā.
15.decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku dāvanu tirdziņš Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Tiek aicināti visi pirkt un
pārdot gribētāji.
15.decembrī plkst. 17.00 Koncerts ,,Viens, divi, trīs... piesitiens!” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
16.decembrī plkst.15.00 Trešās Adventes svētdiena un „Dziedošo dvīņu” koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Ieeja bezmaksas.
No 18. Līdz 19.decembrim Radošā dāvanu pagatavošanas darbnīca „Pārsteigsim savus mīļos” Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
20.decembrī Balvu Bērnu un jauniešu centra Ziemassvētku koncertuzvedums:
„Pasakām vajag ticēt…!” Balvu muižā.
23.decembrī plkst. 15.00 Ceturtās Adventes svētdiena. Vājredzīgo biedrības dramatiskās kopas “Redzēt ar sirdi”
izrāde Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
25.decembrī plkst. 21.00 Lielā Ziemas balle kopā ar grupu “Galaktika” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
26.decembrī plkst. 15.00 Tautas pūtēju orķestra “Balvi” koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
27.decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētki mākoņos - bērnu eglītes sarīkojums Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
27.decembrī plkst. 18.00 „Ontons i vampīri” - Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieejas maksa Ls 2,00.
29.decembrī plkst.21.00 Vecgada balle - muzicē grupa “OTTO”. Ieejas maksa Ls 2,00.
1.janvārī plkst.0.30 Jaungada salūts laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
1.janvārī plkst.1.00 Jaungada balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Izstādes:
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”.
• Ineses Jakobi tekstiliju izstāde „Logi”.
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
• Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”.
• Izstāde ”Latgolys dvēselis tulkam Miķeļam Bukšam 100! ”.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Buravecu ģimenes radošo darbu izstāde.
Balvu mākslas skolas izstāžu zālē:
No 5.novembra I.Zalāna radošajā darbnīcā veidoto Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Sajūtu eksplozija”.

Lai palīdzētu topošajām māmiņām izvēlēties vispiemērotāko
bērna barošanas veidu, lai rastu iespēju māmiņām satikties un
dalīties pieredzē par jaundzimušo zīdīšanu, aicinām ieinteresētās
sievietes satikties sarunai seminārā, kurš notiks 29.novembrī plkst.
11.00, Balvos, Raiņa ielā 52 - Sociālā dienesta III stāva zālē.
Pasākums notiek projekta “Izglītojošu pasākumu izveide un
realizācija par zīdīšanu, aktuālajiem problēmjautājumiem un praktiskiem risinājumiem grūtniecēm un jaunajām māmiņām” ietvaros
un to finansē Latvijas Republikas Veselības Ministrija.
Sīkāka informācija par semināru:28674458

Bērzkalnes pagasts
10.decembrī plkst.16.00 Egles iedegšana pie Bērzkalnes pagasta ēkas.
29.decembrī plkst. 19.00 „Pavadīsim veco gadu, sagaidīsim Jauno gadu” Atpūtas vakars pagasta iedzīvotājiem
Bērzkalnes pagasta kultūrai un atpūtai paredzētajās telpās.
Bērzpils pagasts
15.decembrī plkst. 10.00 Tirdziņš pirms Ziemassvētkiem Bērzpils saieta namā.
26.decembrī plkst.17.00 Ziemassvētku koncerts, plkst. 22.00 balle Bērzpils saieta namā.
Briežuciema pagasts
30.decembrī plkst.20.00 Gada noslēguma koncerts „ Atver sirdi priekam”, plkst. 22.00 balle Briežuciema Tautas
namā.
Kubulu pagasts
2.decembrī plkst. 16.00 Pirmās Adventes sveces iedegšana- koncerts „Pa kādu trauslu pavedienu...” Kubulu Kultūras
nama mazajā zālē. Piedalās Kubulu Kultūras nama garīgo dziesmu ansamblis „Vakarblāzma”, Vectilžas folkloras
kopa „Saime”, Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis, Balvu Kultūras un atpūtas centra ansamblis ,, Par to”.
9.decembrī plkst. 13.00 Otrās Adventes sveces iedegšana- Eiropas deju kopu koncerts Kubulu Kultūras nama lielajā
zālē.
16.decembrī plkst.17.00 Trešās Adventes sveces iedegšana –TDK ”Cielaviņa” koncerts Kubulu Kultūras namā.
23.decembrī plkst. 17.00 Ceturtās Adventes sveces iedegšana -jauktā vokālā ansambļa koncerts Kubulu Kultūras
namā.
25.decembrī plkst.14.00 Ziemassvētku eglītes sarīkojums, mazuļiem, kas neapmeklē skolu un bērnudārzu Kubulu
Kultūras namā.
25.decembrī plkst. 18.00 LNT šova „Dziedošās ģimenes IV „ dalībnieku-Laicānu ģimenes koncerts Kubulu Kultūras
namā.
28.decembrī plkst.19.00 Jubilejas pasākums „Kubulu kultūras namam -40”. Balle. Spēlēs grupa „Vēja runa”.
Krišjāņu pagasts
1.decembrī Adventes vainagu darināšanas darbnīca-izstāde Krišjāņu Tautas namā.
26.decembrī Ziemassvētku pasākums Krišjāņu Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
27.decembrī plkst.11.00 Eglīte bērniem Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
27.decembrī plkst.19.00 Ziemassvētku pateicības pasākums Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
Tilžas pagasts
8.decembrī plkst. 18.00 Balvu novada dramatisko kolektīvu parāde, plkst. 22.00 balle Tilžas Kultūras namā.
16.decembrī gaismiņu iedegšana lielajā eglē Tilžas pagasta centrā.
20.decembrī plkst. 14.00 Pirmsskolas un bērnudārza bērnu Ziemassvētku pasākums Tilžas Kultūras namā.
25.decembrī plkst. 19.00 Pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts, plkst. 22.00 Deju vakars kopā ar grupu „Draugi”
Tilžas Kultūras namā.
Vīksnas pagasts
No 1.-19.decembrim Ziemassvētku labdarības akcija „Prieks bērnu sirsniņās”. Lūgums visiem, kas var un vēlas
palīdzēt- ziedot mašīnas un lelles (izņemot mīkstās rotaļlietas), klučus, puzles, dāvanu kartes vai naudu, ienesot
to Vīksnas Tautas namā Ligitai Kacēnai, lai 20.decembrī Ziemassvētku vecītis dāvanas varētu nogādāt bērniem uz
dārziņu.
8.decembrī plkst.14.00 Seminārs pie Ineses Ziņģītes “Rīvēšanās uzlabojot ādas asinsriti un veselību” Vīksnas Tautas
namā. Zinības miesai un garam. Dalībniekiem jāģērbjas brīvā, ērtā apģērbā, kājās zeķes, lai būtu iespējams staigāt
ar plikām pēdām. Līdzi jāpaņem dvielis – apm. 1,20 m garš. Dalības maksa 2, 00 Ls.
14.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas novada dramatiskā kolektīva “Palādas “komēdija “Ontans i Anne” 6.daļa “Ontans i Zīmassvātki” Vīksnas Tautas namā.
20.decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku sagaidīšana kopā ar Ziemassvētku vecīti – pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu. Pieteikties zvanot uz Vīksnas pagasta pārvaldi vai Ligitai pa tālruni 20284144.
29.decembrī plkst. 22.00 Jaungada karnevāls Vīksnas Tautas namā.. Muzicē Zintis Krakops.
Vectilžas pagasts
28.decembrī Ziemassvētku koncerts Vectilžas Sporta un atpūtas centrā.
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