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Decembrī, kad iestājas Ziemassvētku laiks un tuvojas gada pēdējās dienas, katrs no mums pārdomā, kāds ir bijis
aizejošais gads, kas no tā, ko pagājušajā gadā apņēmāmies, ir paveikts, kas nē, kurš sapnis piepildījies, un kurš nē, kādas
ieceres īstenojušās.
Atskatoties uz Balvu novada veikumu 2012.gadā, jāsecina, ka pesimismam nav pamata. Pēc straujā krituma iepriekšējos gados, šogad ir vērojama stabilizācija. Pilsētā un pagastos tiek būvēti jauni objekti, rekonstruēti esošie, remontēti
ceļi, skolas un bērnu dārzi.
Ir liels gandarījums par mūsu novada cilvēku atbildību un aktīvo dzīves pozīciju. Vēlos pateikties visiem iestāžu,
uzņēmumu, organizāciju un lauku saimniecību vadītajiem un kolektīviem, kuri nenolaiž rokas, bet meklē attīstības iespējas.
Pašvaldība pagājušajā gadā aktīvi strādājusi piesaistot Eiropas naudu, uzsākusies un turpinās sadarbība ar pašvaldībām
Baltkrievijā, Igaunijā, Krievijā.
Neskatoties uz šīm pozitīvajām tendencēm, ir jāapzinās, ka daļai mūsu novada iedzīvotāju klājas grūti. Tāpat pašvaldība
pievērš lielu vērību sociālajai sfērai, apmaksājot bērniem brīvpusdienas, palīdzot trūcīgajiem. Bet īpašs prieks ir par to, ka
laikā, kad ikkatrs izvērtē savas finansiālās iespējas, mums ir daudz dāsnu cilvēku, kuri aktīvi iesaistās labdarības akcijās un
sniedz siltu palīdzības roku tiem, kuriem nav tik mājīgi un pārticīgi.
Lai mums pietiek gudrības, laika un zināšanu, piepildot visas savas apņemšanās. Lai mums ir spēks, radošas idejas un
neatlaidība, īstenojot vēlējumus. Lai mums visiem kopā ir darbīgs un ražīgs 2013. gads!

Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno gadu!
Andris Kazinovskis,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Ticībā uz gaismu

Pirms Ziemassvētkiem pie
eglītes ar baltām svecītēm novada Domes vadība tikās ar
mūsu novada mācītājiem. Savus
vēlējums mūsu ļaudīm izteica
Latvijas evaņģēliski luteriskās
baznīcas Daugavpils diecēzes
bīskaps Einārs Alpe, Balvu
evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītājs Mārtiņš Vaickovskis,
Balvu baptistu Jēzus Kristus atkal nākšanas draudzes mācītājs
Mihails Voronovs un Tilžas
Sv.Jāzepa
katoļu
draudzes
prāvests Alberts Budže.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis
vērtēja aizvadīto
gadu un pašvaldības darbību.
Viņš sirsnīgi pateicās visiem
mācītājiem un priesteriem, kas

savos dievnamos aizlūdz par
novadu, tā ļaudīm. Viņš atzina,
ka sadarbība ar visām draudzēm
veidojas un attīstās, mēs esam tai
atvērti. Visi, noskatoties slaidos
apkopotu prezentāciju par notikumiem Balvu novadā 2012.
gadā, domās izstaigāja tik bagāto
dažādu norišu ceļu un vērtēja
paveikto.
Latvijas
evaņģēliski
luteriskās baznīcas bīskaps
Ainārs Alpe, uzrunājot klātesošos
sacīja, ka tā ir laba ideja – gadam
aizejot salikt kopā un atskatīties
uz to, kas paveikts. Viņš stāstīja,
ka todien bijis Kalupē un viņu
visvairāk uzrunājusi kāda sieviete, kura ir invalīde, kurai visa
pasaule ir tikai skats aiz loga
– balts vai zaļš, un kura spēj

aizlūgt par citiem. Viņa atzina labi, ka varam pateikties par visu
to laiku, kas bijis, par to, kas noticis, labi, ka saprotam, ko mums
dod Ziemassvētku laiks, ka tas,
kas nāk šajā Ziemassvētku laikā,

spēj atrisināt mūsu problēmas.
Viņš novēlēja ikvienam izjust šo
Kristus tuvumu, šo gaismu, kas
nāk.
Savus
vēlējumus
un
pateicību par sadarbību kopējos
centienos darīt cilvēku dzīvi
skaistāku un labāku izteica
gan M.Voronovs, gan M. Voickovskis, gan A.Budže, kā arī
Domes un pašvaldības pārstāvji
– A. Kazinovskis, I.Ņikuļina,
N.Dimitrijevs,
A.Kindzulis,
I. Kaļva.
Novada iedzīvotājiem jānovēl
A.Alpes
vārdiem
sacītais:
”Ticībā uz gaismu mēs lūdzam,
lai katra sirds to nenoraidītu, bet
piedzīvotu un lai tai mēs sekotu
visā Jaunajā gadā.”

Apbalvo
Zelta kāzās

Dome nolēma apbalvot ar
Balvu novada Domes Atzinības
rakstu un balvu par augstu morāli
- ētisko un tikumisko vērtību
uzturēšanu ģimenē un sadzīvē,
par dzīves gudrības un pieredzes
nodošanu jaunajām Balvu novada iedzīvotāju paaudzēm un
sakarā ar 50 gadu kopdzīves jubileju šādus pārus:
• Leontinu un Albertu Ākulus;
• Līviju un Valēriju Višņakovus;
• Ludmilu
un
Nikolaju
Semeņukus;
• Intu un Vitāliju Paiderus;
• Lidiju un Ernestu Metus;
• Sofiju un Aleksandru Aleksejevus;
• Iju un Modri Ziediņus;
• Dainu un Viktoru Puļus;
• Klāru
un
Aleksandru
Kuzņecovus;
• Antoņinu un Ziedoni Misiņus;
• Aleksandru un Helduru Keskus;
• Ainu un Voldemāru Žagarus;
• Sofiju un Zdislavu Nikutaišus;
• Teklu un Pāvelu Kozlovskus;
• Zinaidu un Jāni Serdānus;
• Annu un Jāni PitkevičusPipkas;
• Antoņinu un Aloizu Koniševus;
• Leontīnu un Tatjanu Bukšus;
• Vilmu un Vladimiru Aleksandrovus;
• Veroniku un Vilbertu Maderniekus;
• Veltu un Juri Keiseļus;
• Annu un Vladimiru Noskovus.
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Proj. Nr. LKP 2011/006
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“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 19.decembris
Balvu novada pašvaldības projektu aktivitātes 2012.gadā
Uzsāktie projekti
Projekta nosaukums

Nr.
p.k.

Finansētājs

LEADER "Balvu novada tradicionālo tautas tērpu daļu darināšanas
un rotāšanas paņēmienu pētniecība, izgatavošana un
popularizēšana. "
Proj. Nr. 11-07-L:L04-L413203-000010

1

"Skolu daudzpusējās partnerība", Stacijas pamatskola
Proj. Nr.2011-1-GBI-COM06-107975

2

ELFLA

8 137,68

ES Mūžiglītības progr.
Comenius apakšprogr.

9 839,26

ERAF

105 555,15

ELFLA

5 047,98

3 Tautas nama ēkas rekonstrukcijas darbi tautas nama ēkā Vīksnas
pagasta "Mieriņos" (II kārta)
Proj. Nr. 08-07-L32100-000322

ELFLA

31 907,83

4 "Bērzkalnes pagasta saieta nama būvniecība un teritorijas
labiekārtošana Rubeņos."
Proj. Nr. 11-07-L32100-000047

ELFLA

27 379,23

5 "Tilžas tautas nama rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana"
Proj.Nr. 11-07-L32100-000057

ELFLA

91 556,83

6 "Pasākumi noteiktām personu grupām"
Proj.Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001

ESF

9 319,33

7 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”
Nr. Proj. Nr. KPFI-7/1 Projekta nosaukums

KPFI

825 913,20

Finansētājs
ESF

Kopējās
izmaksas
2 405,00
LVL

ESF

47 744,00

VKKF

140,00

ES Mūžiglītības progr.
Comenius apakšprogr.

14 905,80

ELFLA

1 220,00

p.k.8 "Sakarības starp kvalitatīvu izglītību un konkurētspējīgas
personības attīstību"Amatniecības vidusskola

Izglītības iestāžu informatizācija
Proj. Nr. 2010/0007/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/582

3

Kopējās
izmaksas
LVL

2 "Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības
nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju iespējas."
Proj. Nr. 11-07-LL04-L413203-000011

9 „Balvu novada attīstības plānošana” (attīstības programma,
teritoriālā plānošana)
Proj. Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/091/048

4

Speciālistu piesaiste Balvu novada pašvaldībai,
proj. Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/042

ESF

21 000,00

5

Grupu mājas pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura
traucējumiem Balvu novadā
Proj.Nr.1DP/1.4.1.24/11/APIA/NVA/139

ESF

98 426,99

6

"Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide" Proj. Nr. 2010/0330/IDP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001

ESF

79 860,00

7

"Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās."
Proj. Nr. 1APSD-1000-2012

ESF

159 895,88

12 Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana Balvu
Valsts ģimnāzijas muzejā
Proj.Nr.11-07-LL04-L413202-000024

8

Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu
sasniedzamības nodrošināšanai
Proj.Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/002

ERAF

611 862,89

13 Mākslas dienas Balvos "Sajūtu eksplozija krāsās"
Nr. 2012-1-VIZ051

VKKF

200,00
441 218,13

Latgolys folklorys vuokums konkurss "Apleicīne2"
Proj. Nr. LKP2012/006

VKKF

500,00

14 ERAF Ūdenssaimniecība Tilžas pagasta Tilžas ciemam
Proj.Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/110/115

ERAF

9

6 000,00

VKKF

1 000,00

15 Sporta laukuma labiekārtošana (Krišjāņu pagasts)
Projekta Nr. 11-07-LL04-L413207-000007

ELFLA

Ceļojoša izstāde "Latgalys dvieseles tulkam Mikeļam Bukšam 100
Proj. Nr. LKP2012/005

ESF

210 646,00

17 "Ceļojums caur laiku pa Ičas upi"
Nr. 2012-2-TRKA034-P
18 Balvu novada pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana
Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaistē
Proj. Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/068

VKKF

300,00

ESF

6 467,26

19 "Sporta laukuma rekonstrukcija Bērzpilī"
Proj. Nr. 11-07-L32100-000055

ELFLA

15 366,53

20 "Bērnu rotaļu laukuma izbūve Vectilžā"
Proj. Nr. 11-07-L32100-000242

ELFLA

15 380,00

21 Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana
Nr. 2012-2-TRKO12-P

VKKF

300,00

22 „Transporta sistēmas efektivitātes un satiksmes
drošības uzlabošana Balvos, Bērzpils ielā,
veicot autoceļa P47 Balvi-Kapūne renovāciju
(posmā no Tautas ielas līdz Balvu administratīvajai robežai)”
Proj.Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM
23 Tilžas internātpamatskolas katlu mājas rekonstrukcija
Proj. Nr. 11-07-L32100-000240

ERAF

1 233 819,31

ELFLA

129 037,97

24 Zivju resursu palielināšana Balvu ezerā
Proj. Nr. 1.49.
25 Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā
Proj. Nr. 1.48.

Zivju fonds

1 323,70

Zivju fonds

1 003,45

26 Zivju krājumu palielināšana Balvu novada Ploskines ezerā, Sprūgu
ezerā un Lielajā Pokuļevas ezerā
Proj. Nr. 1.47.
26 Gaismas objektu nomaiņa Balvos
Proj. Nr. KPFI-13/25

Zivju fonds

1 300,00

KPFI

43 116,45

27 „Bērzpils pagasta ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija”
Proj. Nr. 11-07-L32100-000111

ELFLA

184 818,47

28 Krišjāņu tautas nama rekonstrukcija
Proj. Nr. 11-07-L32100-000246

ELFLA

17 042,46

10

11

"Tu raksti, es lasu" Nr. 2012-2-LITO12-P

VKKF

325,00

12

Bērnu rotaļu laukumu labiekārtosana Balvu novadā
Proj. Nr. 12-07-L32100-000017

ELFLA

11 874,08

13

Saieta namu rekonstrukcija Balvu novada pagastos ,
Proj.Nr. 12-07-L32100-000016

ELFLA

18 516,99

14

Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale
and Pskov Regions, akronīms: CrossBo Active
Proj.nr. ELRI-130

Igaunijas - Latvijas Krievijas
pārrobežu sadarbības
progr.

29 645,69

15

Tour de Latgale&PSKOV, akronīms: Tour
Proj.Nr. ELRI-129

Igaunijas - Latvijas Krievijas
pārrobežu sadarbības
progr.
Latvijas- Lietuvas Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības
progr.

58 735,03

16

Museum Gateway, akronīms: MG
Proj.Nr. LLB-2-208

17

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs

Latvijas Šveices
sadarbības programma

21 128,67

18

Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanas apstākļu kvalitātes
nodrošināšana Balvu Novada muzejā

ERAF

6 391,65

19

Grāmatu iepirkums Balvu reģiona publiskajām bibliotēkām
Proj. Nr. 2012-1-LIT-MO3003

VKKF

4 986,00

20

Kompleksi risinājumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai Balvu
pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis".
Proj. Nr. KPFI-15.1/114
„Ziemeļlatgalei raksturīgu tautu tērpu sastāvdaļu iegāde
Briežuciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva „Pāris’’
tautu tērpu nokomplektēšanai”
Proj. Nr. 12-07-LL04-L413202-000007

KPFI

230 000,00

ELFLA

1 492,46

ELFLA

2 225,00

21

22

"Aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju un programmu iegāde
Bērnu un jauniešu centram"
Proj. Nr. 12-07-LL04-L413201-00008

23

„Tautu tērpu iegāde Vīksnas pagasta deju kopai „Piesitiens’’”

Nr. Proj. Nr. 12-07-LL04-L413202-000009
Projekta nosaukums
24 „Mūzikas instrumentu iegāde Tautas pūtēju orķestrim "BALVI"”
p.k.
Proj. Nr. 12-07-LL04-L413202-000005

ELFLA

2 456,30

ELFLA

Kopējās
2 500,00
izmaksas
LVL

25

„Etnogrāfisko tautu tērpu izgatavošana Balvu novada Vectilžas
pagasta jauniešu deju kolektīvam"
Proj. Nr. 12-07-LL04-L413202-000002

ELFLA

2 592,00

26

”Atbalsts sporta attīstībai Tilžā”
Proj. Nr. 12-07-LL04-L413201-000011

ELFLA

1 182,00

27

„Tautiskais krekls, kā materiālās kultūras sastāvdaļa Tilžas
pagasta etnogrāfiskā ansambļa un jauktā kora darbībā”
Proj. Nr. 12-07-LL04-L413202-000012

ELFLA

1 142,00

1 524 556,47

Projekti plānotie un izvērtēšanā
Nr.p
.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kopējās
izmaksas LVL

1

Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana

ERAF

378 514,62

2

Ūdenssaimniecība Kubulu pagasta Kurnas ciemā

ERAF

456 585,32

3

Kultūras mantojuma aizsargāšana

Igaunijas- LatvijasKrievijas pārrobežu
sadarbības progr.

702 804,00

4

Latvijas viskrāsainākā māksliniece Balvos

VKKF

391,00

5

Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas
administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka

ERAF

2 436 792,24

6

Briežuciema pamatskola kā daudzfunkcionāla resursu centra
attīstība-vīzija, iespējas,risinājumi.

Sorosa fonds Latvija

11 000,00

7

Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija 1.kārta

ERAF

1 073 858,00

8

Skatuves tērpu aksesuāru iegāde Kubulu pagasta deju kolektīviem

ELFLA

1 069,64

9

Rotaļu laukuma izveide Balvos, Tautas ielā 4A

ELFLA

3 025,00

10

Skatuves tērpu iegāde Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktajam
korim „Ezerkrasts”

ELFLA

2 490,00

11

Kora tērpu izgatavošana Balvu kultūras un atpūtas centra senioru
jauktajam korim "Pīlādzis"

ELFLA

1 706,49

12

Bēržu kapu kapličas renovācija

ELFLA

Kopā

3 025,00
5 071 261,31

Īstenotie projekti
Nr. Projekta nosaukums
p.k.

Projekta
finansētājs

11 Comenius Bērzpils vidusskola
Proj. Nr. 2010-1-TR1-COM06-137015

16 ESF "Pedagogu konkurētspējas veicināšana Izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos"
Proj.Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

33 285,75

Finansētājs

Kopā

10 "Aušanas tradīcijas"

Kopējās
izmaksas
LVL

1 Latglys folklorys vuokuma konkurss "Apleicīne"
Proj. Nr. LKP 2011/006

VKKF

500,00

2 "Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības
nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju iespējas."
Proj. Nr. 11-07-LL04-L413203-000011

ELFLA

5 047,98

3 Tautas nama ēkas rekonstrukcijas darbi tautas nama ēkā Vīksnas
pagasta "Mieriņos" (II kārta)
Proj. Nr. 08-07-L32100-000322

ELFLA

31 907,83

4 "Bērzkalnes pagasta saieta nama būvniecība un teritorijas
labiekārtošana Rubeņos."
Proj. Nr. 11-07-L32100-000047

ELFLA

27 379,23

Kopā

1

8.novembra
Domes sēde
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par personu ievietošanu
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
un sociālā pakalpojuma apmaksu, par
vienreizējiem sociālajiem pabalstiem., kā
arī par izmaiņām Balvu novada Bāriņtiesas
sastāvā.
Par
vienreizējiem
sociālajiem
pabalstiem
Pamatojoties uz Balvu novada
pašvaldības
2011.gada
15.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10/2011
“Par papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā” 26.2. un 28.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga izmaksāt
ziemassvētku pabalstu bērniem invalīdiem
un pakalpojuma „Aprūpe mājās” klientiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu
novada pašvaldībā, neizvērtējot personas materiālo stāvokli un nepieprasot iesniegumu, novada Dome nolēma
piešķirt Ziemassvētku pabalstu:
bērniem invalīdiem saldumu paciņas
Ls 3,00 apmērā vienam bērnam un pakalpojuma „Aprūpe mājās” klientiem
dāvanu iegādei Ls 5,00 apmērā vienai personai.
Nekustamā īpašuma jautājumi
Domes sēdē izskatīja jautājumus par
zemes nomas līgumu izbeigšanu, par zemes
nomu ,par zemes nomas līgumu izbeigšanu,
par nedzīvojamo telpu s nomas līguma
pagarināšanu., kā arī par vairāku nekustamo īpašumu sadali. Deputāti lēma arī par
grozījumiem Balvu novada domes 2012.
gada 8.novembra lēmumā „Par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
zemes vienības daļai Balvos, Brīvības

3 456 935,76

ielā 1C, par dalību Vides investīciju fonda
īstenotā projektā „Ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas
apsaimniekošanā”, par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu un par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Tika
apstiprināti
rūpnieciskās (pašpatēriņa)
zvejas tiesību nomas Pērkonu ezerā izsoles
noteikumi
Par Balvu pilsētas lietus ūdens
kanalizācijas
posmu
nodošanu
apsaimniekošanā
Pieņēma lēmumu par Balvu pilsētas
lietus
ūdens
kanalizācijas
posmu
nodošanu apsaimniekošanā Balvu novada
pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”.
Pedbaseina jautājumi
Sēdē izdarīja grozījumus Balvu Sporta skolas peldbaseina maksas pakalpojumu
cenrādīun atbalstīja Balvu Sporta skolas
peldbaseina akciju „Nosaki sev atlaidi
pats”.
Atbalsts māju siltināšanai
Sēdē pieņēma Saistošos noteikumus
Nr.25/2012 „Par Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai un
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Sēdē izskatīja jautājumu par Saistošo
noteikumu
Nr.26/2012
„Grozījumi
Balvu novada pašvaldības 13.02.2012.
saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par
Balvu novada pašvaldības 2012.gada
budžetu”” pieņemšanu, kā arī izlēma citus
jautājumus.
Ar pilnu Domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties www.balvi.lv, sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti/Lēmumi.

5 "Tilžas tautas
nama rekonstrukcija
un teritorijas
labiekārtošana"
ELFLA e-pasts:
91 ilona.vitola@balvi.lv,
556,83
“Balvu
Novada
Ziņas”: Bērzpils
iela
1A, Balvi, LV 4501,
t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
Proj.Nr. 11-07-L32100-000057

6 "Pasākumi noteiktām personu grupām"
Proj.Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001

ESF

9 319,33

7 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”

KPFI

825 913,20
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Lai sekmējas baznīcas celtniecība

Viņa Augstisvētība, Augstisvētītais Daugavpils bīskaps Aleksandrs un
Krievijas Federācijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs

13. decembrī Balvos sakarā
ar Balvu Vissvētās Dievmātes
Aizmigšanas
pareizticīgās
baznīcas celtniecību viesojās
Krievijas Federācijas Pleskavas
apgabala gubernators Andrejs
Turčaks, Krievijas Federācijas
vēstnieks Latvijā Aleksandrs

Vešņakovs un citas oficiālas personas. Ar savu klātbūtni Balvus
pagodināja Viņa Augstisvētība,
Augstisvētītais
Daugavpils
bīskaps Aleksandrs un citi augsti
garīdzniecības pārstāvji.
Pēc aizlūguma pareizticīgo
baznīcā tika atklāta plāksne par

KF Pleskavas apgabala gubernators A. Turčaks pasniedz dāvanu Daugavpils bīskapam Aleksandram

celtnes dāvinājumu no Pleskavas.
Klātesošos sveica un pateicības
vārdus par atbalstu baznīcas
celtniecībā teica Balvu novada
Domes deputāts Ivans Baranovs.
Savukārt Balvu Kultūras
un atpūtas centrā augstās amatpersonas un garīdzniecības
pārstāvji tikās ar Balvu novada
Domes vadību. Ar vizīti Bal-

vos un baznīcas celtniecību
klātesošos sveica Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis, uzsverot, ka dievnama celtniecība tika gaidīta
ilgus gadus, tādēļ tika izteikta
pateicība visiem, kuri atbalstījuši
tās celtniecību. Īpaša dāvana tika
pasniegta Pleskavas apgabala gubernatoram A. Turčakam.

3.

Savukārt Viņa Augstisvētība,
Augstisvētītais
Daugavpils
bīskaps Aleksandrs Balvu novada
Domes priekšsēdētājam Andrim
Kazinovskim,
priekšsēdētāja
vietniecei Inārai Ņikuļinai,
deputātiem
–
Normundam
Dimitrijevam, Aivaram Kindzulam, Svetlanai Pavlovskai,
pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai pasniedza Metropolīta
svētības rakstu par ieguldījumu
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas
labā.
Turpinājumā pie kopīga
pusdienu galda tika pārrunāta
turpmākā baznīcas celtniecība,
lai tā nepārvērstos par ilggadēju
būvi.
Kā zināms, Pleskavas apgabals dāvināja kokmateriālus
Balvu baznīcas celtniecībai,
Krievijā namdari tos sagatavoja
ēkas ārsienu būvei. Novembrī
apstrādātie baļķi tika atvesti uz
Latviju, tagad baznīcas guļbūves
ēka jau sasniegusi trešo stāvu.
Baznīcas būvniecību atbalstījusi
arī Balvu novada dome.

Balvu novada biedrību pārstāvji tiekas Pirmajā salidojumā

Balvu novada biedrību Pirmā salidojuma dalībnieki

Trauksmainajā pirmssvētku
laikā
14.decembrī
Balvu
Kultūras un atpūtas centrā uz
Pirmo Balvu novada biedrību
salidojumu pulcējās to vadītāji,
pārstāvji, viesi un Balvu novada
Domes vadība.
Silvija
Ločmele,
kura
sadarbībā ar novada pašvaldību
realizēja šo ideju, atzina, ka
šādas tikšanās ir nepieciešamas,
lai dalītos pieredzē, veiksmes
stāstos, pārrunātu sadarbības
iespējas ar pašvaldību un

biedrībām,
lai
veiksmīgāk
realizētu savas idejas.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore
Inta
Kaļva
klātesošos sveica ar pirmo kopā
sanākšanu, par ko pateicās Silvijai Ločmelei, biedrības „Saulessvece” vadītājai.
Par aktīvu darbu Balvu novada iedzīvotāju labklājības
veicināšanā, pasākumu organizēšanu, projektu realizēšanu,
kultūras mantojuma saglabāšanu
un citiem nopelniem izpild-

direktore pasniedza Balvu novada Domes Pateicības rakstus
vairākām
biedrībām:
„Rudzupuķe”,
„Ritineitis”,
„Mežģis”, Balvu teritoriālajai
invalīdu biedrībai, biedrībai
„Saulessvece”, Kubulu pagasta ģimeņu biedrībai, biedrībai
„Saime”, „Motoklubs Spieķi
Vējā”, „Vienlīdzība”, „Balvu
rajona partnerība”, „Lazduleja”,
„Olūts”, „Razdoļje".
Izpilddirektore Inta Kaļva
atzina, ka ieguvēji no biedrību

darba neapšaubāmi ir gan
pašvaldība, gan biedrības, gan
sabiedrība kopumā. Pašvaldība
ir uzklausījusi visas biedrības,
kuras vērsušās pēc palīdzības,
līdzfinansējusi projektus, tomēr
ir būtiski noskaidrot, ko nākotnē
biedrības sagaida no pašvaldības,
pašvaldības no biedrībām, abām
pusēm nākt ar priekšlikumiem un
veidot dialogu.
Arī Valda Vancāne, Balvu
novada pašvaldības Attīstības
un budžeta plānošanas nodaļas
vadītāja, uzsvēra, ka tikai
kopīgiem spēkiem, sadarbojoties,
diskutējot un risinot jautājumus
var nonākt pie galarezultāta.
Valda Vancāne aicināja biedrības
atsaukties un sniegt par sevi
informāciju gan pašvaldībai, gan
sabiedrībai, iesūtot informāciju
par sevi uz e-pastu salvis.cablis@balvi.lv vai lauma.raciborska@balvi.lv vai sazināties pa
tālruni 64522830.
Biedrību pārstāvji tikšanās
laikā uzklausīja Balvu novada
biedrību „Motoklubs Spieķi
Vējā”, „Ritineitis”, „Savi”,
„Saulessvece” un „Balvu rajona
partnerība” prezentācijas un
labās prakses piemērus.
Šajā Balvu novada biedrību
salidojumā piedalījās un ar piere-

dzi dalījās Eva Viļķina, Siguldas
novada biedrību Koordinācijas
padomes un biedrības „Cerību
spārni” vadītāja. Eva pastāstīja
par to, kā biedrību darbs
organizēts Siguldas novadā – to
pārstāv Koordinācijas padome,
ko veido biedrības, Nevalstiskās
organizācijas, klubiņi un tml.
Koordinācijas padome pulcējas
pašvaldības
piešķirtajās
telpās, kuras domātas visām
biedrībām, kopīgi lemj par
finanšu jautājumiem, sadarbojas
ar pašvaldību un rīko kopīgus
pasākumus. Tāpat viešņa no
Siguldas informēja par darbu
biedrībā bērniem un jauniešiem
ar invaliditāti „Cerību spārni”,
par ko runājot, tika secināts,
ka novados un visā Latvijā
nepieciešams veidot datu bāzi
par bērniem, jauniešiem ar
invaliditāti, jo šāda informācija
nav pieejama.
Diskusiju rezultātā klātesošie
nonāca pie secinājuma, ka 2013.
gada pašvaldības budžetā būtu
nepieciešams paredzēt līdzekļus
biedrību darbam, lai to panāktu,
salidojumā tika nolemts veidot
Balvu novada Koordinācijas
padomi, līdzīgi kā Siguldas
novadā.

Ziemassvētku labdarības akcijas ieskaņu koncertā „Atver sirdi!”

Koncerta apmeklētāji

8.decembrī Balvu Muižā Balvu novada Bāriņtiesa sadarbībā

ar Latvijas Sarkanā Krusta
Balvu
komiteju
organizēja

Ziemassvētku labdarības akcijas ieskaņu koncertu „Atver

sirdi!”. Jau astoto gadu Balvu novada bērni no trūcīgām,
maznodrošinātām,
nelaimē
nonākušām ģimenēm vecumā
no četriem līdz septiņiem
gadiem
raksta
vēstulītes
Ziemassvētku vecītim. Laikā no
Ziemassvētkiem līdz Jaunajam
gadam rūķi pa mājām izvadā
dāvanas, kuras sarūpējušas Balvu novada iestādes, uzņēmēji,
sabiedriski aktīvi cilvēki. Šogad
vēstulītes saņemtas no 152 novada bērniem.
Labdarības akcijas ieskaņu
koncertā pateicības par finansiālo
atbalstu piecu gadu garumā
dāvanu sagatavošanā saņēma Solvita Avotiņa, Solvita Poriete,

Inguna Andersone un Ilgonis
Punculis.
Pateicības un uzmundrinājuma vārdus akcijas organizatorei Rudītei Krūmiņai un akcijas atbalstītājiem teica Saeimas
deputāts Juris Viļums un Balvu
novada Domes deputāte un
Sociālā dienesta vadītāja Anita
Petrova.
Jaukā Ziemassvētku noskaņu
gaisotnē sirsnīgu un aizkustinošu
koncertu
sniedza
dziedošā
Laicānu ģimene, vijolnieku
ansamblis un Līgas MorozasUšackas bērnu un jauniešu
kolektīvi.
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Novada uzņēmēji!
Iesim viens otram tuvāk ar tīrām domām,
Iesim viens otram pretī ar mīlestību.
Dvēseles dzīlēs tik daudz mirdzošu dārgakmeņu,
Iziesim cauri visiem biezokņiem brīnumu pilnā pasaulē.

(M.Oša)

Veiksmi, veselību, sirdsmieru un ticību visam labajam!
Ziemeļlatgales Biznesa centrs

Bērzkalnes pagasta iedzīvotāji!

Visiem pagastu iedzīvotājiem priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno 2013. gadu.
Lazdulejas pagasta pārvaldes vārdā
A.Kairišs

Šai Ziemassvētku naktī,
Kad svecītes mirdz,
Sakiet visu, kas sakāms,
Sakiet no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot,
Piedot un lūgt,
Tas palīdzēs visiem
Daudz labākiem kļūt.

Vēl brīdi padomāt
Šai baltā klusumā…
Tad zvaigznēm pretī steigt,
Daudz labu vārdu teikt
Un krietnu darbu veikt!

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! Darbiem bagātu Jūsu
ikdienu, labu veselību visiem, veiksmi un gaišu svētku prieku
Jaunajā 2013.gadā!
pagasta pārvalde
Baltas domas, baltusBērzkalnes
ceļus apkārt,

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam nes debesu gaišumu!
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām
un priecīgiem atelpas brīžiem visiem Bērzpils pagasta un Balvu
novada iedzīvotājiem!

Ne jau katru brīdi sajust var.
Notici, ka brīnums atnācis pie tevis,
Notici, ka Laime arī tevi skar.
Lai šajā baltajā Ziemassvētku laikā
un jaunā 2013. gada gaidās, ikvienā mājā valda saticība,
labestība un mīlestība, lai visiem laba veselība, lai
izdodas izvērtēt paveikto un rast sparu un apņēmību
jauniem darbiem!
Balvu pagasta pārvalde

Ar Tevi šai naktī lai notiek
Neparasts brīnums kāds.
Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot.
Un nedienas gaismas zvanā
Lai dvēsele pārkausēt prot!

Novēlam mūsu audzēkņiem, vecākiem un visiem
Balvu Novada iedzīvotājiem Ziemassvētkus un Jauno
gadu bagātu ar labām domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem!
Balvu Mākslas skolas radošais kolektīvs

Bērzpils pagasta pārvalde
Skaistais Ziemsvētku laiks....
Ar sniegu un puteni nācis.
Gaismu, prieku...
Sirdī mums lējis,
Ziemsvētku mieru dvēselē devis.
Ieklausies .......
Klusumā svētā,
Ziemsvētku Laime nāk Tavā sētā.
Iededz liesmiņu savā sirdī,
Dvēselē - gaismu,
Ielaid šai brīdī.
Tiem, kam gaiša un silta sirds,
Spoži......
Ziemsvētku zvaigzne mirdz.

Kubulu pagasta ļaudīm un iestādēm,
Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu
cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!
Vēl Kubulu pagasta pārvalde

Caur debess gaismas pieskārienu
To brīnumu lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars.
Priecīgus Ziemassvētkus!
Laimīgu, veselīgu, veiksmīgu,
saticības un mīlestības pilnu
Jauno 2013.gadu!
Briežuciema pagasta pārvalde
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Balvu Amatniecības vidusskola svētkos sveic visus novada ļaudis un
sadarbības partnerus!
Ziemas klusuma apburta,
Sarmas lakatā baltā
Egle skatās uz debesīm
Zvaigžņu mirdzumā saltā.
Meža sapņainā pasaule
Grezni svinīgā rotā
Glabā dievišķu skaistumu
gada rituma godam.
Piestāj, brīnumā paraugies,
Gaišu cerību brīdī:
Staro sīksīka sniegpārsla
Tumšajai naktij par spīti.

Lai šaipus Ziemassvētkiem paliek visas likstas un raizes!
Lai Jaunais gads atnāk ar jaunu spēku un drosmi paveikt visu ieceerēto
un sapņoto!

Decembris – baltais ziemas mēnesis! Un tā jau ir – pēc novembra tumsas tik ļoti
gribas kaut ko gaišu, baltu, tīru...
Varbūt to gaišumu rodam Adventes svecīšu liesmiņā? Vai – ieskatoties kāda mīļa
cilvēka acīs? Sirdī? Saņemot vienkāršu, bet patiesu smaidu? Katram pašam jau laikam vislabāk zināms, kā atrast un saglabāt balto, labestīgo, tīro...
Decembris – arī Ziemassvētku laiks, kad gribas atvērt sirdis ticībai, cerībai,
mīlestībai, labestībai, piedošanai...
Lai Ziemassvētku laiks ienāk katrā mūsu mājā, katrā ģimenē ar svētību!
Un Jaunais gads – lai nāk ar jauniem pārsteigumiem! Neņemsim līdzi tos
vecos ieradumus, kas garlaiko un nogurdina! Pārsteigsim sevi ar jaunu kārtību savās
domās, savās attiecībās ar sevi, ar citiem! Pārsteigsim sevi ar jaunu spēju piedzīvot
brīnišķīgu prieku un atbildīgu mīlestību! Pārsteigsim sevi ar jaunu aizrautību!
Mums pašiem vislabāk zināms, kas mums ir vajadzīgs – kad apstāties, kad, gluži
pretēji, beidzot pieņemt lēmumu darīt un doties uz priekšu!
Direktore Sarmīte Cunska

Ludmila Beļikova,
Balvu Sporta skolas un
peldbaseina kolektīvs

Visas zemes takas
šonakt sargā mīlestība.
Sapņu zvaigznes acis atvērušas,
lai ceļu atrod ticība.
Gada grūtumu klāj sniegs
un sirdī mājo cerība.
Visiem Balvu novada iedzīvotājiem vēlam gaišus,
priecīgus Ziemassvētkus un saulainu, gaišām domām un
labiem darbiem piepildītu Jauno gadu.!
Balvu novada p/a SAN-TEX kolektīvs
Balti sniega audekli klājas,
Egļu smarža pasauli sedz.
Lai nāk miers un laime Jums mājās
Ziemas saulgriežu nakti, kad sirdis
Spožas cerību svecītes dedz!

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, piepildīt mazus
un lielus sapņus, īstenot ambiciozus mērķus un saglabāt ticību, ka
vispirms mēs katrs pats par sevi un tad visi kopā esam spējīgi radīt
brīnumus…. Katram no Jums vēlam atrast ceļu uz mūsu brīnišķīgo
Balvu Centrālo bibliotēku un ieraudzīt tās iespējas, ko varam sniegt
jūsu ceļam uz sapņu piepildījumu! Lai mums izdodas satikties
šajā ceļā un kopā veidot mūsu novadu pašu ļaudīm tīkamāku un
pārnovadniekiem apbrīnojamu!
Balvu centrālās bibliotēkas darbinieku vārdā direktore Ruta Cibule

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūties kā parādnieks.
Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.
*******

Vēlam visiem
Ziemassvētku gaišumu, mīlestību, stipru veselību un radošas veiksmes nākamā gada garumā!
Bērzpils vidusskolas kolektīvs

Dūc sniega bites sirmā ozolā,
Un sarmas spīguļi gar logu rūtīm palo,
Tik paskaties: pār taviem
sapņiem, darbiem
Dievs dāsni debess svecēm
mirdzēt liek,
Lai tici tu, ka Jaunā gada takās
Tev spēks un cerība, un mīlestība būs.
Visiem Vectilžas pagasta iedzīvotājiem lai Ziemassvētku vakarā logos gaiši deg uguns,
lai katrā mājā miers un klusums un
sveču liesmiņu atspulgā raisās gaišas
un cerīgas domas!
Laimīgu Jauno gadu!
Vectilžas pagasta pārvalde
Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.
/K. Apšukrūma/
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Cerību piepildījumu, veselību, veiksmi un panākumus Jaunajā 2013. gadā!

Tilžas pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Dzenis

Krišjāņu pagasta pārvalde

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

6.

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 19.decembris

Rekonstrukcijas darbi Raiņa un Pilsoņu ielās

Balvu novada pašvaldība
īsteno
Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projektu
„Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu
sasniedzamības nodrošināšanai”,
N r. 3 D P / 3 . 6 . 2 . 1 . 0 / 1 2 / I P I A /
VRAA/002, kura ietvaros tiek
rekonstruētas:

•
Raiņa iela, posmā no
Brīvības ielas līdz Partizānu
ielai,
•
Pilsoņu iela, posmā no
Brīvības ielas līdz Raiņa ielai.
Balvu novada pašvaldība
projekta īstenošanu uzsāka 2012.
gada vasaras sākumā. Rekonstrukcijas darbus bija paredzēts

pabeigt 2012.gada rudenī.
Uzsākot
lietus
ūdens
kanalizācijas
izbūves
darbus radās nepieciešamība pēc
papildus darbiem un papildus
finansējuma. Bija nepieciešams
veikt iepirkumu, precizējumus
tehniskajā projektā un saskaņot
izmaiņas ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūru. Papildus
darbi aizkavēja būvdarbus,
toties visiem iedzīvotājiem,
kuru īpašumi atrodas Raiņa ielā,
posmā no Brīvības ielas līdz
Partizānu ielai un Pilsoņu ielā,
posmā no Brīvības ielas līdz
Raiņa ielai ir izbūvēti pieslēgumi

līdz īpašuma robežai lietus ūdens
novadīšanai kopējā lietus ūdens
kanalizācijas tīklā.
Būvdarbus ļoti aizkavēja
jautājumu risināšana par SIA
Lattelecom
stabu
iznešana
no izbūvējamās gājēju ietves
robežām. Šis jautājums tika
risināts 2 mēnešu garumā. Tikai 17.septembrī SIA Lattelecom piekrita piegādāt visus
materiālus, kas nepieciešami
optiskā kabeļa kanalizācijas
izbūvei.
Balvu
novada
pašvaldība no saviem budžeta
līdzekļiem apmaksāja optiskā
kabeļa kanalizācijas izbūves dar-

bus. Rezultātā ir divi ieguvumi –
gājēju ietve bez šķēršļiem ietves
vidū un tuvākajā laikā Raiņa ielas iedzīvotājiem būs pieejams
uzlabotais Lattelecom pakalpojums.
Ar
2012.gada
15.oktobri
izsludināts
būvdarbu
tehnoloģiskais
pārtraukums.
Līdz ar to ielu rekonstrukcijas
darbi tiks pabeigti tikai 2013.
gada pavasarī.

Paneļdiskusijas notika par
vairākām tēmām.
Diskusiju „Balvu TIC loma
formālās un neformālās izglītības
veicināšanā
Ziemeļlatgalē”
vadīja
Maruta
Castrova,
diskusijā, ko vadīja Egons Salmanis, apkopoja pašvaldību
vadītāju un sabiedrības viedokļus
par
izglītības
pakalpojumu
sniegšanu novados. Diskusijā,
ko vadīja Ģirts Teilāns, runāja
par darba devēju un izglītības
iestāžu sadarbības iespējām
uzņēmējdarbības un reģiona
ekonomiskās izaugsmes atbalstam. Diskusiju „ES fondu

finansēto profesionālās izglītības
programmu realizācija RVT Balvu teritoriālajā struktūrvienībā”
vadīja Antra Eizāne, Sarmīte Cunska – sarunu par amatnieciskām
kompetencēm izglītības procesā.
Paneļdiskusiju rezumējumā
tika apkopoti viedokļi par
profesionālās izglītības attīstības
iespējām un virzieniem, par
nepieciešamo
speciālistu
sagatavošanu mūsu novadā.
Konferences materiāli kalpos
kā ierosinājums konkrētam darbam un konkrētiem turpmākiem
lēmumiem šajā jomā.

iepriekš minētos nosacījumus un
veicis kūdras atradnes ietekmes
uz vidi novērtējumu, purva
inventarizāciju, atlikušo krājumu
noteikšanu un purva pases
sagatavošanai
nepieciešamos
darbus, kā arī Valsts vides
dienestā
saņēmis
derīgo
izrakteņu ieguves licenci.
Lai
nodrošinātu
nomas
līgumā noteikto – „2 gadu laikā
uzsākt kūdras ieguvi”, uzņēmums
jau 2012. gadā uzsācis atjaunot
kūdras laukus, piebraucamo ceļu
un meliorācijas sistēmu purvā. Ir
atjaunots piebraucamais ceļš pie
purva, pārtīrīti purva galvenie
ūdens novadgrāvji, iztīrīti kūdras

lauku susināšanas grāvji, atjaunotas ūdens drenāžas sistēmas
kūdras ieguves laukos, daļā
platības novākts purva apaugums, atjaunots purva ceļš un
uzsākta jauna ceļa posma izbūve.
Minēto darbu veikšanai SIA
„Compaqpeat”
nodarbināja
vairākus desmitus Balvu novada
iedzīvotāju, tai skaitā skolniekus
vasaras brīvlaikā.
Lai
nākamajā
gadā
nodrošinātu kūdras ieguvi visā
Lutinānu purva nomas platībā,
saskaņā ar līguma nosacījumiem,
tiks turpināta kūdras lauku
apauguma novākšana, drenāžas
atjaunošana un ceļu izbūve.

Irēna Začeva,
Projekta vadītāja

Par profesionālo izglītību

Konferenci atklāj Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina

Starpnovadu
konference
„PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS
ATTĪSTĪBAS
TENDENCES UN IESPĒJAS
ZIEMEĻLATGALĒ”,
kas
10.decembrī
notika
Balvu
Amatniecības
vidusskolā,
pulcināja šīs jomas interesentus no vairākiem novadiem.
Tajā viedokļiem apmainījās
Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas novadu vadītāji, deputāti,
darba devēji - uzņēmēji,
izglītības iestāžu pārstāvji, pagastu pārvaldnieki, skolēnu un
profesionālās izglītības iestāžu

audzēkņu pārstāvji, potenciālie
ES finansēto saīsināto programmu izglītojamie, sabiedrisko
organizāciju pārstāvji, izglītības
atbalsta iestāžu pārstāvji un citi
interesenti.
Par profesionālās izglītības
attīstības virzieniem Latvijā
runāja Ina Vārna IZM Izglītības
departamenta direktora vietniece profesionālās un pieaugušo
izglītības jomā.
Profesionālās
izglītības
attīstības tendences Balvos
reģiona
sociālekonomiskās
attīstības kontekstā – tāds bija

Ināras Ņikuļinas, Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieces,
referāts.
Par Nodarbinātības valsts aģentūras lomu jauniešu
integrācijai darba tirgū stāstīja
Sandra Kindzule - NVA Balvu
filiāles vadītāja.
Par profesionālās izglītības
vietu un lomu Balvu novada
izglītības sistēmā un nākotnes
vīziju runāja Iveta Tiltiņa, Balvu
novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja. Rīgas
valsts tehnikumu prezentēja tā
direktore Dagnija Vanaga.

Darbi Lutinānu purvā
2012. gada 17. decembrī
Balvu novada Briežuciema
pagastā tika atklāta jauna kūdras
pārstrādes ražotne saskaņā ar
līgumu no 2011. gada 19. decembra starp Balvu novada Pašvaldību un SIA “Compaqpeat”.
Pildot līguma nosacījumus,
uzņēmums izstrādāja kūdras
pakošanas ceha projektu ražotnei
Balvu novada Briežuciema
pagastā,
pēc
individuāla
pasūtījuma ir izgatavota un
uzstādīta kūdras pakošanas līnija.
Pēc līguma nosacījumiem kūdras
fasēšana tiks uzsākta 2013.gadā.
2011.gadā Balvu novada
Dome izsludināja konkursu par
Lutinānu purva nomu. Konkursa viena no pamatprasībām
potenciālajam purva apsaimniekotājam tika noteikta jaunu
darbavietu
radīšana
Balvu
novadā un kūdras pārstrādes
ražotnes izveide.
Saskaņā
ar
konkursa
rezultātiem
2011.gada
19.decembrī starp Balvu novada pašvaldību un SIA „Compaqpeat” tika parakstīts Lutinānu

kūdras purva nomas līgums,
kurā strikti tika iekļauti konkursa nolikumā noteiktie un SIA
„Compaqpeat”
piedāvājumā
minētie nosacījumi:
-nomniekam par saviem
līdzekļiem jāveic pašvaldībai
piederošā pievadceļa sakārtošana
un uzturēšana;
-nomniekam, pēc derīgo
izrakteņu licences saņemšanas,

gada laikā jāsāk noņemt kūdras
purva apaugums;
-nomniekam gada laikā
jāuzceļ kūdras pārstrādes ražotne
Balvu novada teritorijā,
-nomniekam 2 gadu laikā
pēc derīgo izrakteņu licences
saņemšanas jāuzsāk kūdras
ieguve.
Gada laikā uzņēmums SIA
„Compaqpeat” ir izpildījis visus
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Māju vecākie saņem profesionālās kvalifikācijas apliecības
kvalifikāciju, beidza vairāki
māju vecākie. Tikšanās reizē
SIA BUTS Balvu filiāles vadītāja
Sarmīte
Deksne
izsniedza
apliecības.
Apliecības
par
iegūto
3.profesionālās
kvalifikācijas
līmeni „Namu pārzinis” saņēma:
Rudīte Komarovska – māja
Dārza iela -8, Vija Krilova – māja
Dārza iela -10, Lūcija Pušpure
– māja Partizānu iela 21A,
Antoņina Putņina- māja Stacijas iela 15, Andrejs Andrejevs –
mājas Bērzpils iela 50, Bērzpils

Ceturtdien Balvu novada
muzeja telpās notika Balvu
pilsētas daudzdzīvokļu māju
vecāko sanāksme, ko organizēja
pašvaldības aģentūra SANTEX. Uzņēmuma vadītājs Uldis Sprudzāns plašā un analītiskā
prezentācijā informēja par tā darbu 2012. gadā. Sakarā ar to, ka
vienkopus bija pulcējušies māju
vecākie, tika izrunātas problēmas,
kas skar māju apsaimniekošanas
jomu. Pirmkārt – par ēku
siltināšanu. Diemžēl līdz šim
Balvos vezums nekust no vietas.
Eiropas naudas, kas atvēlētas
šim mērķim, pagaidām netiek
izmantotas. Ir iecere, ka divas

iela 44,.Otīlija Slišāne – māja
Tautas iela 2, Jānis Piļka – māja
Brīvības iela 68, Aija Mežale
– māja Brīvības iela 89, Pāvels
Vinogradovspašnodarbināta
persona, Kaspars Bikaviņš – p.a
SAN-TEX remontceltniecības
nozares meistars, Skaidrīte
Macāne – Daugavpils iela 41 un
Anita Džigure – mājas vecākā
16 mājām.
Jāpiezīmē, ka līdz šim
sertificēti bija divi speciālisti
- Jānis Suharževskis – 2001.
gada sertifikāts „Dzīvojamo

māju apsaimniekotājs” - mājas
vecākais 11 mājām un Sergejs
Lebedevs - 2001.gada sertifikāts
„Dzīvojamo
māju
apsaimniekotājs” - Partizānu iela 39.
Šo
iespēju
saņemt
profesionālās kvalifikācijas dokumentu, vajadzētu izmantot
arī pārējiem māju vecākajiem,
kuru apsaimniekotajās mājās
kopējā platība ir lielāka par
1500 kvadrātmetriem. Plašāka
informācija par to pie SIA BUTS
Balvu filiāles vadītājas Sarmītes
Deksnes, mob.tel. 2789038.

mājas varētu uzsākt siltināšanu.
Jādomā, ka to sekmēs arī novada
Domes lēmums- piešķirt 2000
latus pirmajām divām mājām
siltināšanas projekta izstrādei,
par to informēja novada domes
Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļas
vadītāja Valentīna Fedulova,
kura arī pati apsaimnieko vienu
māju. Tika apspriesti jautājumi
par pagalmu remontu, māju
apsaimniekošanas
izmaksām,
atalgojumu māju vecākajiem,
gāzes sistēmu pārbaudēm un
citiem jautājumiem.
Nesen apmācību kursu,
kurā
ieguva
3.profesionālo

A F I Š A

Balvu pilsēta
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. Plkst. 20.30 – teātra papildizrāde.
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”.
Balvu pagasts
29.decembrī plkst.12.00 Balvu pagasta Tautas namā Naudaskalnā Ziemassvētku vecītis uz svētku pasākumu ielūdz pirmsskolas vecuma
bērnus.
Bērzkalnes pagasts
29.decembrī plkst. 19.00 „Pavadīsim veco gadu, sagaidīsim Jauno gadu” Atpūtas vakars Bērzkalnes pagasta kultūrai paredzētajās telpās.
Bērzpils pagasts
26.decembrī plkst.17.00 Ziemassvētku koncerts, plkst. 22.00 balle Bērzpils saieta namā.
No 21.decembra līdz 19.janvārim Bērzpils saieta nama II stāvā skatāma radošās darbnīcas bērnu darbu izstāde “Klusā daba”.
Briežuciema pagasts
30.decembrī plkst.20.00 Gada noslēguma koncerts „ Atver sirdi priekam”, plkst. 22.00 balle Briežuciema Tautas namā, spēlē Rihards Millers.
Kubulu pagasts
23.decembrī plkst. 17.00 Ceturtās Adventes sveces iedegšana -jauktā vokālā ansambļa koncerts Kubulu Kultūras namā.
25.decembrī plkst.12.00 Ziemassvētku eglītes sarīkojums, mazuļiem, kas neapmeklē skolu un bērnudārzu Kubulu Kultūras namā.
25.decembrī plkst. 17.00 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
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
25.decembrī plkst. 19.00 Pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts, plkst. 22.00 Deju vakars kopā ar grupu „Draugi” Tilžas Kultūras namā.
Vīksnas pagasts
29.decembrī plkst. 22.00 Jaungada karnevāls Vīksnas Tautas namā. Muzicē Zintis Krakops.
Vectilžas pagasts
28.decembrī Ziemassvētku koncerts Vectilžas Sporta un atpūtas centrā.

Snieg. Un sniegs
ir jātīra
Decembris mūs pārsteidzis
ar dziļu sniegu, grūtāk kļuvis
gan iet, gan braukt. Ne visur
ceļi, ietves un pagalmi tiek
attrīti laikus. Balvu novada
Pašvaldības policijas priekšnieks
Ēriks Ločmelis atgādina, ka
namīpašumu,
zemesgabalu
u.c.
teritoriju
īpašniekiem,
valdītājiem, pārvaldītājiem –
pilnvarniekiem,
lietotājiem,
apsaimniekotājiem un dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībām savos
objektos jānodrošina: īpašuma
un tam piegulošās teritorijas,
gājēju ietves, līdz ārējai ietves
malai sakopšana, ziemas periodā
ietves attīrīšana no sniega
un ledus, smilšu kaisīšana, kā
arī pagalma celiņu tīrīšana vai
kaisīšana – katru dienu (arī
brīvdienās un svētku dienās) līdz
pulksten 8:00.
Ja esat novietojis automašīnu
pa nakti ielas malā vai pagalmā,
tad jūsu pienākums ir novākt
sniegu ap to. Balvu novada
pašvaldības Saistošie noteikumi nosaka, ka automašīnu
īpašniekiem, valdītājiem jānodrošina sava transporta līdzekļa
novietošanas un apkārtējās teritorijas 3 m platā joslā sakopšana,
ja transporta līdzeklis tiek
turēts uz ielas, pagalmā vai
citā teritorijā nakts laikā, kā arī
garāžai piegulošās teritorijas (3
m platā joslā) un tās pievadceļa
sakopšana.
Par šo noteikumu neievērošanu fiziskām un
juridiskām personām tiek izteikts
brīdinājums vai uzlikts naudas
sods no Ls 5,- līdz Ls 50,-.
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Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,
Panākumiem bagāts lai ir Jaunais gads!
Lai Ziemassvētku gaidās izdzīvotā Ticība, Cerība un Mīlestība ir katrā Balvu novada un īpaši Vīksnas pagasta ģimenē! Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība
piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms mēs
katrs pats par sevi un tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus, kas pārsteidz mūs
pašus un citus.
Priecīgus, gaišus, ticības, cerības un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus,
panākumiem un veselības bagātu un laimīgu Jauno gadu!
Vīksnas pagasta pārvalde
.....Ieklausies Ziemassvētkos.......
Ieklausies sirdī...Ieklausies Mīlestībā
un glabā šo dziesmu sevī...
Un tici...Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu piepildījumu
vēl Balvu novada bāriņtiesas vārdā priekšsēdētaja Rudīte Krūmiņa

Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
/Marta Bārbale/
Lai Ziemassvētku gaišums, miers un prieks Jūs pavada visās nākamā gada
dienās!
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Balta laime cauri brien No sētiņas sētiņā,
No sirsniņas sirsniņā.
Lai Ziemassvētki atnāk ar mieru, labestību un mīlestību Jūsu mājās! Piepildītām
cerībām bagātu Jauno 2013.gadu vēlam visiem Balvu novada lauku uzņēmējiem
un pārējiem mūsu sadarbības partneriem!
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu Konsultāciju
birojs

Akcija ir spēkā no 2012.gada 18. decembra līdz 30. decembrim
Sāls istabas apmeklējums pēc iepriekšējā pieraksta, tālr.26656086

Kalendāri Balvu novadam

Balvu pilsētas kalendārs 2013
Dace Teilāne ir sagatavojusi un izdevusi kalendāru
ar
viņas
pašas fotogrāfijām, kur skatāma Balvu pilsēta
Balvu novads 2013
Balvu novada Dome ir izdevusi kalendāru nākamajam gadam, ko rotā fotogrāfijas, kas raksturo novada dzīves dažādos gadalaikos. Tā varētu būt skaista dāvana gadu
mijā balveniešiem, kurus dzīve aizvedusi tālākos un
aktualitātes šogad. Kalendārs būs kā prezentācijas materiāls.
tuvākos ceļos.
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Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
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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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