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Balvu novada pašvaldība pievienojusies 26. janvāris - Latvijas Republikas Starptautiskās (de jure)
Pilsētu Mēru Paktam

15.janvārī Balvu novada
pašvaldība
pievienojās
Ei-

ropas kustībai par brīvprātīgu
apņemšanos palielināt energo-

efektivitāti
pašvaldībā
un
samazināt
CO2
emisijas.
Svinīgā ceremonijā novada
domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis parakstīja Pilsētu
mēru paktu. Pievienojoties šai
kustībai, pašvaldība apņemas arī
turpmāk pievērst lielu uzmanību
energoefektivitātes jautājumiem
un veikt pasākumus CO2 emisijas samazināšanai, tādējādi radot
veselīgāku apkārtējo vidi, paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju
dzīves kvalitāti. Šobrīd šai
kustībai ir pievienojušās vairāk
kā 8000 pašvaldības visā pasaulē,
tai skaitā 14 pašvaldības no Latvijas.

Balvos būs lauku labumu tirdziņi
Lai atbalstītu vietējos zemniekus, mājražotājus un amatniekus, Ziemeļlatgales Biznesa centrs sadarbībā ar Balvu
novada Tūrisma informācijas
centru, LATC Biznesa inkubatoru „IDEJU VIESNĪCA Balvi”, Balvu Kultūras un atpūtas
centru 9.februārī rīko pirmo
Lauku labumu tirdziņu Balvos.
Tirdziņš notiks no pulksten 9.00
līdz 14.00 tirdzniecības centrā
„Super Netto”, Brīvības ielā 57,
kurā piedalīties tiek aicināti visi
pirkt un savu produkciju pārdot
gribētāji. Lauku labumu tirdziņus
atbalsta Balvu novada dome.
Plānots, ka Lauku labumu tirdziņi Balvu novada
iedzīvotājiem un viesiem būs
pieejami katra mēneša otrajā
sestdienā– ziemas mēnešos
tirdzniecības centrā „Super Netto”, bet pārējā laikā – laukumā
pie Kultūras un atpūtas centra.
Pirms tirdziņu rīkošanas, organizatori aicināja ikvienu interesentu izteikt savu viedokli par
šādu tirdziņu nepieciešamību, kā
arī paust savas idejas. Paldies par
atsaucību visiem, kuri sniedza
ieteikumus, kas tiks ņemti
vērā rīkojot tirdziņus. Aicinām
vietējos ražotājus būt aktīviem
un regulāri piedalīties Lauku
labumu tirdziņos Balvos!
Informācija un pieteikšanās
pirmajam
tirdziņam
līdz

atzīšanas diena
Latvijas atzīšana de jure ik
gadu tiek atzīmēta 26. janvārī,
tādējādi pieminot 1921. gada
notikumus, kad pēc Antantes
Augstākās padomes vienbalsīga
lēmuma Francijas galvaspilsētā
Baltijas valstis - Latvija un Igaunija tika atzītas par starptautisko tiesību subjektiem. De jure
ir diplomātiska atzīšana, kas valstij ļauj kļūt par pilntiesīgu starptautisko tiesību subjektu.
Ārlietu ministrijā uzsver, ka
līdz ar Latvijas atzīšanu de jure,
tā tika uzņemta pārējo Eiropas
valstu pulkā, turklāt šī atzīšana
valstij ļāvusi saglabāt valstis-

kumu arī nebrīves gados, kad tā
iekļauta Padomju Savienībā.
Tas panākts, pateicoties
toreizējā ārlietu ministra Zigfrīda
Annas
Meierovica
pūlēm,
kam par godu šajā datumā valsts augstākās amatpersonas,
diplomāti un Ārlietu ministrijas darbinieki noliek ziedus pie
bijušā ministra kapa. Vienlaikus
šo dienu dēvē arī par Diplomātu
dienu,
tādējādi
uzsverot
nenovērtējamo Meierovica un
citu toreizējo Ārlietu ministrijas
darbinieku panākto, kas Latvijai
ļāva iegūt starptautiski atzītas
valsts statusu.

Barikāžu atceres diena –
20. janvārī
Šogad aprit 22. gadskārta,
kopš Latvijas Tautas frontes
organizētajām barikādēm, kurās
piedalījās Latvijas neatkarības
aizstāvji no visiem novadiem.
Tas bija satraukumu pilns laiks,
kad kopā pulcējās visi, kuri savā
sirdī loloja ideju par brīvu Lat-

viju. 1991. gada barikādes bija
unikāls nevardarbīgas pretošanās
paraugs.
Sakarā ar Barikāžu atceres
dienām Balvu novada muzejs
interesentiem piedāvā atmiņu
stundu par barikāžu laiku.

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” īsteno projektu

Stacionārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA
„Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība”, uzlabojot veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāti.
SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansēto projektu,
gan Balvu un Gulbenes slimnīcā
noris vērienīga pārbūve. Projekta gaitā Balvu slimnīcā
7.februārim:
Ziemeļlatgales Biznesa centrā
pa e-pastu biznesacentrs@balvi.
lv, Biznesa inkubatorā „Ideju

plānots renovēt neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodaļas
iekštelpas,
terapijas,
ķirurģijas, bērnu, ginekoloģijas
un uzņemšanas nodaļas kā arī
ēkas fasādi. Savukārt Gulbenes
slimnīcā paredzēts veikt jumta
remontu, renovēt aprūpes nodaļu
un dienas stacionāru kā arī
nosiltināt fasādi. Lai nodrošinātu
pamatfunkciju pieejamību, abu
ārstniecības iestāžu ēkas plānots
padarīt pieejamākas pacientiem
ar pārvietošanās traucējumiem.
Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 2,4 miljoni latu, tai skaitā
ERAF finansējums - 85%.

viesnīca Balvi” pa tel. 28686843
vai Tūrisma informācijas centrā
pa e-pastu turisms@balvi.lv vai
tel. 29272948.

Aicinām pieteikties ēnu dienām 13. februārī
Katru gadu Latvijā Biznesa izglītības biedrība Junior
Achievement – Young Enterprise
Latvija organizē Ēnu dienas
pasākumu skolēniem. Šogad tās
noriks 13.februārī. Aizvadītajā
gadā Ēnu dienai reģistrējas 423
uzņēmumi, piedāvājot 4899
ēnošanas
vakances.
Šogad
uzņēmumi un organizācijas var

pieteikt sevi, kā ēnu devēji līdz šī
gada 23.janvārim.
Aicinu
uzņēmumu
un
organizāciju vadītājus kļūt par
aktīviem pasākuma Ēnu diena dalībniekiem, piereģistrējot
ēnošanas
vakances
vortālā
www.enudiena.lv, bet skolēnus
- izmantot šo lielisko sevis
pilnveidošanas iespēju.

Stiprināsim darba devēju
un nākamo darba ņēmēju
savstarpējo sadarbību no skolas
gadiem!
Viktors Šļuncevs,
p/a „Ziemeļlatgales Biznesa
centrs” direktors
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Jaunā budžeta prioritātes
Gada sākuma svarīgākais pašvaldības darba jautājums ir 2013.
gada budžeta sagatavošana. Ir padarīts apjomīgs darbs, kurā iesaistījās
visi pašvaldības speciālisti. Tika apkopotas visu novada pašvaldības
iestāžu vajadzības, lai budžetā iestrādātu tām nepieciešamo
finansējumu. Jāuzsver, ka budžets tika veidots līdzīgi kā iepriekšējos
gados – pašvaldības iestādēm tiek nodrošināts finansējums, kas
nosedz ikdienas vajadzības, bet rezervē budžetā paliek līdzekļi, kas
turpmāk tiks paredzēti attīstībai. Jau martā vai aprīlī Domē lemsim,
kā iespējami efektīvāk izmantot šos rezervētos līdzekļus, speciāli
iepazīstoties ar pašvaldības iestāžu vajadzībām – remontiem, transportam, biroja tehnikai un tamlīdzīgi. Janvāra Domes sēdē 2013. gada
budžets ir pieņemts.
Šogad tiks turpināts īpaši atbalstīt pirmsskolas izglītības iestādes,
bet papildus lielāku vērību veltām sociālai aprūpei un kultūrai.
Sociālajā aprūpē mainās tas, ka garantētais iztikas minimums
GMI šogad valstī noteikts 35 lati 40 latu vietā. Tāpēc novada Dome
nolēma palielināt mājokļa pabalstu 1,5-2 reizes, tas būs no 150-200
latu apmērā. Liels atbalsts tiek sniegts ģimenēm ar bērniem, jo līdz
mācību gada beigām visi mūsu novada skolēni līdz 9. klasei saņems
pašvaldības apmaksātas pusdienas, tās būs arī 5 un 6 gadu veciem
bērniem, kuri apmeklē sagatavošanas grupiņas.
Tāpat kā pērn ir paredzēti līdzekļi jauniešu nodarbināšanai vasaras
mēnešos 6000 latu apmērā. Tiks izstrādāti noteikumi, kas reglamentēs
pieteikšanos, strādāšanu un apmaksu.
Lai sniegtu atbalstu jaunajām ģimenēm, jaundzimušo pabalsts ir
palielināts no 25 līdz 100 latiem.
Kultūrā, ņemot vērā, to ka palielinās iedzīvotāju aktivitātes gan
apmeklējot kultūras pasākumus, gan pašiem piedaloties pašdarbības
kolektīvos un pulciņos, papildus tiek paredzēti līdzekļi vairāku
kolektīvu atbalstam . Papildus atbalstu saņems Tilžas un Bērzpils,
kā arī Vīksnas un Balvu kolektīvi. Balvu pilsētas Amatierteātrim tiek
piešķirti līdzekļi dekorāciju un tērpu iegādei jaunajai izrādei, arī koris
“Mirklis” saņems līdzekļus jaunu tērpu iegādei. Kultūras un atpūtas
centrā tiks izgatavoti jauni podesti, ieguvējs būs arī senioru kolektīvs
“Atvasara”.
Šogad īpaša vērība veltīta Latvijas Dziesmu un deju svētkiem,
tajos ar pašvaldības finansiālu atbalstu piedalīsies ap 400 dalībnieku.
Būtiski akcenti budžetā ir divi – pērn un šogad netiek palielinātas
algas pašvaldībā strādājošiem un tas, ka ievērojami samazinājies
pašvaldības kredītportfelis.
Jau esmu uzsvēris, ka pašvaldībā domājam ne tikai par izdzīvošanu,
bet arī par attīstību. Šogad turpinās daudzi iesāktie projekti, kuros
pašvaldība piedalās ar savu līdzfinansējumu.
Ir paredzēts Raiņa un Pilsoņu ielā pabeigt asfaltēšanu. Tiks uzsākti
jauni projekti – rekonstrukcija Brīvības ielā no pilsētas administratīvās
robežas līdz šķērsielai pie parka, kā arī siltināšana un renovācija Balvu Valsts ģimnāzijā un pirmsskolas izglītības iestādē Pīlādzītis. Kubulu un Bērzpils pagastos renovēs un rekonstruēs ūdenssaimniecību,
jau uzsākti darbi, lai nomainītu apkuri Balvu pansionātā. Ne mazāk
nozīmīgi kopumā būs arī daudzie mazie projekti, ko realizēs šogad.
Kā liecina budžets - pašvaldība aktīvi strādā visa novada attīstībai.

17.janvāra
Domes sēde

Domes sēdi vadīja Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Sēde iesākās ar nelielu
pārsteigumu – visi deputāti
saņēma
portatīvos
datorus, kas ievērojami atvieglos viņu darbu, nodrošinās
operatīvāku
informācijas
apriti starp deputātiem un
domes izpildinstitūcijām, kā
arī samazināsies papīra un citu
kancelejas preču iegādes izdevumi, lai nodrošinātu deputātus
ar sēžu materiāliem, kā tas bijis
līdz šim.
Domes sēdē piedalījās 13
deputāti - Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Normunds
Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs,
Svetlana Pavlovska, Raimonds
Bombāns, Pēteris Kalniņš, Līga
Kozlovska, Anita Petrova, Egons
Salmanis, Jānis Trupovnieks.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par 3 personu
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā
pakalpojuma apmaksu. Sēdē
balsoja par saistošo noteikumu
Nr.3/2013 „Grozījumi 2009.
gada 27.augusta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu
novadā”” un saistošo noteikumu
Nr.4/2013 „Grozījumi 2011.
gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2011 „Par papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā’’ pieņemšanu.
Nekustamie īpašumi
Jautājumā par nedzīvojamo
telpu Raiņa ielā 52 Balvos
patapinājuma līgumu deputāti
nolēma nodot bezatlīdzības
lietošanā nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 52 Balvos Balvu
teritoriālajai invalīdu biedrībai
no 2013.gada 1.janvāra līdz
2015.gada 31.decembrim. Sēdē
pagarināja nedzīvojamo telpu
nomas līgumu par telpām Dārza
ielā 2 Balvos.
Deputāti lēma par adrešu
piešķiršanu zemes vienībām un
uz tām esošajām ēkām - pamatojoties uz LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9. un
2.10.punktu, kas nosaka, ka
adresācijas objekts ir apbūvei
paredzēta zemes vienība, kā
arī dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka vai reāli
nodalīta ēkas daļa (turpmāk
– ēka); 17.punktu, kas nosaka, ka dārzkopības sabiedrību
teritorijās, kurās ir šo noteikumu 2.9. un 2.10.apakšpunktā
minētie objekti, adreses ciemos
piešķir, piešķirot zemes vienībai
un ēkai nosaukumu vai numuru,
ja tas atbilst attiecīgās teritorijas
kultūrvēsturiskajām tradīcijām
un LR 1994.gada 19.maija li-

kumu „Par pašvaldībām” zemes vienībām Balvu pagastā
piešķirt adreses „Verpuļeva ...”,
Verpuļeva, Balvu pag., Balvu
nov., ar attiecīgu numuru. Sēdē
lēma par izmaiņām Balvu novada Domes 2012.gada 23.augusta lēmumā „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu Balvu pilsētā”, par zemes vienības
reģistrēšanu
zemesgrāmatā,
par zemes īpašuma nodošanu
atsavināšanai, par zemes nomas
līguma izbeigšanu, kā arī par
zemes nomu .Tāpat sakarā ar
nekustamā īpašuma jautājumu
sakārtošanu lēma par valstij
piekrītošajām zemes vienībām
Vectilžas pagastā, par adrešu
likvidāciju
garāžām
Balvu
pilsētā.
Tika pieņemts lēmums par
grozījumiem Balvu novada
Domes 2010.gada 27.maija
lēmumā ”Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko
pakalpojumu
nodrošināšanu Balvu novada
Bērzpils teritorijā”.
Tika izskatīti jautājumi par
nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu.
Jauni projekti
Šajā sēdē deputāti piekrita
atbalstīt 2 projektus - par dalību un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda
(ERAF)
3.4.1.1.
aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000” projektā
„Balvu novada Bērzpils ciema
ūdenssaimniecības sakārtošana”
un
par
līdzfinansējuma
nodrošināšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas projektam „Museum Gateway”. (ziņo
A.Vrubļevskis)
Lemjot par īres maksas
noteikšanu dzīvojamā mājā
„Baltā māja”, Druvenieki , Kubulu pagastā un dzīvojamā mājā
Skolas iela 31, Balvu stacijā,
Kubulu pagastā noteikšanu
dzīvojamā mājā „Mežabrāļi”,
Vīksnā,
Vīksnas
pagastā
tika nolemts palielināt tajās
apsaimniekošanas maksu līdz
0,20 latiem, lai būtu kaut nelieli
līdzekļi šo ēku remontam.
Par jaunatnes iniciatīvu
projektu
konkursa
organizēšanu
un
finansējuma
piešķiršanu
Lai ieinteresēt jauniešus un
sekmētu viņu lietderīgu brīvā
laika izmantošanu deputāti
atbalstīja projektu par jaunatnes
iniciatīvu projektu konkursa organizēšanu un piešķīra
finansējumu – 2000 latus.
Par izmaiņām pašvaldības
komisiju sastāvā
Tika lemts par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijas, Dzīvojamo māju
privatizācijas
komisijas,

pašvaldības Pirmpirkuma tiesību
izvērtēšanas komisijas sastāvā.
Grozījumi saistošajos noteikumos
Deputāti lēma par saistošo
noteikumu Nr.1/2013 „Grozījumi
2012.gada 9.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
sniegto
pakalpojumu
cenrādi””, par saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Grozījums
2011.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi””, par saistošo noteikumu Nr.3/2013 „Grozījumi
2009.gada 27.augusta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu
novadā””, par saistošo noteikumu Nr.4/2013 „Grozījumi
2011.gada 15.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.10/2011 „Par
papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā”” , par saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Par nekustamā
īpašuma nodokli Balvu novadā”
pieņemšanu.
Budžets 2013. gadam
Lemjot par Balvu novada
pašvaldības
saistošo
noteikumu Nr.6/2013 „Par Balvu
novada pašvaldības 2013.gada
budžetu” pieņemšanu, deputāti,
izsakot savus ierosinājumus
par jautājumiem, kas vēl būtu
jārisina, īstenojot šī gada
budžetu, nobalsoja par.
Balvu Goda pilsonis
Deputāti apstiprināja nolikumu „Par Balvu novada Domes
apbalvojuma ’’Balvu Goda pilsonis” piešķiršanu” un atbalstīja
lēmumprojektu par apbalvojuma „Balvu Goda pilsonis”
piešķiršanu Veltai Pulkstenei.
Deputāti noklausījās un
pieņēma zināšanai Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” valdes priekšsēdētāja
Marģera
Zeitmaņa
atskaiti
par kapitālsabiedrības darbību
2012.gadā, viņa informāciju
par SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības” aizdevumu
apvienības līdzīpašniekam SIA
„Medicīnas sabiedrību vadība”.
Deputāti iztaujāja M.Zeitmani
par slimnīcu apvienības finansu
stāvokli, par pakalpojumiem,
ko veselības aprūpē saņem un
turpmāk nodrošinās slimnīca, par
komunikāciju ar sabiedrību.
M.Zeitmanis
runāja
arī
par ilgtermiņa attīstību un
cilvēkresursu
piesaisti
SIA
„Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienībai”.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

Balvu Sporta centra jaunieši Igaunijā izcīna 2.vietu FC Elva kausā!
12.janvārī Balvu Sporta centra jauniešu komanda aizvadīja
turnīru Igaunijā, kur veiksmīgi
tika izcīna 2.vieta 10.komandu
konkurencē.
Pirmajā spēlē Balvi tikās
ar Polstama JK Sport, kur tika
izcīnīta uzvara ar rezultātu 3:1.
Otrajā spēlē Balvu Sporta
centra komanda tikās ar spēcīgo
JK Narva Trans, kur sīvā cīņā
tika zaudēts ar rezultātu 0:1.
Trešajā spēlē Balvu Sporta
centra jaunieši spēkiem mērojās
ar JK Tammeka II un rezultātā ar
1:0 uzvarēja balvenieši.
Bet ceturtajā spēlē Balvi tikās

ar mājiniekiem FC Elva un spēle
noslēdzās draudzīgi ar rezultātu
1:1, līdz ar šo spēli Balvu Sporta
centrs A.grupā ierindojās 2.vietā.
Ceturtdaļfinālā Balvi tikās ar
FC Helios komandu. Šajā spēlē
noskaidrojās, kura komanda
spēlēs pusfinālā. Abu komandu duelī spēcīgāki izrādījās
balvenieši, kuri izcīnīja uzvaru
ar 2:0!
Pusfinālā Balvu Sporta centrs tikās ar Jk Tammeka I. Spēle
izvērtās ļoti sīva. Pirmos vārtus
guva Balvi, bet JK Tammekas
futbolisti rezultātu izlīdzināja.
Taču pusotru minūti līdz spēles

beigām Balvu Sporta centra
komanda izrāva uzvaru 2:1 un
tika finālā, kurā tikās ar spēcīgo
JK Narva Trans. Iepriekšējā
spēlē izsmeltie spēki darīja savu
- bezierunu zaudējums un godam
izcīnīta 2.vieta Elva telpu futbola
kausā!
Par labāko turnīra aizsargu
tika atzīts Aleksandr Truss ( TJK
Legion), par labāko uzbrucējuArseni Kovalšuk no JK Narva
Trans, bet par labāko turnīra
vārtsargu tika atzīts Balvu Sporta
centra spēlētājs Aleksands Semjonovs!
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Reiderisma veidi un metodes
Reiderisma veidi:

1) Melnais jeb noziedzīgais
reiderisms - balstīts uz klaji
noziedzīgām darbībām un brutālu
spēka izmantošanu (dokumentu
viltošana, šantāža, fiziska varas
pārņemšana uzņēmumā, draudi, fiziska iespaidošana u.tml).
Šis reiderisma veids balstās uz
ātru uzbrukumu un ātru labuma
gūšanu. Latvijā nav zināmi šādi
gadījumi (vismaz publiskajā
telpā šāda informācijas nav
izskanējusi). Šo reiderisma veidu vēl aizvien piekopj Krievijā.
Izplatīts valstīs, kur augsts korupcijas līmenis tiesībsargājošajās
iestādēs un tiesās.
2)Pelēkais
reiderisms
- balstīts uz prettiesiskām
darbībām, taču parasti netiek izmantoti tik brutāli
ietekmēšanas veidi kā melnajā
reiderismā. Pelēkie reideri izmanto uzņēmumu amatpersonu,
dalībnieku uzpirkšanu, dokumentu viltošanu, safabricētu prasību
celšanu tiesās, psiholoģiskā spiediena radīšanu uzņēmumam un
tā dalībniekiem vai akcionāriem
(piem., izmantojot masu medijus), u.tml. Vēlamo rezultātu
cenšas sasniegt ar nosacīti tiesisku līdzekļu izmantošanu –
izmantojot tiesvedības, valsts
institūcijas, publisku ietekmi
caur masu medijiem.
3)Baltais reiderisms (uzņēmumu pārņemšana) – netiek izmantotas prettiesiskas
metodes, uzņēmuma tiesisku
līdzekļu izmantošanu – izmantojot tiesvedības, valsts institūcijas,
publisku ietekmi caur masu
medijiem. Pārņemšana notiek
uz likumīgiem pamatiem un notiek ar uzņēmuma dalībnieku vai
akcionāru vairākuma piekrišanu.
Visi trīs reidersima veidi
var tikt izmantoti, lai iegūtu
kontroli pār uzņēmumu- tā var
būt uzņēmuma pārņemšana
jeb sagrābšana (akciju vai daļu
kontrolpaketes iegūšana) vai arī
kontroles, ietekmes iegūšana
pār uzņēmuma izpildinstitūciju
(piemēram, kapitālsabiedrības
valdi), kas var tikt izmantota gan
uzņēmuma pārņemšanai, gan tā
mantas iegūšanai.
Reideru metodes:
1. Parādu uzkrāšana, uzpirkšana ar mērķi panākt
uzņēmuma maksātnespēju un
bankrotu. Reideri par mērķi
izvēlas uzņēmumu, kas neseko līdzi parāda saistībām vai
pieļauj to ilgstošu nemaksāšanu.
Uzkrājot
pietiekoši
lielas
parāda summa, lai apdraudētu
uzņēmuma darbību, tiesā vienlaikus tiek iesniegti visi prasījumi.
Nereti, lai prasības summa būtu
apjomīga, tiek viltoti dokumenti vai uzpirktas uzņēmuma
amatpersonas, kas uzņemas
neizpildāmas saistības, tiek
paredzēta īpaša strīdu izšķiršanas
kārtība (piem. šķīrējtiesā). Mērķis
ir panākt, lai uzņēmums nonāk
maksātnespējas stāvoklī un tā
mantu vēlāk bankrota procedūras
laikā var iegūt par pazeminātu
vērtību. Šajā gadījumā tiek izmantotas korumpētas tiesas,
tiesu izpildītāji un citas procesā

iesaistītas amatpersonas. Ja reideris apzinās, ka mērķa sasniegšana
var būt būtiski apgrūtināta,
upurim tiek piedāvāta iespēja
noslēgt izlīgumu- samaksājot
„kompensāciju” reiderim un tad
procesi tiek izbeigti.
2. Mazākuma dalībnieka vai
akcionāra tiesību izmantošana.
Metode tiek izmantota, ja reiderim pieder mazākuma akcijas
vai daļas uzņēmumā vai viņš ir
apvienojies ar šādu mazākuma
dalībnieku vai akcionāru kopīga
mērķa sasniegšanai. Tiek izmantotas tiesības celt prasības
pret
citiem
dalībniekiem
(arī vairākumu), pret pašu
sabiedrību, notiek sabiedrības
izpildinstitūciju
amatpersonu
nomaiņa ar reidera pārstāvjiem.
Izmanto dažādus līdzekļus:
prasību celšana tiesā, piemērojot
prasības nodrošinājumus pret
pārējiem dalībniekiem; tiek viltoti dalībnieku vai akcionāru
sapulču protokoli; akcionāru
reģistri; tiek likti šķēršļi pārējo
dalībnieku un akcionāru fiziskai
dalībai sapulcēs; tiek ierosināti
kriminālprocesi pret „atslēgas”
dalībniekiem vai akcionāriem;
masu medijos tiek grauta
uzņēmuma reputācija. Minēto
darbību rezultātā tiek iegūta vara
uzņēmumā – parasti sākot ar valdi, bet vēlāk arī iegūstot daļas vai
akcijas. Spiediens un prasījumi,
ko izvirza reideris ir pietiekoši
liels, lai mazākuma akcionāri
vai dalībnieki pieņemtu lēmumu
atbrīvoties
no
problēmām
un riska palikt ar nevērtīgām
uzņēmuma akcijām vai daļām.
3. Banku izmantošana. Reiderisma veids, kas tiek piekopts
ekonomiskās krīzes apstākļos
un ir balstīts uz bankas un reidera sadarbību. Uzņēmumiem
lielākoties
ir
saistības
kredītiestādēs
un
attiecīgi
kredītiestādēm ir apjomīga
informācija par uzņēmumu
(saistībām, aktīviem, pasīviem,
mērķiem
un
tehnoloģijām
u.tml.), kā arī ir iespēja
ietekmēt uzņēmumu, izmantojot izsniegto kredītu. Ja starp
banku un reideri tiek panākta
vienošanā, tad tiek izmantoti tādi līdzekļi, kā: apjomīgu
soda sankciju piemērošana par
niecīgiem kredītlīguma noteikumu pārkāpumiem, atteikumi
samazināt procentu likmes,
pagarināt vai mainīt kredīta atmaksas termiņus, pie jebkuras
iespējas
tiek
paaugstinātas
kredīta procentu likmes, var
tikt pieprasīts papildus kredīta
nodrošinājums, balstoties uz
esošā nodrošinājuma tirgus
vērtības krišanos utt. Rezultātā
uzņēmums
nonāk
pilnīgā
atkarībā no bankas un tālāk var
notikt gan tā īpašumu un mantas pārdošana (parasti banku
līgumos paredzēta vienkāršota
mantas pārdošana un paša parāda
piedziņa, kas ļauj bankai šo
procesu kontrolēt un faktiski
pārdot uzņēmuma mantu diezgan brīvā formā- arī bez izsoles
un par brīvu cenu), uzņēmuma
dalībnieki vai akcionāri tiek
piespiesti atsavināt savas daļas
vai akcijas sabiedrībā konkrētiem

investoriem (to nav grūti panākt,
jo liela daļa uzņēmēju galvo par
savu uzņēmumu saistībām arī ar
savu personīgo mantu).
4.
Valsts institūciju un
tiesībsargājošo iestāžu izmantošana. Metode, ko plaši
izmanto Krievijā. Balstīta uz
valsts institūciju amatpersonu
korupciju, kā arī amatpersonu
iesaistīšanu reiderismā. Parasti
tiek izmantotas valsts institūcijas,
kas var kontrolēt uzņēmumu
darbību- nodokļu administrācija,
muitas iestādes, finanšu policija
utml. Uzņēmums nonāk valsts
institūciju interešu lokā- daudzas
pārbaudes, kuru laikā tiek
konstatēti dažādi administratīvie
pārkāpumi, nodokļu parādu un
soda naudu uzrēķini, pārkāpumi
muitas
noteikumos
u.tml.
Tā rezultātā tiek ierosināti
kriminālprocesi, uzņēmuma amatpersonas tiek apcietinātas, tiek
uzsākti dažādi piedziņu procesi,
kas vērsti gan pret uzņēmumu
gan pret tā dalībniekiem vai
akcionāriem- sākas masveida represijas pret „atslēgas”
personām. Ja upuri neizpilda
reideru prasības, uzņēmums īsā
laikā tiek iznīcināts un tā manta
pārdota, vai arī to pārņem kāda
trešā persona.
5. Politiskās ietekmes izmantošana. Reideri izmanto
sakarus augstākajā politiskajā
līmenī un pašvaldībās. Parasti par
reideru mērķi kļūst uzņēmumi,
kas pieder valstij vai pašvaldībai,
vai arī uzņēmumā ir valsts vai
pašvaldību daļas. Metode balstīta
uz iespēju ietekmēt (arī korupcijas ceļā) politiski- saimnieciskos
lēmumus. Mērķis ir panākt,
lai tiek pieņemts lēmumus par
investīciju
nepieciešamību
(efektivitātes paaugstināšanai,
jaunu iekārtu iegādei, jaunu tirgu
apguvei, efektīvākai darbībai
utt.), kā rezultātā tiek piesaistīts
privātais investors, kas piešķir
daļas vai akcijas uzņēmumā pret
investīcijām. Pēc daļu iegūšanas
uzņēmumā
reideris
risina
jautājumus par savu daļu vai akciju skaita palielināšanu- papildus
investīcijas, mākslīgu parādu
radīšana, neefektīva vadīšanarada apstākļus, kas ļauj politiskā
līmenī pieņemt lēmumu pat par
valstij vai pašvaldībai piederošo
daļu atsavināšanu vai arī reidera
daļu pieaugumu (piemēram,
kapitalizējot reidera prasījumus
pret uzņēmumu). Metode ir
efektīva, jo balstās uz iepriekš
norunātām shēmām un reidera
izvēlētais uzņēmums pretojas
pārņemšanai formāli. Publiskajā
telpā pieejamā informācija ir
minimāla un ierobežota, kas
neļauj rasties īpašiem iebildumiem
pret uzņēmuma pārņemšanu.
Iepriekš norādītās reiderisma
metodes nav uzskatāmas par
izsmeļošām, jo katrā konkrētā
gadījumā reideris var izmantot dažādu metožu un līdzekļu
kombinācijas. Reideru uzbrukums nekad nav nejaušs- upuris
tiek izvēlēts pēc zināmu pazīmju
kopuma un pirms uzbrukuma notiek tā izpēte.

3.

Reiderisms Balvu variantā

Baltā reiderisma mēģinājums “Balvu Enerģija“
Salīdzinot
informāciju
par apkures maksu Latvijas
pilsētās pagājušajā gadā, „Balvu
Enerģijas” sniegto pakalpojumu
maksa par apkuri ir atzīta par
vienu no lētākajām, arī sniegtie
pakalpojumi ir kvalitatīvi. Atceroties vēsturi, šodien var sacīt:
„labi, ka viss ir sakārtojies, bet
varēja arī tā nebūt”. Savulaik,
2002. gadā jaunā pilsētas vadība,
kuras priekšsēdētājs toreiz bija
Jānis Trupovnieks, sekmēja
Balvu
pilsētas
pašvaldības
uzņēmuma “Balvu Enerģija”
maksātnespējas pasludināšanu.
Brīdī, kad “Balvu Enerģijai” tika
pieprasīts nomaksāt parādu 1534
latu apmērā, pilsētas vadītājs aizliedza to izdarīt, lai gan „Balvu
Enerģijas” kontā nauda tobrīd
bija. Rezultātā uzņēmumam
tika izsludināta maksātnespēja
un
iecelts
administrators
J.Stērninieks. Uzņēmums tika
gatavots privatizācijai par ”sviestmaizes” cenu. Šajā procesā bija
iesaistīti vairāki augsta līmeņa
speciālisti. Kā jurists un konsultants tika pieaicināts jurists Gaidis Bērziņš, kuram tika maksāta
alga. Kā konsultants tehniskos
jautājumos Balvu problēmām tika
pieņemts un algu saņēma „Jelgavas siltuma” direktors, savukārt
pats J.Trupovnieks darbojās un
algu saņēma „Jelgavas siltuma”
valdē. Atlika pielikt punktu, lai
līdzīgi kā Rēzeknes gadījumā, arī
Balvu apkure nonāktu privātās
rokās. Tas nozīmētu strauju maksas par apkuri pieaugumu un
peļņu privātajiem akcionāriem.
Šo reiderisma shēmu izjauca
kārtējās pašvaldību vēlēšanas,
kurās par jauno pilsētas vadītāju
ievēlēja Ināru Ņikulinu, un
lielākā daļa deputātu nostājās
pret Trupovnieku. Jaunā pilsētas
vadītāja un deputāti pieņēma
virkni lēmumu, kuru rezultātā
tika novērsts bankrots un
stabilizēta uzņēmuma „Balvu
Enerģija” darbība, rezultātā
uzņēmums līdz pat šim brīdim
var sekmīgi attīstīties.
“Balvu slimnīca“
Otrs reiderisma piemērs
saistās ar Balvu rajona padomes
pašvaldības
bezpeļņas uzņēmuma
“Balvu
slimnīca”
ierosināšanu atzīt par maksātnespējīgu 2003. gadā pēc SIA
“Forums audits” pilnvarotā

pārstāvja J.Stērninieka iesniegtā
pieteikuma Latgales apgabaltiesā.
Arī šīs darbības ar slimnīcu notika ne bez J.Trupovnieka ziņas.
Scenārijs līdzīgi kā “Balvu
Enerģijas” gadījumā paredzēja
slimnīcas bankrotu un vēlāk
tās privatizāciju par nelielu
naudu. Ja tas būtu noticis, droši
var teikt, ka slimnīcas Balvos
vairs nebūtu. Toreiz ar lielām
pūlēm rajona vadībai, iesaistot
Veselības ministrijas pārstāvjus
un politiķus, izdevās novērst šo
traģēdiju. Izdevās panākt, ka
par maksātnespējīgā uzņēmuma
–
slimnīcas
administratoru
iecēla nevis J.Stērninieku, kā
bija iecerējuši minētie reideristi,
bet gan neitrālu personu, kura
ļāva slimnīcai nomaksāt nelielo parāda summu, kas bija
par pamatu maksātnespējas
ierosināšanai. Līdz ar to slimnīca
izspruka no bankrota, bet minētie
kungi palika ar garu degunu.
Ir jāpiemin arī nesen izveidojusies situācija ar Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienību.
Slimnīcu apvienības izveidošanas
brīdī līdzīgi kā tobrīd visām Latvijas slimnīcām nāca līdzi iekrāto
parādu nasta. Balvu slimnīcai tā
bija ap simts tūkstošiem latu, bet
Gulbenes slimnīcai ap divsimt
tūkstošiem latu. Bet 2009. gadā,
uzsākot darboties kā slimnīcu
apvienībai, parādu nasta ļoti
strauji palielinājās, nepilna gada
laikā sasniedzot pusotra miljona
latu. Līdz šim brīdim nav īsti
skaidrs, kā tas varēja tik strauji
notikt. Atbildīgie par to nav
snieguši skaidrojumu. Jāpiemin,
ka tajā brīdī slimnīcu apvienības
valdē Balvu novada pašvaldību
pārstāvēja Sandis Puks, bet
akcionāru sapulcē kā Balvu novada domes akciju turētājs un
vienīgais pārstāvis bija toreizējais
domes priekšsēdētājs Jānis
Trupovnieks. Var tikai minēt un
vilkt paralēles ar iepriekšējiem
reiderisma faktiem, kas būtu
noticis, ja parādi slimnīcu
apvienībai pieaugtu. Droši vien
sagaidītu tas pats scenārijs, kas
bija paredzēts „Balvu Enerģijai”.
Slimnīcu apvienības bankrota
novēršana bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tika
nomests no domes priekšsēdētāja
amata J. Trupovnieks un apturēts
kārtējais reiderisms.
Raksts sagatavots saskaņā ar
Balvu novada pašvaldības amatpersonu sniegto informāciju.
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Labākais Jaunatnes sportists 2012.gadā – laureātu godināšana
Lai jaunais
gads būtu
veiksmīgs, ir jāatskatās uz
iepriekšējo, jāatzīmē veiksmes un neveiksmes, jāpateicas
visiem par sekmīgu kopīgo
darbu, lai radītu vēlmi strādāt
vēl labāk. Balvu Sporta skola
svinīgā pasākumā
godināja
pašus veiksmīgākos audzēkņus,
pasniedzot piemiņas balvas
Labākajiem jaunatnes sportistiem 2012. gadā 8 sporta veidos.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis sveica jaunos sportistus ar
viņu pirmajiem panākumiem,
teica paldies viņu treneriem un
vecākiem.
Viņus sveica arī Balvu novada
pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Iveta Tiltiņa. Balvu
Sporta skolas direktore Ludmila
Beļikova.
Tika atzīmēts, ka Balvu novada svarcēlāji no gada uz gadu
priecē mūs ar savu stabilo sniegumu dažāda mēroga sacensībās.
2012.gadā Balvos ir notikuši divi
nozīmīgi svarcelšanas pasākumi.
Vjačeslava Kirjanova piemiņas
kausa
izcīņas
starptautisks
turnīrs un Latvijas čempionāts.
Šo sacensību galvenais tiesnesis
un organizators ir treneris Varis
Sārtaputnis. Labus panākumus
2012.gada sezonā uzrādījuši
viņa audzēkņi Aigars Kuprišs,
Ruslans Dimitrijevs, Artūrs
Berezovs,
Andris
Ivanovs,
Mareks Karasevs, Ervīns Dille,
Jānis Lauskinieks, no jaunajiem -Briežuciema pamatskolas audzēkņi Ralfs Boldāns,
Pēteris Rakitovs. Par 2012.
gada laureāts svarcelšanā –
Edijs Oplucāns, treneris Varis
Sārtaputnis.

Grieķu romiešu cīņas nodaļā
ir piecas mācību treniņu grupas,
viena sākuma sagatavošanas grupa, kopā darbojas 57 audzēkņi.
Pēc sasniegtajiem sacensību
rezultātiem var droši teikt, ka
grieķu –romiešu cīņas sporta
veidam ir nākotne, jo pašlaik
gandrīz visās vecuma grupās
ir talantīgi jaunie sportisti,

kuri treneru vadībā uzrāda lielisku sniegumu dažāda mēroga
sacensībās. Tie ir Latvijas 2012.

gada meistarsacīkšu uzvarētāji
savā vecuma grupā - Dmitrijs
Goļikovs, Krišjānis Kočāns,
Vladislavs Baranovs. III vietu
ieguvis Alens Nipers, Latvijas
meistarsacīkstēs junioriem II
vietas ieguvējs Dmitrijs Dubrovs.
Ikviens no viņiem ir pelnījis būt
labākais cīkstonis 2012.gadā.
2012. gada laureāta titulu
grieķu-romiešu cīņā iegūst
Vladislavs Baranovs, treneris
Konstantīns Titorenko.
Vieglatlēti
2012.
gadu
atcerēsies kā sevišķi spraigu.
Jaunākajā grupā labus rezultātus
spēja parādīt un Latvijas mēroga
sacensībās godalgotas vietas
ieguva Aivis Krastiņš. Vidējā
grupā Dita Kaša, Erika Tumbaha, Sintija Zakarīte, Deniss
Groševs. Junioru grupā Sanita Pastare, pieaugušo grupā
negaidīti veiksmīga sezona Egonam Lācim sasniedzot vairākus
personīgos rekordus un labojot
novada rekordu lodes grūšanā.
Izvērtējot sportistus pēc
konkursa kritērijiem par 2012.
gada laureātu vieglatlētikā
kļūst Deniss Groševs.

Vieglatlēta balvu saņem vecmāmiņa,
jo Deniss kopā ar Latvijas izlasi
piedalās sacensībās Lietuvā

Balvu sporta skolas basketbola nodaļa 2012./2013.
gada sezonā Swedbankas Latvijas jaunatnes basketbola līgā
startē četrās vecuma grupās:
U-10, U-13, U-16 un U-19,
katrā grupā ir spēlētāji, kurus
gribētos atzīmēt kā līderus: U-10
grupā Dāvis Ozoliņš un Ričards
Kļanskis, U-13grupā
Oskars
Kapteinis, Armands Pauliņš un
Elvis Pužulis, U-16 grupā Lotārs
Aleksejevs, Aivis Rižanovs un
Edgars Pušpurs, U-19 grupā
Kristaps Krišjānis, Austris Keišs
un Oskars Babris.
Basketbolistiem
sezona
sākas augusta mēnesī ar smagu
darbu pie spēlētāju fiziskās un
tehniskās sagatavotības, pēc kā
nāk pirmās pārbaudes spēles un
jau septembra vidū arī oficiālās
valsts sacensības. Sezonas nogalē
– maijā mūsu skolas audzēkņi
mērojas spēlēt prasmē strītbola

spēles laukumos gan Latvijā, gan
arī turnīros Igaunijā.
Savus pirmos bumbas drib-

lus un metienus grozā oficiālās
spēlēs šajā sezonā uzsāka
mūsu sporta skolas visjaunākie
spēlētāji U-10 grupas zēni,
izcīnot 4.vietu pirmajā Dumles
kausa posmā Madonā.
2012.gada laureāts basketbolā ir
Lotārs Aleksejevs,
treneris Arnis Voika.
Volejbols Balvu novadā
nav zaudējis savu popularitāti.
Volejbola klubs BALVI pirmajā
līgā izcīnīja sudraba medaļas
un šogad spēlē Nacionālajā
līgā. Vecākās grupas puiši un
visjaunākās meitenes negriež
nevienam ceļu Jaunatnes kausa
un Jaunatnes čempionāta izcīņā.
Labākie smilšu volejbolistu pāri
visu vasaru pavadīja spēlējoties
Jūrmalas un ezermalu smiltiņās.
Sporta skolas jaunieši ļoti
veiksmīgi piedalījās pierobežas
sacensībās Igaunijā un Krievijābija patīkami, vismaz mums, jo
tika izcīnītas godalgotās vietas.
Baltinavas vecākās grupas puiši
Daugavpilī apliecināja, ka ir
stiprākie Latgalē- ticiet, ka tas
nav vienkārši.
2012.gada laureāts volejbolā – Kaspars Ločmelis,
treneris Guntis Kūkojs.

Mūsu novada 28 sporta deju
dejotāji 2012.gadā ir piedalījušies
25 sacensībās.
Visaugstākos rezultātus savā
vecumā grupā ir sasnieguši Dinija Zača un Dagnis Ločmeļs, otrais
labākais sasniegums ir Anetei
Vigulei un Dāvim KaravoičikamLatvijas kausa kopvērtējumā
Bērni II grupā E4 klasē izcīnot II
vietu 56 pāru konkurencē, trešo
labāko rezultātu uzrādīja Deivids
Bebins un Amanda Romka - Latvijas kausa kopvērtējumā Juniori
I grupā E6 klasē izcīnot 9. vietu
57 pāru konkurencē un Maksims
Fjodorovs, Edīna Kļava - Latvijas kausa kopvērtējumā Bērni
II grupā E6 klasē izcīnot 9. vietu 53 pāru konkurencē. Matīss
Zelčs un Samanta Cielaka 2012.
gadu noslēdza ar 10. vietu 47
pāru konkurencē Latvijas kausa
kopvērtējumā Juniori I grupā D
klasē.
2012 gada laureāti sporta
dejās ir Dagnis Ločmeļs un
Dinija Zača, trenere Anita
Grāmatiņa.

Jau rit trešais gads, kad Balvu Sporta skolas audzēkņiem
ir iespēja apgūt un pilnveidot
peldēšanas prasmes. Peldēšanu
kā sporta veidu apgūst vairāk kā

130 audzēkņi dažādās vecuma
grupās sākot jau no piecu gadu
vecuma.
2012.gadā labākie peldētāji ir
startējuši sacensībās, parādot savas spējas un prasmes šajā sporta
veidā. Jāuzteic Ketija Rakstiņa,
Linards Priede, Armands Ignatovs, Elīza Priede, Ralfs Kristers Kokorevičs, Marita Laicāne,
Mārtiņš Plešs un Viktors Daniels
Gurjanovs, jo katrās sacensībās
tiek izcīnītas godalgotas vietas
un atvestas uz mājām medaļas.
2012.
gada
laureāts
peldēšanā ir Marks Markus,
trenere Alīna Zelča.

Balvu novadā aktīvi darbojas futbola grupas interešu
izglītībā. Šogad
jauno futbolistu komandas piedalījās
dažāda mēroga sacensībās, arī
Lietuvā un Igaunijā. Vislabāk
veicās 2000.g. dzimušajiem un
jaunākiem zēniem, kuri izcīnīja
1.vietu turnīros Tartu. Godalgota vieta izcīnītas Latvijas jaunatnes čempionātā ZA reģionā.
Kā labākos spēlētājus var minēt
Vadimu Sņegovu, Kristapu
Saliņu, Aleksandru Semjonovu,
Arvi Šarabaiko, Māri Žugu,
Rihardu Ščogolu, Jāni Maču.
Māris Žugs un Arvis Šarabaiko
pārstāvēja ZA reģionu Latvijas U-14 izlases kandidātu
koptreniņos Staicelē.
2012.gada Balvu novada
jaunatnes
laureāta
titulu
futbolā iegūst Jānis Mačs, treneris Jānis Zakarīts.

Balvu sporta skola pateicas
pasākuma atbalstītājiem - Balvu
novada Domei, Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldei, Salonveikala
“Ziedu Laumiņa” vadītājai Velgai Krastiņai, SIA ,,Senda Dz”
vadītājai Dzintrai Sprudzānei,
SIA ,,Balvu Vaduguns”, Balvu
Sporta centram, Volejbola klubam ,,Balvi”.
Pasākumu kuplināja Laicānu
ģimene, deju studija Di-dancers
Junior, Amanda Kočāne
ar dziesmām, sporta dejotāji.

Lasi
ietaupot,
jeb
Ielūgums uz lasītavu!

Balvu centrālās bibliotēkas
lasītavas fondā reģistrēti 101
nosaukuma 1454 laikrakstu un
žurnālu eksemplāri, no tiem
1214 – latviešu valodā un 240 –
svešvalodās. Un tas viss adresēts
Jums, cienījamie novada ļaudis.
Nāciet lasīt lasītavā uz vietas
laikrakstus un žurnālu pēdējos
numurus,
bet
iepriekšējos
žurnālu numurus var ņemt uz
mājām un lasot dalīties arī ar
citiem ģimenes locekļiem.
Gan pērkot, gan abonējot
žurnālus nākas izdot ne mazums
naudas, kas lieti varētu noderēt
citur. Ja pieņemam, ka cilvēks
gada laikā izlasa vai pārskata
365 dažādu žurnālu numurus,
kaut gan mums ir lasītāji, kuri
izlasījuši arī daudz vairāk, tad
summa sanāk pavisam iespaidīga
- ap 450 latu.
Aicinājums apmeklēt lasītavu
adresēts ikvienam – gan visiem
mūsu esošajiem klientiem, gan
tiem, kuri nespēj abonēt izdevumus naudas trūkuma dēļ, gan
tiem, kuri nevar iedomāties lielo
preses daudzveidību lasītavā.
Atcerieties, ka bibliotēka abonē
plašu žurnālu un laikrakstu klāstu
Jūsu labklājībai. Izmantojiet to,
un nāciet uz lasītavu!
Ar visu bibliotēkā pieejamo
presi var iepazīties bibliotēkas
mājas lapā http://www.balvurcb.
lv vai uz vietas lasītavā.
Balvu
novada
muzejā
izlozētas balvas Miķeļa Bukša
simtgadei veltītās izstādes
apmeklētājiem, kas pareizi
atbildējuši uz darba lapās uzdotajiem jautājumiem:
• Miķeļa
Bukša
grāmatu
"Latgaļu atmūda" saņem
- Karīna Ivanova, Gunita
Mačāne un Alvis Mičulis.
• Irēnas Šaicānes grāmatu
"Balvi - pilsēta ezeru krastos"
saņem Raivis Vilciņš.
• Ielugumu uz pasākumu "Mis
un Misters Balvi" saņem Gaļina Gruziņa un Dāvis Salmanis.

Izmaiņas škiroto atkritumu
izvešanas
grafikos Balvu pusē!

Atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums
SIA
„ZAAO”
informē, ka nelabvēlīgo laika
apstākļu un slideno ceļu dēļ
gada nogalē notika neparedzētas
izmaiņas vairākos atkritumu
izvešanas grafikos Balvu pusē,
šobrīd atkritumi, tostarp šķirotie,
jau ir izvesti. Tomēr līdz ar to
notikušas nobīdes nākamajos
šķiroto atkritumu izvešanas
grafikos, proti, Balvu novadā
un Rugāju novadā šķiroto atkritumu konteineru tukšošana
pārcelta no 16.janvāra uz
23.janvāri. Uzņēmums ar klientiem sazināsies arī personīgi.

Logo „Ražots Balvos” izstāde Balvu
centrālajā bibliotēkā
Balvu centrālā bibliotēkā
līdz
4.februārim
skatāma
Ziemeļlatgales Biznesa centra
un Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes logo „Ražots Balvos”
zīmējumu konkursā iesniegto
darbu izstāde. Konkursam tika
iesūtīti 37 logo varianti.
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Par iekļaujošās izglītības atbalstu
Šī gada 8.janvārī Balvu Novada muzejā Eiropas Sociālā
fonda projekta „Izglītojamo ar
funkcionāliem
traucējumiem
atbalsta sistēmas izveide” ietvaros notika Balvu Iekļaujošas
izglītības atbalsta centra (BIIAC) darbības reģiona Izglītības
pārvalžu vadītāju, pašvaldību
pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju, izglītības iestāžu,
kas īsteno iekļaujošu izglītību,
vadītāju un pedagogu konference.
Konferencē
kopumā

ca un uzrunāja Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja
Iveta Tiltiņa.
Konferences
turpinājumā

Par projektā paveikto stāsta projekta vadītāja Mudīte Reigase

Klātesošos uzrunā Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva

piedalījās
70
dalībnieki,
pārstāvot Alūksnes, Apes, Baltinavas,
Gulbenes,
Ciblas,
Kārsavas, Rēzeknes pilsētu
un Rēzeknes novadu, Rugāju,
Viļakas, Viļānu, Balvu novadus.
Muzikālu sveicienu pedagoģes
Lindas Vītolas vadībā sniedza
Tilžas vidusskolas skolēni.
Atklājot
konferenci,
klātesošos uzrunāja Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, kura novērtēja
aizvien pieaugošo iekļaujošas
izglītības nozīmi mūsdienu
sabiedrībā un rosināja klātesošos
pārdomām par situāciju Latvijas
skolās, kurās mācās izglītojamie
ar funkcionāliem traucējumiem.
Konferences dalībniekus svei-

Klātesošos uzrunā Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja Iveta
Tiltiņa

pārskatu par projektā paveikto
un nākotnes iecerēm sniedza projekta vadītāja Mudīte Reigase,
norādot, ka šī projekta mērķis
ir atbalsta sistēmas izveidošana
kvalitatīvas
izglītības
nodrošināšanai
bērniem
ar
speciālajām vajadzībām, kas
mācās gan speciālajās, gan
vispārizglītojošās
izglītības
iestādēs. Lai to izdarītu, projekta ietvaros tiek paaugstināta
gan pašvaldību pedagoģiski
medicīnisko
komisiju
darbinieku, gan atbalsta speciālistu,
gan pedagogu kompetence,
organizējot mācību seminārus,
kā arī tiek izstrādāti mācību un
informatīvie materiāli vecākiem
un pedagogiem. Noslēgumā
M.Reigase uzsvēra, ka attīstības
traucējumi vienmēr ir bijuši, tie
ir un vienmēr būs nākotnē. Tie
var būt traģēdija ģimenē, bet ir
normāla parādība sabiedrībā,
un tas, cik sabiedrība ir gatava
uzņemties atbildību un atbalstīt
atšķirīgos tās locekļus, raksturo
šīs sabiedrības briedumu un

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta
centra eksperte Mārīte Rozenfelde

izaugsmes pakāpi.
Ieskatu speciālās izglītības
jomas pastāvošajās problēmās
un jautājumos sniedza centra eksperte Mārīte Rozenfelde, atzinīgi novērtējot centra
speciālistu paveikto. Savukārt
pieredzē iekļaujošas izglītības
īstenošanā dalījās Balvu novada Stacijas pamatskolas direktore Ruta Bukša un vietniece
Inga Voiciša. Par pagājušā gada
oktobrī notikušo sadraudzības
pasākumu „Kopā roku rokā”,
kurā pulcējās BIIAC darbības
reģiona skolas, kas īsteno
iekļaujošu izglītību, pastāstīja
Rugāju novada Eglaines pamatskolas, BIIAC speciālā pedagoģe
Aija Pluša.
Tā kā bieži BIIAC mācību
semināros izskanējis jautājums
par skolas un ģimenes sadarbību
iekļaujošas izglītības aspektā,
konferences otrajā daļā lektore
psihoterapeite Ingrīda Rateniece
stāstīja par
sadarbību ar
vecākiem, par to, kā palīdzēt
bērnam izprast un būt atbildīgam
par savu uzvedību un kā veidot labu saskarsmi klasē ar
iekļautiem bērniem.

Aija Pluša stāsta par pasākumu
“Kopā roku rokā”

Konferences
noslēgumā
dalībniekiem
bija
iespēja
apmeklēt BIIAC un individuāli
konsultēties
ar
centra
speciālistēm un eksperti.
Ieskats BIIAC darbībā un
paveiktajā
Projekta ietvaros Latvijā ir izveidoti un darbojas 8 iekļaujošas
izglītības atbalsta centri, tai
skaitā arī Balvos.
Īstenojot projekta mērķus un
uzdevumus, BIIAC nodrošina
pedagoģiski
medicīniskās
komisijas (PMK) darbību Balvu un Baltinavas pašvaldībās,
ar pārējām BIIAC darbības
reģiona pašvaldību PMK notiek
sadarbība speciālistu un vecāku
konsultēšanā, kā arī izglītojamo
izpētē. Centrā regulāri tiek sniegtas individuālas konsultācijas
vecākiem, pedagogiem, atbal-
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Stacijas pamatskolas direktore Ruta Bukša un vietniece Inga Voiciša dalās
pieredzē par speciālās izglītības programmas īstenošanu

sta personālam, arī pašvaldību
speciālistiem.
Centra
darbinieki nereti konsultē arī telefoniski. Iespēju robežās notiek
individuālas nodarbības
izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem. BIIAC speciālisti
regulāri
izglītojas
mācību
semināros un papildina zināšanas
tālākizglītības kursos,
paši
organizē izglītojošus pasākumus
reģiona pašvaldību PMK darbiniekiem, atbalsta speciālistiem,
pedagogiem un vecākiem.
Nepieciešamības gadījumos
BIIAC
sniedz
izbraukuma
konsultatīvo atbalstu izglītības
iestādēs. Iepriekš vienojoties,
centra darbinieki piedalās vecāku
un pedagogu sanāksmēs, kurās
sniedz atbildes uz aktuāliem
jautājumiem. Arī turpmāk BIIAC īstenos iepriekšminētās
aktivitātes, nodrošinās atbalstu pedagogiem un vecākiem,
veicinās iekļaujošas izglītības
sistēmas
un
iekļaujošas
sabiedrības idejas attīstīšanu.

izglītības iestādē
•
Alternatīvā
augmentatīvā komunikācija
•
Attīstības traucējumu
pedagoģiskie un psiholoģiskie
aspekti (vecākiem)
•
Attīstības traucējumu
psiholoģiskie un pedagoģiskie
apekti pirmsskolas vecumā
(vecākiem, pedagogiem)
•
Attīstības traucējumu
pedagoģiskā un psiholoģiskā
diagnostika pirmsskolas vecumā (pedagogiem)
•
Agresija (skolotāji)
•
Hiperaktivitāte, UDS
•
Sociālās prasmes (PII)
•
Gatavība skolai (PII)
•
Sliktās uzvedības mērķi
•
Kā palīdzēt bērnam būt
veiksmīgam
•
Pedagoģiskās
pieejas ietekme uz mācību procesu,
rezultātiem
•
Klases audzinātāja loma
iekļaujošā izglītībā

Balvu Iekļaujošas izglītības
atbalsta centra piedāvātās
mācību
semināru
un
konsultatīvā atbalsta tēmas
•
Pirmsskolas
vecuma
bērnu runas un valodas attīstība
•
Valodas
traucējumu
atpazīšana
•
Mācīšanās traucējumi:
disleksija, disgrāfija, diskalkulija
•
Mācīšanās traucējumu
pazīmes un vecāku līdzdalība
mācību procesā
•
Logopēda loma atbalsta
komandā. Sadarbība ar pedagogiem un vecākiem
•
Novitātes
logopēda
darbā
•
Individuālā izglītības
plāna izstrādāšana un īstenošana
•
Atbalsts izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem
•
Sadarbība ar ģimeni
iekļaujošas izglītības kontekstā
•
Atbalsta
komanda

Lektore ārste- psihoterapeite
Ingrīda Rateniece

•
Psihologa,
logopēda
un speciālā pedagoga atbalsts
iekļaujošas izglītības īstenošanas
aspektā
•
Konsultatīvā atbalsta
sniegšana konkrētu jautājumu
risināšanā

Masku karnevāls pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis’’
Pirmsskolas
izglītības
iestādē „Sienāzītis’’ nu jau par
tradīciju kļuvis ikgadējais masku
karnevāls. 9.janvārī bērni un
skolotājas pulcējās vienkopus, lai
vēlreiz satiktos ar Ziemassvētku
un Jaunā gada brīnumu, ieskatītos
katras grupiņas nelielās uzvedumu epizodēs.
Pirmie ar vilcienu ieradās paši
jaunākie karnevāla dalībnieki
- dažādi zvēri maskās. Pēc tam
pirtiņu kurināt steidzās draiskie
zaķēni.
Ciemos bija ieradušies arī
citi meža iemītnieki. Sniegavīri
centās sameklēt sev mājas,
rūķi atcerējās kā svinēja
Ziemassvētkus, bet 5-gadīgie

bērni meklēja pašu skaistāko
eglīti.
Karnevāls noslēdzās ar baltu,
klusu un mīļu noskaņu, ko radīja
L.Saulietes dziesma ,,Klusa

nakts.’’ Vēlētos, lai karnevāla
moto: ,,Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet’’
piepildītos visa gada garumā.
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Atbalstīts “Pīlādzītis”
šanas projekts

2012. gada 19. decembrī
Balvu novada pašvaldības Balvu pirmskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis” parakstīja līgumu
ar Latvijas Republikas Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministriju un Sabiedrību
ar ierobežotu attīstību „Vides
investīciju fonds” par Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
projekta „Kompleksi risinājumi
ēku
energoefektivitātes
uzlabošanai Balvu pirmsskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis””
īstenošanu. Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI) projektam apstiprinātās attiecināmās
izmaksas ir – 230 000,00 lati,
tanī skaitā KPFI finansējums ir
85% un Balvu novada domes
līdzfinansējums ir 15%.
Par
iegūto
finansējumu
tiks veikti Balvu pirmsskolas

siltinā-

izglītības iestādes „Pīlādzītis”
ēkas renovācijas un siltināšanas
darbi.
Projektā
paredzēts
ēkas
sienu, savietotā jumta
un bēniņu, grīdas, pamatu, pagraba griestu siltināšana, kā
arī visu ieejas durvju nomaiņa.
Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija izbūvējot ventilāciju ar
rekuperāciju. Spuldžu nomaiņa.
Apkures un karstā ūdens sistēmas
uzlabošana.
Pēc projekta realizācijas
uzlabosies
dzīves
kvalitāte
bērnudārza apmeklētājiem, kas
pozitīvi ietekmēs viņu veselību.
Samazināsies arī siltumenerģijas
un elektroenerģijas patēriņu
un līdz ar to samazināsies izmaksas par siltumenerģiju un
elektroenerģiju, kas pozitīvi
ietekmēs pašvaldības budžetu.
Ietaupītos
līdzekļus
būs
iespējams novirzīt izglītības
kvalitātes paaugstināšanai vai
citu novada labiekārtošanas darbu veikšanai.
Būvdarbus plānots veikt
2013. gadā– no marta līdz oktobrim.

Balvu novada pašvaldībā uzsākta vairāku
projektu īstenošana
Lauku atbalsta dienests ir
apstiprinājis vairākus Balvu
novada pašvaldības projekta
iesniegumus, kuri tika iesniegti projektu konkursa Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros:
•
Projekts
„Skatuves
tērpu
aksesuāru
iegāde
Kubulu
pagasta
deju
kolektīviem”, Nr.12-07-LL04L413202-000027.
Projekta
kopējās izmaksas ir Ls 1069,64,
tai skaitā ELFLA finansējums
Ls 795,60 un Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums Ls
274,04.
Projekta īstenošanas termiņš
2013. gada 31. augusts.
Projekta īstenošanas rezultātā
Kubulu pagasta tautisko deju
kolektīvam „Cielaviņa” tiks
iegādātas baltas kokvilnas dzijas
tautiskās zeķes meitenēm 30 pāri,
salmu cepures puišiem 10 gab.,
naģenes tipa cepures puišiem
no vilnas auduma 10 gab., deju
kopai „Rūtas” izgatavotas ādas
deju kurpes 15 pāri.
•
Projekts „Tautu tērpu
iegāde Vīksnas pagasta deju
kopai "Piesitiens"”, Nr.1207-LL04-L413202-000009.
Projekta kopējās izmaksas ir
LVL 2456,30, tai skaitā ELFLA finansējums LVL 1827,00
un Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums LVL 629,30.
Projekta īstenošanas termiņš
2013. gada 31. augusts.
Projekta īstenošanas rezultātā
Vīksnas pagasta tautisko deju
kopai „Piesitiens” tiks sašūti tautu tērpu komplekti gan vīriem,
gan sievām, kā arī sievām izgatavotas ādas deju kurpes 10 pāri.

•
Projekts „Mūzikas instrumentu iegāde Tautas pūtēju
orķestrim "BALVI"”, Nr.1207-LL04-L413202-000005.
Projekta kopējās izmaksas ir
LVL 2500,00, tai skaitā ELFLA finansējums LVL 1859,51
un Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums LVL 640,49.
Projekta īstenošanas termiņš
2013. gada 31. augusts.
Projekta īstenošanas rezultātā
Tautas pūtēju orķestrim "BALVI" tiks nopirkti jauni mūzikas
instrumenti - baritoni 2 gab.
•
Projekts "Etnogrāfisko
tautu tērpu izgatavošana Balvu novada Vectilžas pagasta
jauniešu deju kolektīvam", Nr.
12-07-LL04-L413202-000002.
Projekta kopējās izmaksas ir
LVL 2592,00, tai skaitā ELFLA
finansējums LVL 2250,00.
Projekta ietvaros Vectilžas
pagasta jauniešu deju kolektīvam
tiks izgatavoti deviņi sieviešu un
deviņi vīriešu tautu tērpi, kuros
jaunieši šogad lepni pārstāvēs
savu novadu Vislatvijas Dziesmu
un deju svētkos.
•
Projekts
„Ziemeļlatgalei raksturīgu tautu tērpu
sastāvdaļu iegāde Briežuciema
pagasta vidējās paaudzes
deju kolektīva „Pāris’’ tautu
tērpu nokomplektēšanai”, Nr.
12-07-LL04-L413202-000007.
Projekta kopējās izmaksas ir
LVL 1492,46, tai skaitā ELFLA
finansējums LVL 1110,10.
Projekta ietvaros Briežuciema
pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Pāris’’ iegādāties
Ziemeļlatgalei raksturīgas tautu
tērpu sastāvdaļas, kas sekmēs tā
pilnvērtīgu piedalīšanos 2013.
gada deju kolektīvu skatēs un
Dziesmu un deju svētkos, kā
arī Ziemeļlatgalei raksturīgā
kultūrvēstures mantojuma un
tautu deju tradīciju saglabāšanu.

Esam lieli tik, cik mūsu griba

Pateicoties Sorosa fonda
– Latvija un Balvu novada
pašvaldības finansējumam projekta „Briežuciema pamatskolas kā daudzfunkcionāla resursu
centra tālākattīstība – vīzija,
iespējas, risinājumi” ietvaros
visu 2013.gadu
Briežuciema
pamatskolā notiks visdažādākās
aktivitātes
visdažādākajām
gaumēm:
•
Skolas
kokapstrādes
darbnīcas tiks pie jauniem
darbgaldiem frēzēšanas
mašīnas, lenteszāģa, ēveles un
biezumēveles, zāģgalda, jostas
un disku slīpmašīnas. Tos varēs
izmantot ne tikai skolēni, bet
arī pieaugušie, kuri izrādīs par
to interesi (plānots pakāpeniski
paplašināt skolas funkcijas,
lai nākotnē to pārveidotu par
amatniecības un tūrisma centru);
•
Labiekārtosim
skolas sporta laukumu un arī
vingrošanas laukumu mūsu
aktīvajiem ielu vingrotājiem;
•
Pavasarī skolas pedagogi, lai celtu savu kapacitāti,
varēs pieteikties angļu valodas
kursiem;
•
Vasarā notiks izglītojošā
vasaras nometne 30 bērniem;
•
Rudenī
paredzēts
skolotāju pieredzes apmaiņas
brauciens uz Dagdas novada
brīvā laika pavadīšanas centru
„Upmala”;
•
Tiks
nodrošinātas
logopēda
konsultācijas
skolēniem 9 mēnešu garumā;
•
Jauniešu diena vasarā
„Tici sev” ar Rīgas improvizācijas
teātra piedalīšanos un citiem
jaukiem pārsteigumiem.
Ir plānots uz asfalta blakus
skolai izveidot Ceļu satiksmes
pilsētiņu. Jaunāko klašu skolēni
varēs radoši un interesanti apgūt
prasmi droši pārvietoties pa
lielceļu. Janvāris būs īsts grāmatu

Logopēde Inese Daukste

mēnesis, jo skola iegādāsies
daiļliteratūras grāmatas, un
jaunāko klašu skolēni līdz pat
maijam, lasot skolas bibliotēkas
grāmatas,
varēs
piedalīties
grāmatu lasīšanas konkursā
„Lasu, lasu grāmatiņu”.
Vasarā, kad ir īstais laiks
ceļojumiem, tuviem un tāliem,
Briežuciema pagasta seniori varēs
doties ekskursijā pa bijušā Balvu
rajona „pēdām”. Šo pasākumu
mums
palīdzēs noorganizēt
Briežuciema kultūras nams. Taču
šī nebūs vienīgā aktivitāte, kura
veltīta mūsu viscienījamākajiem
ļaudīm. Tie, kuri dažreiz vēlas
atsvaidzināt zināšanas vai kaut
ko interesantu apgūt no pamatiem, varēs pieteikties uz datorkur-

siem, kuri notiks skolā.
Šis projekts ir iespēja
jauniešiem pilnveidot dažādas
prasmes, jo projekta vadības
darba grupā šoreiz kā brīvprātīgā
strādā mūsu pašu skolas absolvente Sandra Pakalnīte, ar kuru
pašvaldība slēgs oficiālu līgumu.
Briežuciema pagasta iedzīvotāji kokapstrādes nodarbībām
un seniori datorkursiem, kas notiks pavasarī, var sākt pieteikties
jau tagad.
Kontaktinformācija
un
jautājumi pa tālruņiem 29170134
(Silvija) vai 26636982 (Lidija).
Esiet laipni gaidīti arī skolā!
Silvija Ločmele,
projekta vadītāja

Balvu novada pašvaldība rīko rūpnieciskās (pašpatēriņa)
zvejas tiesību nomas Pērkonu ezerā izsoli
Izsolē var piedalīties gan tās
fiziskās personas, kas iesniegušas
iesniegumu par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Pērkonu ezerā,
gan arī citas fiziskas personas,
kuru deklarētā dzīvesvieta vai
kurām piederošais nekustamais
īpašums atrodas Balvu novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā.
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv
vai Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no

plkst. 9.00 līdz 17.00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija
notiek Balvu novada pašvaldībā
pie juriskonsultes Sarmītes
Gržibovskas, Bērzpils ielā 1A,
Balvos. Reģistrācija sākas no
sludinājuma publicēšanas mājas
lapā www.balvi.lv, Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”
un beidzas 2013.gada 21.janvārī
plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz
2013.gada 21.janvāra plkst.16.00
jāsamaksā dalības maksa Ls 2.00
(divi lati), kas jāieskaita BALVU

NOVADA
PAŠVALDĪBAS,
Bērzpils iela 1A, Balvi, LV4501, Reģ.Nr. 90009115622
SEB banka, kods UNLALV2X,
Kontā: LV93UNLA 0050 0142
9173 9.
Dalības maksa uzskatāma
par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš
norādītajā bankas kontā līdz
reģistrācijas termiņa beigām.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2013.
gada 22.janvārī plkst. 13.00

Balvos un pagasta centros uzlabo ielu apgaismojumu
Lai ikviens no mums Balvu
pilsētā un pagastu centros justos
konfortabli, tumšajā laikā svarīgs
ir ielu apgaismojums. Tas ir
pašvaldības rūpju lokā. Novada
pašvaldībā veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija - 52 vecie
gaismas ķermeņi nomainīti pret
jauniem, energoefektīviem LED
gaismas ķermeņiem Celtnieku
ielā, Ķiršu ielā, Rūpniecības ielā,
Pilsoņu ielā, Daugavpils ielā un
Ziedu ielā.
Projektu konkursā „Siltum-

nīcefektu
gāzu
emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” projekta „Gaismas objektu nomaiņa Balvos”
ietvaros 2012. gadā Balvu novada pašvaldība piesaistījusi
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus 22276 latu
apmērā.
Tuvākajā nākotnē līdzīgus
pasākumus
apgaismojuma
infrastruktūras
uzlabošanai
paredzēts veikt Vīksnā, Tilžā,

Vectilžā, Briežuciemā un Balvos, piedaloties līdzīgos projektu konkursos ES finansējuma
piesaistei.
Sakarā ar to, ka Latvenergo nomainīs elektro padeves
komunikācijas un tiks novākti
to stabi, novada dome plāno
ierīkot jaunu apgaismojumu Balvos Bērzu ielā no Baznīcas līdz
Pļavu ielai. Šos darbus paredzēts
veikt par pašvaldības budžeta
līdzekļiem.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 8.novembra
lēmumam (prot. Nr.19, 39.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Balvos

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

2012.gada 8.novembrī

Balvos

Nr.23/2012

GROZĪJUMI 2011.GADA 20.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2/2011 “PAR APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANU,
UZTURĒŠANU UN AIZSARDZĪBU”
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”
43.panta 6., 9. punktu un Meža likuma 8. panta otro daļu
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2011 “Par
apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību” (tālāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., un 3.10. punktā tekstu „Domes Vides komisija” aizstāt
ar tekstu „pašvaldības Būvvalde” attiecīgajā locījumā.
2. Noteikumu 3.12. punktā tekstu „Vides komisija” aizstāt ar tekstu „Būvvalde”.
Domes priekšsēdētājs 							

A.Kazinovskis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr.23/2012 „Grozījumi 2011.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2011 “Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un
aizsardzību”” projektu
Īss projekts satura
izklāsts

Ar grozījumiem Balvu novada pašvaldības Vides komisijas pienākumi
tiek uzlikti Balvu novada Būvvaldei.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Balvu novada Dome ir izlēmusi likvidēt Vides komisiju. Noteikumos
paredzētie Vides komisijas pienākumi jāveic citai institūcijai.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras tiek vienkāršotas.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 8.novembra
lēmumam (prot. Nr.19, 38.§)

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 8.novembra
lēmumam (prot. Nr.19, 38.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Balvos

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

2012.gada 8.novembrī

Nr.22/2012

GROZĪJUMS 2011.GADA 15.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.6/2011 “PAR BALVU NOVADA UN BALVU PILSĒTAS
SIMBOLIKU”

Balvos
PASKAIDROJUMA RAKSTS
par 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr.22 /2012 „Grozījums 2011.gada
15.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 “Par Balvu novada un Balvu pilsētas
simboliku”” projektu
Īss projekts satura
izklāsts

Ar grozījumiem Balvu novada pašvaldības Vides komisijas pienākumi
tiek uzlikti Balvu novada Būvvaldei.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Balvu novada Dome ir izlēmusi likvidēt Vides komisiju. Noteikumos
paredzētie Vides komisijas pienākumi jāveic citai institūcijai.

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Balvu novada pašvaldības 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 „Par Balvu novada
un Balvu pilsētas simboliku” 1.3.punktā tekstu „Vides komisijas” aizstāt ar tekstu „Būvvaldes”.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras tiek vienkāršotas.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētājs 							

A.Kazinovskis

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

ZAAO interešu izglītības programma vides zinībās Mainās sodi par pārkāpumiem
gūst atzinību mācību iestāžu vidū
ceļu satiksmē

Ziemeļvidzemes
reģionā
esošās skolas aktīvi iesaistījušās
SIA
„ZAAO”
(ZAAO)
izstrādātajā interešu izglītības
programmā un vides izglītības
nodarbības kopš mācību gada
sākuma apmeklējuši vairāk nekā
200 bērni un jaunieši. Lielāko
interesi līdz šim izrādījušas
Cēsu, Valmieras un Balvu
novadā esošās skolas. Poligonu
„Daibe”, kur notiek nodarbības,
apmeklējušas skolēnu grupas
no Stalbes vidusskolas, Straupes pamatskolas, Cēsu pilsētas

Pastariņa sākumskolas, Drabešu
sākumskolas, Taurenes pamatskolas, Vaidavas speciālā
internātpamatskolas, Briežciema
pamatskolas, turklāt interesi ir
izrādījušas arī citas skolas, kas
otrajā mācību pusgadā plāno
apgūt ZAAO interešu izglītības
programmas piedāvātās tēmas.
Kopumā skolēniem tiek
piedāvātas
četras
dažādas
tēmas – par cilvēka un vides
mijiedarbību, par resursiem un
enerģijas avotiem, par dažādiem
atkritumu veidiem un nulles at-

kritumu konceptu, kā arī par
atkritumu apsaimniekošanu un
šķirošanu. Mācību saturs ir veidots, balstoties uz dabas zinību
priekšmetos ietverto saturu,
kas aptver ZAAO darba jomu,
un ietver gan teorētiskās, gan
praktiskās nodarbības. Licenci
šādas interešu izglītības programmas īstenošanai no Pārgaujas
novada pašvaldības uzņēmums
saņēma šī mācību gada sākumā,
2012.gada oktobrī.
Interešu
izglītības
programma ir viens daudzajiem
projektiem, ko ZAAO īsteno
sociālās atbildības un ilgtspējīgas
attīstības ietvaros vides izglītības
jomā. Līdz šim jau vairākus gadus sekmīgi darbojas arī vides
projektu konkursi skolām un
bērnudārziem, dažādi zīmējumu,
foto, radošo darbu konkursi par
vides saudzēšanas tēmu, ekskursijas, nometnes, kā arī izstrādāti
un izdoti mācību līdzekļi
skolēniem.

Ar izmaiņām tiek paaugstināts
naudas sods par nereģistrēta
transportlīdzekļa izmantošanu
ceļu satiksmē, līdzšinējo 20 latu
vietā nosakot sodu no 40 līdz
100 latu apmērā. Pienākums
reģistrēt
transportlīdzekli
nereti
netiek
ievērots,
tādējādi izraisot nepamatotus
apgrūtinājumus
iepriekšējiem
īpašniekiem. Transportlīdzekļa
nepārreģistrēšana ir ierasta
prakse, lai, piemēram, izvairītos
no sodiem, kas piemēroti par
ceļu
satiksmes
noteikumu
pārkāpumiem.
Ar likumu noteikts mazāks
naudas sods par luksofora papildsekcijas signāla neievērošanu,
kas ir mazāk būtisks pārkāpums
nekā aizliedzošā pamatsignāla
neievērošana. Par braukšanu, ja
papildsekcijā nav iedegts zaļās
bultas signāls, mopēda vadītajam
tiks izteikts brīdinājums vai uzlikts sods piecu latu apmērā, bet
cita transportlīdzekļa vadītājam
- no 20 līdz 40 latiem. Patlaban sods par aizliedzošā signāla
neievērošanu netiek diferencēts
un velosipēda vai mopēda

vadītājam ir desmit lati, bet cita
transportlīdzekļa vadītājam - no
20 līdz 100 latiem.
Savukārt sodu par braukšanu
ar transportlīdzekli, kam ir
nepietiekams riepu protektora dziļums, attiecinās uz
jebkuru transportlīdzekli, nevis tikai tādiem, ko izmanto komercpārvadājumos un
pašpārvadājumos, kā tas ir patlaban. Vadītājam par minēto
pārkāpumu izteiks brīdinājumu
vai uzliks naudas sodu no
desmit līdz 40 latiem, par
transportlīdzekļa ekspluatāciju
atbildīgajai personai - uzliks naudas sodu no 40 līdz 100 latiem,
bet juridiskajai personai - no 50
līdz 500 latiem.
Šogad
tiek
ieviesta
atbildība mopēdu vadītājiem
par braukšanu bez obligātās
civiltiesiskās
atbildības
apdrošināšanas
(OCTA)
piedāvātais soda apmērs ir 20-40
latu apmērā. Attiecībā uz citiem
transportlīdzekļiem soda apmērs
paliks nemainīgs - no 60 līdz 80
latiem.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Dārgais izdevuma „Balvu novada ziņas” lasītāj! Ja
mūsu izdevumu nesaņemat
savā pasta kastītē, bet vēlaties
iegūt jaunāko un aktuālāko
informāciju, tad izdevums ir
pieejams šādās Balvu novada
iestādēs:
Balvu pilsētā:
• Balvu
Amatniecības
vidusskolā
• Biznesa inkubatorā
• Poliklīnikā
• Balvu pansionātā
• Balvu novada muzejā
• Tūrisma informācijas centrā
• Lauku konsultāciju birojā
• Balvu bērnu un jauniešu
centrā
• Tālākizglītības centrā
• Balvu pamatskolā
• Sociālajā servisā
• Bāriņtiesā
• Balvu centrālajā bibliotēkā
• Dzimtsarakstu nodaļā
• Izglītības,kultūras un sporta
pārvaldē
• Balvu pašvaldības policijā
• Balvu valsts ģimnāzijā
• Balvu mūzikas skolā
• Balvu mākslas skolā
• Santex norēķinu centrā
• Balvu sporta skolā
• Balvu kultūras un atpūtas
centrā
• Lukoil uzpildes stacijā
• Virši uzpildes stacijā
• Balvu autoostā
• Valsts ieņēmumu dienestā
• Valsts
nodarbinātības
aģentūrā
• Valsts tehnikumā
• Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra
Balvu pagastā
• Balvu pagasta pārvaldē
Bērzkalnes pagastā
• Bērzkalnes pagasta pārvaldē
• Rubeņu saieta namā
Bērzpils pagastā
• Bērzpils pagasta pārvaldē
• Bibliotēkā
• Pastā
• Bērzpils pagasta veikalos
• Bērzpils vidusskolā
Briežuciema pagastā
• Briežuciema
pagasta
pārvaldē
• Bibliotēkā
Krišjāņu pagastā
• Krišjāņu pagasta pārvaldē
• Bibliotēkā
• Krišjāņu pagasta veikalos
Kubulu pagastā
• Kubulu pagasta pārvaldē
• Pastā
• Bibliotēkā
Lazdulejas pagastā
• Lazdulejas pagasta pārvaldē
• Lazdulejas pagasta veikalā
Tilžas pagastā
• Tilžas pagasta pārvaldē
• Bibliotēkā
• Tilžas pagasta veikalos
• Tilžas vidusskolā
Vectilžas pagastā
• Vectilžas pagasta pārvaldē
• Vectilžas pagasta veikalos
• Vectilžas pamatskolā
Vīksnas pagastā
• Vīksnas pagasta pārvaldē
• Bibliotēkā
• Vīksnas pamatskolā
• Vīksnas pagasta veikalos
• Vīksnas bērnudārzā
Visās novadu skolās

Muzejs Ziemassvētkos saņem
dāvanu

Dēls Kārlis un mazmeita Liene ar Dr.Cunska portretu

Pašā Ziemassvētku priekšvakarā
Muzejs
saņēmis
brīnišķīgu dāvanu no Cunsku
ģimenes - mākslinieka Jāņa Ūdra
gleznoto ārsta Leopolda Cunska(1917-1996) portretu.
Ārsts kardiologs Leopolds
Cunskis dzimis un audzis Balvos, šeit arī pavadījis darba mūžu
pusgadsimta garumā. Dziļā

pateicībā leģendāro personību
atceras vairākas balvēniešu
paaudzes. Kārļa Cunska dāvātais
tēva portrets un Nikolaja Gorkina
ierakstītā Sandras Freibergas intervija ar Dr.Cunski ir nozīmīgs
papildinājums Balvu Novada
muzeja krājumam vēstures
izpētē.

Baudīsim ziemas priekus Balvu
pilsētas slidotavā!

Balvu pilsētas un novada iedzīvotājiem ir iespēja aktīvi apmeklēt
bezmaksas slidotavu Ezera ielā 3, kura slidotājiem un hokejistiem ir
atvērta visu diennakti.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

A F I Š A

Balvu pilsēta
25.janvārī plkst. 19.00 Tautas deju koncerts „Sadancis” Balvu Valsts
ģimnāzijas aktu zālē.
26.janvārī plkst.14.00 un 27.janvārī. plkst.11.00 III Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls „Pa modes
pakāpieniem” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja Ls 1,00.
26.janvārī plkst. 9.00 un 27.janvārī plkst.10.00 Balvu novada
atklātais čempionāts futzālā Balvu pamatskolā.
3.februārī plkst. 17.00 konkurss „Mis un Misters Balvi 2012” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa Ls 10,-; 8,-; 5,- Biļešu
iepriekšpārdošana no 21.janvāra.
5.februārī plkst.19.00 „Balvos dzied!” – koncerts Balvu muižas
koncertzālē.
6.februārī plkst.19.00 Koru kopmēģinājums Balvu Muižā.
7.februārī plkst.19.00„Balvos dejo!” – koncerts Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
9.februārī plkst.19.00 Balvu pilsētai – 85. Sarīkojums „Balvos svin!”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas. Pasākuma 2.daļā
mūsdienu deju grupas „BURAS” (Salaspils) uzvedums.
17.februārī plkst.17.00 „Ceļā uz Deju svētkiem Rīgā” – deju kopu
koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
19.februārī plkst.19.00 Teātra „Kabata” (Rīga) viesizrāde “Mēs un
mūsu sieva”. Biļešu iepriekšpārdošana no 29.janvāra, ieejas maksa
Ls 3,-, 4,-.
22.februārī plkst.17.00 Mūsdienu deju skate Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
23.februārī plkst.10.00 Vokālo ansambļu skate Balvu Muižas
koncertzālē.
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:
• Ziemeļlatgales Biznesa centra un Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes logo „Ražots Balvos”
zīmējumu konkursā iesniegto darbu izstāde.
Balvu mākslas skolas izstāžu zālē:
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu 2012./2013.mācību gada 1.semestra darbu skate.
Bērzkalnes pagasts
21.janvārī plkst.17.00 Atmiņu ugunskurs. Barikāžu aizstāvju atceres
diena pie Rubeņu saieta nama.
Briežuciema pagasts
25.janvārī plkst.20.00 Salnavas dramatiskā kolektīva A.Dančas
komēdija „Mada pūds”, pēc izrādes balle kopā ar vokāli instrumentālo
ansambli „P.S. SALA”. Uz izrādi ieejas maksa Ls 1,00, skolēniem
Ls 0,50. Ballē –izrādes apmeklētājiem Ls 1,00, pārējiem Ls 1,50,
pēc plkst. 22.00- Ls 2,00.
Tilžas pagasts
23.janvārī plkst.12:00 fotogrāfa Igora Pliča personālizstādes
„Latgales ainava” atklāšana un tikšanās ar novadnieku- Latgales
fotogrāfu biedrības vadītāju Igoru Pliču Tilžas kultūrvēstures izpētes
un tūrisma centrā.

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola.
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu,
skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

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

