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Sveicam Balvu
iedzīvotājus pilsētas
85. jubilejā!

2. (73.) numurs

Šonedēļ - Balvu
pilsētas svētku
nedēļa
• Pirmdiena.
BALVOS
DZĪVO! Trīsdesmit divu
Balvu pilsētas vienaudžu –
85 - gadnieku apciemošana
mājās. Viņus apciemoja jaunieši.
• Otrdiena. BALVOS DZIED!
Vokālās un kormūzikas
koncerts
Balvu
Muižas
koncertzālē 5.februārī pulksten 19.00.
Piedalās mūzikas skolas pianisti, Kultūras un atpūtas centra
trīs kori, vokālais ansamblis „Par
to”, krievu Kultūras biedrības
vokālais ansamblis „Razdoļje”,
KAC bērnu vokālā studija.
Koncertu vada Maruta Castrova.

Balvu novada Dome

Pierādīt, ka arī Latgalē var

Šogad sakarā ar Balvu
pilsētas 85. jubileju novada
Domes deputāti par Balvu Goda
pilsoni nominēja Veltu Pulksteni.
Pagājuši 37 gadi, kopš
viņa sāka strādāt Balvos –
toreiz Komunālo uzņēmumu
kombinātā. Ilgi darba gadi
aizvadīti pašvaldības uzņēmumā
SAN-TEX. Viņa lielu daļu
sava mūža ir veltījusi Balvu
pilsētas
labiekārtošanai
un
apzaļumošanai. Par savu darbu viņa ir saņēmusi daudzas
pateicības un Goda rakstus.
Tagad viņa beigusi aktīvās
darba gaitas un, kā pati atzīst,
mācās dzīvot no jauna. No
rīta atmostoties vairs neesot
jāuztraucas par to, vai krustojumi
nav slideni...
- Vai tad arī par ielu un ceļu
uzturēšanu jums bija jārūpējas?
- Jā, mans darba lauks bija
plašs, - atbildēja Velta Pulk-

stene, - ielu un ceļu uzturēšana
– to tīrīšana un kaisīšana,
kapu kārtība, sētnieku darba
pārraudzība, pēdējos gados arī
darbs ar bezdarbniekiem dažādu
programmu īstenošanā.
Domāju,
ka
lielais
vairums cilvēku visu laiku bija
pārliecināti, ka jūs esat pilsētas
dārzniece, varbūt ainavu arhitekte..
- Tas bija darbs no citiem
pienākumiem brīvajā laikā.
- Bet paveikts taču daudz.
Mūsu pilsētu daudzi apjūsmo
un apbrīno tieši par skaistajiem apstādījumiem – parkiem,
skvēriem, arī puķu dobēm, ielu
apstādījumiem, kas veido lielisku
kopskatu. Kā jums tas izdevās?
- Esmu beigusi Bulduru
Dārzkopības tehnikumu. Pirmo gadu pēc mācībām strādāju
Žīguru MRS, kur iestādījām
parku, apšu plantācijas, potējām

priedes. Mana māsa Biruta Balvos strādāja KUK, tur atbrīvojās
darbavieta un tad es atnācu uz
Balviem.
Tajā laikā Latvijā priekšstats
par apstādījumiem bija pavisam
citāds. Arī skatījumi uz apkārtnes
apzaļumošanu Pierīgā un Balvos
bija dažādi, apstādījumus toreiz
pat īpaši nenovērtēja. Bet man tas
nedeva mieru - likās, jāpierāda,
ka arī Latgalē var. Balvos pa
šiem gadiem ir paveikts daudz,
proti, notikušas lielas pārmaiņas
apstādījumos.
Paši, pēc Kārļa Barona projekta, veidojām Lāča dārzu,
apzaļumojām Brāļu kapu ansambli, divas reizes tika stādīti
apstādījumi
pie
Staņislava
pieminekļa. Kad cēla estrādi,
sakārtojām tās apkārtni, ilgus gadus tika veidoti un kopti
apstādījumi pie kultūras nama –
puķu dobe, ķiršu dārzu plānojām
un veidojām kopā ar Vairu
Resni. Kopā
ar būvniekiem
rekonstruējām zaļo zonu pie
Brīvības, Bērzpils un Stacijas
ielas. Lieliska sadarbība veidojās
ar toreizējo celtniecības vadītāju
Uldi Mellenbergu. Tiešām goda
vīrs. Viņš nežēloja spēkus, lai
panāktu grozījumus projektos,
lai jaunizveidotie apstādījumi
iekļautos vidē, pats ar lāpstu
kāpa tranšejā, kad vajadzēja
izlemt, cik cietušas koka saknes
– vai koku izņemt vai saglabāt.
Vēl prātā, kā stādījām liepiņas
ezermalā, kā tīrījām Balvu ezera
apkārtni. Arī teritorija starp ezeriem tika sakārtota.
Viens no pēdējiem ir pro-

jekts, kad kopā Žaneti Mārtužu
izplānojām un iestādījām puķu
upi pretim skvēram.
- Kādas ir atziņas, ko ilgajā
darbā esat uzkrājusi?
- Galvenais nav iestādīt koku,
bet vajag atrast tam pareizu vietu,
lai tam var attīstīties pietiekami
liela lapotne.
• Pilsētas apstādījumos vajag
ziedus, lai būtu, kur acis piesiet.
• Puķu dobe ar košām vasaras
puķēm ir kā broša kleitai.
• Darbu centos padarīt kārtīgi
un prasīju to arī no citiem. Tas
nereti raisīja pretestību.
• Patīkami dzīvot vietā, kur
sakopta vide. Tā veldzē dvēseli.
• Jauki, ka cilvēku priekšstati
par visi un apstādījumiem
mainījušies.
Cilvēki
lasa
žurnālus, vēro sakoptas sētas. Tas
audzina.
• Plānojot apstādījumus jāredz to iespējamais skaistums,
bet tikpat svarīgi ir izplānot, kā
tos varēs racionāli apkopt.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis, kurš vienmēr par
būtisku lietu uzskata rūpes par
sakoptību novadā, atzīst, ka
Veltas Pulkstenes pacietīgais,
pašaizliedzīgais darbs ir augstu
vērtējams.
Mēdz teikt, ka svarīgi, lai
cilvēks savās darba gaitās atstāj
ziedošas pēdas. Jums tas ir
izdevies vārda tiešā nozīmē. Kā
paldies par veikumu - mūsu novada apbalvojums - Goda pilsones nosaukums.
I.Vītola

• Trešdiena. BALVOS IZZIN!
6.februārī pasākumi pilsētas
skolās, kur runā par pilsētas
vēsturi un attīstību dažādās
jomās, pieaicina ciemiņus,
rīko konkursus un izstādes.
• Ceturtdiena.
BALVOS
DEJO! Deju koncerts Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
7.februāri pulksten 19.00.
Piedalās visi KAC deju
kolektīvi – „Rika”, „Nebēda”,
„Luste”, „Atvasara”, eksotisko
deju studija „Samia”, Balvu Valsts ģimnāzijas „Purenīte”, Ditas
Niperes deju studija „Di Dancers”, Līgas Morozas-Ušackas
deju studija „Terpsihora”.
Koncertu vada Aija Putniņa.
• Piektdiena.
BALVOS
RADA! 8.februārī pulksten
15.00 Balvu Mākslas skolā
Edītes Madernieces gleznu
izstādes „Cilvēks – daba,
daba - cilvēks” atklāšana un
tikšanās ar mākslinieci. Pulksten 16.00 Latvijas Mākslas
Akadēmijas studenšu Elīnas
Prancānes, Simonas Larkas
un Sandras Strēles izstādes
„Gaismas upe” atklāšana
Balvu Novada muzejā.
• Sestdiena. BALVOS SVIN!
Svinīgs pasākums Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
9.februāri pulksten 19.00.
2.daļā Salaspils deju grupas
„BURAS” deju iestudējums.
Visi pasākumi bezmaksas.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Par uzņēmēju partneriāta rīkošanu Latvijā

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Aizstāvot Latgales reģiona intereses
Ministru kabineta sēdē, kas notika 29. janvārī, viens no darba
kārtības jautājumiem bija finanšu ministrijas ziņojums par Eiropas
Savienības nākamā – 2014.-2020.plānošanas perioda prioritātēm.
Ir paredzēts, ka šajā laika periodā Latvijai tiks iedalīts jeb piešķirts
ES finansējums 3,09 miljardu apjomā. Tika sniegta informācija par
plānoto šo līdzekļu sadalījumu. Tas tiks veikts, ņemot par pamatu
konkrētus mērķus ministriju un nozaru griezumā. Tomēr ziņojums
liecināja, ka netiek paredzēta līdzekļu apgūšana reģionu, pašvaldību
jeb horizontālajā griezumā.
Tāpēc man - kā Latgales plānošanas reģiona pārstāvim šajā Ministru kabineta sēdē bija jāpauž Latgales plānošanas (LPR) viedoklis.
Pirms nedēļas – 24.janvārī, notika LPR sanāksme, kurā tika izskatīts
un pieņemts Latgales reģiona pašvaldību kopējs viedoklis par iepriekš
minēto jautājumu.
Tā kā Latgales reģionā ir izstrādāta “Attīstības stratēģija 2030” un
“Latgales Attīstības programma 2010-2017”, kurā ir apkopoti veicamie darbi un finanšu apjomi, tanī skaitā arī Balvu novadā, tad LPR
nolēma lūgt LR un ES atbilstošās institūcijas topošajā Partnerības
līgumā par 2014.-2020. gadu par ES fondu ieviešanu iekļaut integrēto
Latgales attīstības programmas īstenošanu, izmantojot integrētu teritoriju investīciju(ITI) pieeju. Jāatgādina, ka Eiropas komisija, nosakot jeb īstenojot jauno struktūrfondu politiku 2014.-2020.gadam, lai
izlīdzinātu teritoriālo nevienlīdzību reģionos, ieviesa jaunu dimensiju jeb pieeju- integrētās teritoriālās investīcijas(ITI).Tas paredzētu
lielāku ES fondu līdzekļu piesaisti atpalikušākajiem reģioniem.
Lai arī Latgales priekšlikums sēdē tika uzklausīts, tomēr valdība
un Saeima galīgo lēmumu vēl nav pieņēmusi. Diemžēl pārējie Latvijas reģioni netika pārstāvēti.
Mēs tomēr ceram uz pozitīvu risinājumu. Tas būtu turpinājums
pašreizējam Latvijas valdības atbalstam Latgalei – Balvu novads jau
saņēmis līdzekļus Balvu Valsts ģimnāzijas un Bērzpils ielas rekonstrukcijai 2,7 miljonu latu apjomā.

Balvos darbu sāk Hipotēku bankas
Attīstības programmu konsultāciju centrs
4.februārī, Balvos, Lauku atbalsta dienesta telpās darboties
sācis Hipotēku bankas Attīstības
programmu konsultāciju centrs.
Ikviens interesents šajā
centrā var saņemt informāciju
par valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanas
iespējām Hipotēku bankā sava
biznesa veidošanai vai attīstībai.
Esošie un potenciālie klienti ir
aicināti tikties ar bankas aizdevumu speciālistiem centra darba
laikā vai iepriekš vienojoties par
tikšanās laiku un vietu.
Hipotēku bankas Attīstības
programmu konsultāciju centrs Balvos atrodas Lauku atbalsta dienesta telpās Brīvības ielā
46a, un apmeklētājiem ir atvērts
pirmdienās no plkst. 9.00- 14.00
un trešdienās no plkst. 14.00 –
17.00.
Kopumā 2013.gada janvārī
Hipotēku banka Attīstības programmu konsultāciju centrus
atvērs 21 Latvijas pilsētā, lai
konsultācijas un informācija
par valsts atbalsta iespējām
esošajiem
un
topošajiem
uzņēmējiem
būtu
pieejami
iespējami tuvu. Norēķinu pakalpojumus Hipotēku bankas

klienti var saņemt deviņās bankas filiālēs visā Latvijā, tostarp
Gulbenē, kā arī internetbankā.
Informācija par Hipotēku
bankas filiālēm un Attīstības programmu konsultāciju centiem:
www.hipo.lv.
Hipotēku banka ir attīstības
institūcija, kas uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai piedāvā
valsts
atbalsta
programmu
finansējumu, kā arī bezmaksas
konsultācijas un mācības, kas
nepieciešamas veiksmīgai biznesa uzsākšanai. Hipotēku bankā
pieejamas šādas valsts atbalsta programmas, kas paredzētas
jauniem un jau strādājošiem
uzņēmumiem gan mazu, gan liela
apjoma projektu īstenošanai:
• Starta programma biznesa
uzsācējiem;
• Mikrokreditēšanas programma;
• MVU izaugsmes programma;
• Komersantu konkurētspējas
uzlabošanas programma;
• Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem;
• Lauksaimniecības
zemes
iegādes kreditēšanas programma
(īsteno
Lauku
attīstības fonds, Hipotēku
banka pieņem un izvērtē pieteikumus).

Attēlā (no kreisās): P.Laganovskis, A.Kazinovskis, A.Fomins, J.Annuškāns,
K.Stūrmanis, I.Krakupe un A.Musts

Balvu novada pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” telpās 28.janvārī
pulcējās Alūksnes, Balvu, Smiltenes, Kārsavas un Ludzas novadu pašvaldību un uzņēmēju
pārstāvji
uz
„Eiroreģiona
„Pleskava. Livonija”” sanāksmi
par
uzņēmēju
partneriāta
rīkošanu.
Klātesošos uzrunāja Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, „Eiroreģiona „Pleskava. Livonija””
Latvijas puses izpilddirektors
Juris Annuškāns. Darba kārtībā
bija
paredzēts vienoties par
partneriāta norises vietu, laiku,

uzņēmējdarbības nozaru izvēli
un
dažādu
organizatorisku
jautājumu izlemšanu. Sanāksmes
gaitā tika izveidota darba grupa, kas koordinēs partneriāta
rīkošanu, sekojošā sastāvā: Juris
Annuškāns (Eiroreģions „Pleskava, Livonija”), Ineta Krakupe
(Eiroreģions „Pleskava, Livonija”), Armands Musts (Alūksnes
Tautsaimniecības
biedrība
„ALTA”), Kaspars Stūrmanis
(biedrība „Smiltenes muiža”),
Pēteris Laganovskis (Kārsavas
novada Dome), Jānis Romancāns
(Ludzas
novada
Uzņēmēju
Konsultatīvā padome) un Viktors Šļuncevs (Ziemeļlatgales

Biznesa centrs). Savu atbalstu
sniegs Andris Kazinovskis un
Aivars Fomins (Alūksnes novada domes priekšsēdētājs).
Izanalizējot visus „par” un „pret”
par partneriāta norises vietu
izvēlējās Balvu pilsētu, bet par
laiku – 2013. gada aprīļa mēnesi
ar iespēju precizēt datumu,
ņemot vērā Igaunijas un Krievijas partneru vēlmes.
Lai partneriāta norisi padarītu
daudzveidīgāku tika piedāvāti
daži jauninājumi. Daudzsološs
ir aicinājums uz partneriātu
ielūgt
sadraudzības
pilsētu
delegācijas. Tāds solis manāmi
paplašinātu ne tikai pasākuma
ģeogrāfiju, bet arī sadarbības
iespējas starp uzņēmējiem.
Nākamais jauninājums būtu
radīt iespēju partneriāta gaitā
ielūkoties uzņēmumu izveidotās
prezentācijās. Vietējiem uzņēmējiem tā ir lieliska iespēja
prezentēt savu produkciju. Tāpēc,
nebūsim kūtri, izmantosim šo
iespēju. Laika, kas šķir mūs no
pasākuma dienas ir palicis ļoti
maz. Aicinu novada uzņēmējus,
amatniekus, mājražotājus, zemniekus un visus interesentus
ņemt pasākumā visaktīvāko
darbību. Lai katrs no partneriāta
spētu iegūt kādu labumu, jaunas
iespējas, jaunus tirgus.

Par Latgales aktualitātēm
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis vakar piedalījās Latgales
plānošanas reģiona attīstības
padomes ārkārtas sēdē, kas notika Daugavpils novada Višķu
pagasta Spoģos.
Sēdē, ko vadīja Latgales
plānošanas reģiona Attīstības
padomes priekšsēdētājs G.Upenieks apsprieda jautājumus par
veselības aprūpes aktualitātēm

Latgales plānošanas reģionā
2013.gadā,
par
sabiedriskā
transporta
organizēšanas
funkciju un par mērķdotācijām
pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai. Plaša domu
apmaiņa izvērsās par ES nākošā
plānošanas
perioda
2014.2020.gadam prioritātēm un
integrēto teritoriālo investīciju
ieviešanas metodiku un par
Latgales plānošanas reģiona

Vienošanās ar VARAM par
valsts budžeta dotācijas izlietojumu un Darba plāna 2013.
gadam apstiprināšanu, Latgales
plānošanas reģiona budžeta
2013.gadam
apstiprināšanu,
par
Latgales
plānošanas
reģiona Uzņēmējdarbības centra izveidošanu, par Latgales
plānošanas
reģiona
amatu
vienību sarakstu 2013.gadam.

Aicinām piedalīties un apmeklēt Lauku labumu
tirdziņu Balvos
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 tirdziņi notiks
katra mēneša otrajā sestdienā.
Šobrīd ir pieteikušies vairāk
kā 25 mājražotāji, zemnieki un
amatnieki gan no Balvu novada, gan arī no tuvākajiem
kaimiņu novadiem – Gulbenes,
Alūksnes, Viļakas un Madonas.
Piedāvāto preču klāsts solās būt
daudzveidīgs – rotas, adījumi un
citi rokdarbi, koka priekšmeti,
sveces, trikotāžas izstrādājumi,
grāmatas, pirtsslotas, medus,
maize, kūpinājumi, dārzeņi u.c.
Joprojām aicinām pieteikties
pārdot gribētājus, kā arī īpaši
gaidīti Balvu novada mājražotāji
un zemnieki! Pieteikšanās līdz
7.februārim:
Ziemeļlatgales

Biznesa centrā uz e-pastu biznesacentrs@balvi.lv;
Biznesa
inkubatorā
„Ideju
viesnīca
Balvi” pa tel. 28686843 vai

Tūrisma informācijas centrā pa
e-pastu turisms@balvi.lv vai tel.
29272948.
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Sociālā palīdzība novadā šogad

Arvien
biežāk
izskan
informācija, ka krīze valstī ir beigusies un sākusies ekonomiskā
augšupeja, tomēr mūsu darba
ikdiena parāda, ka situācija
nebūt
nav
normalizējusies.
Pēc būtības par sociālā dienesta klientiem nevajadzētu
kļūt tiem iedzīvotājiem, kuri
saņem ienākumus no citiem
avotiem, piemēram, darba algas vai Sociālās apdrošināšanas
valsts
aģentūras
(pensijas,
invaliditātes pensijas utt.). Taču
minimālās algas un zemās pensijas ir tas iemesls, kādēļ arī šīs
iedzīvotāju kategorijas griežas
Sociālajā dienestā pēc materiālās
palīdzības. Negribot jāatzīst,
ka mūsu visu kopējā un lielākā
problēma ir ienākumu un izdevumu nesamērība, reālu darba
vietu trūkums un neizdevīgais
ģeogrāfiskais stāvoklis.
2013.gadā sociālajā jomā
notikušas izmaiņas gan valsts
mērogā, gan arī mūsu pašvaldībā,
tādēļ Sociālā dienesta speciālisti
sagatavojuši
informāciju,
kura palīdzēs labāk orientēties
notikušajās vai gaidāmajās
izmaiņās. Aicinām lasīt, analizēt
un nebaidīties spert svarīgu soli
pārmaiņām savā dzīvē, ja vien
tam esat gatavi.
Tekstā lietoto terminu
skaidrojums
Trūcīga persona/ģimene –
kuru ienākumi nepārsniedz 90
latus mēnesī uz vienu personu;
Maznodrošināta
ģimene
– Balvu novadā noteikts, ka
maznodrošinātas ģimenes statuss pienākas ģimenei, kuras

ienākumi nepārsniedz 120 latus
mēnesī uz vienu personu;
Daudzbērnu ģimene –
ģimene, kurā ir vismaz trīs bērni
līdz 18 gadu vecumam. Balvu
novada pašvaldības Saistošajos
noteikumos
par
sociālās
palīdzības
pabalstiem,
par
daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīta
arī tā ģimene, kurā ir vismaz trīs
bērni līdz 24 gadu vecumam (ja
bērns nestrādā un uzrāda izziņu,
ka sekmīgi mācās kādā no
izglītības iestādēm);
Bērns bārenis un bez
vecāku gādības palicis bērns
– bērns, kuram ar bāriņtiesas
lēmumu noteikts aizbildnis,
bērns ievietots audžuģimenē vai
institūcijā.
Samazināts GMI (garantētā
minimālā ienākuma) līmenis
līdz 35 latiem
Pamatojoties uz Ministru
kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.913, no
2013.gada 1.janvāra samazināts
valsts noteiktais garantētais iztikas ienākumu līmenis, nosakot visām trūcīgām personām
35 latus mēnesī. No šī gada
valsts vairs nepiedalās arī ar
savu līdzfinansējumu pabalsta
izmaksā, tādēļ GMI ir katras
pašvaldības atbildība. Tiesa,
pašvaldība ir tiesīga noteikt
arī citu, paaugstinātu GMI pabalsta apmēru, ja vien pastāv
finansiālas iespējas to nodrošināt.
Arī mūsu pašvaldībā tika nopietni debatēts par šo tēmu un
pieņemts lēmums GMI līmeni
atstāt valsts noteiktajā apmērā,
bet kā prioritāti izvirzīt ģimenes

ar bērniem, palīdzēt viņiem sagatavoties skolai un nodrošināt
ēdināšanu skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Pašvaldības uzdevums ir
reaģēt uz izmaiņām likumdošanā
un ar savu iekšējo normatīvo
aktu palīdzību, iespēju robežās,
tiekties
nepasliktināt
savas pašvaldības iedzīvotāju
labklājību. Vienmēr svarīgs ir
arī pašu iedzīvotāju viedoklis
un vēlme līdzdarboties savas
ģimenes materiālās situācijas
uzlabošanā.

VEIKTAS
IZMAIŅAS
PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Balvu
novada
Domes
2013gada 17.janvāra sēdē tika
veiktas izmaiņas Saistošajos
noteikumos
”Par
sociālās
palīdzības
pabalstiem
Balvu novadā” un „Par papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā”. Izmaiņas veiktas
ar domu uzlabot pašvaldības
iespējas materiālās palīdzības
nodrošināšanā
iedzīvotājiem,
kuru ienākumi ir nepietiekami
pamatvajadzību nodrošināšanai,
ar domu aizsargāt tieši ģimenes
ar bērniem. Domes lēmums
nosūtīts saskaņošanai uz ministriju un stāsies spēkā ar tā
publicēšanas brīdi Balvu novada
ziņās. Visi pārējie pabalstu veidi
un to saņemšanas kārtība, kuri
netiks nosaukti pie izmaiņām,
paliek iepriekšējā apjomā.
Pabalsts mācību līdzekļu
iegādei
Vienreizēju pabalstu 20 la-

Asistenta pakalpojums invalīdiem
No 2013.gada 1.janvāra
cilvēkiem ar I un II grupas
invaliditāti, kā arī bērniem ar
invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem ir
pieejams asistenta pakalpojums
pašvaldībā, kuru apmaksā no
valsts budžeta līdzekļiem. Asistenta pakalpojums paredzēts,
galvenokārt,
cilvēkiem
ar
pārvietošanās traucējumiem, ļoti
smagiem redzes traucējumiem
vai smagiem garīga rakstura
traucējumiem, kā arī kopjamiem bērniem no 5 līdz 18 gadiem, kuriem vajadzīgs atbalsts,
pārvietojoties ārpus mājokļa, lai
nokļūtu vietā, kur viņi mācās,
strādā vai saņem pakalpojumus.
Kādi dokumenti ir vajadzīgi?
Persona, kura pieprasa pakalpojumu, Sociālajā dienestā uzrāda
personu apliecinošu dokumentu
un iesniedz: VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību; invalīda
apliecības kopiju; VDEĀVK
lēmuma/izziņas par invaliditātes
noteikšanu kopiju; dokumentus,
kas apliecina pasākumu, kura
veikšanai nepieciešama asistenta
palīdzība: ja strādā - izziņu no
darba vietas; ja mācās - izziņu no
izglītības iestādes; izziņa/as no
institūcijas (organizācijas), kura
organizē pasākumu ārpus mājas
(sporta nodarbības, pašdarbības
kolektīvi, aktīvs darbs NVO
u.c.); izziņa (vai līguma kopija) no institūcijas, kur regulāri
saņem rehabilitācijas pakalpojumu/us.
Bērna likumiskais pārstāvis
Sociālajā dienestā uzrāda per-

sonu apliecinošu dokumentu un
iesniedz: VDEĀVK lēmuma/
izziņas
par
invaliditātes
noteikšanu kopiju; likumiskā
pārstāvja/pārstāvības
tiesības
apliecinoša dokumenta (bērna
dzimšanas apliecības, bāriņtiesas
lēmuma) kopiju; dokumentus,
kas apliecina pasākumu, kura
veikšanai nepieciešama asistenta
palīdzība: ja mācās- izziņu no
izglītības iestādes; izziņa/as no
institūcijas (organizācijas), kura
organizē pasākumu ārpus mājas
(sporta nodarbības, pašdarbības
kolektīvi, ārpusskolas nodarbības
u.c.); izziņa (vai līguma kopija) no institūcijas, kur regulāri
saņem rehabilitācijas pakalpojumu/us;
Līdz 28.janvārim Balvu
novada pašvaldības Sociālajā
dienestā bija saņemti 2 iesniegumi par asistenta pakalpojuma
nepieciešamību. Par asistentu
var būt fiziska persona, kurai ir
darba vai personiskā pieredze
cilvēku ar invaliditāti aprūpē un
saskarsmē, vai atbilstoša izglītība
pedagoģijā, psiholoģijā, sociālajā
darbā vai veselības jomā. Asistenta pakalpojumu viena persona
var sniegt vairākām personām
ar invaliditāti, nepārsniedzot 40
stundas nedēļā.
Pēc lēmuma pieņemšanas,
par
asistenta
pakalpojuma
piešķiršanu, Sociālais dienests
slēgs uzņēmuma līgumu ar pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju.
Valsts budžeta līdzekļus var
izmantot šādu asistenta pakalpo-

juma izmaksu nodrošināšanai:
asistenta atalgojumam 1.203
Ls stundā; darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām; transporta izdevumiem.
Ar iesniegumu, piešķirt asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar
invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim ir jāvēršas Balvu
novada pašvaldības Sociālā
dienesta sociālo pakalpojumu
nodaļā, kur viena mēneša laikā,
izvērtējot cilvēka atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pieņems
lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un noteiks pakalpojuma apjomu. Uzziņas pa
tālr. 64521998 vai 26629395.
Anna Laizāne,
Sociālo pakalpojumu nodaļas
vadītāja

tus gadā saņems katrs skolēns
no trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes, kurš mācās Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestādē, kā arī bērns, kurš pirmsskolas izglītības iestādē apgūst
piecgadnieku un sešgadnieku
apmācību programmu. Šo pabalstu saņems arī visu daudzbērnu
ģimeņu bērni, bērni bāreņi un bez
vecāku gādības palikuši bērni, kā
arī bērni invalīdi.
Brīvpusdienas - līdz 9.klasei
Brīvpusdienas skolās tiks
finansētas no trīs avotiem.
Bērniem, kuri mācās 1. un 2.klasē,
brīvpusdienas finansē valsts. No
3. līdz 9.klasei, Balvu novadā
visiem bērniem līdz mācību
gada beigām brīvpusdienas
nodrošina pašvaldība. Savukārt
no pašvaldības sociālā budžeta
finansēsim brīvpusdienas trūcīgo
un maznodrošināto ģimeņu
bērniem (arī bērniem bāreņiem,
daudzbērnu ģimeņu bērniem un
bērniem invalīdiem), kuri mācās
Balvu novada vidusskolās vai
apgūst arodizglītību ārpus novada - programmās, kuras netiek
piedāvātas pašvaldības teritorijā
esošajās mācību iestādēs.
Ēdināšanas maksa pirmsskolas
izglītības
iestādēs
(bērnudārzos)
Pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas visiem Balvu novada
bērniem, kuri mācās piecgadnieku un sešgadnieku apmācību
programmās. No sociālā dienesta
budžeta finansēsim ēdināšanas
maksu 100% apmērā trūcīgo un
maznodrošināto ģimeņu bērniem,
kā arī visiem daudzbērnu ģimeņu
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bērniem, bērniem invalīdiem un
bērniem bāreņiem.
Mājokļa pabalsts
Mājokļa pabalstu būs tiesīgas
saņemt ne tikai trūcīgas, bet
arī maznodrošinātas ģimenes.
Vērtējot sociālo pabalstu budžeta
iespējas, trūcīgām ģimenēm
mājokļa pabalstu izmaksāsim
līdz 200 latiem gadā, bet
maznodrošinātām ģimenēm līdz
100 latiem gadā. Mājokļa pabalsts paredzēts komunālo pakalpojumu apmaksai un malkas
iegādei.
Jaundzimušo pabalsts
Būtiski palielināts jaundzimušo pabalsts, jo pašvaldībai
svarīgi, lai pie mums iespējami
labi justos un atbalstu saņemtu
ikviena ģimene, kurā dzimst
bērni. Jaundzimušo pabalstu 100
latu apmērā saņems ģimenes,
ja abu vecāku deklarētā pamata
dzīvesvieta vismaz pēdējos 12
mēnešus bijusi Balvu novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā un šajā teritorijā
deklarēta arī bērna dzīves vieta.
Pabalstu izmaksās pamatojoties
uz vecāku iesniegumu, kuram
pievienota bērna Dzimšanas
apliecības kopija.
Svētku pabalsts
30 latu pabalstu saņems arī
tie novada iedzīvotāji, kuri būs
sasnieguši 85.gadu vecumu. Līdz
šim pabalstu minētajā apmērā
saņēma 90 un 95-piecgadnieki,
kā arī simtgadnieki – 100 latu
apmērā savā cienījamā jubilejā.
Anita Petrova,
Sociālā dienesta vadītāja

BDB „Ezermala -1” dārza mājiņu saraksts, par kuriem nav nomaksāta biedra
maksa par vienu vai vairākiem gadiem uz 2013.gada 30.janvārī.
Lūdzam nekavējoties nomaksāt parādu.

Dārza mājiņas
Nr.
1
3
12
27
28
34
35
50
59
64
66
72
73
76
84
88
91
92
108
112
116
117

2008

2009

2010

2011

2012

x
0
x
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
x
x
0

x
0
0
0
x
x
x
0
x
0
x
x
x
x
x
0
x
0
0
x
x
x

x
0
0
0
0
x
x
0
x
0
x
0
0
x
x
x
x
0
0
x
x
x

x
0
0
x
0
x
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
0
0
0
x
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X – samaksāts
0 – nav maksāts

Elektrības kartes ģimenēm ar bērniem
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests no 2012.
gada 1.februāra sāka realizēt
Latvenergo uzsāktās Sociālā atbalsta kampaņas turpinājumu.
Dāvinājuma ietvaros Elektrības
norēķinu karti var saņemt sociāli
mazaizsargātās Balvu novada
ģimenes ar bērniem. Tās ir:
• Trūcīgas ģimenes ar bērniem
(izņemot tās ģimenes, kuras
iepriekšējās akcijas ietvaros
saņēmušas 2 kartes);
• Ģimenes ar bērniem – ar
īpašām
vajadzībām
(ar
invaliditāti);
• Ģimenes ar audžubērniem

un aizbildniecībā esošiem
bērniem;
• Daudzbērnu
ģimenes
(kuras nav saņēmušas tarifa
kompensāciju
2400kWh
patēriņam – vai kurām ir izlietots šis tarifs).
Nosauktās iedzīvotāju grupas, kuras vēl nav saņēmušas
Dāvinājuma karti šajā kampaņā,
aicinām griezties Sociālajā
dienestā. Laika nav palicis
daudz, akcija noslēgsies 2013.
gada 31.martā.
Dodoties uz Sociālo dienestu, līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments (pase)

un dokumenti, kuri apliecina
atbilstību mērķa grupai, kā arī
jāzina Elektroenerģijas piegādes
līguma numurs, uz kuru vēlaties
attiecināt dāvinājumu.
Kartes var saņemt:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz
18.00
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz
16.00
Piektdienās no plkst 8.30 līdz
12.00
Informācija uzziņām pa telefonu: 64521176

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

Pateicoties Eiropas Parlamenta Informācijas biroja
rīkotajam konkursam „EUROSCOLA”, kura mērķis ir veicināt
jauniešu izpratni par EP darbu,
noorganizējot skolā EP vēlēšanas,
divdesmit četriem Balvu Valsts
ģimnāzijas skolēniem un divām
skolotājām – Birutai Vizulei
un Līgai Andersonei, piedaloties šajā konkursā, radās iespēja
no 15.janvāra līdz 22. janvārim,
doties apmaksātā braucienā uz
Parlamenta mītni Strasbūrā,
Francijā. Eiropas Parlamentā
skolēni varēja iejusties deputātu
lomā, izprast ES struktūru un
diskutēt ar jauniešiem no citām

Eiropas Savienības dalībvalstīm
par aktuāliem jautājumiem.
Pavisam šeit bija ieradušies aptuveni 500 dalībnieki no 21 Eiropas Savienības valstīm, lai
izteiktu savas idejas. Atklāšanas
ceremonijā katras delegācijas
pārstāvis prezentēja savu valsti, pilsētu un skolu. Mums to
darīja 12c.klases skolniece Simona Grāvīte. Pēc tam notika
darbs sešās grupās, kurās tika
risinātas jau mājās apspriestās
tēmas: Vide un atjaunojamā
enerģija, Informācijas brīvība
un pilsoniskā kultūra, Eiropas pilsoņu gads, Eiropas
nākotne, Lauksaimniecības poli-

tika, Migrācija un integrācija.
Jauniešiem bija lieliska iespēja
paust savu viedokli un kopā
izstrādāt rezolūcijas, par kurām
visi 500 dalībnieki plenārsēžu
zālē nobalsoja. Mēs jutāmies
gandarīti, jo tas bija arī mūsu
darbs. Tā kā sarunas un diskusijas notika dažādās valodās,
komunikācijas iespējas tika
nodrošinātas ar sinhronā tulkojuma palīdzību. Interesanta bija arī
Eirospēles izspēle gan skolēniem,
gan arī skolotājiem, kurā tika
iedoti testi ar dažādās valodās
uzrakstītiem
jautājumiem
par Eiropas Savienību. Tā
bija vienreizēja iespēja savu

svešvalodas zināšanu pārbaudei.
Viens no saviļņojošākajiem
brīžiem bija, kad pasākuma
noslēgumā ES himnai skanot,
visu valstu pārstāvji ienāca ar
saviem karogiem – karognesēju
gājiens simboliski apliecināja
visu valstu vienotību. Skolai
kā dāvanu saņēmām Eiropas
karogu, videomateriālus un
katram no mums tika izsniegts
sertifikāts par dalību pasākumā.
„Šī diena bija noderīga mums
visiem. Ieguvu jaunas zināšanas
gan par mūsu grupas gatavoto
lauksaimniecības tēmu, gan
citām, kā arī tiešo priekšstatu
par Eiropas Savienību. Varēju
pārbaudīt savas valodas prasmes, jo bija iespēja diskutēt
un iepazīties ar jauniešiem no
Rumānijas, Polijas, Grieķijas,
Kipras un citām valstīm,” stāsta
viena no dalībniecēm, Santa
Komane.
Vakarā baudījām Strasbūras
vecpilsētas
skaistumu,
kur
varējām vērot pasaulē otrās
augstākās katedrāles skaistumu
un izstaigāt mazo Franciju.
Pa ceļam uz Strasbūru
devāmies ekskursijā pa Čehijas
galvaspilsētu Prāgu, apskatot vecpilsētu, rātsnamu ar
astroloģisko pulksteni, Prāgas
pili, Kārļa tiltu; tad Vācijas viduslaiku pilsētiņu Rotenburgu pie
Tauberes, kur visu gadu darbojas
Ziemassvētku tirdziņš; braucot
uz Mocarta pilsētu Zalcburgu,
pa ceļam vērojām skaistās Alpu
kalnu ainas. Pašā Zalcburgā

pie Mocarta dzimtās mājas bija
iespēja noklausīties japāņu kora
sniegumu. Tālāk devāmies uz
Vīni, kur apskatījām Hofburgu
dinastijas rezidences, arhitekta Hundertvasera māju. Vīnē
nogaršojām viņu slaveno kafiju
Melanš un ābolu štrūdeli.
Ceļojums skolēniem un
skolotājām deva daudz jaunu iespaidu.
„No jauna atklāju to, ko par
jauniešiem jau zināju- viņi ir
draudzīgi, saliedēti, aktīvi un
gudri. Tāpēc pagājušajā gadā
organizējot EIROPARLAMENTA vēlēšanas skolā, bija interesanti sadarboties. Es uzticos
viņiem, un viņi uzticas man. Jau
tagad domāju par nākamajiem
projektiem, ko varētu kopīgi
realizēt.
Jauniešu
intereses
nevajag izdomāt, bet gan vajag
uzklausīt viņu idejas un ļaut
viņiem pašiem reāli darboties”,
saka skolotāja Biruta Vizule, kas
bija galvenā šī konkursa rīkotāja
skolā. Savukārt Skolotāja Līga
Andersone atzīst, ka nedēļas
laikā ir iepazinusi vidusskolēnus
un sapratusi, ka jaunieši ir
patstāvīgi un lieliski saprotas
savā starpā. „Viens par visiem,
un visi par vienu” – tieši tā mūs
noraksturoja arī kolosālā gide
Inese..., kas padarīja šo braucienu vēl neaizmirstamāku.
Vēlamies pateikties par
šīm septiņām dienām mūsu
skolotājām, gidei, šoferīšiem,
Balvu novada domei, kā arī, protams, Eiropas Parlamentam.

Tiek pasniegtas balvas Gada Jauniešiem Balvu novadā

Šī gada 25. janvārī Balvu
muižā notika Balvu novada
Jauniešu Gada balvas 2012
pasniegšanas ceremonija, ko
organizēja Balvu Bērnu un
jauniešu centrs.
Balvu novada Jauniešu Gada
balvas mērķis ir apzināt Balvu
novada aktīvos jauniešus un
jauniešu grupas, veicinot viņu
aktīvu līdzdalību sabiedriskajā
dzīvē un popularizējot individuālu
talantu pilnveidošanu, motivēt
iesaistīties vietējās, reģionālās
sabiedriskās aktivitātēs, akcijās
un
pasākumos,
aktualizēt
jauniešu sasniegumus dažādās
darbības jomās un nozarēs
(neformālā izglītība, brīvais laiks, labdarība, sociālā palīdzība,
sabiedriskās aktivitātes utt.),

aktivizēt jauniešu NVO grupu darbību Balvu novadā,
popularizēt jauniešu darbošanos,
savstarpēju
sadarbošanos
un
patstāvību,
popularizēt
kvalitatīvu dzīves veidu un laika
pavadīšanu.
Šogad jauniešu gada balvas
tika pasniegtas divās vecuma
grupās no 15-19 un no 20 līdz
25. gadiem. Kurus vērtēja kompetenta un komisija:
INTA KAĻVA - Balvu novada domes izpilddirektore
ILONA NAĻIVAIKO - Balvu novada pašvaldības Izglītības
Kultūras un sporta pārvaldes
interešu izglītības metodiķe.
AIGARS PUŠPURS - SIA
Ozolmājas vadītājs
JĀNIS
ROGINSKIS
-

Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītājs
ANDRIS BAČUKS - Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības
fizioterapeits, titula Gada jaunietis 2011 balvas ieguvējs
ANDRIS VRUBĻEVSKIS
- Balvu novada pašvaldības
finanšu un attīstības nodaļas projektu koordinators
VALDIS ANČS - Balvu
novada pašvaldības finanšu
un attīstības nodaļas projektu
vadītājs
Komisija uzsvēra, ka Balvu
novada jaunieši tas ir mūsu lepnums, kuriem pateicoties skan
Balvu novada vārds Latvijā,
kuri ar lepnumu izslien muguras
taisni un par spīti laikiem, varām
tikumiem un modēm par vērtību

pasludina savu skolu, pagastu,
pagasta ļaudīm un esamību
Vecumā no 15 līdz 19 gadiem tika nominēti un apbalvoti:
„Par māksliniecisko radošumu fotogrāfijā” – Marija
Poševa (Bērzpils pagasts) Balvu pasniedza – Dace Teilāne
fotogrāfe, Balvu novada muzeja
izstāžu kuratore.
„Par mērķtiecīgu talanta
pilnveidošanu”
–
Viesturs
Smoļaks (BVĢ)balvu pasniedza
– Dita Nipere mūsdienu deju
pasniedzēja, studijas Di-Dancers
vadītāja.
„Par veiksmīgu darbošanos
mediju telpā” – Kristīne Antonova (BBJC aktīvo jauniešu
apvienība „Kalmārs”) balvu
pasniedza – laikraksta Vaduguns
žurnāliste, rubrikas jauniešiem
veidotāja Irēna Tušinska
„Par daudzpusīgu interešu
realizēšanu” – Elīna Zujāne
(Balvu pagasts) balvu pasniedza Balvu KAC kultūras menedžere
Aija Putniņa
„Mūsdienu tehnoloģiju lietpratējs” – Jānis Čečis (BBJC
aktīvo
jauniešu
apvienība
„Kalmārs”) balvu pasniedza –
Balvu novada konkursa „Mis un
Misters Balvi” producents Ivars
Saide.
„Par ieguldījumu novada
dabas vērtību izpētē” – Guntars Pužulis (BVĢ) balvu pasniedza – Žanete Mārtuža novada
domes Būvvaldes vadītāja, vides
komisijas vadītāja.
Par gada Jaunieti šajā vecuma grupā tika nominēts Agnis
Bombāns no Vectilžas pagasta
„Par iniciatīvu ekstrēma sporta

veida izkopšanā, attīstīšanā un
popularizēšanā”, balvu pasniedza – Gatis Stepanovs, sporta
skolotājs, konkursa „Latvijas
gada sporta skolotājs” laureāts.
Vecumā no 20 līdz 25 gadiem
tika apbalvoti:
„Sentēvu amata prasmju
turpinātājs” – Edvīns Garjānis
(Bērzkalnes pagasts) balvu pasniedza –Balvu novada domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
„Par aktīvu un radošu
darbību kultūras un sporta jomā”
– Mairita Rakstiņa (Bērzpils
pagasts) balvu pasniedza NVO
„Saulespuķe” valdes locekle –
Maruta Paidere
Par gada Jaunieti šajā vecuma grupā tika nominēta Sandra
Pakalnīte Briežuciema pagasts,
„Par pašaizliedzīgu, daudzpusīgu
darbu
vietējās
kultūrvides
attīstībā” balvu pasniedza – Andris Bačuks- Balvu, Gulbenes
slimnīcu apvienības fizioterapeits, titula Gada jaunietis 2011
balvas ieguvējs.
Balvu novads ar katru dienu
kļūst draudzīgāks jauniešiem pilsētvide aktīvi tiek papildināta
ar izklaides platformām un
resursu punktiem. Regulāri notiek pašu jauniešu organizēti
pasākumi.
Šis produktīvais
gads tika iesākts ar Balvu novada Jauniešu Gada balvu, sakot
paldies jauniešiem, kuri ar savu
veikumu ir mainījuši savu un citu
jauniešu ikdienu.
Liels paldies arī Balvu novada domei par atsaucību, atbalstu un sadarbību – saka jaunieši.
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„Pa modes pakāpieniem”
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā janvāra beigās notika 3.Starptautiskais bērnu
un
jauniešu
talantu
un
modes festivāls „Pa modes
pakāpieniem”, uz kuru bija
atbraucis 61 dalībnieks no
Paņevežas ( Lietuva), Bauskas,
Valmieras, Cēsīm, Daugavpils,
Madonas, Alūksnes, Gulbenes
un Balviem.
Festivāla ietvaros notika divi
konkursi - individuālo tērpu
demonstrētāju konkurss „Top
modelis” un teatralizēto tērpu

kolekciju konkurss, kurā tika
parādītas 9 tērpu kolekcijas.
Konkursa „Top modelis”
dalībnieki rādīja savas prasmes
tērpu demonstrēšanā parādot
četrus tērpus - stila un imidža
tērpu jeb kā modes pasaulē saka
„pret a porter” tērpu, vakartērpu,
etnotērpu
(tradicionālu
vai
stilizētu jebkuras tautas tērpu)
un avangarda tērpu (tērpu, kas
izgatavots no netradicionāliem
materiāliem vai arī audums ir izmantots netradicionāli).
Konkursanti tika vērtēti 4 vecuma grupās: 3-6 gadus veci, 7-9
gadus veci, 10-12 gadus veci, 1316 gadus veci.
Konkursantus vērtēja profesionāla žūrija:
• Žūrijas komisijas priekšsēdētāja - biedrības EMERGO valdes priekšsēdētāja,
Latvijas talantīgo meiteņu
un vecmāmiņu konkursu
organizētāja un dibinātāja,
ELITA DRĀKE
• Rīgas talantīgo bērnu skolas
„Cipsēni” direktore, interjera konsultante ANAMIKA

GOLDBERGA
• Fotomākslinieks, AR Studio pasniedzējs KASPARS
TEILĀNS
• „Misters Latvija- 2011”
KASPARS ROMANOVS
• Balvu Kultūras un atpūtas
centra māksliniece EVA VINOGRADOVA
• Horeogrāfe, deju studijas
„Jam style”, deju grupas
„Mafia” vadītāja VALĒRIJA
OĻEKŠA
• Gaismu režisors, daudzu
pasākumu producents IVARS

SAIDE, viņš arī DJ CIVIX
• Tērpu dizainere no Lietuvas
SONATA ŠVAŽAITĖ
• Daudzkārtēja Latvijas un
starptautisko talantu un
modes konkursu uzvarētāja,
tērpu demonstrētāja ELĪZA
ĻISTOPADA
• Dailes teātra aktrise IEVA
PĻAVNIECE
Alternatīvā žūrija - Latvijas
talantīgo princešu žūrija:
• uzņēmēja, Latvijas talantīgo
meiteņu konkursa patronese
Aija Nikolajeva
• Latvijas talantīgā princesīte 2011, MINI MISS WORLD
titula ieguvēja, LITTLE
MISS EUROPA PIRMĀS
- Latvijas talantīgā princese
- 2012 un LILTLE MISS
EUROPA modeles titula
ieguvēja – Anna Čekmeza.
Tērpu kolekciju konkursā
divas pirmās vietas ieguva tērpu
teātris „Varavīksne”(Gulbene,
Alūksne, Madona) par tērpu
kolekcijām „Var arī tā…” un
„Par viņam”, otrās vietas studija
„Grožio mozaika”(Paņeveža) ar

tērpu kolekcijām „Mirdzošais
spīdums” un „Okeāna dziļumi”,
trešo vietu - studija „Grožio
mozaika”(Paņeveža) par tērpu
kolekciju „Putni” un „GMT
models” (Valmiera, Cēsis, Bauska) par tērpu kolekciju „PETRA.lv”. Specbalvas „Labākais
defile”- saņēma „GMT models”, „Labākais tērpu dizains”
un „Labākā režija” stila un skaistuma skola „FASHION ELITE”
(Daugavpils).
Individuālo tērpu demonstrētāju konkursā „Top modelis” tika noteikti sekojošie tituli:
(vecuma grupa 3-6 gadi) - Top
modele - Agate Trauberga (GMT
models Valmiera), 1.modele - Una Niedra (Lote, Balvi),
2.modele - Annija Tiltiņa (Lote,
Balvi),Top vakartērps - Alīna
Aizpuriete (Varavīksne, Madona), Top etno tērps - Keita
Kandavniece (GMT, Valmiera),
Top aktrise - Kintija Ramane
(Varavīksne, Gulbene), Top stils
- Justina Šustika (GMT models,
Valmiera), Top elegance - Annija
Iļjenko (Varavīksne, Gulbene),
Top avangards - Sabīne Ločmane
(Lote, Balvi), Foto modele Emīlija Zelča (Lote, Balvi).
Vecuma grupā no 7-9 gadiem: Top modele - Amanda Monta Ivulāne (GMT models, Bauska), 1.modele - Alise Barbaniška
(Lote, Balvi), 2.modele - Anastasija Deksne (Varavīksne,
Gulbene), 3.modele - Megija
Kaļva (Varavīksne, Gulbene),
Top vakartērps - Sanija Bleidela
(Varavīksne, Gulbene), Top etno
tērps - Elīna Ozola (GMT, Valmiera), Top aktrise - Aleksa Iļjenko
(Varavīksne, Gulbene), Top stils
- Terēze Putene (Varavīksne,
Gulbene), Top elegance - Marta
Kitija Salnāja (GMT models,
Valmiera), Top avangards Katrīna Šustika (GMT models,
Valmiera).
Vecuma grupā no 10-12
gadiem par titulu īpašniekiem
kļuva: Top modele - Megija Salmane (Varavīksne, Gulbene),
1.modele - Elīza Šelengova
(GMT models, Cēsis), 2.modele
- Megija Zīberga (Varavīksne,
Gulbene), 3.modele - Agita Matule (Lote, Balvi), Top vakartērps
- Greta Medišauskaite (Grožio
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mozaīka, Paņeveža), Top etno
tērps - Vladislava Aņisimova
(Lote, Balvi), Top aktrise - Līva
Ejuba (Varavīksne, Gulbene,
Top elegance - Evelīna Kalniņa
(Varavīksne, Alūksne), Top avangards - Laura Berne (Lote, Balvi), Top smaids - Karīna Ločmele
(Lote, Balvi), Top personība Agnese Aizpuriete (Varavīksne,

Festivāla laikā ar priekšnesumiem priecēja Vīksnas
tautas nama bērnu vokālais
ansamblis „Luteklīši” (tautas
nama vadītāja Ligita Kacēna),
deju studijas „Terpsihora” un
šova deju grupa „Leo” dejotāji
(Vadītāja
Loga
MorozaUšacka), dziedātājas Madara
Smirnova un Zane Akmeņkalne

Madona), Foto modele - Agnese
Kaša (Lote, Balvi).
Vecuma grupā no 13-16 gadiem titulus ieguva: Top modele
- Viviāna Bukša (Lote, Balvi),
1.modele - Amanda Saleniece
(Lote, Balvi), 2.modele - Eda
Ezergaile (Varavīksne, Gulbene),
3.modele - Martyna Vengryte
(Grožio mozaīka, Paņeveža),
Top vakartērps - Evelīna Luīze
Lapiņa (GMT models,Valmiera),
Top etno tērps - Diāna Ilvija
Vanaga (GMT models,Valmiera),
Top avangards - Laura Medne
(Varavīksne, Gulbene), Top stils
- Madara Sirmace (Lote, Balvi),
Foto modele - Elizabete Ikauniece (GMT models, Valmiera).

(pedagogs Viktors Bormanis),
konkursa „Mis un misters Balvi - 2012” dalībnieki, Latvijas
talantīgā princesīte – 2011 Roberta Džesika Larka un „Latvijas talantīgā princese- 2012”
Anna Čekmeza. Skaistu koncertu sniedza dziedošā Laicānu
ģimene un Balvu mūzikas skolas
vijolnieku ansamblis (vadītāja
Zoja Zaharova).
Festivālu organizēja Balvu Kultūras un atpūtas centrs
sadarbībā ar biedrību „Kultūra
Balviem”.
Festivāla organizatori izsaka
pateicību viesiem, kas palīdzēja
festivāla organizēšanā un norisē.

Latgales ainavas Tilžā

23.janvārī Tilžas Kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā
tika atklāta novadnieka Latgales
fotogrāfu biedrības vadītāja Igora Pliča fotoizstāde. Pasākumā
klāt bija arī fotomākslinieka
skolotāja Anna Siliņa, viņa māte,
brālis un draugi. Sarunās siltus vārdus teica Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietniece
Ināra Ņikuļina, Tilžas pagasta
pārvaldes vadītājs Vilnis Dzenis,
Tilžas vidusskolas skolotāja
Anna Rakstiņa. Sveicienu no

Balvu fotogrāfiem nodeva Dace
Teilāne. Pasākums norisinājās
sirsnīgā gaisotnē. Igors Pličs
teica, ka jūtas laimīgs, jo redz,
ka ir noderīgs un ar savām
fotogrāfijām raksta savas zemes
vēsturi. Pasākumu vadīja Tilžas
kultūrvēstures un izpētes centra
vadītāja Rutta Silauniece.
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Neslimosim ar gripu!
Tuvojoties pavasarim, cilvēki
arvien vairāk tiek pakļauti
riskam inficēties ar gripu. Tas ir
ļoti aktuāls jautājums šajā laika
periodā, tāpēc vēlreiz informēt
sabiedrību par šo saslimšanu ir
noderīgi.
Gripa ir akūta, sevišķi
lipīga vīrusu infekcija, kas skar
elpceļus. Gripas infekcijas avots ir
slimais cilvēks. Cilvēks inficējas,
ieelpojot gaisu, kas satur gripas
vīrusus vai lietojot priekšmetus,
uz kuriem atrodas slimā cilvēka

deguna un rīkles sekrēti.
Gripas pazīmes ir:
• pēkšņs sākums;
• galvassāpes;
• drudzis;
• paaugstināta temperatūra;
• kaulu "laušanas sajūta'';
• aizlikts deguns bez iesnām
un sauss, rejošs klepus.
Lai izvairītos no iespējas
inficēties ar gripu, pēc iespējas
mazāk apmeklējiet tādas vietas,
kur uzturas daudz cilvēku - sabiedriskais transports, teātris,

kino, tirgus u.t.t.! Regulāri
vēdiniet telpas, tādējādi samazinot gripas vīrusu daudzumu
tajās! Dienas laikā pēc iespējas
biežāk mazgājiet rokas, īpaši tad,
ja ir bijusi saskare ar slimiem
cilvēkiem! Pēc iespējas vairāk
uzturā lietojiet šķidrumu - zāļu
tējas, augļu sulas, minerālūdeni!
Iekļaujiet
savā
ēdienkartē
pēc iespējas vairāk produktus, kas satur fitokomponentus. Tie ir bioķīmiski savienojumi, kas palīdz organismam

cīnīties ar vīrusiem un saglabāt
veselību. Šīs vielas ir svaigos
kāpostos, ķiplokos, lociņos,
citrusaugļos, jāņogās. Lietojiet uzturā skābpiena produktus, jo tie satur mikroorganismus, kas stimulē imūnsistēmu.
Brīnišķīgs līdzeklis cīņai ar
gripu ir ķiploks: tam piemīt
baktericīdas un imūnstimulējošas
īpašības. Nozīmīga loma ir C
vitamīnam. Tas veicina interferona izstrādi organismā, kas
darbojas vīrusiznīcinoši. Tāpēc

ēdiet daudz kivi, mežrozīšu
augļus, kāpostus, saldos piparus,
apelsīnus un greipfrūtus.
Imunitāti var izveidot arī
mākslīgi, ievadot organismā
vakcīnu, kas satur dzīvu
novājinātu
gripas
vīrusu
antigēnus, kuri organismā izraisa
antivielu veidošamos, bet neizraisa slimību. Taču gripas vīrusa
mainības dēļ, katru gadu vakcīna
jāizstrādā no jauna un katru gadu
pirms gripas sezonas sākšanās,
vakcinācija ir jāatkārto.

Lielākā daļa dzemdes kakla
un krūts ļaundabīgo audzēju
nāves gadījumu tiek konstatēti
sievietēm tieši reproduktīvā
vecumā. Diemžēl ar vēzi slimo
arī bērni un jaunieši.
Mīts: Vēzis ir tikai veselības
aprūpes sistēmas jautājums.
Patiesība: Vēzis ir ne tikai veselības aprūpes sistēmas
jautājums, bet ir saistīts arī
ar
sociālekonomiskiem
un
cilvēktiesību aspektiem. Saslimstība un mirstība no
ļaundabīgiem audzējiem negatīvi
ietekmē
sociālekonomisko
situāciju visā pasaulē. Apmēram
47% no visiem saslimšanas
gadījumiem un 55% no visiem
nāves gadījumiem ļaundabīgo
audzēju dēļ ir valstīs ar zemiem vai vidējiem ienākumiem.
Vēzis ir gan cēlonis, gan sekas vienlaicīgi. Ļaundabīgo
audzēju augstās ārstēšanās izmaksas negatīvi ietekmē ikviena iedzīvotāja ienākumu
līmeni, radot nabadzību. Tajā pat
laikā nabadzība liedz piekļuvi
izglītībai un veselības aprūpes
pakalpojumiem, kas palielina
risku saslimt ar ļaundabīgajiem
audzējiem vai saņemt veselības
aprūpes pakalpojumus novēloti.
Vairāk
nekā
trešdaļu
ļaundabīgo audzēju ir iespējams novērst ievērojot vese-

līgu dzīvesveidu:
1) ierobežojot pārmērīgu
alkohola patēriņu un nesmēķējot;
2) samazinot lieko svaru;
3) vismaz 5 reizes nedēļā,
vismaz 30 minūtes dienā regulāri
veicot mērenas intensitātes
fiziskās aktivitātes;
4) uzturā
lietojot
daudzveidīgu,
vitamīniem
bagātu pārtiku, izvairoties no
tādiem pārtikas produktiem, kuri
ir piesātināti ar dzīvnieku taukiem;
5) cilvēkiem,
kuriem
ir jutīga āda izvairīties
no
pārmērīga ultravioletā starojuma ietekmes, īpaši aizsargājot
bērnus un pusaudžus;
6) izvairoties no jebkādas
saskares
ar
kancerogēnām
vielām, bet ja šāda saskare
tomēr ir neizbēgama - ievērojot
drošības instrukcijas.
Atgādinu, ka 2012.gada
novembrī Veselības ministrija
un Nacionālais veselības dienests uzsāka sociālo kampaņu
"Pārbaudi
veselību,
valsts
maksā!", tās mērķis ir palielināt
iedzīvotāju izpratni par profilaktisko pārbaužu nozīmīgumu un
aicināt tās veikt.

Nē – onkoloģiskajām slimībām!
Kā jau katru gadu, arī šogad
4. februārī tiek atzīmēta Pasaules
Pretvēža diena. Lai veicinātu
iedzīvotāju izpratni un zināšanas
par onkoloģiskajām slimībām,
onkoloģisko slimību profilaksi,
savlaicīgu slimību atklāšanu
kā arī ārstēšanās iespējām.
Šogad Pasaules Pretvēža dienā
uzmanība tiek pievērsta mītu
un maldīgu priekšstatu par vēzi
kliedēšanai.
Pēc Slimību profilakses un
kontroles centra (SPKC) datiem Latvijā katru gadu vairāk
nekā 11 000 cilvēku tiek
diagnosticēti jauni saslimšanas
gadījumi
ar
ļaundabīgiem
audzējiem.
Salīdzinot
ar
vidējiem Eiropas Savienības
rādītājiem, Latvijā saslimstība ar
ļaundabīgiem audzējiem būtiski
neatšķiras. Latvijā vīriešiem
biežāk
diagnosticē
prostatas, plaušu, resnās un taisnās
zarnas ļaundabīgos audzējus,
sievietēm – krūts, ādas (nemelanomas), resnās un taisnās zarnas
ļaundabīgos audzējus.
Ļaundabīgie audzēji ir galvenais nāves cēlonis visā pasaulē.
Ik gadu pasaulē no ļaundabīgiem
audzējiem mirst 7,6 miljoni
cilvēku. Latvijā ļaundabīgie
audzēji ir otrs izplatītākais
nāves cēlonis aiz sirds un asinsvadu slimībām. Mirstība no

ļaundabīgiem audzējiem, rēķinot
uz 100 000 iedzīvotāju, pēdējos
gados ir pieaugusi. Latvijā
vismaz trešdaļā gadījumu pacienti no ļaundabīgajiem audzējiem
nomirst pirmā gada laikā
kopš diagnozes noteikšanas.
Vīriešiem, salīdzinājumā ar
sievietēm, mirstības rādītāji
no ļaundabīgiem audzējiem ir
divas reizes augstāki. Vīrieši,
galvenokārt, mirst no plaušu
vēža, bet sievietes – no krūts
ļaundabīgā audzēja. Lai arī par
saslimstību ar ļaundabīgajiem
audzējiem tiek runāts daudz,
sabiedrībā vēl arvien plaši
izplatīti ir mīti par šo saslimšanu,
tās savlaicīgu atklāšanu un
ārstēšanas iespējām. Piedāvāju
iepazīties un palīdzēt kliedēt
populārākos no tiem.
Mīts: Vēzis - tas ir nāves
spriedums!
Patiesība: Vēzis mūsdienās
vairs nav fatāla slimība. Pacienta izredzes izveseļoties ir
atkarīgas no dažādiem faktoriem, kā, piemēram, vecuma
riski, ģenētiskie faktori. Viens
no būtiskākajiem faktoriem ir
ļaundabīgā audzēja stadija, kurā
vēzis tiek diagnosticēts un sākts
ārstēt. Savlaicīgi atklājot un
uzsākot ārstēšanu, viena trešdaļa
no
biežāk
izplatītākajiem
ļaundabīgajiem audzējiem var tikt

novērsti. Profilakses programmas valsts un reģionālā līmenī
ir izmaksu ziņā visefektīvākais
veids, kā samazināt ļaundabīgo
audzēju radītos zaudējumus
valstij ilgtermiņā. Izpratnei par
uzstādīto diagnozi un zināšanās
par ārstēšanās iespējām ir ļoti
būtiska nozīme. Pasaules valstu
pieredze liecina, ka tajās valstīs,
kur veiksmīgi tika organizēta
krūts vēža skrīninga programma,
pēdējo 20 gadu laikā mirstība
no krūts vēža ir samazinājusies
par gandrīz 30%. Nepietiekamas informācijas dēļ, sabiedrībā
nereti izveidojas maldīgi uzskati
par ļaundabīgiem audzējiem un
to ārstēšanas iespējām, kas mudina cilvēkus meklēt dažādas
alternatīvas ārstēšanās metodes
vai pat izvairīties no ārstēšanas.
Mīts: Ar vēzi visbiežāk slimo turīgie, gados veci cilvēki
un cilvēki no valstīm, ar augstu
ekonomiskās attīstības un dzīves
līmeni.
Patiesība: Vēzis ir globāla
problēma un kļūst par aizvien
pieaugošu sabiedrības veselības
problēmu valstīs ar zemiem vai
vidējiem ienākumiem. Ar vēzi
slimo ne tikai vecumdienās
- aptuveni 50% no visiem
ļaundabīgo audzēju gadījumiem
tiek diagnosticēti iedzīvotājiem
vecumā līdz 65 gadiem.

Bērniem ar īpašām vajadzībām
Gada
nogalē
novada
Sociālajā dienestā jau trešo
gadu tika organizēts pasākums
bērniem ar īpašām vajadzībām.
To apmeklēja vairāk kā 60 novada bērni. Esam ļoti pateicīgi
Lazdukalna jauniešu grupai
„Neatkarība –Balt” un viņu
vadītājam Maksimam. Bērniem
bija iespēja noskatīties uzvedumu ar Sniegbaltīti, rūķiem
un meža zvēriem, pēc tam
piedalīties atrakcijās un dažādās
sacensībās. Nobeigumā ieradās
Ziemassvētku vecītis ar dāvanu
maisu.
Vēlos atgādināt, ka vismaz
pārdesmit bērni nav saņēmuši savas dāvanas. Tās var saņemt die-

nesta 3.stāvā. Ģimenes atbalsta un
rehabilitācijas nodaļas darbinieki
priecātos, ja vecāki vairāk nāktu
uz sadarbību. Esmu pārliecināta,
ka bieži vien mēs varētu palīdzēt
ne tikai ar labu vārdu un padomu.
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu
šie bērni vienreiz gadā var
saņemt 10 seansus sāls istabā
un baseinā. Par tiem vecākiem ir
jāsamaksā un ar čekiem jāgriežas
sociālajā dienestā, kur nauda
tiks atmaksāta. 10 masāžas
un ārstniecisko fizkultūru var
saņemt sociālajā dienestā bez
maksas.
Zvaniet un nāciet, gaidīsim –
tel 645-21997.

Ilze Kozlovska,
Sabiedrības veselības
speciālists

Nodrošina sociālo rehabilitāciju
pēc darbspējīgā vecuma
Informējam,
ka
2012.
gada 22.decembrī stājās spēkā
grozījumi Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
13.panta pirmās daļas 6.punktā.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu arī personām ar
funkcionāliem traucējumiem pēc
darbspējīgā vecuma, kuras strādā,
lai saglabātu funkcionēšanas
spējas, nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos
sabiedrībā. Tas nozīmē, ka no
2013.gada
janvāra,
iespēja
saņemt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu
Sociālās
integrācijas valsts aģentūrā ir arī
strādājošajām pensijas vecumu
sasniegušām personām.
Pakalpojumu piešķir tādā
pašā kārtībā kā personām ar
funkcionāliem
traucējumiem
darbspējīgā
vecumā,
tikai
iesniegumā papildus jānorāda, ka
ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba
devēja. Ja strādājošais pensionārs
ir individuālais komersants,
jānorāda nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs un komersanta firma. Ja pensionārs veic
saimniecisko darbību, jānorāda
nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs. Savukārt, pašvaldības
Sociālais dienests, pamatojoties
uz personas sniegto informāciju,
pieprasīs datus no Valsts sociālās

apdrošināšanas aģentūras par to
vai persona ir reģistrēta kā sociāli
apdrošināta persona saskaņā
ar likumu „Par valsts sociālo
apdrošināšanu”.
Ja iepriekš minētā informācija
Jūs ieinteresēja, tad:
• Vēršaties pie sava ģimenes
ārsta pēc izziņas, kurā
norādīti slimību kodi, kas ir
saskaņā ar Ministru kabineta
279 noteikumu 1. pielikumu,
• Ar ģimenes ārsta izsniegto izziņu griežaties
Sociālā dienesta Atbalsta un
rehabilitācijas nodaļā,
• Sociālais darbinieks pieņems
Jūsu
iesniegumu,
kurā
norādīsiet
darba
devēja
iestādi,
• Jūs novērtēs pēc Bartela indeksa un pieņems
lēmumu par pakalpojuma
nepieciešamību,
• Dokumentus
izvērtē-šanai
nosūtīs Sociālās integrācijas
valsts aģentūrai,
• Sociālās integrācijas valsts
aģentūra pārbaudīs sniegtās
informācijas patiesību un
pieņems galīgo lēmumu par
pakalpojuma piešķiršanu vai
atteikumu.
Edīte Gorkina,
sociālais rehabilitētājs
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PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 8.novembra
lēmumam (prot. Nr.19, 21.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2012.gada 8.novembrī

Balvos

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr.21/2012

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
„ZIEMEĻLATGALES BIZNESA CENTRS” SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
(turpmāk tekstā - Aģentūra) kompetenci pakalpojumu sniegšanas jomā Balvu novada administratīvajā
teritorijā.
1.2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
2. Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā
2.1. Aģentūra savas kompetences ietvaros sniedz sekojošus pakalpojumus:
2.1.1.informācijas sniegšana par investīciju fondiem, biznesa uzsākšanas iespējām, novada, reģiona
ekonomisko attīstību;
2.1.2.potenciālo sadarbības partneru meklējumi;
2.1.3.biroja pakalpojumi;
2.1.4.pasākumu organizēšana (semināri, kursi, konferences, biznesa vizīšu organizēšana);
2.1.5.projektu koncepcijas formulēšana, konsultācijas par iespējamajiem fondiem Latvijā un Eiropas
Savienībā;
2.1.6.reklāmas izvietošana Aģentūras mājas lapās;
2.1.7.telpu nodrošinājums lietišķo darījumu sarunām, grupām, sēdēm, kafijas pauzēm.
2.2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Balvu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
2.3.Balvu novada pašvaldība ir tiesīga ar lēmumu uzdot Aģentūrai pildīt citus šajos noteikumos
neatrunātos vienreizējos uzdevumus.
Domes priekšsēdētājs 							

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par saistošo noteikumu Nr.21/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegtajiem pakalpojumiem” projektu

Īss projekts satura
izklāsts

Noteikumos tiek uzskaitīta pašvaldības aģentūras kompetence
pakalpojumu sniegšanas jomā.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Šādu noteikumu nepieciešamību nosaka LR Publisko aģentūru likums,
kurš stājies spēkā 2010.gada 1.janvāri.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Ietekmes nav.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Ietekmes nav.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 17.janvāra
lēmumam (prot. Nr.1, 48.§)

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 17.janvāra
lēmumam (prot. Nr.1, 48.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2013.gada 17.janvārī

Nr.5/2013

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1punktu,2.1daļu,
3.panta 1.4daļu, 1.5daļu, 9.panta otro daļu,
pārejas noteikumu 47.un 48.punktu

1. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka kārtību, kādā Balvu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, inženierbūves - laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu
maksas stāvlaukumi un vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
3. Inženierbūves - laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā
īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma
izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā:
3.1. no inženierbūves kadastrālās vērtības, ja inženierbūve reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma);
3.2. no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja inženierbūve nav reģistrēta Kadastra
informācijas sistēmā.
4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo
mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi
3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu nodrošina un
administratīvos aktus par šo būvju klasificēšanu izdod Balvu novada pašvaldības Būvvalde Balvu novada
domes noteiktajā kārtībā.
6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais
akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas
iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav
pārsūdzēts.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā
kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 4.punktā minētā būves statusa
atcelšanu stāšanās spēkā.
8. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
9. Atcelt Balvu novada Domes 2012.gada 12.janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/2012 „Par palīgēku
neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli Balvu novadā”.
10. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli” tiek piemēroti sākot ar 2013.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs 							

A.Kazinovskis

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2013 “ Par nekustamā īpašuma
nodokli” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk - Likums)
grozījumi, kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, piešķir
pašvaldībām tiesības, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus,
lemt par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, par inženierbūvju - laukumu, kuri tiek
izmantoti kā maksas stāvlaukumi, aplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku
drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa
likmi, par termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokli piespiedu izpilde (maksimālais
termiņš - 7 gadi), kā arī piešķir pašvaldībām tiesības no
2013.gada noteikt nodokļa likmes par savā administratīvajā
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem likmes koridora
ietvaros no 0,2% līdz 3%.
Savukārt Likuma grozījumi, kas Latvijas Republikas Saeimā
pieņemti 2012.gada 15.novembrī, nosaka, ka nodokļa likmi, kas
pārsniedz 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības,
pašvaldība nosaka tikai gadījumos, kad nekustamais īpašums
netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai,
kā arī nosaka, ka, lemjot par nodokļa likmēm, pašvaldības
piemēro Likumā noteiktos principus. Minētie grozījumi stāsies
spēkā no 2013.gada 1.janvāra.
Patlaban spēkā esošie pašvaldības saistošie noteikumi
piemērojami tikai 2012.gadā.

Lai turpmāk īstenotu pašvaldībām piešķirtās tiesības nekustamā
īpašuma nodokļa noteikšanā, izstrādāti jauni saistošie
noteikumi, kuros noteikts, ka:
1. Dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2,
izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas.
2. Inženierbūves - laukumi, kas tiek izmantoti kā maksas
stāvlaukumi, tiks aplikti ar nekustamā īpašuma nodokli.
3. Ar paaugstinātu nodokļa likmi - 3 % apmērā no būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības - tiks apliktas vidi
degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas
būves. Noteikts, ka minēto būvju klasificēšanu nodrošina un
administratīvos aktus par šo būvju klasificēšanu izdod Balvu
novada pašvaldības Būvvalde.
4. Noteikts, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde
veicama 7 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Budžeta ieņēmumi nebūtiski varētu pieaugt.

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

Nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Nav

A.Kazinovskis
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Jaunie mākslinieki Balvu Novada muzejā

A F I Š A

otām un beidzot ar lielformāta
digitālām instalācijām. Izstāde
„Gaismas upe” ir pirmā jauno
gleznotāju kopīgi veidotā izstāde,
taču viņu sniegums jau iepriekš
ticis novērtēts un apskatīts
vairākās Mākslas akadēmijas un
ārpus tās organizētās izstādēs
un projektos. Izstāde Balvu
muzejā ir lieliska iespēja jaunajiem māksliniekiem eksponēt
jaunradītos
darbus
ārpus
galvaspilsētas telpām.
Izstādes „Gaismas upe”
atklāšana 8.februāri plkst.16.00.
Visi mīļi gaidīti Balvu novada
muzejā!

Balvu pilsēta
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.

Aicina pieteikt pagastu bibliotekārus – gaismas nesējus!

Bērzpils pagasts
7.februārī plkst.11.00 Bērzpils saieta namā tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti. Pēc tam diskusijā par mūsu un Latgales
problēmām piedalīsies un uz jautājumiem atbildēs Ā. Sergevičs,
O.Misjūns, R. Cibule, D. Usins, J. Boldāns. Visi laipni gaidīti!
8.februārī plkst.22.00 Bērzpils saieta namā balle, spēlē grupa “Rondo’’, ieeja līdz plkst.23.00 - Ls 1.50 vēlāk Ls 2.00.

Novadniece Elīna Prancāne,
Simona Larka, Sandra Strēle un
Kristaps Ancāns ir Latvijas jaunie
mākslinieki- Latvijas Mākslas
akadēmijas
Glezniecības
nodaļas 3.kursa studenti, kuru
atšķirīgos darbu motīvu, sižetu
un kompozīcijas risinājumus vieno glezniecisks kolorīts un vieglums. Iespējams, tāpēc izstādei
arī piešķirts nosaukums „Gaismas upe”, simboliski norādot
gan uz pasaules mirklīgumu un
mainību, gan arī uz tās filosofisko
mūžību, varenumu un skaistumu.
Izstādē apskatāmas galvenokārt
2012.gadā tapušas gleznas un
zīmējumi, atspoguļojot katra

dalībnieka individuālo rokrakstu
un domāšanu.
Katra jaunā mākslinieka
dzīves stāsts „un ceļš pie
mākslas” ir citāds, jo „uzrakstīt
recepti, kādai jābūt mākslai”
ir neiespējami, taču vēlme pilnveidoties un radoši strādāt,
nenoliedzmi
ir
viens
no
svarīgākajiem faktoriem ikviena
mākslinieka darbībā. Simona
Larka, Elīna Prancāne, Sandra Strēle un Kristaps Ancāns
ir jaunie mākslinieki, kas darbojas dažādos medijos, darbu
izveidē pielietojot daudzveidīgus
mākslinieciskās
izteiksmes
līdzekļus, sākot ar audeklu un

Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrība
arī šogad meklē Pagastu
bibliotekārus – Gaismas nesējus
no visas Latvijas! Konkursā
„Pagasta bibliotekārs – Gaismas
nesējs” aicinām iedzīvotājus
pastāstīt
par
brīnišķīgiem
bibliotekāriem – sava darba
entuziastiem, kuri izveidojuši
bibliotēku par pagasta (novada)
„Gaismas pili”, organizē dažādas
aktivitātes, veido bibliotēku par
radošuma centru, rūpējas par
mājīgu bibliotēkas vidi, ir laipni
un vienmēr atsaucīgi.
Cienījamie lasītāji! Būsim
savstarpēji aktīvi un redzīgi,
lai mūsu novadu labos darba
darītājus varētu iepazīt arī citu
novadu ļaudis!
Pieteikuma vēstules jāiesūta
līdz 15. martam Rīgā, Tērbatas
ielā 75, LV-1001 vai uz e-pastu
gaisma@gaisma.lv.

2013. gada tūrisma sezonā apceļosim arī seno
Atzeles novadu un Pierobežu!

A p ceļo seno

ATZELES NOVADU !

Atzele pirmo reizi rakstiskos avotos minēta 1111.gadā Novgorodas hronikā.
Gaujienā bija Atzeles pils, bet šo nosaukumu lietoja arī lielākas teritorijas apzīmēšanai,
tā bijusi latgaļu valsts uz Latvijas, Igaunijas un Krievijas robežas.

Piedāvājam piecus maršrutus
dažādām gaumēm!

DABA TUVPLĀNĀ

RĪG

A

PILIS UN MUIŽAS
PIEROBEŽAS VILINĀJUMS

KALNA PAKALNIEŠI

NESENĀ PAGĀTNE
AK, ŠĪ JAUKĀ LAUKU DZĪVE
Katrs maršruts veidots divām dienām.
Ja iepatiksies, varat palikt ilgāk!
Informāciju par vietām, kur nakšņot,
paēst un interesanti atpūsties,
atradīsiet arī novadu mājaslapās un
tūrisma informācijas centros

i

BRIEŽU DĀRZS

Alūksnē 64322804, 29130280 www.aluksne.lv MEŽSĒTAS
Apē
64322273, 22037518 www.apesnovads.lv
Gaujienā 64381601, 28386923 www.apesnovads.lv
Balvos 64522597, 29272948 www.balvi.lv
Gulbenē 64497729 turists@gulbene.lv www.gulbene.lv
Viļakā 29213878, turisms@vilaka.lv, www.vilaka.lv
Rugājos 26355954, www.rugaji.lv

Tuvojoties šī gada aktīvajai
tūrisma sezonai, Balvu novada
tūrisma
informācijas
centrs kopā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un sadarbojoties kaimiņu novadu tūrisma
informācijas centriem (TIC),
Ziemeļlatgales apmeklētājiem
piedāvās iepazīt maz atklāto
Latvijas ziemeļaustrumu daļu
– Pierobežu no Alūksnes līdz
pat Dagdas novadam. Savukārt
kultūras un sporta pasākumu
cienītājiem sagatavots īpašs
kalendārs – „Iepazīsti Atzeles novadu” , kuru iegādājoties
iegūsiet interesantu brīvdienu

ceļvedi un 12 brīvbiļetes uz
2013. gada pasākumiem senajā
Atzeles
novadā
(Alūksnes,
Apes, Gulbenes, Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados). Kalendārā ietverti arī
pieci maršruti dažādām gaumēm,
kuri atklāj Atzeles novada dabu,
lauku dzīvi, kultūrvēsturi un
neseno pagātni. Kalendārus var
iegādāties Balvu novada muzejā,
Tūrisma informācijas centrā,
Viļakas novada pašvaldībā,
Alūksnes un Apes novadu
tūrisma informācijas centros.
Šī gada tūrisma sezonai
tiek gatavots arī jauns tūrisma

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

ceļvedis–karte par Balvu novadu, kurā ietverti vairāk kā
15 apskates objekti, 7 amatnieku darbnīcas, 7 interesantas
lauku sētas, kā arī cita noderīga
informācija un atpūtas un izziņas
piedāvājumi gan Balvu pilsētā,
gan novada teritorijā. Arī Latgales kā tūrisma galamērķa
popularizēšanai tiek gatavoti
informatīvie materiāli, kuri tiks
izplatīti starptautiskajās izstādēs
gan Latvijā, Lietuvā un Igaunijā,
gan Krievijā un Baltkrievijā,
aicinot pie mums atpūsties un
izzināt gan dabu un kultūrvēsturi,
gan amatniecību un tradīcijas.
Uz sadarbību arvien jaunu
piedāvājumu
veidošanai
Ziemeļlatgales apmeklētājiem
tiek aicināti aktīvie novada
iedzīvotāji un uzņēmēji. Gatavojoties tūrisma izstādei „Balttour”, kas notiks Rīgā no 8.
līdz 10.februārim, esošie un
potenciālie novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji tiek aicināti
gatavot
savus
individuālos
reklāmas materiālus un nogādāt
tos TIC, lai bez maksas izplatītu
izstādes apmeklētājiem Latgales
stendā, kā arī lai šie individuālie
mārketinga materiāli būtu pieejami visu gadu TIC apmeklētājiem.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Gūst panākumus mūsdienu deju festivālā
Edītes Ābeltiņas deju grupa „Buras” ir dibināta 1997.
gadā Salaspils kultūras namā
„Rīgava”. Jau 15 gadus deju
grupa „Buras” priecē skatītājus
visā Latvijā un arī ārpus tās ar
saviem oriģināliem deju uzvedumiem un dejotprieku. Oktobrī
dejotāji atgriezās no Andongas starptaustiskā mūsdienu
deju festivāla Dienvidkorejā
kā konkursa Gran Prix balvas
ieguvēji.
Šobrīd deju studijā „Buras”
dejo vairāk nekā 140 dejotāji
vecumā no 5-35 gadiem. Buru
moto – labs dejotājs prot dejot dažādi. Burās tiek nojauktas
robežas starp dažādiem mūsdienu
deju stiliem – laikmetīgo un
show deju, hip hopu, breiku radot krāsainus, dzīvespriecīgus
un pārsteidzošus stāstus, kas
saprotami jebkuras paaudzes
skatītājiem.
Deju
grupas
„Buras”
dininatāja un vadītāja Edīte

Ābeltiņa
ir
profesionāla
horeogrāfe un deju maģistrs.
Pazīstama arī kā mūsdienu deju
kuratore Latvijā, darbojoties
Valsts Izglītības satura centrā.
Tāpat Edīte ir mūsdienu deju
lielekoncertu režisore, IX un X
skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētku mūsdienu dejas koncertu
projektu vadītāja un režisore,
kā arī Salaspils pilsētas svētku
režisore. 2012.gadā ieguvusi
Goda Salaspilietes titulu.
Deju grupa „Buras” ar lielu
prieku sveiks Balvus to 85 gadu
jubilejā. Buru koncerts būs pilns
ar pārsteigumiem. Jūs varēsiet
izbaudīt gan Lindihopa un Swinga azartisko stilu, gan humora
pilnu deju uzvedumu „Rozīnes
bez kļinģera,” gan liriskus un
jutekliski romantiskus duetus
priekšnesumus, gan akrobātiski
spēcīgus breika un hip hopa numurus. Nāciet, un lai Buru deja
aizrauj Jūs!

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.
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