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Uldis Mellenbergs – līderis tautas balsojumā konkursā „Būvindustrijas gada balva”

U.Mellenbergs ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektori I.Kaļvu pēc
svinīgās apbalvošanas ceremonijas

25.februārī Mihaila Čehova
Rīgas Krievu teātrī notika prestižā
konkursa „Būvindustrijas gada
balva” apbalvošanas ceremonija,
kurā balvu saņēma arī A/S „8
CBR” Balvu iecirkņa vadītājs,
projektu vadītājs Uldis Mellenbergs.
Valsts prezidents Andris
Bērziņš, ekonomikas ministrs
Daniels Pavļuts, Rīgas Tehniskās
universitātes
un
Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
rektori, vairāku pilsētu mēri
pasniedza balvas 12 labākajiem
inženieriem
no
konkursam
izvirzītajiem 48 speciālistiem.
Savukārt SIA «Latvijas
Tālrunis» sarūpētu speciālbalvu
saņēma Uldis Mellenbergs, kurš
kategorijā „Mūža ieguldījums
būvindustrijā” saņēma lielāko
balsu skaitu interneta balsojumā.
Par šajā kategorijā pieteiktajiem 27 inženieriem, kuri
būvindustrijai atdevuši mūžu,
kopumā
nobalsojuši
5987
cilvēki, 1723 no tiem – par Uldi
Mellenbergu.
Kurzemnieks, kura dzīves
gājums aizvedis uz Vidzemi un tālāk uz Latgali, savā
specialitātē nostrādājis 45 gadus
un sniedzis būtisku ieguldījumu
Balvu novada infrastruktūras
attīstībā. Uldis Mellenbergs ir

viens no profesionāļiem pieredzes bagātajā SIA „8 CBR”,
kas visā Latvijas teritorijā būvē,
rekonstruē ceļus un tiltus. Viņš
piedalījies autoceļa Rīga – Daugavpils izbūvē, valsts robežceļu
celtniecībā, kā arī vadījis darbus
citos objektos, tai skaitā Balvu
novada pašvaldības teritorijā.
Ulda Mellenberga nopelni jau
atzīmēti grāmatā „Ceļinieku
pamatkapitāls” – Latvijas autoceļu nozares ilggadēji darbinieki.
Lai inženierim pateiktos par
veiksmīgo sadarbību un izcilo
darbu, Balvu novada pašvaldība
šī gada janvāra sākumā to pieteica
Latvijas Būvinženieru savienības
un žurnāla «Būvinženieris»
sadarbībā ar citām būvindustrijas
sabiedriskajām
organizācijām
izsludinātajā konkursā «Būvindustrijas gada balva» kategorijā
„Mūža ieguldījums būvindustrijā”.
Prieks, ka arī iedzīvotāji
novērtējuši būvinženiera darbu, kas atspoguļojies konkursa
balsojumā.
Jāpiebilst, ka kategorijā
«Mūža
ieguldījums
būvindustrijā»
balvu
saņēma
SIA «Aqua-Brambis» valdes
priekšsēdētājs Aivars Brambis,
«Valmieras stikla šķiedras» prezidents Andris Oskars Brutāns,
viens no Latvijas Būvnieku

asociācijas dibinātājiem un pirmais tās prezidents Jānis Lancers,
Eduards Raubiško, SIA «Energoremonts Rīga» projektēšanas
inženieris Jānis Jermacāns un
SIA «Imink» tehniskais direktors
Ilgvars Niedols.
Uldis Mellenbergs atzina,
ka svinīgajā balvu pasniegšanas
ceremonijā juties gandarīts par
sava darba novērtējumu, par
iespēju atrasties tiešām īstu grandu, ļoti cienījamu, sirmu, bet vēl
joprojām aktīvu būvinženieru
sabiedrībā.
„Kamēr
jutīšos
pieprasīts, turpināšu savu darbu
gan Balvu novadā, gan visur citur, kur būs nepieciešams mans
kā ceļu būves inženiera darbs”,
teica U. Mellenbergs.
A/S „8 CBR” Balvu iecirkņa
vadītājs izsaka pateicību visiem
atbalstītājiem: „Sirsnīgi pateicos
Balvu novada pašvaldībai un
personīgi Intai Kaļvas kundzei,
kura mani izvirzīja Latvijas
Būvinženieru savienības un
žurnāla “ Būvinženieris “ konkursam ”Būvindustrijas gada balva“.
Pateicos visiem Balvu novada
iedzīvotājiem, maniem darba
kolēģiem un visiem, kuri balsoja
par mani interneta aptaujā. Zinu,
ka par mani balsojuši arī blakus
novados. Paldies!”

Nebijis gadījums Balvu novada, rajona vēsturē - Pasaules kausa posma
uzvarētājs - Arvis Vilkaste

Arvis Vilkaste ar komandas biedriem - Oskaru Melbārdi, Daumantu Dreiškenu un Intaru Dambi

17.februārī visā Latvijā
izskanēja ziņa par Latvijas bobsleja pilota Oskara Melbārža
ekipāžas izcīnīto uzvaru Pasaules kausa pēdējā, devītā,
posma četrinieku sacensībās,
kas risinājās 2014.gada ziemas
olimpisko spēļu trasē Krievijas
pilsētā Sočos.
Ar šo panākumu Melbārdis
nodrošināja
vietu
Pasaules
kausa kopvērtējuma trijniekā
četrinieku ieskaitē, kā arī uzvaru
kombinācijas summā.

Balvu un blakus novadu iedzīvotājus šī ziņa
īpaši iepriecināja, jo viens no
Melbārža ekipāžas stūmējiem
– Arvis Vilkaste ir Baltinavas
novada iedzīvotājs, kurš savas
sportiskās iemaņas apguvis Balvu Sporta skolā.
Neilgi pēc Pasaules kausa
sacensībām Sočos Arvi Vilkasti
sastapām Balvos un jautājām, kā
norit dzīve pēc šī lielā notikuma.
Kādas ir sajūtas pēc
izcīnītās uzvaras Pasaules kausa

sacensībās Sočos?
Sajūtas,
protams,
ir
patīkamas, prieks par sasniegto
rezultātu.
Vai pēc šī notikuma ir
mainījusies Tava ikdienas dzīve?
Principā nekas īpaši nav
mainījies, dzīvoju Rīgā, turpinu
nodarboties ar sportu, trenēties.
Treniņi gan visu laiku nenotiek
Rīgā, jābrauc uz dažādām Latvijas vietām, arī uz Ventspili.
Vai starp treniņu grafiku atliek laiks arī apciemot savu

dzimto pusi?
Par laiku šeit, Sporta skolas
cilvēkiem, treneriem saglabājušās
tikai tās patīkamākas atmiņas,
tādēļ, ja ir brīvs laiks, noteikti
cenšos atbraukt, visus apciemot,
īpaši, protams, savu ģimeni.
Daudziem
noteikti
interesē, kāda ir tava panākumu
atslēga? Vai tie būtu treniņi, raksturs?
Noraksturot sevi ir grūti, to
lai dara apkārtējie. Panākumi
noteikti sasniedzami tikai ar
darbu, neatlaidīgiem treniņiem.
Ja Tu vēlies sportot, tad jāsporto,
ja vēlies rakstīt grāmatu, jāraksta
grāmata.
Kādi ir Tavi tuvākie
nākotnes mērķi?
Galvenais un tuvākais mērķis
pašlaik noteikti ir nākamajā
gadā nokļūt turpat - Sočos,
olimpiskajās spēles. Daru visu
iespējamo, lai to piepildītu.
Sarunas noslēgumā Arvis
visiem vēlēja veselību un
neatlaidību. Cīnieties un darīt
visu, lai panāktu to, ko katrs
vēlas.
Balvu Sporta skolas direktora vietniece mācību darbā un
vieglatlētikas trenere Sarmīte
Keisele, kura ir trenējusi arī Arvi,
atzīst, ka ir gandarīta un lepna
par viņa sasniegumiem.
Trenere pastāstīja, ka Arvis
sācis trenēties tikai vidussko-

las sākumā nevis, kā ierasts, no
bērnības. Sākumā aizrāvies ar
futbolu, bet, kad uzrādījis labus
rezultātus Balvu rajona skolēnu
sporta spēlēs, ticis uzrunāts
stāties Balvu Sporta skolā. Ar
lielu vecāku un skolas atbalstu
Arvis mēroja ceļu no Baltinavas
uz Balviem, lai nopietni trenētos
un uzrādītu labus rezultātus gan
vietējās, gan Latvijas mēroga
sacensībās. Viņa augstākie sasniegumi ir Latvijas čempionātā
jauniešiem un junioriem izcīnītas godalgotas vietas 100m
un 200m skrējienos, Latvijas
junioru izlases sastāvā izcīnīta
1.vieta 4x100m skrējienā. Šīs
disciplīnas jaunietim padevušās
vislabāk, lai arī diska mešana,
daudzcīņa un šķēpmešana nav
sagādājusi grūtības. Balvu Sporta skolu Arvis absolvējis 2010.
gada 25.augustā.
Trenere no sirds priecājas un
sveic savu audzēkni ar gūtajiem
panākumiem: „Tie, kuri Arvi atceras, seko līdzi notikumiem un
lepojas ar viņu. Viņš ir pierādījis,
ka nevajag apstāties nokļūstot
citā vidē, turpinot iesākto var
sasniegt rezultātu. Lai Arvim
veiksmīgs starts nākamajās
olimpiskajās spēlēs! Lai ir laba
veselība, jo, lai gūtu panākumus,
tas profesionālam sportistam ir
svarīgākais. Lai veicas!”
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Domes priekšsēdētāja sleja

Turpinās draudzes mājas celtniecība

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Tuvojoties šī Balvu novada domes deputātu sasaukuma
noslēgumam, un, atskatoties uz paveiktajiem darbiem, jāsaka, ka gan
novadā, gan pilsētā paveikts ir daudz – organizēti pasākumi, siltinātas
un renovētas daudzas iestādes, galvenokārt skolas, bērnudārzi un
kultūras nami, daudzviet atjaunoti un noasfaltēti ceļi un ielas. Tāpat
veiksmīgi tiek risināts jautājums par atkritumu apsaimniekošanu un
savākšanu, jo novadā ienākusi jauna firma SIA „ZAAO”, kura sniedz
vienus no modernākajiem un kvalitatīvākajiem pakalpojumiem
Latvijā. Tomēr par vissvarīgāko jautājumu uzskatu SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības” problēmu risināšanu.
Uzsākot darbu priekšsēdētāja amatā, likās, ka jautājums par
„Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” straujo parādu pieaugumu,
kas tajā brīdī sasniedza 1,5 milj. latu, ir gandrīz neatrisināms. Bija
jāpieliek lielas pūles un enerģija, lai novērstu iespējamo bankrotu.
Nenoliedzami par milzīgu veiksmi jāuzskata tas, ka izdevās atrast un
pierunāt, lai par slimnīcu apvienības menedžeriem kļūtu pašreizējie
tās vadītāji – M. Zeitmanis un A.Vāne, kuru saprātīgā, sistemātiskā
un aktīvā rīcība stabilizēja iestādes darbu. Jāatzīst, ka tas nenācās
viegli, jo, veicot gan strukturālos, gan finanšu pārkārtojumus, neiztika arī bez neapmierinātības un pārmetumiem. Protams, ne visus
apmierināja šie lēmumi, kādam tika nodarīts pāri, bet galvenais uzdevums – slimnīcu izveidot kā iestādi, kurai ir laba attīstības perspektīva
un stabils finansiālais stāvoklis – ir izpildīts.
Pretēji slimnīcu apvienības iepriekšējās vadības uzstādījumiem,
ka galvenā slimnīca paliek Gulbenē, jaunā valde M. Zeitmaņa kunga
vadībā pieņēma lēmumu par Neatliekamās medicīniskās palīdzības
slimnīcas izveidi Balvos, kurā šobrīd intensīvi notiek slimnīcas
iekštelpu remontdarbi un apkārtnes sakārtošana, kuri tiks pabeigti jau
šī gada vasarā. Droši var teikt, ka SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” ir izcīnījusi savu vietu Veselības ministrijas attīstības
plānos un apkalpo konkrēta reģiona (Balvu, Gulbenes, Viļakas,
Baltinavas un Rugāju novadu) iedzīvotājus. Pieļaujams, ka šī teritorija nākotnē paplašināsies, jo jau šobrīd tiek sniegti pakalpojumi
Alūksnes, Kārsavas un citu apkārtnes novadu pacientiem.
Runājot par medicīnu, ir nācies lasīt diskusijas par aptiekām
aktuāliem jautājumiem mūsu novadā. Savu nostāju joprojām neesmu
mainījis un uzskatu, ka Balvu pilsētā ir nepieciešams sniegt aptiekas pakalpojumus visu diennakti. Šis piedāvājums – veikt diennakts
aptiekas pakalpojumus, tika izteikts pašreizējām pilsētas aptiekām,
kuras brīvprātīgi varēja to pieņemt vai nepieņemt. Sniegt piedāvātos
pakalpojumus brīvprātīgi piekrita SIA „IEVA - SIL”. Nav saprotami
pārmetumi par to, ka minētais pakalpojums ir bijis galvenais iemesls
kādām citām aptieku problēmām. Jāatceras, ka aptiekas ir privāti
uzņēmumi un tās pašas nosaka sava biznesa politiku, pašas pelna,
to īpašnieki paši pērk vai pārdod gan savus īpašumus, gan medikamentus, gan arī paši atver vai slēdz savu aptieku filiāles, piemēram,
Kubulos, kā to paredz likumdošana, bez novada domes klātbūtnes.
Dome šos procesus nevar ietekmēt. Runājot par SIA „IEVA-SIL”,
zināms, ka aptieka pārdota vienam no aptieku tīkliem SIA „A Aptiekas”, par ko īpašniece ir ieguvusi pietiekami lielus ienākumus.
Savukārt to, vai aptiekai ir izdevīgi sniegtie diennakts pakalpojumi,
nosaka pati aptieka, jo pakalpojumu organizēšanu var veikt ar vēlmi
nopelnīt vai otrādi. Ceru, ka aptieku sniegtie pakalpojumi arī turpmāk
būs pieņemami mūsu iedzīvotājiem.
Strauji tuvojas pavasaris un siltais laiks, arī Lieldienas, tādēļ
visiem novēlu veselību, priecīgā un pacilātā noskaņojumā sagaidīt
pavasari un šos svētkus!

Iespēja parakstīties par pensiju indeksāciju
Latvijas Pensionāru federācija 2013.gada 18.februāra
Domes sēdē pieņēma lēmumu
organizēt parakstu vākšanas akciju par pensiju indeksāciju, kura
tika apturēta sakarā ar krīzi kopš
2009.gada. Šajā laikā dzīves
dārdzība ir jūtami pieaugusi,
sevišķi pirmās nepieciešamības
precēm, pārtikai, komunālajiem

maksājumiem, tādēļ LPF uzskata,
ka jau 2013.gadā nepieciešama
pensiju indeksācija.
Parakstīties
par
pensiju
indeksāciju iespējams Balvu novada pašvaldības Sociāla dienesta Dienas centrā, Daugavpils ielā
73a, 1.stāvā.
Akcija paredzēta līdz š.g.
1.aprīlim.

Balvu evaņģēliskā luteriskās
baznīcas draudze pateicas Balvu
novada pašvaldībai par finansiālo
palīdzību jaunās draudzes mājas
celtniecībai. Par pašvaldības
piešķirtajiem līdzekļiem šī gada
februāra mēnesī tika veikta

draudzes mājas mansarda stāva
apšūšana ar apdares dēļiem.
Tālāk tiek plānota pirmā stāva
„iekārto” griestu izbūve.
Visus šos gadus, kopš ēkas
pamatos tika iebetonēta kapsula ar
vēstījumu nākamajām paaudzēm,

Dievs ir bijis klāt visām iecerēm.
Kapsulu ar vēstījumu ēkas pamatos ielika Balvu pilsētas domes
priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina un
draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.
Atlicis vēl pavisam nedaudz,
un ilgi gaidītā draudzes māja
varēs uzņemt draudzes locekļus
un ciemiņus.
Īpaši pateicamies Balvu novada Domes priekšsēdētājam
Andrim
Kazinovskim
un
pašvaldības izpilddirektorei Intai
Kaļvai par sapratni un atbalstu
mūsu baznīcai.
Neaizmirstiet labu darīt un
dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam patīk. (Vēstule ebrejiem 13:16)
Ar patiesu cieņu draudzes vārdā,
Mācītājs Mārtiņš Vaickovskis
Draudzes priekšnieks Kaspars
Ķerģis

Iesniegts projekts jauniešu centru labiekārtošanai
Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi atklātu
projektu konkursu „Atbalsts
jauniešu centru labiekārtošanai
un to darbības nodrošināšanai
pašvaldībās, attīstot jaunatnes
informācijas punktu pieejamību,
kā arī pilnveidojot infrastruktūru
jauniešu veselīgā un lietderīgā
brīvā laika pavadīšanai”. Šajā
konkursā pieteikumu iesniegusi
arī balvu novada pašvaldība.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā katram Balvu novada
pagastam un Balvu Bērnu un
jauniešu centram tiks iegādāts
nepieciešamais aprīkojums un
dažādas galda spēles. Piemēram,

Kubulu, Vectilžas un Lazdulejas pagastos būs tenisa galds un
novuss, Vīksnas, Bērzkalnes
un Briežuciema pagastos- biljards un galda hokejs, Bērzpils
pagastā-biljards un novuss, Balvu pagastā-galda futbols un gaisa
hokejs, Krišjāņu un Tilžas pagastā
attiecīgi biljards un tenisa galds,
mūzikas atskaņotājs un galda futbols, bet Balvu Bērnu un jauniešu
centrs (BBJC) iegūs gaisa hokeju
un mūzikas atskaņotāju. Visiem
iepriekšminētajiem pagastiem
un BBJC tiks iegādātas arī galda
spēles – „Scrabble”, „Carcassonne” un „Šaha-bekgemonadambretes komplekts”.

Paredzamais
aprīkojums
nodrošinās pašvaldības jauniešu
centru nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu
intelektuālai un radošai attīstībai
jauniešu centrā un nodrošinot
jauniešiem veselīga un lietderīga
brīvā
laika
izmantošanas
iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu
vajadzībām
un
interesēm
atbilstošai informācijai.
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2013.gada
8.marts, pēc kura arī noskaidrosies, vai šis projekts Balvu
novadā tiks īstenots.

9. martā jau otrais Lauku labumu tirdziņš 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.martā rīko
otro 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.
Šobrīd ir pieteikušies vairāk
kā 20 mājražotāji, zemnieki un
amatnieki gan no Balvu novada, gan arī no tuvākajiem novadiem – Gulbenes, Alūksnes,
Viļakas u.c. Arī šoreiz tirgotāju
piedāvāto preču klāsts solās būt
gana daudzveidīgs – adījumi un
citi rokdarbi, koka priekšmeti,
sveces, ziepes, māla trauki, medus, cepumi, kūpinājumi un pat
dzīvi truši!
Aicinām pieteikties pārdot
gribētājus, kā arī īpaši gaidīti
Balvu novada mājražotāji, zemnieki, amatnieki un uzņēmēji!
Pieteikšanās
Ziemeļlatgales
Biznesa centrā pa 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.
Plānots, ka tirdziņi notiks
katra mēneša otrajā sestdienā

un tuvākie turpmāko mēnešu
tirdziņu datumi ir 13. aprīlis un
11. maijs.
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Balvu novadā uz autoceļiem uzstādīs aizlieguma ceļa zīmes
Pavasara šķīdoņa dēļ Balvu
novada pašvaldība sākot ar 2013.
gada 31.martu uzstādīs aizlieguma ceļa zīmes Nr.312 uz šādiem
pašvaldības autoceļiem:
- ar masas ierobežojumu 10 T:
Briežuciema pagastā:
• Dukuļeva – Cērpene.
•
- ar masas ierobežojumu 3,5 T:
Balvu pagastā:
• Naudaskalns – Ozolsala;
• Reči – Balvi;
• Naudaskalns – Silamala;
• Silamala – Dūrupe;
• Naudaskalns
–
Lemešava;
• Lācupe – Dzeņulauza;
• Naudaskalna ciema ceļi.
Bērzkalnes pagastā:
• Bērzkalne - Ploskena;
• Bērzkalne - Taureskalns;
• Silakrogs - Lazdukalns;

• Vējava - Brieževa;
• Silakrogs - Auzāji;
• Elkšņeva – Mūrova;
• Aizpurve-Moziņķi.
Bērzpils pagastā:
• Saksmale - Atkritumu
izgāztuve;
• Silamuiža – Dārza iela;
• Pāliņi – Domopole;
• Dārza iela - Bēržu kapi;
• Rēzeknes Gulbenes ceļšLaiviņas;
• Domopole-Toki;
• Beļauski-Mičuļi.
Briežuciema pagastā:
• Danberģi – Ploskene –
Augstasils.
Kubulu pagastā:
• Sita-Briedīši;
• Sita-Kozlova;
• Stirnusala-Sita;
• Stacija-Celmene;
• Steķentava-Pērkoni;
• Gobusala-Guznava;

• Vladimirova-Sita;
• Salmaņu kapi- Romūksti;
• Bankas ceļš;
• Celmenes kaltes ceļš;
• Druvenieki-Zači;
• Slūžu ceļš.
Krišjāņu pagastā:
• Mežupe – Purviņas;
• Runcene-Mežupe;
• Krišjāņi-KrampiņasRuncene- Krišjāņi;
• Mežupe - Zeltupe.
Lazdulejas pagastā:
• Ķīļi - Orlovas vārti;
• Egļuciems- Pterovka;
• Šumkova – Priedes;
• Nobrauktuve
uz
Ozolzīlēm;
• Nobrauktuve uz Mežalaukiem;
• Nobrauktuve uz Liepām;
• Nobrauktuve uz Zirgadobi;
• Nobrauktuve uz Brin-

keni-1;
Nobrauktuve
uz
Ošsalām;
• Nobrauktuve uz Brinkeni-2;
Tilžas pagastā:
• Stangas – Zelčs E.;
• Pakalnieši – Baldonis;
• Plēsums – Keiba;
• Pakalnieši – Sīviņš;
• Pauliņš – Barbāns;
• Ločmelis - Kāpessila
kapi;
• Terentjevs – Pičukāns;
• Graudumnieks
–
Deņisovs;
• Ūdrenes ceļš;
• Zelčs - I-Komplekss;
• Tilžas kapi – Meteņi;
• Plēsums - Toki - Keiba –
Tilža;
• Miza - Stalidzāns P.;
• Brakovska – Ločmelis;
• Berķi – Zelči;
•

• Krasta iela- Spirģu ceļš;
• Logins - J. Stalidzāns;
• Miza – Pakalnieši.
Vectilžas pagastā:
• Sudarbe - Orlovas vārti;
• Sudarbe - Grūznis;
• Pulksteņi - Sāvāni;
• Vectilža - Medņusala;
• Tilts - Tilžas pagasts;
• Krutova - Lutenānu kapi.
Vīksnas pagastā:
• Vīksna – Zaļmežnieki;
• Ukraina – Kačupe;
• Sprogas - Oknupe –
Pokuļeva;
• Derdziņi - Derdziņu
kapi;
• Dubudeksnis
–
Makšinava;
• Makšinava - Ašusila karjers;
• Vīksna – Valentinova.

Balvu slimnīcas laboratorija sniedz kvalitatīvus pakalpojumus
Līdzās
daudzām
citām
mūsdienīgām
medicīnisko
izmeklējumu
metodēm
un
ierīcēm, kas ir pieejamas SIA
„Balvu un Gulbenes slimnīcas
apvienības” slimnīcā, būtiskus
līdzekļus vadība ieguldījusi
slimnīcas klīniski - diagnostiskās
laboratorijas daudzfunkcionālas
aparatūras iegādei un laboratorijas informācijas sistēmas
ieviešanai, lai nodrošinātu laboratorijas darbu atbilstoši augstiem
standartiem attiecībā uz kvalitāti
un kompetenci. Investēts ir ne
tikai aprīkojumā un materiālos,
bet arī darbinieku zināšanu un
prasmju atbalstam un regulārai
atjaunošanai, jo mūsdienīgas
aparatūras apkalpošanai vajadzīgas arī plašas zināšanas. Tiek
organizētas arī starplaboratoriju
kontroles programmas.
Dažkārt pacientiem trūkst
informācijas par to, kādas ir SIA

„Balvu un Gulbenes slimnīcas
apvienības” laboratorijas iespējas, tādēļ cilvēki cenšas laboratoriskos izmeklējumus veikt citviet. Nav retums arī uzskats, ka
Balvu slimnīcā laboratorijas nav,
tādēļ būtiski ir informēt novada
iedzīvotājus par to, kādas iespējas
laboratorisko izmeklējumu jomā
tiek piedāvātas Balvu slimnīcas
laboratorijā.
Balvu slimnīcas laboratorijas speciālisti – Vadītāja Iveta
Ločmele un laborantes – Ineta Dambīte un Ilona Vītola ir
kompetentas veikt testēšanu
šādās jomās: klīniskā ķīmija,
hematoloģija, imūnhematoloģija,
koaguloģija, imūnķīmija (hormoni, vīrusi), onkomarķieri, bakterioskopiskie izmeklējumi.
Laboratorisko izmeklējumu
veikšanai pacientam vajadzīgs
ģimenes ārsta nosūtījums, kas
dod iespēju saņemt pakalpojumu

bez maksas, vien samaksājot
1,00 Ls par analīžu paņemšanu
(Bērni un grūtnieces ir atbrīvoti
arī no šīs maksas), bet, tā kā
pēdējā laikā ģimenes ārstiem
valsts piešķirtais finansējums
laboratoriskiem izmeklējumiem
jāizmanto taupīgi, laboratoriskos
izmeklējumus var veikt arī bez
ārsta nosūtījuma. Šādā gadījumā
tas ir maksas pakalpojums, tikai
pacientam pašam jāzina kādus
izmeklējumus viņš vēlas veikt.
Izmeklējumu cenas ir ļoti lojālas
un samērīgas, lai pacients šo pakalpojumu varētu izmantot.
Laboratorija veic arī steidzamos izmeklējumus stacionāra
pacientiem,
kad
analīžu
rezultātus ārsts saņem laikā no
20 min. - 1 stundai, atkarībā no
izmeklējumam nepieciešamajām
tehnoloģiskām iespējām.
Ļoti svarīgi ir tas, ka analīžu materiālu laboratoriskiem

izmeklējumiem noņem uz vietas laboratorijā vai slimnīcas
nodaļās. Tas netiek nekur
pārvests un tūlīt tiek nodots
laboratorijā.
Izmeklējuma
rezultātus (testēšanas pārskatu)
tajā pašā dienā, kad nodotas
analīzes, var saņemt uz vietas
laboratorijā vai arī pacientam tas
tiek nosūtīts elektroniski.
Izmeklējumu rezultāti elektroniski tiek uzglabāti laboratorijas datu bāzē un nepieciešamības
gadījumā tie uzreiz ir pieejami.
Laboratorija nodrošina paraugu izmeklēšanu 24 stundas
diennaktī, katru dienu un ir gatava sadarbībai arī ar ģimenes
ārstu praksēm. SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcas apvienības”
laboratorija ārstiem piedāvā:
1.Vizuāli viegli uztveramu
izmeklējumu pārskatu;
2.Iespēju pieslēgties laboratorijas datu bāzei un izman-

tot speciālās ārstu atskaites
(reģistrētie pacienti, pacienta
rezultātu meklēšana, pacienta rezultātu dinamika, izraksti no pacienta laboratorisko
izmeklējumu vēstures);
3.Iespēju reģistrēt izmeklējumu pieprasījumu uz laboratoriju;
4.Manipulāciju skaita un izmaksu atskaites.
Ģimenes ārstiem ir iespēja
apmeklēt laboratoriju, iepazīties
ar izmeklēšanas procesu un
rezultātu iegūšanu. Apmeklēt
laboratoriju ārsti var pēc
iepriekšējas vienošanās ar laboratorijas vadītāju, tel. 26418103.
Laboratorija atrodas Balvos,
Krasta ielā 1, Balvu poliklīnikas
otrajā stāvā. Tālr.64507134 vai
mob.t. 26418103.

ERAF iesniegti divi ūdenssaimniecības attīstības projekti

Balvu novada pašvaldība ir
sagatavojusi projekta iesniegumus „Ūdenssaimniecības attīstība
Balvu novada Kurnas ciemā”
un „Balvu novada Bērzpils
ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” un iesniegusi tos Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
izsludinātās septītās projektu atlases kārtas Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1.
aktivitātei „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000”.

Ja tiks saņemts atbalsts projektu īstenošanai, tad to ietvaros Kurnas ciema iedzīvotāji
tiks nodrošināti ar dzeramo
ūdeni pietiekamā daudzumā un
atbilstoši kvalitātes prasībām
tiks veikta viena jauna urbuma
izveide pie Kurnas urbuma,
veicot tehnoloģisko iekārtu
uzstādīšanu artēziskajā urbumā.
Lai ceļā pie patērētāja dzeramā
ūdens kvalitāte nepasliktinātos
un samazinātos ūdens zudumi,
tiks veikta esošo ūdens apgādes
tīklu rekonstrukcija 0,68 km
garumā. Savukārt lai palielinātu

centralizētās ūdens piegādes pakalpojuma saņēmēju loku, tiks
izbūvēti jauni ūdens piegādes
tīkli 0,939 km garumā.
Lai paplašinātu kanalizācijas
pakalpojuma pieejamību, nodrošinātu kvalitatīvu notekūdeņu
attīrīšanu un likvidētu tiešu to
izplūdi apkārtējā vidē, tiks veikta
jauna kanalizācijas vada izbūve
0,81 km garumā, nodrošinot
šo
pakalpojumu
papildus
patērētājiem un savienojot divas sistēmas vienā. Projekta
ietvaros tiks izbūvētas arī divas kanalizācijas sūkņu stacijas,

spiedvada posms ar kopējo garumu 0,23 km, kā arī rekonstruēts
kritiskākais kanalizācijas tīklu
posms 0,65 km garumā. Kvalitatīvai notekūdeņu attīrīšanai tiks
izbūvētas NAI iekārtas BIO 60
komplekts.
Šī projekta kopējās izmaksas sasniedz Ls 484 325, 49, tai
skaitā ERAF – Ls 298 691, 70 un
pašvaldības līdzfinansējums – Ls
185 633, 79.
Savukārt projektā „Balvu novada Bērzpils ciema
ūdenssaimniecības sakārtošana”
paredzēta jau esošo kritisko

ūdens piegādes tīklu rekonstrukcija 0,47 km garumā, kas
ļaus samazināt ūdens zudumus un
uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti.
Tāpat kā Kurnas ciemā, arī
Bērzpils pagastā tiks veikta jauna
kanalizācijas vada izbūve 0,95
km garumā un viena kanalizācijas
sūkņu stacija ar jaudu 10m3/h, kā
arī spiedvada posms. Esošo NAI
vietā tiks izbūvētas jaunas NAI
iekārtas BIO 40.
Projekta kopējās izmaksas
Ls 378 514,62, tai skaitā ERAF
– Ls 265 898,70 un pašvaldības
līdzfinansējums Ls 112 615,92.

“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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Divi “Boņuki” Balvu centrālās bibliotēkas direktores rokās

R.Cibule izstādes 'Latgolys dvēselis
tulkam Mikeļam Bukšam 100'
atklāšanā Balvos

4.februārī Rēzeknes novada Bērzgales pagasta kultūras
namā notika Latgaliešu kultūras
Gada balvas „Boņuks 2012”
pasniegšanas ceremonija, kurā
Ruta Cibule, Balvu Centrālās
bibliotēkas direktore ieguva balvas divās nominācijās kategorijā
Sabiedrība un kultūra.
Vēsmas un Aivara Ušpeļu
darinātā māla statuete – Boņuks
un viņa uzticamais draugs Žiks
– jau piekto reizi nonākusi 2012.
gada aktīvāko un ražīgāko Latgales kultūras darbinieku rokās.
Kompetenta žūrija 22 cilvēku
sastāvā vērtēja balvai pieteiktos
aptuveni divsimt notikumus un
personības un izraudzījās labākos
nominācijām trīs kategorijās:
Sabiedrība un kultūra, Mūzika
un Literatūra.
Balvu centrālās bibliotēkas
vadītāja Ruta Cibule kategorijā
Sabiedrība un kultūra tika

novērtēta un atzīta par Gada
cilvēku un Gada kultūras darbinieku.
Ruta atzīst, ka sajūtas pēc
balvu saņemšanas ir ļoti labas:
„Saņemts daudz ziedu, pienāk
daudz telefona zvanu un citādā
veidā pateiktas uzmanības. Uz šo
pasākumu skatos ļoti pozitīvi. No
neveikla radījuma tas ir izaudzis
par vērā ņemamu notikumu Latgales kultūras dzīvē, kurā ar
katru gadu iesaistās arvien vairāk
cilvēku.”
Runājot
par
latgaliskās
kultūrvides
veidošanu
un
kopšanu, Ruta atzīst, ka
aizvadītajā gadā paveikts nedaudz vairāk kā, piemēram,
2011.gadā. „Būsiet pamanījuši,
ka bibliotēkas mājas lapā ir parādījušies pirmie raksti latgaliski,
arī Latgalīšu Kulturys Gazeta
„LaKuGa” sāk izrādīt lielāku
interesi par Balvu reģionu. Ne

tikai par bibliotēkas lietām, bet
arī par citiem kultūrvēsturiskiem
jautājumiem un notikumiem. Tā
ir informatīvā telpa, kurā līdz
šim bijām mazliet svešinieki.
Visu gadu plaši un vērienīgi
svinējām Mikeļa Bukša 100.
dzimšanas dienu. To darījām
Balvos, Rīgā, Rēzeknē, Viļakas
novadā. Man ir bijusi iespēja arī
divās starptautiskās konferencēs
runāt par Latgales kultūras
jautājumiem un mūsu izcilo novadnieku piemiņas saglabāšanu.
Latviska Latgale,tā ir latgaliska Latgale - tas ir tas, ko esmu
vēlējusies pateikt,” apgalvo R.
Cibule.
Nav šaubu, ka Ruta ar lielu
patiku un mīlestību dara savu
darbu, bet kā gan viņai tas izdodas? „Man patīk dzīvot interesanti. Mazpilsētā tas nozīmē
aktīvi darbināt savas smadzenes
un likt pārējiem skriet sev līdzi.

Mazpilsētā viegli patērējamā
kultūras daļa nav pārāk liela,
lielāka ir tā, kas pašiem
jāiedzīvina un jārada,” stāsta
Ruta.
Jautājot par Balvu novada iedzīvotāju aktivitāti un
iesaistīšanos kultūras dzīves
pasākumos, bibliotēkas direktore
atbild, ka ir aktīvā un neaktīvā
iedzīvotāju daļa. Svarīgi, lai
katram cilvēkam tomēr būtu
iespējams sev kaut ko atrast tajā
kultūras pakalpojumu grozā, kas
tuvākajā apkārtnē ir pieejams.
Bet pilnveidojot kultūratbildības
mehānismu novadā, mēs varētu
labāk apmierināt savu iedzīvotāju
kultūras vēlmes. Viņa uzskata, ka
jebkurā darbā galvenais ir saturs,
kas jāizkopj: „Nav svarīgi vai tā
ir grāmata, dziesma vai skatuve,
svarīgi ir tas, kas no tās tiek
vēstīts.”

Starpnovadu atklātā mūzikas olimpiāde Bezmaksas konsultācijas pie
zvērinātiem advokātiem
5.-12.klašu skolēniem
gina ( Baltinavas vidusskola),
Zane Akmeņkalne (Balvu pamatskola ).

21.februārī Balvu pamatskolā
pirmo reizi notika atklātā
mūzikas
olimpiāde,
kurā
piedalījās 21 dalībnieks no Balvu, Rugāju un Baltinavas novadiem. Šīs olimpiādes mērķis
ir rosināt skolēnus padziļināt
zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes, kā
arī attīstīt prasmi savu muzikālo
ideju īstenošanai izvēlēties
atbilstošus mūzikas izteiksmes
līdzekļus. Mūzikas olimpiādes
dalībnieki dalījās divās vecuma
grupās – 6.-8.klase un 9.-12.
klase. Olimpiāde notika trijās
daļās:
• mūzikas klausīšanās, mūzikas
teorija (rakstiski);
• tautasdziesmas atskaņošana
(koncertsituācijā);
• savas kompozīcijas atskaņošana.
Olimpiādes gaitā, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu,
noskaidrojās labākais dalībnieks
teorētiskajos jautājumos, savas
kompozīcijas atskaņošanā un
tautas dziesmas izpildītājs.
Mūzikas teorija:
Vecākā grupa
1. vieta ar 58 punktiem
no 59 - Māris Zaharovs
(Balvu Valsts ģimnāzija),
Lāsma Vītola (Tilžas vidusskola),
2. vieta ar 57 punktiem - Elīna
Zelča (Baltinavas vidusskola),
3. vieta ar 56 punktiem - Kristiāna Žeikare (Bērzpils vidusskola).
Jaunākā grupa
1. vieta ar 59 punktiem - Ro-

berts Pavlovskis, Jeļena
Vasiļjeva (Balvu pamatskola),
2. vieta ar 57 punktiem - Elija
Logina ( Tilžas vidusskola),
3. vieta ar 56 punktiem - Zane
Akmeņkalne ( Balvu pamatskola).
Tautas dziesmas dziedāšana:
Vecākā grupa
1. vieta ar 15 punktiem no 15 Lāsma Vītola ( Tilžas vidusskola),
2. vieta ar 14,3 punktiem Māris Zaharovs (Balvu Valsts
ģimnāzija),
3. vieta ar 14 punktiem - Elīna
Zelča ( Baltinavas vidusskola).
Jaunākā grupa
1. vieta ar 15 punktiem no 15
- Elija Logina ( Tilžas vidusskola),
2. vieta ar 14,3 punktiem - Rūta
- Krista Pērkone ( Rugāju novada vidusskola),
3. vieta ar 13,3 punktiem Māra Laganovska, Diāna Lo-

Savas kompozīcijas atskaņošana:
Vecākā grupa
1. vieta ar 10 punktiem no 10
- Elīna Zelča ( Baltinavas vidusskola), Lāsma Kokoreviča
(Balvu Amatniecības vidusskola), Māris Zaharovs (Balvu Valsts ģimnāzija), Lāsma
Vītola (Tilžas vidusskola),
2. vieta ar 9 punktiem - Sintija
Šaicāne (Balvu Amatniecības
vidusskola),
3. vieta ar 7,7 punktiem Kristiāna Žeikare ( Bērzpils
vidusskola).
Jaunākā grupa
1. vieta ar 9,7 punktiem no 10
- Māra Laganovska (Baltinavas vidusskola),
2. vieta ar 9 punktiem - Jeļena
Vasiļjeva (Balvu pamatskola), Elīza Zelča (Bērzpils vidusskola), Elija Logina (Tilžas vidusskola),
3. vieta ar 8,3 punktiem Roberts Pavlovskis, Zane
Akmeņkalne (Balvu pamatskola).
Apkopojot
visu
daļu
rezultātus, uz vēsturisko novadu
olimpiādi Latgalē, kura notiks
Līvānos 22. martā , tika izvirzīti:
Jaunākā grupa Elija Logina - ar 108, 7 punktiem no 114 ( Tilžas vidusskola),
Zane Akmeņkalne - 106, 6
punkti ( Balvu pamatskola).
Vecākā grupa Lāsma Vītola - ar 113 punktiem no 114 (Tilžas vidusskola),
Māris Zaharovs - 111, 6
punkti (Balvu Valsts ģimnāzija),
Elīna Zelča - 110, 7 punkti
(Baltinavas vidusskola).

Laikā no 2013. gada
11. līdz 15. martam vairāki
zvērināti advokāti visā Latvijā
sniegs bezmaksas juridiskās
konsultācijas ikvienam, kam ir
tāda nepieciešamība.
Ņemot vērā iepriekšējos
gados novēroto sabiedrības
ieinteresētību,
šogad
nolemts, ka bezmaksas juridiskās
konsultācijas tiks sniegtas 5 dienas, 2013. gada 11., 12., 13., 14.
un 15. martā. Šāda tradīcija tika
iedibināta ar mērķi popularizēt
zvērināta advokāta profesijas
misiju - darboties sabiedrības
interesēs, sniedzot tai efektīvu
juridisko palīdzību pēc labākās
sirdsapziņas un likumiem.
Uz bezmaksas juridiskajām
konsultācijām īpaši tiks gaidīti
tie sabiedrības locekļi, kuriem
ir ierobežotas iespējas saņemt
advokātu juridisko palīdzību par
samaksu. Juridiskās konsultācijas
sniegs vairāki zvērinātu advokātu
biroji un individuāli praktizējoši

zvērināti advokāti un zvērinātu
advokātu palīgi ne tikai Rīgā, bet
arī citās Latvijas pilsētās.
Bezmaksas konsultācijas Balvos sniegs zvērinātas advokātes
- Zita Kravale, Ilga Krampuža
un Lilija Gabranova. Lai pieteiktos uz bezmaksas juridiskajām
konsultācijām, tikšanās datums,
laiks un tiesību nozare tieši
jāsaskaņo ar attiecīgo advokātu,
sazinoties individuāli.
Sīkāka
informācija
par
jomām, kurās tiks sniegtas juridiskās konsultācijas,
kā arī kontaktinformācija par
advokātiem ir pieejama Latvijas Zvērinātu advokātu padomes
mājas lapā (www.advokatura.lv)
sadaļā „Konsultācijas 11. - 15.
martā”. Informācija pieejama
arī Latvijas Zvērinātu advokātu
padomes metodiskajā kabinetā
(104. telpā) Brīvības bulvārī 34,
Rīgā. Informāciju var saņemt
arī rakstot uz e-pastu advokati2013@inbox.lv.

Sākusies Gada ienākumu
deklarāciju iesniegšana

Ar šī gada 1. martu var
sākt iesniegt Gada ienākumu
deklarācijas Valsts ieņēmumu
dienestā gan tās personas, kurām
tas līdz 2013. gada 3. jūnijam
jāizdara obligāti, gan arī tās,
kuras vēlas atgūt pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli
par saņemtajiem ārstniecības,
zobārstniecības vai izglītības
iegūšanas pakalpojumiem, kā
arī veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības
apdrošināšanas pakalpojumiem.
VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā jau ir pieejama jauna
Gada ienākumu deklarācijas
elektroniskā
forma,
kuras
aizpildīšana ir vienkāršāka,
ātrāka un ērtāka.
Gada ienākumu deklarācija
no 2013.gada 1.marta līdz
3.jūnijam obligāti jāiesniedz
tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
•
veikuši
saimniecisko darbību (piemēram, ir
individuālā uzņēmuma īpašnieki,
izīrē savu īpašumu, ir zemnieku
saimniecības īpašnieki, ir guvuši
ienākumus no profesionālās
darbības u.c.);
•
guvuši
ienākumus

ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas
nodarbinātas uz starptautiskos
pārvadājumos
izmantojama
kuģa);
•
guvuši
ar
nodokli
neapliekamos ienākumus, kas
kopumā 2012.gadā pārsniedza
2160 latus (piemēram, gūti
ienākumi no personiskās mantas
pārdošanas);
•
guvuši
ienākumus,
kuri apliekami ar 10% nodokļa
likmi (piemēram, ienākumu
no kapitāla, ienākumu no
augoša meža vai kokmateriālu
pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
•
guvuši citus ar nodokli
apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts
nodoklis.
Savukārt saskaņā ar likumā
„Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā”
noteikto, valsts amatpersonām
kārtējās valsts amatpersonu
deklarācijas par 2012. gadu
jāiesniedz VID līdz š.g. 2. aprīlim
ieskaitot.
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Atkritumu šķirošana! Mīti un patiesība!
Valdībā nupat apstiprinātais
Atkritumu
apsaimniekošanas
valsts plāns 2013.-2020.gadam
nosaka, ka viena no prioritātēm
Latvijā turpmākos gadus būs atkritumu šķirošanas veicināšana.
Ikdienā SIA „ZAAO” (ZAAO)
darbinieki bieži sastopas ar
iedzīvotāju jautājumiem un interesi par to, ko tad īsti nozīmē
atkritumu šķirošana, kā tā jāveic
un cik ienesīga tā ir. Tiesa gan,
nereti par šo tēmu tiek izteikti arī
dažādi pieņēmumi un mīti, tādēļ
tika apkopoti raksturīgākie, lai
sniegtu atbildes uz tiem.
Mīts Nr.1 Atkritumus šķirot
ir sarežģīti!
Sarežģīti tas nav, būtiskākais
– sākt to darīt. Un sākt ar
vienkāršāko, piemēram, atšķirot
tikai papīru, PET vai stiklu.
Svarīgi ir koncentrēties uz to, kas
IR, nevis to, kas nav šķirojams.
Šķirojamas ir dzērienu plastmasas pudeles (PET), stikla pudeles
un burkas, kā arī papīrs, kartons,
žurnāli, avīzes un dzērienu pakas. Vēlāk, kad ieradums jau
būs izveidojies, var paplašināt
šķirojamo atkritumu klāstu ar citiem plastmasas izstrādājumiem
(polietilēna plēves, plastmasas
kannas, šampūna pudeles vai cits
kosmētikas plastmasas iepakojums, uz kura norādīts materiāla
apzīmējums HDPE, PEHD, PP),
kā arī metālu.

Mīts Nr.2 Nav pieejama
informācija par šķiroto atkritumu veidiem!
Jāsāk
ar
to,
ka
pamatinformācija par šķirojamo
atkritumu veidiem vispirms jau
norādīta uz atkritumu konteineriem. Ja ir vēlme šķirot atkritumus, informāciju var viegli
sameklēt arī internetā, piemēram,
ZAAO mājas lapā www.zaao.lv
sadaļā Sabiedrības izglītošana.
Tāpat
uzņēmumā
pieejami
arī informatīvi materiāli, kas
palīdzēs orientēties tajā, kas ir
un kas nav šķirojams. ZAAO
Klientu apkalpošanas nodaļa
Valmierā, Rīgas ielā 32 strādā no
plkst.8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00,
tā-pat informāciju var vaicāt,
sūtot e-pastu uz zaao@zaao.lv.
Mīts Nr.3 Mājās ir par maz
vietas, lai šķirotu atkritumus!
Lai
šķirotu
atkritumus,
nav jādzīvo lielā privātmājā
ar atsevišķu nojumi atkritumu
šķirošanas konteineram. Atkritumus itin viegli var šķirot arī
tipveida daudzdzīvokļu nama
divistabu dzīvoklī. Pietiks, ja
papildus sadzīves atkritumu konteineram ierīkosi kasti vai spaini,
kurā atsevišķi likt, piemēram,
papīru, PET un plastmasu. Tā kā
šie atkritumi nerada nepatīkamu
aromātu (iepakojums ir jāizskalo
no pārtikas vai citām atliekām),
atkritumu
urnu
iespējams

noformēt radoši, piemēram,
aplīmēt ar avīžu izgriezumiem
vai apzīmēt, un tad tā nebūt nebūs
jāslēpj citu acīm zem izlietnes
vai citviet virtuvē. Jāpiebilst, ka
ērtākai šķirošanai privātmājās
ZAAO piedāvā arī EKO somas,
kur uzkrāt sašķiroto iepakojumu.
Mīts Nr.4 Atkritumus nav
vērts šķirot, jo atkritumu
savākšanas mašīna visu tāpat
saber kopā!
ZAAO šķiroto atkritumu
vākšanai izmanto automašīnu,
uz kuras sāniem norādīts, ka tā
paredzēta šķirotiem atkritumiem.
Nereti dažādu iemeslu dēļ (tehniskas problēmas, noslodze u.c.)
gan var gadīties, ka šķirotie atkritumi tiek vākti tādā pašā mašīnā,
ko izmanto sadzīves atkritumu
izvešanai, tomēr šajā gadījumā
reiss ir paredzēts tikai šķiroto atkritumu vākšanai, un sadzīves atkritumi tad netiek vākti. Situācija,
kad šķirotie atkritumi nonāk
sadzīves atkritumos, ir iespējama
tikai gadījumā, ja, atverot konteineru, šoferis konstatē, ka
sašķirotajos atkritumos ir daudz
sadzīves vai bioloģiskie atkritumi, kā dēļ materiāls ir sabojāts
un šķirošanai vairs diemžēl
nav derīgs. Lai gūtu pilnīgu
pārliecību par to, kas konkrētajā
brīdī tiek savākts, vienmēr var
interesēties, pajautājot šoferim,
kurš tajā brīdī veic darbu!

Mīts Nr.5 Daudzdzīvokļu
mājā šķirot atkritumus nav
jēgas, jo kaimiņi to nedara!
Nevajadzētu
no
citiem
mācīties to, kas nav pareizi, bet
gan labās prakses piemērus.
Tādēļ ieteikums būtu tomēr
aicināt arī kaimiņus šķirot atkritumus vai vērsties pie mājas
vecākā/ pārvaldnieka ar lūgumu
rīkot mājas sapulci. Uz to var
aicināt ZAAO speciālistus, kuri
iemācīs un parādīs, kā atkritumus
šķirot pareizi, kā arī pastāstīs par
pieejamajiem pakalpojumiem un
to, kādēļ šķirot ir svarīgi. ZAAO
pieredze liecina, ka šādā veidā
vairākas mājas ir uzlabojušas
situāciju atkritumu šķirošanā un
kas nav mazsvarīgi – iedzīvotāji
līdz ar to ir samazinājuši kopējo
rēķinu par atkritumu izvešanu, jo
sadzīves atkritumu konteineri ir
jātukšo retāk. Tātad - ja svarīga ir
naudas lietderīga izmantošana un
personīgo līdzekļu ekonomija,
atkritumus šķirot ir jēga!
Mīts
Nr.6
Atkritumu
šķirošana ir izdevīga tikai atkritumu savācējam!
Jāatceras, ka par izejvielām
un vērtību atkritumi kļūst tikai
tad, kad ir pareizi apsaimniekoti
– savākti, nogādāti šķirošanas
līnijā, pāršķiroti pa veidiem, sapakoti un gatavi pārstrādei. Minētā
ķēdīte prasa lielus ieguldījumus
un darbu (tostarp, roku darbu),
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un jāatzīst, ka šķiroto atkritumu
savākšana peļņu nenes. Kopējā
situācija Latvijā liecina, ka tā tas,
visdrīzāk, būs vēl vairākus gadus,
tomēr atkritumu apsaimniekotāji
pilda ES direktīvas, lai arī Latvijā
rūpēs par vidi nodrošinātu dalīto
atkritumu vākšanu. Ņemot vērā
iedzīvotāju skaitu mūsu valstī un
attālumus, kas jāveic, lai savāktu
otrreizējās izejvielas, šobrīd
šķiroto atkritumu savākšanas
un pāršķirošanas izmaksas ir
augstākas nekā iepakojuma
apsaimniekotāju subsīdijas un
otrreizējo materiālu pārdošanas
cena, turklāt materiāli ir
jānogādā pārstrādātājam. Taču
ieguvēji ir iedzīvotāji un daba.
Iedzīvotājiem tas vispirms jau ir
ekonomiskais ieguvums, kopīgi
šķirojot un samazinot maksu par
atkritumu izvešanu. Un, protams,
vides apziņa, rūpes par dabu –
tīrāku, zaļāku, dzīvāku.
Ja arī Tev rodas kāds jautājums par atkritumu šķirošanu
vai atkritumu apsaimniekošanas
jomu kopumā, tos vari uzdot
ZAAO mājas lapā internetā
www.zaao.lv, sociālajos tīkos –
www.draugiem.lv/zaao un www.
twitter.com/zaao_lv, vai arī sūtīt
uz e-pastu zaao@zaao.lv.
Lija Ozoliņa
SIA „ZAAO” sabiedrisko
attiecību speciāliste

Seminārs ,,Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam”
Mēs katrs vēlamies, lai
mūsu bērns būtu veiksmīgs
visās dzīves gaitās. Mūsdienu
izglītības
prasības
jau
sākumskolā ir visai nopietnas un
sarežģītas (piemēram, pavisam
drīz skolēni jau no 1.klases sāks
apgūt svešvalodas). Kā palīdzēt
bērnam, lai pirmajos skolas gados viņš justos veiksmīgs un liktu stiprus pamatus savai nākotnes
karjerai?
Atbildes uz šiem jautājumiem
Tilžas pedagogi
kopā ar
vecākiem un Balvu novada
Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistiem meklēja
seminārā ,, Kā palīdzēt bērnam
būt veiksmīgam”. Seminārs bija
Tilžas vidusskolas sākumskolas
metodiskās komisijas iniciatīva,
kuru atsaucīgi atbalstīja Tilžas
pirmsskolas izglītības iestāde,
jo abu iestāžu pedagoģes ir
pārliecinātas – lai bērni iegūtu
konkurētspējīgu izglītību, vecāku
atbalsts ir neaizstājams, savukārt,
lai vecāki spētu atbalstīt savus
bērnus mūsdienu mācību procesā,
viņiem lieti noder psihologa,
logopēda vai speciālā pedagoga
padomi un ieteikumi. Diemžēl
nelielas izglītības iestādes laukos
finansiāli nevar atļauties savu
psihologu, logopēdu, speciālo
pedagogu, tomēr Balvu novadā
esam zināmā mērā priviliģēti,
jo Balvos darbojas ESF projekta
finansēts Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kurā iespējams bez
maksas apmeklēt nepieciešamās
konsultācijas,
veikt
izpēti,
saņemt rekomendācijas.
Katra sešgadīgā bērna un
1.-3.klases skolēna
vecāki
tika aicināti 4.martā piedalīties
seminārā Tilžas vidusskolā un
aktīvi iesaistīties tā darbā ar
jautājumiem, pārdomām un pieredzi. Tika piedāvāta arī iespēja
skolā uz vietas individuāli tikties

Balvu novada IIAC komanda vecāku seminārā Tilžas vidusskolā

un konsultēties ar Atbalsta centra
speciālistiem. Izrādījās, ka liela
daļa pirmsskolas un sākumskolas
bērnu vecāku Tilžā uzskata - atbalsta speciālistu un pedagogu
padoms viņiem nav vajadzīgs,
tāpēc semināru neapmeklēja.
Žēl, jo tieši veiksmīgo vecāku
labā prakse būtu ļoti noderīga
citiem. Tāpēc jo vairāk semināra
organizatori
un
dalībnieki
pateicas Elitai Čirkai par pieredzes stāstījumu, kurš ir rosinošs
ikvienam jaunajam vecākam:
kā izvēlēties bērnam rotaļlietas,
lai tās vienlaikus būtu arī
izglītojošas, kā uzklausīt bērnu,
kā sadzīviskas ikdienas situācijas
izmantot lasītprasmes apgūšanai
un cik svarīga bērna attīstībai
ir māmiņas lasītā ikvakara
pasaciņa.
Situācijas
raksturojumu
sniedza sākumskolas skolotājas,
bet direktora vietniece izglītības
jomā I.Slišāne formulēja aktuālos
skolas aicinājumus ģimenei:
• Veltīsim vairāk laika dažādām
nodarbībām kopā ar bērniem!
• Ierobežosim bērna nekontrolētu darbošanos ar datoru,
internetu, TV skatīšanos!
• Goda vietā mājās turēsim

grāmatas un lasīsim bērniem
priekšā!
• Dosim bērniem krāsojamās
grāmatiņas!
• Rosināsim mācīties dzejolīšus, tautasdziesmas no galvas – trenēsim atmiņu!
• Rosināsim bērnus rotaļām un
spēlēm, iesaistīsimies tajās!
Atbalsta centra speciālistu
komanda komentēja Tilžas vidusskolas skolotāju konstatētās
problēmas, skaidroja to cēloņus

un sniedza praktiskus ieteikumus
pedagogiem un vecākiem.
Psiholoģe Līga Amosova
pievērsa uzmanību tam, ka
daļa bērnu ikdienā jūt spriedzi,
kas traucē mācīties atbilstoši
spējām, mudināja skolotājus
virzīt bērnus uz panākumiem pa
solītim, balstoties uz iepriekšējiem pozitīvajiem sasniegumiem, atgādināja vecākiem, ka
negatīva un noraidoša attieksme
mājās pret izglītības iestādi
un skolotājiem tiešā veidā atsaucas uz bērna attieksmi pret
mācīšanos. Semināra dalībnieki
uzzināja, ka mūsdienās psihologu rīcībā ir dažādas spēju
testēšanas un diagnostikas metodikas, arī Balvos pavisam drīz
būs pieejama iespēja veikt bērna
attīstības testēšanu pat ļoti agrīnā
vecumā - no 0 līdz 3 gadiem.
Logopēde Ziedīte Aigare atgādināja, ka valoda un
domāšana ir cieši saistītas. Trīs
gadu vecumā bērna valodai jābūt
saprotamai, piecos gados – pareizi jāizrunā visas skaņas, ja tā
nav, vecākiem noteikti jāmeklē
speciālista palīdzība, jo, agrāk

sākot, daudz sekmīgāk un ātrāk
var novērst problēmas.
Speciālā pedagoģe Aija
Pluša apliecināja, cik svarīgi
pēc iespējas agri diagnosticēt
mācīšanās grūtības, aicināja
,,nemocīt bērnus” un saņemt
speciālista atzinumu, lai katrs
bērns varētu mācīties atbilstoši
spējām un izmantot valsts
paredzētos atbalsta pasākumus.
Patīkami, ja pie speciālā pedagoga griežas vecāki ne vien
tad, kad bērnam jau ir nopietnas mācīšanās problēmas, bet
vienkārši lai pārliecinātos, ka
bērns attīstās atbilstoši savam
vecumam.
Pateicoties
Iekļaujošās
izglītības
atbalsta
centra aktivitātēm un saliedētās
speciālistu
komandas
darbam, pēdējos gados palēnām
mazinās aizspriedumi un mūsu
sabiedrība arvien vairāk sāk
uzticēties atbalsta dienestiem,
mazinās vecāku bailes vērsties
pēc palīdzības pie psihologa,
logopēda vai speciālā pedagoga.
Lai nezaudētu šos ieguvumus,
kad projekta īstenošana un Centra darbības laiks būs noslēdzies,
jau šobrīd būtu jādomā par
iespēju nodrošināt kvalificētu
atbalsta
personālu
ikvienā
izglītības iestādē (arī pirmsskolas
izglītības iestādēs) uz vietas, kā
arī vismaz vienu skolotāja palīga
štata vienību katrā skolā.
Tie vecāki, kuri apmeklēja
semināru,
guva
bagātīgu
informāciju pārdomām, rosinošas
idejas jēgpilnai kopābūšanai ar
savu bērnu dažādās aktivitātēs,
ko īpaši uzsvēra Balvu novada
IIAC vadītāja Terēza Čudarkina.
Paldies visiem semināra
dalībniekiem par ieinteresētību
un līdzdalību mūsu bērnu
nākotnē!

Māmiņas ieinteresētas atbalstīt savus bērnus mācību procesā
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„Slīdonis 2013” – cauri sniegam, pretī uzvarai!

Slīdmodeļi un to vadītāji gatavi startam

Marta pirmajā svētdienā
jau ceturto gadu pēc kārtas
norisinājās pasākums „Slīdonis”.
Lai gan šogad laikapstākļi bija
visnotaļ ziemīgi, skatītāji bija
ieradušies par spīti sniegputenim
un aukstumam. Arī dalībnieku
skaits neatpalika no citu gadu
aktivitātes – šogad sacentās

septiņi slīdmobīļi.
Pasākumu vadīja divi aktīvi
un runātīgi jaunieši - Rinalds
Kindzulis un Raitis Vizulis, kas
atklāja „Slīdoni 2013” ar jautru
un skanīgu: „Hei, hei, hei!” Lai
kārtīgi iesildītu kalnu, pirmais
uzdevums bija masveida kalnā
skriešana, kur pirmie finišējušie

ieguva balvas – kafiju, bet visi
pārējie tika pie konfektēm.
Iespējas nopelnīt saldumus
„Slīdonī” bija daudz: konfektes
saņēma gan uzdevuma „Trāpi
ar piku pa limonādes bundžu!”
dalībnieki, gan tie, kas pavadīja
šo pasākuma dienu, braucot pa
kalnu ar ragaviņām. Pēc Balvu Bērnu un jauniešu centra
vadītājas Olitas Losevas uzrunas,
varēja sākties arī pašu slīdmobīļu
sacensības.
Ar pirmo kārtas numuru
startēja
braucamrīks
„Pretī
pavasarim” ar dalībniekiem
Kristeru un Viesturu, kas
drosmīgi un veiksmīgi sasniedza
finišu. Nākamie dalībnieki bija
Balvu Bērnu un jauniešu centra „Kalmārs” jaunieši Emīls
un Rinalds, kuru iespaidīgais
braucamrīks
„Mineta”gandrīz
nobrauca dažus skatītājus, bet,
par laimi, visi palika sveiki

un veseli. Trešais kārtas numurs bija visskaļākajam un
ātrākajam braucamrīkam –
Ērika Kanaviņa būvētajam un
vadītajam „Mocītim”. Viņš
izpelnījās visaugstāko žūrijas
novērtējumu – trīs desmitniekus! Arī pārējie „Slīdoņa”
dalībnieki izcēlās gan ar neparastiem braucamrīkiem, gan visnotaļ efektīgiem nosaukumiem:
„Šumahers”, „Tanki dubļus
nebaidās”, „Vecais zābaciņš”
un
„Reklāmas
bannerītis”.
Slīdmobīļa „Šumahers” vadītājs
Kristers Kacēns atklāja, ka tāds
nosaukums braucamrīkam tika
dots, tāpēc, ka tā ir formula, bet
slīdmobīļa būvēšanā lielākais
palīgs bija tētis.
Pēc visu dalībnieku nobraucieniem
pienāca
laiks
balsošanai. Šogad skatītāju
simpātiju ieguva slīdmobīlis
„Vecais zābaciņš”, kura veidotāji

Ēriks Kanaviņš ar savu 'Mocīti' pierādīja, ka ir ātrākais

šajā pasākumā piedalās jau otro
gadu. Uzņēmumu „Senda Dz” un
„Kukuramba” simpātiju balvas
tika piešķirtas „Mocītim”, „Balvu maiznieks” un Balvu picērijas
favorīti bija „Vecais zābaciņš”,
bet kafejnīca „Nāc un ēd!” savu
balvu atdeva slīdmobīlim „Minete”. Visi pārējie dalībnieki ieguva
BBJC balvas, ko bija sarūpējuši
atbalstītāji - Balvu Sporta skolas
peldbaseins un „Balvu bildes”.
Pasākuma „Slīdmobīlis 2013”
rīkotāji - Balvu Bērnu un jauniešu
centrs Ināras Frolovas, Olitas
Losevas un Ditas Niperes vārdā
saka lielu paldies „Kalmāra”
jauniešiem, uzņēmumam SIA
„Automs”, visiem atbalstītājiem
un dalībniekiem!
Kristīne Antonova,
BBJC jauniešu grupas
„Kalmārs” reportiere

Ar šo braucamrīku Kristers un Viesturs traucas pretī pavasarim

Vērtē dziedātāju sniegumu konkursā „Balsis”

Februāra pēdējā diena kopā
pulcināja mūzikas un dziesmu
draugus no Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
skolām. Kopā konkursā „Balsis”
piedalījās 11 vokālie ansambļi no

8 izglītības iestādēm. Konkursa
dalībnieki dziedāja 2 dziesmas
– obligāto – latviešu tautas dziesmu a cappella un otru – brīvas
izvēles dziesmu. Tā kā viens no
šī konkursa mērķiem ir vispusīgi

izvērtēt mazo mūzikas kolektīvu
sniegumu, žūrijā šogad strādāja
Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas direktore Marija Bukša,
mūzikas pedagoģes Rita Keiša
un Iluta Tihomirova. Konkursa
nolikums paredz, ka tālāk uz
reģionu var izvirzīt vienu vokālo
ansambli no katra novada, kas
saņēmis I pakāpes augstāko
punktu skaitu.
Konkursa 2. kārta notiks
15.martā Ludzā, kur Balvu novadu pārstāvēs Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis „Varbūt”
(vadītāja Linda Vītola), Rugāju
novadu – Rugāju novada vidusskolas
vokālais
ansamblis „Pustonis” (vadītāja Velga
Smoļaka) un Baltinavas novadu –
Baltinavas vidusskolas vokālais
ansamblis „Vērmelīte” (vadītāja
Aija Nagle).

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSA „BALSIS 2013”
vērtēšanas protokols

Nr.

Kolektīvs

Liene Akmeņkalne, Balvu pagasta jauktais vokālais ansamblis
„Malduguns”, vadītāja Gunta
Ripa un Tilžas pagasta kultūras
nama vokālais ansamblis „Rasa”,
vadītāja Rita Keiša.
Tāpat skatē piedalījās Rugāju
novada dāmu vokālais ansamblis, vadītāja A. Kukurāne,
Viļakas kultūras nama vokālais
sieviešu ansamblis „Cansone”,
vadītāja Ilona Bukša, Žīguru
kultūras nama vokālais ansamblis „Relako”, vadītāja Daiga
Elksnīte, Medņevas tautas nama

sieviešu vokālais ansamblis,
vadītāja Inita Raginska un Baltinavas novada Kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis,
vadītāja Marija Bukša.
Kolektīviem
pavadījumus
spēlēja koncertmeistari Ģirts
Ripa, Viktors Bormanis, Aldis
Prancāns, Jeļena Laicāne.
Kolektīvu sniegumu vērtēja
žūrija 3 cilvēku sastāvā: Roberts
Liepiņš - Alūksnes, Gulbenes un
Balvu koru apriņķa virsdiriģents,
Uldis Kokars - Rīgas kamerkora
„AVE SOL” mākslinieciskais

Dalībnieku
skaits

Jaunākā

12

Vadītājs

Vidējais
punktu
skaits

Pakāpe

32,5

II

35

II

43,8

I

Balvu novads
1.

Stacijas pamatskolas
1.-4.kl.meiteņu vok. ans.
2.
Bērzpils vidusskolas 1.5.kl. zēnu vok. ans.
3.
Tilžas vidusskolas
1.-4.kl.vok.ans.
4.
Balvu pamatskolas 5.6.kl.vok. ans.
5.
Balvu pamatskolas
4.-7.kl.(mazākumt.)
vok.ans.
6.
Tilžas vidusskolas vok. ans.
„Varbūt”
7.
Balvu Valsts ģimnāzijas
7.-11.kl. vok. ans.
8.
Bērzpils vidusskolas
8.-12.kl. meiteņu vok. ans.
Baltinavas novads
9.
Baltinavas vidusskolas 10.12.kl.vok. ans. „Vērmelīte”
Rugāju novads
10.
Rugāju novada vidusskolas
4.-8.kl.vok.ans. „Pustonis”
Viļakas novads
11.
Viduču pamatskolas
5.-9.kl.vok.ans.

Noskaidroti labākie vokālie ansambļi
23.februārī Balvu muižas
koncertzālē
notika
vokālo
ansambļu skate, kurā piedalījās
12 ansambļi no Viļakas, Balvu,
Baltinavas un Rugāju novadiem.
Balvu novadu pārstāvēja
Kubulu
jauktais
vokālais
ansamblis, vadītāja Anastasija
Ločmele, garīgo dziesmu ansamblis „Vakarblāzma”, vadītāja
Liene Akmeņkalne, Krišjāņu
un Bērzpils vokālie ansambļi,
vadītāja Daiga Griestiņa, Balvu
Kultūras un atpūtas centra jauktais ansamblis „Par to”, vadītāja

Vecuma
grupa

Aldis Laicāns

Jaunākā

12

Daiga Griestiņa

Jaunākā

16

Linda Vītola

Jaunākā

14

Gunta Ripa

34,3

II

Vidējā

10

Zoja Zaharova

36,5

II

Vidējā

10

Linda Vītola

46,1

Vidējā

13

Aija Nagle

40,8

I
(izvirzīts uz reģionu)
I

Vecākā

12

Daiga Griestiņa

35

II

Vecākā

14

Aija Nagle

46,3

I
(izvirzīts uz reģionu)

Vidējā

10

Velga Smoļaka

45,8

I
(izvirzīts uz reģionu)

Vidējā

12

Inita Raginska

36,6

II

vadītājs un Gulbenes novada
skolu virsdiriģents Jānis Baltiņš – Jāzepa Mediņa mūzikas
vidusskolas kordiriģentu nodaļas
vadītājs un Pierīgas novada koru
virsdiriģents.
1.pakāpes diplomu un iespēju
piedalīties II kārtā Latvijas
sieviešu vokālo ansambļu skatē
6.aprīlī Krāslavā vai 7.aprīlī
Gulbenē
ieguva
Medņevas
Tautas nama sieviešu vokālais
ansamblis, Baltinavas novada
Kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis, Kubulu jauktais

vokālais ansamblis, Rugāju novada dāmu vokālais ansamblis,
Tilžas pagasta kultūras nama
vokālais ansamblis „Rasa”,
Viļakas kultūras nama vokālais
sieviešu ansamblis „Cansone”.
I pakāpes diplomu ieguva
arī garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma” un Žīguru
kultūras nama vokālais ansamblis „Relako”, bet tie netika
izvirzīti II kārtai. Visi pārējie
ansambļi saņēma 2.pakāpes
diplomus. Apsveicam!
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Lazdulejā bauda ziemas priekus
2.martā Lazdulejas pagastā
notika
„Ģimeņu
sniegotā
diena”, kad uz kopīgām ziemas sporta spēlēm vienkopus
sanāca vairākas ģimenes. Tās
sacentās ragaviņu vilkšanā,
stafetē ar plēvēm, lēkšanu maisos, šļūkšanā no kalniņa, sniega
futbolā, kā arī noslēgumā tika
piedāvāts zīmēt sniegā. Pēc
rezultātu apkopošanas tika apbalvotas labākās ģimeņu komandas. Ģimenes bija apmierinātas
ar pasākumu un, tāpat kā jaunais
Lazdulejas pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Višņakovs, izteica cerību, ka nākamā gada
„Ģimeņu sniegotā diena” pulcēs
vēl vairāk dalībnieku.

Tētis Andrejs Sidorovičs rāda bērniem piemēru, kā pareizi braukt ar
ragaviņām, lai sanāktu ātrāk un jautrāk!

7.

Ģimenes apvienojas - Kuļšu komandai pievienojas Ervīns Keišs,
kas drosmīgi velk savu komandas biedru Deividu Kuļšu uz plēves.
Kopīgiem spēkiem šo stafeti viņi paveica pirmie!

Ģimeņu jaunākie dalībnieki skrēja ragaviņu distanci, ko visātrāk paveica Kuļšu ģimene
ar E. Keiša palīdzību, aiz sevis atstājot Keišu ģimeni, kurai piepalīdzēja K. Sidoroviča,
un Gabranovu ģimeni.
Keišu ģimene zīmē spilgtākās atmiņas no sporta spēlēm.

Iespēja pieteikt pretendentus Kultūras gada Balvu pareizticīgo baznīcai
balvai 2012
jauns priesteris
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde sadarbībā ar Balvu
Kultūras un atpūtas centru aicina iedzīvotājus izvērtēt jebkuras kultūras iestādes radošus
cilvēkus un aktivitātes un pieteikt Kultūras gada balvai 2012
"Mūsu lepnums".
Gada balvai var pieteikt jebkuras kultūras iestādes aktivitātes
vai darbiniekus - tautas/saieta/
kultūras namu, bibliotēku, muzeju, mūzikas un mākslas skolu,
privātpersonu un sabiedrisko
organizāciju, kas iepriekšējā
gadā nav saņēmis Gada bal-

vu konkrētajā nominācijā un
aizvadītā gada laikā kultūras
nozarē ir veicis kvalitatīvu,
radošu, mērķtiecīgu, novada
sabiedrībai nozīmīgu darbu.
Pieteiktās personas vai personu grupas var pretendēt uz
nominācijām:
* "Gada cilvēks kultūrā";
* "Gada pasākums"
(iekštelpās organizēti pasākumi,
konkursi, izstādes...);
* "Gada pasākums" (brīvdabā
organizēti pasākumi).
Pieteikuma anketa un Nolikums pieejams Balvu novada
pašvaldības mājaslapā www.bal-

vi.lv ,Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Balvu Kultūras un
atpūtas centrā, Balvu centrālajā
bibliotēkā, pie Tautas namu un
Saieta namu vadītājiem un pagastu pārvaldēs.
Aizpildītas pieteikuma anketas jāiesniedz līdz 2013.
gada 8.martam Balvu novada
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldē (Sporta ielā 1) vai pie
pagastu kultūras darba organizatoriem.
Sīkāka informācija pa tālruni
29101873.

„Mūsu spārnotie draugi” būs apskatāmi Balvu
centrālajā bibliotēkā
8.martā plkst.12.50 Balvu
centrālajā bibliotēkā tiks atklāta
Nikolaja Gorkina fotoizstāde
„Mūsu spārnotie draugi”, kurā
būs iespēja tikties ar darbu autoru un piedalīties sarunās par
putniem!
Nikolajs
Gorkins
ir
pensionēts skolotājs, diplomēts
amatieru kinorežisors, fotogrāfs,
kura darbu izstādes rīkotas gan
Balvos, gan Gulbenē. Piedalījies
tematiskajās foto izstādēs Valsts
Dabas muzejā.
Mākslinieks
fotografējot
cenšas ikdienas apkārtējā dzīvē
atrast neparasto un skaisto. Patīk
fotografēt dabu, putnus un citas dzīvas radības. Mīlestība
uz putniem parādījusies tad,

kad sākuši dzīvot meža malā.
Pavasarī mežs modās jau trijos
naktī. Tādu izdevību nevarēja
palaist garām. Tāpēc pirmo brīvo
rītu devās uz mežu fotografēt.
Bez rezultāta! Mežs ir putnu mājas un tik vienkārši tos
ieraudzīt nevar. Tad sapratis,
ka jādara tā, lai putni nāktu pie
viņa paši. Ierīkojis ziemas barotavu uz sava balkona. Atsaucība
no meža iemītnieku puses bija
liela. Rezultāti neizpalika. Drīz
vien tapa fotouzņēmumu sērija
no putnu ikdienas dzīves. Pa
šiem gadiem „putnu ēdnīcu”
apmeklējušas vairāk kā 10 putnu sugas. Tik daudz „nomedīt”
brīvā dabā nevarētu. Sarunās ar
bērniem secinājis, ka lielākā daļa

no viņiem nevar atpazīt putnus,
kas dzīvo mūsu tuvumā.
Viņiem arī veltīta šī izstāde.

Ar Visaugstisvētītā Rīgas
un visas Latvijas Metropolīta
Aleksandra 2013. gada 3.
marta rīkojumu priesteris Sergijs Tihomirovs tika atbrīvots
no Liepājas Sv. Nikolaja
Jūras katedrāles štata klēriķa
pienākumu pildīšanas un iecelts
par jaunceļamās Balvu Dievmātes

Aizmigšanas baznīcas pārzini.
5.martā
priesteris
Sergijs Tihomirovs un Latvijas
Pareizticīgās
Baznīcas
Sinodes sekretārs igumens Jānis
(Sičevskis) ieradās Balvos, lai
iepazītos ar baznīcas draudzes
valdi un Balvu novada domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski.

Palīdzēsim meža dzīvniekiem!
Aukstums un dziļās sniega
kupenas ir smags pārbaudījums
meža dzīvniekiem, kuriem ziemas mēnešos piekļuve barībai
var būt sevišķi apgrūtināta.
Visgrūtāk meža iemītniekiem
klājas tieši februārī un martā, kad
barības dabā ir maz un tā ir grūti
pieejama. Ikviens var palīdzēt
meža dzīvniekiem pārvarēt bargos laikapstākļus, pareizi tos
piebarojot-nekaitējot
pašiem
dzīvniekiem
un
nenodarot
postījumus mežaudzēm.
Meža
dzīvniekus
ieteicams barot ar sienu un
sulīgu skābbarību, piemēram,
burkāniem, kāļiem, bietēm,
āboliem, kartupeļiem, ko novie-

tot speciāli izveidotās silēs, jo
likt to uz zemes nav ieteicams.
Jāatceras, ka barība ir jāizņem
no iepakojuma papīra vai plastmasas. Barotavas vēlams izvietot sausās vietās, ne ilggadīgajās
ganībās, iespējami tālāk no
jaunaudzēm vai lauksaimniecībā
izmantojamajām zemēm. Noteikti jāatceras, ka uzsāktā barošana
jāturpina visu ziemu.
Šajā laikā meža dzīvnieki
arvien biežāk pārvietojas gar
ceļmalām, meklējot barību. To
organismā trūkst sāls, tādēļ ziemas apstākļos tie meklē sāli uz
ceļa braucamās daļas, līdz ar to
arī autovadītājiem jābūt īpaši
uzmanīgiem.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra
lēmumu (prot. Nr.2, 12.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2013.gada 14.februārī

								

Nr.8/2013

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ AR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI APLIEK VIDI
DEGRADĒJOŠAS, SAGRUVUŠAS VAI CILVĒKU DROŠĪBU APDRAUDOŠAS BŪVES
BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Balvu novada (turpmāk – pašvaldība)
administratīvajā teritorijā tiek
klasificētas vidi degradējošas
būves, sagruvušas būves un
cilvēku drošību apdraudošas
būves, kuras apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmēram no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības.
2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
nodrošināt vizuāli pievilcīgu
un sakārtotu vidi, kas neapdraud Balvu novada iedzīvotāju
drošību, kā arī nosaka būvju
īpašnieka, valdītāja vai lietotāja
pienākumu
uzturēt
būves
atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
3. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:
3.1. sagruvusi būve – ēka
vai būve, kas cietusi stihiskas
nelaimes vai avārijas rezultātā
(t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.),
īpašnieka, valdītāja vai lietotāja
darbības vai bezdarbības dēļ
tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas
nesošās konstrukcijas, tā nav
izmantojama un atjaunojama
iepriekš paredzētajai funkcijai;
3.2. vidi degradējoša būve –
ēka vai būve, kas atbilst vienam
no šādiem kritērijiem:
3.2.1.
cietusi
stihiskas
nelaimes vai avārijas rezultātā
(t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.)
atjaunojama iepriekš paredzētajai
funkcijai ēka vai būve, kas gada
laikā nav atjaunota;
3.2.2. īpašnieka, valdītāja vai
lietotāja darbības vai bezdarbības
dēļ ēka vai būve vizuāli zaudējusi
savu sākotnējo izskatu un
negatīvi ietekmē novada ainavu;
3.2.3. pamesta būvniecības
stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai nav veikta

konservācija un tā ir pieejama
nepiederošām personām.
3.3.
cilvēku
drošību
apdraudoša ēka vai būve – ēka
vai būve, kurai trūkst nosedzošu
konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības
stadijā un nav nodrošināta pret
nepiederošu personu iekļūšanu
tajā vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist,
apgāzties vai iebrukt, tādējādi
radot apdraudējumu cilvēku
dzīvībai un/vai veselībai;
3.4. būvei piekritīga zeme –
apbūves zemes gabals vai zeme
zem būvēm saskaņā ar zemes
vienības robežu plānu.
II. Būvju klasificēšana
4.
Pašvaldības
vidi
degradējošu ēku (būvju) un
nekoptu teritoriju apzināšanu
veic Balvu novada pašvaldības
Būvvalde (turpmāk tekstā –
Būvvalde):
4.1. sagatavo atzinumu,
kurā fiksē vidi degradējošās,
sagruvušās un cilvēku drošību
apdraudošās būves;
4.2.
veic
šo
būvju
fotofiksāciju;
4.3. pieņem lēmumu par
fiksēto
būvju
klasificēšanu
atbilstoši šo noteikumu 2.punktam.
5.
Būvvalde
izsniedz
īpašniekam sēdes izrakstu, kurā
norāda pārbaudāmās būves
vispārējo
vizuālo
stāvokli,
priekšlikumus būves, teritorijas
savešanai pienācīgā kārtībā, šo
darbu izpildes termiņu.
6. Pēc Būvvaldes sēdes protokola izraksta saņemšanas
būves īpašniekam, valdītājam un
lietotājam ir pienākums atzinumā
noteiktajā termiņā sakārtot būvi.
7. Pēc
noteiktā termiņa
Būvvalde veic atkārtotu būves
pārbaudi un, pēc atkārtotās
pārbaudes rezultātu izvērtēšanas,
pieņem lēmumu (turpmāk tekstā –

lēmums) par būves klasificēšanu
par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi.
III. Nekustamā īpašuma
nodokļa likmes piemērošana
8. Pēc lēmuma stāšanās spēkā,
Būvvalde to iesniedz Balvu novada pašvaldības Centralizētajai
grāmatvedībai (turpmāk tekstā
- Grāmatvedība) nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķināšanai.
9. Pamatojoties uz lēmumu,
Grāmatvedība
piemēro
konkrētajām būvēm nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk
minētās kadastrālās vērtības
- no būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības vai arī
būves kadastrālās vērtības, sākot
ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas attiecīgajā būvju
kategorijā.
10. Maksāšanas paziņojumu
par būvi, kas klasificēta kā
vidi degradējoša, sagruvusi vai
cilvēku drošību apdraudoša,
pašvaldības
Grāmatvedība
nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad
lēmums par būves klasificēšanu
attiecīgajā kategorijā ir kļuvis
neapstrīdams vai ir beidzies
termiņš
augstākās
iestādes
izdotā administratīvā akta, ar
kuru atstāts spēkā sākotnējais
lēmums, pārsūdzēšanai un tas
nav pārsūdzēts.
11. Nekustamā īpašuma
nodokļa pārrēķinu par būvi
likumā “Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteiktajā kārtībā veic,
sākot ar nākamo mēnesi pēc
lēmuma par šo saistošo noteikumu minētā būves statusa
atcelšanu stāšanās spēkā.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība
12. Būvvaldes lēmumu par
būves klasificēšanu par vidi

degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu
būvi var apstrīdēt Balvu novada
pašvaldības Administratīvo aktu
strīdu komisijā.
13. Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu
strīdu komisijas lēmumu par
pašvaldības Būvvaldes lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvajā

rajona tiesā.
V. Noslēguma jautājums
14. Šie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā
“Balvu Novada
Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs				

A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra
lēmumam (prot. Nr.2, 12.§)

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

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2013 “Par kārtību, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves Balvu novadā” projektu
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 1.4daļa
paredz pašvaldībām tiesības līdz pirmstaksācijas gada
1.oktobrim pieņemt saistošos noteikumus par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi līdz 3
procentu apmēram no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības - no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai
arī būves kadastrālās vērtības. Lai šos objektus apliktu ar
paaugstinātu nodokļa likmi, ir nepieciešams noteikt kārtību,
kā noteikt šāda veida objektu.
Saistošie noteikumi "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
apdraudošas būves" nosaka kārtību, kādā ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku apdraudošas būves.
Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
apdraudošas būves, var paredzēt, ka ir iespējami papildus
ieņēmumi pašvaldības budžetā, kuru šobrīd nevar
aprēķināt.

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

Varētu ietekmēt pozitīvi, jo sakārtojot vidi degradējošos
objektus iespējama pakalpojumu apjoma palielināšanās
(objektu sakārtošanai).

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad jauniešiem būs
iespēja piedalīties Valsts Lauku
tīkla pasākumā „Atbalsts lauku
jauniešiem
uzņēmējdarbības
veicināšanai”.
Pasākumu šogad īstenos nu
jau piecpadsmit SIA „Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” (turpmāk – LLKC)
reģionālās nodaļas – Alūksne,
Balvi, Cēsis, Daugavpils, Jelgava,
Jēkabpils,
Krāslava,
Kuldīga, Limbaži, Madona,
Ogre, Rēzekne /Ludza, Saldus,
Tukums un Valmiera.
Pasākuma
mērķis
ir

lauku jauniešu aktivizēšana
un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā
dzīvē, un tajā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18
līdz 30 gadiem, kuri vēlas
mācīties un uzsākt vai attīstīt
savu uzņēmējdarbību laukos,
kā arī darboties lauku attīstībā
vai tās sabiedriskās dzīves
pilnveidošanā, īstenojot savas
idejas.
Dalībai pasākumā var pieteikties līdz 15.martam SIA
LLKC Balvu nodaļā, Brīvības
ielā 46a, Balvos 1.stāvā pie
uzņēmējdarbības konsultantes

Lienes Ivanovas vai zvanot pa
tālruņiem 64521058, 29103683,
kā arī elektroniski: Liene.Ivanova@llkc.lv.
Jauniešiem dalība pasākumā
ir bez maksas.
Pasākuma ietvaros paredzēts
organizēt informatīvo dienu,
mācības, individuālo sadarbību,
pieredzes apmaiņas braucienu
un konkursu „Laukiem būt!”.
Piedaloties konkursā, ir iespēja
iegūt naudas balvu sava biznesa
uzsākšanai.
2012.
gadā
pasākumu
īstenoja desmit LLKC reģionālās
nodaļas – Alūksne, Balvi, Cēsis,

Jelgava, Krāslava, Limbaži,
Ogre, Rēzekne/Ludza, Saldus
un Tukums. Pagājušajā gadā
mācībās piedalījās un veiksmīgi
tās pabeidza kopā 91 jaunietis.
Mācību laikā viņi ar dažādām
radošām metodēm individuāli
un diskusijās izdomāja savas biznesa un projektu idejas,
kuras paši vēlētos īstenot laukos. Idejas bija saistītas gan ar
lauksaimniecības
uzņēmumu
dibināšanu, gan dažādu sabiedrisko aktivitāšu veicināšanu.
Sagatavotos ideju attīstības
plānus mācībās un individuālajās
konsultācijās jaunieši gatavoja

gan iesniegšanai konkursam
“Laukiem būt!”, gan Lauku atbalsta dienestā un bankās atbalsta saņemšanai, lai iecerēto
varētu realizēt. Patīkami, ka
daudziem tas arī ir izdevies!
Jauniešu projekta dalībnieku
atziņas par mācībām:
•
palīdz sakārtot domas, parāda ceļu, palīdz
saprast kā rīkoties, kā uzsākt
uzņēmējdarbību,
kur
ņemt
naudu.
•
projektā iesaistīti jauni
speciālisti – jauniešiem vieglāk
savstarpēji komunicēt, uzticēties.

2
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185,
mājas lapa: www.balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 7.marts

9.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2013.gada 14.februārī

								

Nr.9/2013

PAR ĒKU NUMERĀCIJAS ZĪMJU UN IELU (LAUKUMU) NOSAUKUMU NORĀŽU
IZVIETOŠANU BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
15.panta pirmās daļas 2.punktu,43.panta pirmās daļas 5.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie
noteikumi
nosaka ēku numerācijas zīmju
un ielu (laukumu) nosaukumu
norāžu (turpmāk – norādes) dizainu un izvietošanas kārtību
Balvu novada administratīvajā
teritorijā.
2. Saskaņā ar šiem noteikumiem uz ēku fasādēm, žogiem
vai atsevišķiem stabiem tiek izvietotas norādes.
3. Par norāžu izvietošanu
un uzturēšanu atbilstoši šiem
noteikumiem
ir
atbildīgs
ēkas īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs, vai dzīvokļu īpašnieku
sabiedrības valde, ja ir izveidota
dzīvokļu īpašnieku biedrība,
vai
daudzdzīvokļu
mājas
pārvaldnieks, ja daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesības nav pārņemtas.
4. Ielu (laukumu) nosaukumu norādes maģistrālo un
pilsētas ielu krustojumos uzstāda
un uztur kārtībā Balvu novada
pašvaldība.
5. Privātpersonas var izvietot ielu (laukumu) nosaukumu

norādes, pirms to uzstādīšanas
saskaņojot norādes dizainu un
izvietošanas vietu ar Būvvaldes
vadītāju.
6. Norādēm jābūt labā
tehniskā un vizuālā stāvoklī, ar
skaidri salasāmiem uzrakstiem,
tās nedrīkst būt deformētas,
sarūsējušas vai citādi bojātas.
7. Norādes nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem,
kolonnām, apmalēm un citām
arhitektoniskām detaļām.
8. Norādēm jāatbilst paraugiem, kas norādīti šo noteikumu pielikumā.
II Ēku numerācijas zīmju
izvietošanas kārtība un dizaina
prasības
9. Pie katras ēkas, kurai
piešķirta adrese, jābūt vismaz
vienai ēkas numerācijas zīmei,
kas izvietojama uz ēkas ielas
fasādes.
10. Ēku numerācijas zīme
izvietojama 2,5 – 3 m augstumā
(augšējā mala) no zemes, 15 - 40
cm attālumā no ēkas stūra.
11. Ja
ēka
atrodas

iekškvartālā, ēkas numerācijas
zīme izvie-tojama uz ēkas
fasādes, kura redzama no ielas
saistībā ar kuru tika piešķirta
adrese.
12. Ja ēkas fasādes vērstas
pret vairākām ielām, ēkas
numerācijas zīme izvietojama
uz tās fasādes, kas vērsta pret
ielu saistībā ar kuru tika piešķirta
adrese.
13. Ja ēka atrodas atstatu
no ielas – dārzā vai pagalmā,
ēkas numerācijas zīme izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba, kura dizains un izvietojums
saskaņojams Būvvaldē.
14. Ja ēkas sarežģītais
arhitektoniskais
veidojums
vai citi apstākļi apgrūtina ēkas
numerācijas zīmes izvietošanu,
tad to izdara atsevišķi, saskaņojot
ar Būvvaldi.
15. Ēku numura zīmes
pamatā izmantojama sarkanā
krāsa – pantons PURPURS
186C, ar atstarojošiem uzrakstiem baltā krāsā. Uz zīmes jābūt
norādītam ielas nosaukumam un
ēkas numuram. Pēc nekustamā
īpašuma īpašnieka ieskatiem

PIELIKUMS
Balvu novada pašvaldības
PIELIKUMS
2013.gada 14.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 Balvu novada pašvaldības
„Par ēku numerācijas
un ielu (laukumu)
2013.gadazīmju
14.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013
nosaukumu norāžu izvietošanu
novadā”
„ParBalvu
ēku numerācijas
zīmju un ielu (laukumu)

uz numura zīmes var norādīt
īpašnieka uzvārdu vai īpašuma
statusu.
16. Ēku numerācijas zīmju
izmēri: 300 x 240 (+ - 20) mm;
17. Uz ēkas numerācijas
zīmes valsts valodā norādāma
šāda informācija:
17.1. ielas (laukuma) nosaukums (pilni vārdi bez
saīsinājumiem),
17.2. numurs,
17.3. ēkas piederība:
17.3.1.
konkretizējot
īpašnieka personu, norāda ēkas
īpašnieka vārda pirmo burtu un
uzvārdu vai juridiskas personas
nosaukumu atbilstoši ierakstam
zemesgrāmatā;
17.3.2.
konkretizējot
īpašuma piederību norādot, kā
privātīpašums,
kopīpašums,
pašvaldības īpašums vai valsts
īpašums;
17.3.3.
nekonkretizējot īpašnieka personu, atstāt bez jebkādas norādes
par ēkas piederību vai īpašnieku.

18. Ja
mainās
ēkas
piederība, tad viena mēneša
laikā no īpašuma nostiprināšanas
zemesgrāmatā numerācijas zīmē
jānomaina informācija.
III
Administratīvā
atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
19. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība – tiek
izteikts brīdinājums.
20. A d m i n i s t r a t ī v a i s
sods neatbrīvo šo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma
novēršanas.
IV Noslēguma jautājums
21. Balvu pilsētā un Balvu novada ciemos esošās ēku
numerācijas zīmes, kas neatbilst
šajos noteikumos norādītajām
prasībām, un ielu (laukumu) nosaukumu norādes nomaināmas
un
izvietojamas
atbilstoši
prasībām līdz 2015.gada 31.decembrim.

Domes priekšsēdētājs				

A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra
lēmumam (prot. Nr.2, 13.§)

nosaukumu norāžu izvietošanu Balvu novadā”

Ēku numerācijas zīmes paraugs

Ēku numerācijas zīmes paraugs

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

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2013 “Par ēku numerācijas zīmju
un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Balvu novadā” projektu

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta
pirmās daļas 5. punktu.
Balvu novada pašvaldībā nav izstrādāta vienota kārtība, kādā
izvieto ēku numerācijas zīmes un ielu (nosaukumu) norādes
Balvu novadā. Šāda tiesiska regulējuma neesamība var radīt
situāciju, ka fiziskām un juridiskām personām netiek sniegta
savlaicīgi nepieciešamā informācija un netiek nodrošināta
estētiski kvalitatīvu un informatīvi saprotamu norāžu
izvietošana, kas ļautu ērti orientēties Balvu pilsētā un ciemos
un vajadzības gadījumā ātri atrast un identificēt nepieciešamos
namīpašumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi reglamentē ēku numerācijas zīmju un ielu
(laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu un uzturēšanas
kārtību Balvu novada administratīvajā teritorijā. Tiek noteikts
pārejas periods - līdz 2015.gada 31.decembrim nomainīt ēku
numerācijas zīmes atbilstoši saistošo noteikumu prasībām un
izvietot ielu (laukumu) nosaukumu norādes.

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

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Budžeta izdevumus nedaudz palielinās, jo numerācijas zīmju
un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošana tiks īstenota
pakāpeniski.
Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju
ietvaros.
Varētu ietekmēt pozitīvi, jo sakārtojot norādes iespējama
pakalpojumu apjoma palielināšanās (objektu sakārtošanai).
Administratīvās procedūras netiek mainītas. Administratīvo
pārkāpumu lietas izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Balvu
novada pašvaldībā. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo
institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
Normatīvais akts tiks publicēts Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā
internetā un Balvu novada pašvaldības mājaslapā internetā.
Nav
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“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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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra
lēmumu (prot. Nr.2, 70.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 14.februārī

Balvos

Nr.13/2013

GROZĪJUMS 2011.GADA 20.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3/2011 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTO PAKALPOJUMU
CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļām

Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu
cenrādi” (turpmāk – noteikumi) šādu grozījumu:
Noteikumu pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
Pielikumā: Balvu novada pašvaldības aģentūras „San – tex” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis uz 6 lapām.
Domes priekšsēdētājs 					
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PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2013
„Grozījums 2011.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3/2011
“Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi””
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTO MAKSAS
PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Nr.
P.k.

Pakalpojums

Vienība

1.25.
1.26.

izmaksas („SAN-TEX”-objekts-NAI„SAN-TEX”)
Avārijas brigāde (ūdensvadakanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvads-kanal.)
pakalpojumi (4 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvadakanalizācija) pakalpojumi (5 cilvēki)
Ierīce”COBRA”izmantošana

h

12.48

2.62

15.10

h

15.27

3.21

18.48

h

18.05

3.79

21.84

1
operācija
h
h

44.70

9.39

54.09

0,52
0,72

2.98
4,14

2,37

13.66

2,32
1,50
2.67

13.37
8.64
15.37

0.04

0.25

1.66

9.59

0.05

0.29

0,67
1,78
1,42
3,75

3,84
10.27
8.18
21.62

0,10

0,59

0,59
0,51
0.64
1.21
1,79

3.40
2,96
3.70
6.98
10.33

1,94
2,72

11.17
15.66

1,90
2.62

10.97
15.08

1,55

8.94

2.29

13.20

3.14

18.09

2,70

15.58

2,71

15.63

0,41
1,77
2,63

2,38
10.22
15.15

2.20

12.67

2.12
2,98

12.24
17.17

2,55

14.70

2.18
3.03

12.54
17.47

2,60

15.00

2.20

12.70

3.06

17.62

2,63

15.17

4.04
4.68

23.28
26.98

4.36

25.14

2.18

12.54

2.96

17.04

2,57

14.79

2.31

13.32

1.27. Elektriķa pakalpojumi
2,46
1.28. Elektriķa pakalpojumi (siltummezglu
3,42
apkalpošana)
1.29. Mobilās vienības (santehniķis,
h
11.29
metinātājs) pakalpojumi
1.30. Siltummaiņa skalošana
h
11.05
1.31. Traktora T-16 izmantošana
h
7.14
1.32. Automašīnas VW TRANSPORTER
h
12.70
izmantošana
1.33. Automašīnas VW TRANSPORTER
km
0.21
transporta izmantošana
1.34. Kravas furgona VW TRANSPORTER
h
7.93
izmantošana
1.35. Kravas furgona VW TRANSPORTER
km
0.24
transporta izmantošana
2. Remontceltniecības darbi
2.1. Galdnieka, celtnieka pakalpojumi
h
3.17
2.2. Traktora T-25 izmantošana
h
8.49
2.3. Blietētāja BOMAG izmantošana
h
6.76
3
2.4. Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC
h
17.87
izmantošana
2.5. Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC
km
0,49
transporta izmaksas
3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
3.1. Strādnieka pakalpojumi
h
2,81
3.2. Sētnieka pakalpojumi
h
2,45
3.3. Traktorista (strādnieka) pakalpojumi
h
3.06
3.4. Zāliena pļaušana ar trimmeri
h
5.77
3.5. Zāliena pļaušana ar trimmeri svētku
h
8.54
dienās, brīvdienās, virsstundās
3.6. Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
h
9.23
3.7. Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
h
12.94
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
3.8. Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu
h
9.07
3.9. Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu
h
12.46
svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
3.10. Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
h
7.39
pakalpojumu izmantošana
3.11. Traktora Belarus MK320MK
h
10.91
izmantošana
3.12. Traktora Belarus MK320MK
h
14.95
izmantošana svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās
3.13. Traktora Belarus MK320 izmantošana
h
12.88
ar piekabi
3.14. Traktora Belarus MK320 izmantošana
h
12.92
nakts stundās
3.15. Piekabes noma
h
1,97
3.16. Traktora T-25 izmantošana
h
8.45
3.17. Traktora T-25 izmantošana svētku
h
12.52
dienās, brīvdienās ,virsstundās
3.18. Traktora T-25 izmantošana nakts
h
10.47
stundās
3.19. Traktora JUMZ izmantošana
h
10.12
3.20. Traktora JUMZ izmantošana svētku
h
14.19
dienās, brīvdienās, virsstundās
3.21. Traktora JUMZ izmantošana nakts
h
12.15
stundās
3.22. Traktora MTZ 80 izmantošana
h
10.36
3.23. Traktora MTZ 80 izmantošana svētku
h
14.44
dienās, brīvdienās, virsstundās
3.24. Traktora MTZ 80 izmantošana nakts
h
12.40
stundās
3.25. Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
h
10.50
tīrīšanai
3.26. Traktora MTZ 80 izmantošana sniega 4
h
14.56
tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
3.27. Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
h
12.54
tīrīšanai nakts stundās
3.28. Greidera DZ143 izmantošana
h
19.24
3.29. Greidera DZ143 izmantošana svētku
h
22.30
dienās, brīvdienās, virsstundā
3.30. Greidera DZ143 izmantošana nakts
h
20.78
stundās
3.31. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
10.36
izmantošana sniega tīrīšanai
3.32. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
14.08
izmantošana sniega tīrīšanai svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
3.33. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
12.22
izmantošana sniega tīrīšanai nakts
stundās
3.34. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
11.01
izmantošana smilts kaisīšanai

Cena
PVN
Kopējā
(Ls) bez
21%
summa
PVN
ar PVN
1. Santehniskie remontdarbi, elektroremontdarbi
1.1. Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez
gab.
8.22
1.73
9.95
izlietnes noņemšanas
1.2. Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar
gab.
13.12
2.75
15.87
izlietnes noņemšanu
1.3. Ūdens maisītāja nomaiņa
gab.
8.22
1.73
9.95
vannai/dušai/izlietnei
1.4. Izlietnes nomaiņa
gab.
13.12
2.75
15.87
1.5. Klozetpoda nomaiņa
gab.
15.56
3.27
18.83
1.6. Skalojamā trauka nomaiņa
gab.
10.67
2,24
12.91
1.7. Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa
gab.
3.67
0.77
4.44
1.8. Vannas nomaiņa(Sarežģītības gadījumā
gab.
27.79
5.84
33.63
, atkarībā no vannas novietojuma,
pielietot koef. 1.5, saskaņojot ar
pasūtītāju)
1.9. Ūdens padeves noslēgšana un
viena vieta
8.22
1,73
9.95
pieslēgšana
1.10. Ūdens padeves noslēgšana un
divas
10.67
2,24
12.91
pieslēgšana
vietas
1.11. Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
gab.
7,86
1,65
9.51
metroloģiskās pārbaudes
1.12. Esošā ūdens skaitītāja demontāža un
gab.
12,34
2,59
14.93
jauna montāža
1.13. Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
gab.
1,21
0,25
1,46
1.14. Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez
gab.
7,59
1,59
9,18
materiāliem
1.15. Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
gab.
17,86
3,75
21,61
materiāliem
1.16. Santehniķa pakalpojumi
h
2,45
0,51
2,96
tvertne
16.31
3.43
19.74
1.17. Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m3,fiziskām personām(sausā
tualete, savācējakas utt.,) ,viena reize
līdz 3m3
1.18. Asenizācijas mašīna, objekta
tvertne
14.22
2.99
17.21
2
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m3,fiziskām personām(sausā
tualete, savācējakas utt.,) divas un
vairāk reizes slēdzot līgumu
1.19. Asenizācijas mašīna, objekta
tvertne
16.85
3,54
20.39
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
3
līdz 3 m , juridiskām personām (sausā
tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā
kanalizācija utt.)
1.20. Asenizācijas mašīna, objekta
Tvertne
32.62
6.85
39.47
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m3,juridiskām personām
3.35. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
saimnieciski fekālā kanalizācija ar
izmantošana smilts kaisīšanai svētku
taukvielu, naftas produktu piemaisījumu
dienās, brīvdienās, virsstundās
utt.
3.36. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
1.21. Asenizācijas mašīna, objekta
tvertne
9.88
2.07
11.95
izmantošana smilts kaisīšanai nakts
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
stundās
līdz 3m3 ūdens
3.37. Ekskavatora FIAT HITACHI
1.22. Asenizācijas mašīnas transporta
km
0,43
0,09
0,52
izmantošana
izmaksas („SAN-TEX”-objekts-NAI3.38. Ekskavatora FIAT HITACHI
„SAN-TEX”)
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
1.23. Avārijas brigāde (ūdensvadah
12.48
2.62
15.10
virsstundās
kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)
1.24. Avārijas brigāde (ūdensvads-kanal.)
h
15.27
3.21
18.48
3.39. Ekskavatora FIAT HITACHI
pakalpojumi (4 cilvēki)
izmantošana nakts stundās
1.25. Avārijas brigāde (ūdensvadah
18.05
3.79
21.84
3.40. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
“Balvukanalizācija)
Novada pakalpojumi
Ziņas”: Bērzpils
t.: 64522830, 29275166,
(5 cilvēki)iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv,
izmantošana
1.26. Ierīce”COBRA”izmantošana
1
44.70
9.39
54.09
3.41. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
operācija
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
1.27. Elektriķa pakalpojumi
h
2,46
0,52
2.98
virsstundās
1.28. Elektriķa pakalpojumi (siltummezglu
h
3,42
0,72
4,14
3.42. Traktora MTZ-80 (zemes griezēja)
apkalpošana)
izmantošana nakts stundās
1.29. Mobilās vienības (santehniķis,
h
11.29
2,37
13.66

h

14.72

3.09

17.81

h

12.86

2.70

15.56

h

12.93

2.71

15.64

h

17.00

3.57

20.57

h

14.96

3.14

18.10

h

13.66

2.87

16.53

h

13.88

2,91

16.79

h

12.36

2.60

14.96

27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

izmantošana
3.38. Ekskavatora FIAT HITACHI
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
3.39. Ekskavatora FIAT HITACHI
izmantošana nakts stundās
3.40. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
izmantošana
3.41. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
3.42. Traktora MTZ-80 (zemes griezēja)
izmantošana nakts stundās
3.43. Traktora JUMZ (ekskavators)
izmantošana
3.44. Traktora JUMZ (ekskavatora)
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

3.45. Traktora JUMZ (ekskavatora)
izmantošana nakts stundās
3.46. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR 5
izmantošana
3.47. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana svētku un brīvdienas
virsstundas
3.48. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana nakts stundās
3.49. Lapu savācēja VD/18-180 izmantošana

h

17.00

3.57

20.57

h

14.96

3.14

18.10

h

13.66

2.87

16.53

h

13.88

2,91

16.79

h

12.36

2.60

14.96

h

10.44

2.19

12.63

h

14.50

3.04

17.54

h

12.46

2.62

15.08

h

11.29

2.37

13.66

h

15.35

3.22

18.57

h

13.30

2.79

16.09

h

9.45

1.98

11.43

2.17

12.53

3.12

17.99

2.66

15.31

3.50. Mini ekskavatora JCB 8014
h
10.36
izmantošana
3.51. Mini ekskavatora JCB 8014
h
14.87
izmantošana svētku, brīvdienas un
virsstundas
3.52. Mini ekskavatora JCB 8014
h
12.65
izmantošana nakts stundas
4. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
4.1. Kapsētas pārzines pakalpojumi
h
2,45
4.2. Apbedīšanas piederumu noma (dvieļi,
kompl.
2,82
lāpstas utt.) bēru ceremonijas laikā
4.3. Kapa dēļu izmantošana bēru
kompl.
1,87
ceremonijas laikā
4.4. Kapličas izmantošana bēru ceremonijas
diennakts
2,73
laikā
4.5. Kapličas izmantošana pārējās dienās
diennakts
1,36
4.6. Svečturu izmantošana
kompl.
1,12
4.7. Inventāra novākšana un kapa vietas
gab.
4,89
teritorijas uzkopšana
5. Citi pakalpojumi
5.1. Tehnisko noteikumu sagatavošana un
gab.
4.13
izsniegšana fiziskām personām
5.2. Tehnisko noteikumu sagatavošana un
gab.
8.27
izsniegšana juridiskām personām
5.3. Izziņu sagatavošana un izsniegšana
gab.
0.41
5.4. Pārvietojamo tualešu kabīņu
1 gab.
33.64
apkalpošanas izmaksa
5.5. Pārvietojamo tualešu kabīņu
2 gab.
41.64
apkalpošanas izmaksas
5.6. Pārvietojamo tualešu kabīņu
3 gab.
58.86
apkalpošanas izmaksas
5.7. Pārvietojamo tualešu kabīņu
4 gab.
67.64
apkalpošanas izmaksas
5.8. Pārvietojamo tualešu kabīņu
5 gab.
85.69
5.10. Vienas
kabīnes noma
1diennakts
4.96
apkalpošanas izmaksas
Par
katru
nākošu
diennakti
kabīņu
noma
vasara
4.13
5.9. Pārvietojamo tualešu kabīņu
6 gab.
93.65
ziema
2.48
apkalpošanas izmaksas
5.11.
izmantošana
km
0.21
5.10. Kabīņu
Vienas kabīnes
nomaārpus pilsētas
1diennakts
4.96
Par katru nākošu diennakti kabīņu noma6
vasara
4.13
ziema
2.48
5.11. Kabīņu izmantošana ārpus pilsētas
km
0.21

0,51
0,59

2,96
3,41

0,39

2,26

0,57

3,30

0,29
0,23
1.03

1,65
1,35
5,92

0.87

5.00

1.73

10.00

0.09
7.06

0.50
40.70

8.74

50.38

12.36

71.22

14.20

81.84

18.00
1.04
0.87
19.67
0.52
0.04
1.04

103.69
6.00
5.00
113.32
3.00
0.25
6.00

0.87
0.52
0.04

5.00
3.00
0.25

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gadaA.Kazinovskis
14.februāra
lēmumam (prot. Nr.2, 70.§)

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.13/2013
„Grozījums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 “Par Balvu novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektu

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

11.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra
lēmumu (prot. Nr.2, 56.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2013.gada 14.februārī

Nr.11/2013

GROZĪJUMS 2010.GADA 11.MARTA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.3 “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBU BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo viens prim un trešo daļu

Izdarīt
grozījumu
un
papildināt
Balvu
novada
pašvaldības 2010.gada 11.marta
saistošo noteikumu Nr.3 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu
piešķiršanas
kārtību
Balvu
novadā”
2.nodaļu „Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi” ar 2.1.4.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.4.
Maznodrošinātām
personām par to periodu, kurā
nodokļa
maksātājs
atbilst
maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktajiem nodokļa objektiem,
kuriem ir paredzēti atvieglojumi
maznodrošinātām
personām,
un tiem piekritīgo zemi – 70%
apmērā no nekustama nodokļa
summas.”.
Domes priekšsēdētājs 		
A.Kazinovskis

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra
lēmumam (prot. Nr.2, 56.§)

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

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.11/2013
„Grozījums 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” piektā panta
pirmā viens prim daļa paredz, ka maznodrošinātām
personām piešķirama nekustamā īpašuma nodokļa atlaide
līdz 90%.
Noteikumos ir paredzēts nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma atvieglojums maznodrošinātām personām 70%
apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Budžeta ienākumi samazināsies.

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

Nav.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Administratīvo procedūru apjoms palielinās.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra
lēmumu (prot. Nr.2, 57.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 14.februārī

Balvos

Nr.12/2013

GROZĪJUMS 2010.GADA 27.MAIJA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.9 „NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS
UN TĀS IESTĀŽU IZSNIEGTAJIEM OFICIĀLAJIEM
DOKUMENTIEM UN APLIECINĀTĀM TO KOPIJĀM”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodevām un nodokļiem” 12.panta pirmās daļas 1.punktu

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 7.marts

Norādāmā informācija
Nepieciešams precizēt aģentūras sniegto pakalpojumu
cenrādi. To var darīt tikai saistošo noteikumu formā.
Tiek precizēts aģentūras sniegto pakalpojumu cenrādis.

Izdarīt Balvu novada Domes
2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.9 „Nodeva par
pašvaldības un tās iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to
kopijām” (turpmāk – noteikumi)
grozījumu un svītrot noteikumu
2.1.4. un 2.1.5.punktu.
Domes priekšsēdētājs 		
A.Kazinovskis

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra
lēmumam (prot. Nr.2, 57.§)

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.12/2013
„Grozījums 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Nodeva par pašvaldības un
tās iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Uz budžetu būtisku iespaidu noteikumi neatstās.

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
2. Īss projekta satura izklāsts

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Nav
7

A.Kazinovskis

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Atbilstoši izdarītajiem grozījumiem Iedzīvotāju
reģistra likuma 17.pantā pašvaldībām Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā savas kompetences
ietvaros jāsniedz Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas.
Reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai
reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja tā deklarēta vai
reģistrēta attiecīgajā pašvaldības teritorijā, pašvaldība
sniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada
15.februāra noteikumiem Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā
iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība“. Iedzīvotāju
reģistra likuma 171.pantā noteikts, ka par informācijas
saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts
nodeva. Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību
nosaka Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra
noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par
informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra“.
Tiek svītrots saistošo noteikumu 2.1.4. un
2.1.5.punkts, kas noteica pašvaldības nodevu par
izziņas par dzīvesvietu un par mirušās personas
pēdējo dzīves vietu izsniegšanu.
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski
neietekmēs.
Nav attiecināms.

Nav attiecināms.
Nav attiecināms.

A.Kazinovskis
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Izsludināts
konkurss
uz
Balvu novada pašvaldības
komunālinženiera amatu
Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā izglītība tehniskajā jomā (vēlama inženiera izglītība);
• darba pieredze kvalifikācijai atbilstošā profesijā – ne mazāk kā
3 gadi;
• prasme organizēt savu darbu;
• prasme apgūt un pārzināt Balvu pilsētas, tehniskās infrastruktūras
uzturēšanas un sakārtošanas darbus un tās attīstību;
• prasme plānot Balvu novada tehniskās infrastruktūras
uzturēšanas un sakārtošanas darbus un tās attīstību;
• prasme strādāt ar biroja tehniku;
• prasme strādāt ar elektronisko pastu, internetu un prast izmantot
datorprogrammas „Word”, „Excel”, „Pover Point”;
• prasme sagatavot vēstules, izstrādāt dokumentus;
• labas komunikācijas prasmes.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus);
• valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
• vēlamas rekomendācijas un ieteikuma vēstules;
Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.balvi.lv.
Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2013.gada
19.marta plkst.17.00. Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, LV-4501 pieņemamajā istabā (2.stāvā) vai elektroniski uz
e-pastu: dome@balvi.lv, tālrunis informācijai 64522453.

Izsludina konkursu

Tiek izsludināts konkurss par Tirdzniecības centra Balvos,
Brīvības ielā 57 nosaukumu!
Izdomā pašu interesantāko, skanīgāko un neatkārtojamāko nosaukumu un iespējams tieši Tu saņemsi balvu no Tirdzniecības centra.
Idejas var sūtīt līdz 31.03.2013. uz e-pastu: info@servicea.lv vai
tel.: 29106361
Vēstulē obligāti norādi savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru.
Ar uzvarētāju sazināsimies personīgi.

Dārzkopības
biedrības
„Verpuļeva” kopsapulce
Šī gada 9.martā plkst.10.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks Dārzkopības biedrības „Verpuļeva” kopsapulce.
Lūgums biedriem obligāti ierasties!

A F I Š A

Balvu pilsēta
8.martā plkst.19.30 XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju lieluzveduma
„Tēvu laipas” repertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
8.martā plkst.19.00 A. Tjunīša grāmatas atvēršanas svētki Balvu muižā.
8.martā plkst.21.00 A. Tjunīša fotoizstāde „Viņas ir tepat blakus” Balvu Novada muzejā.
8.martā plkst.12.50 Nikolaja Gorkina fotoizstādes “Mūsu spārnotie draugi” atklāšana Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
9.martā plkst.9.00 Lauku labumu tirdziņš Balvos, tirdzniecības centrā „Super netto”.
15.martā plkst.18.00 Kultūras gada balvas ,,Mūsu lepnums 2012” svinīgs pasākums Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
16.martā plkst.18.00 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas izlaidums un salidojums Balvu
muižā. Tiek aicināti visi bijušie ISMA’s Balvu pārstāvniecības studenti un lektori.
16.martā plkst.18.00 Harijam Ozolam – 50! Santa Zapacka un Harijs Ozols koncertprogrammā „Dzīve
sākas!” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3,-, 4,-.
23.martā plkst.17.00 Koru kopmēģinājums Balvu muižā. Piedalās Tilžas un Balvu kori.
25.martā plkst.11.00 Ziedu nolikšana pie Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru pieminekļa Balvos.
31.martā plkst.15.00 Lieldienu pasākums, plkst.21.00 deju vakars Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
21.aprīlī plkst.15.00 Andris Krūmacis un Jānis Baltiņš grupu „Baltie Lāči” un „Apvedceļš” muzikālajā
plenērā „Pasta nodaļas stāsti”. Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3,-, Ls 4,-, Ls 5,-.
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”;
• Metālmākslinieka Miervalda Zibens dekoratīvo kalumu izstāde „No gaismas uz gaismu”;
• Latvijas Mākslas akadēmijas 3.kursa Gleznošanas nodaļas studentu – Elīnas Prancānes, Simonas
Larkas, Sandras Strēles, Kristapa Arnicāna izstāde „Gaismas upe”;
• Balvu pilsētas gadadienai veltītā izstāde „Balviem 85”.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Līdz 8.martam skatāma fotoizstāde „Krāsu spēles”. Foto – Jānis Delvers, dzeja – Zintis Purens;
• No 8.marta līdz 18.aprīlim Nikolaja Gorkina fotoizstāde “Mūsu spārnotie draugi”.
Balvu mākslas skolas izstāžu zālē:
• Edītes Madernieces gleznu izstāde „Cilvēks daba. Daba cilvēks.” Skatāma līdz 9.martam.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Annas Murašovas gleznu izstāde - pārdošana.
Balvu muižā:
• Izstāde “Atzele apceļotāju acīm”;
• Izstāde “Latvijas pilis un muižas”.
Balvu pagasts
31.martā plkst.20.00 Lieldienu pasākums, plkst.22.00 Lieldienu balle Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzpils pagasts
31.martā plkst.19.00 Lieldienu koncerts Bērzpils vidusskolā. Plkst.22.00 Lieldienu balle Bērzpils Saieta
namā.
Bērzkalnes pagasts
8.martā plkst.19.00 Izklaides pasākums veltīts sieviešu dienai Rubeņu Saieta namā.
25.martā plkst.12.00 Pagasta represēto iedzīvotāju tikšanās Bērzkalnes pagasta kultūrai un atpūtai
paredzētajās telpās. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts transports.
31.martā plkst.13.00 „Nāc nākdama Liela diena” - Lieldienu pasākums Bērzkalnes pagasta kultūrai un
atpūtai paredzētajās telpās.
Kubulu pagasts
25.martā plkst.11.30 Piemiņas pasākums veltīts 1949. gada 25.marta represiju upuriem pie piemiņas
akmens komunistiskā genocīda upuriem Balvu Stacijā.
31.martā Lieldienu pasākums Kubulu Kultūras namā.
Krišjāņu pagasts
7.martā plkst.18.00„Tik dēļ Jums, daiļās dāmas!” - radošā darbnīca-lūpu balzamu gatavošana Krišjāņu
Tautas namā.
1.aprīlī Lieldienu pasākums Krišjāņu Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
9.martā Sieviešu dienai veltīts pasākums Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
No 18. līdz 28.februārim skatāma izstāde „Lieldienas nāk!” Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
31.martā plkst.18.00 Lieldienu koncerts „Duets Sandra” Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
Tilžas pagasts
8.martā plkst.10.00 Amatnieku darbu izstāde, pārdošana Tilžas Kultūras namā.
9.martā plkst.22.00 Balle kopā ar Kasparu Maku Tilžas Kultūras namā.
31.martā plkst.14.00 Lieldienu pasākums Tilžas Kultūras namā.
Vectilžas pagasts
16.martā plkst.11.00 Radošos sieviešu tikšanās: “Gaisma dvēselē staro” Vectilžas sporta un atpūtas
centrā.
31.martā plkst.20.00 Lieldienu koncerts “Iešūpoju Lielu dienu, iedancoju pavasari” Vectilžas sporta un
atpūtas centrā. Ieejas maksa ziedojums Ls 1,00 . plkst.22.00 balle, spēlē ,,Kontrasts”, ieejas maksa Ls
1,00.
Vīksnas pagasts
31.martā plkst.19.00 Pašdarbnieku koncerts „Nu atnāca Liela diena” laukumā pie Vīksnas Tautas
nama. Plkst.17.00 Pavasara Saulgriežu pasākums ģimenēm ar bērniem „Lieldienu zaķa darbnīcas” un
plkst.21.00 pavasara Saulgriežu deju vakars ar Andri Maku Vīksnas Tautas namā.
No 1.līdz 31.martam skatāma gleznošanas studijas „Olīves” darbu izstāde Vīksnas Tautas namā.
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