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Pirmie, šogad vēl zem sniega paslēptie pavasara asni,
piebriedušie un plaukstošie pumpuri ir dabas atmodas
un Lieldienu brīnuma vēstneši. Tie apliecina cilvēku un
dabas apņemšanos vērsties augšup, celties garīgajā
izaugsmē.
Lai Lieldienu notikumi, kad pie krusta paceltais un
augšāmcēlušais Jēzus Kristus dāvāja cilvēkiem jaunu
cerību, ikvienā sirdī ienes patiesu prieku un vairo cerību
labajam.
Lai šis īpašais gaismas un visa atdzimšanas laiks
iedvesmo mūs!

Priecīgas Lieldienas!
Balvu novada Dome

Piemin 25.marta deportācijās cietušos

Piemiņas zīme Balvu stacijā - vieta, no kuras sākās daudzu Balvu puses
iedzīvotāju moku ceļš uz Sibīriju

Katru gadu 25.martā visā
Latvijā pie mājām tiek izkārti
Latvijas karogi ar sēru lentēm.
Šajā dienā 1949.gadā uz
attālajiem PSRS reģioniem tika
izsūtīti vairāk nekā 90 000 Baltijas valstu iedzīvotāju, gandrīz
puse no viņiem bija no Latvijas.
Ar dzejas rindām un
patriotiskām dziesmām Balvos
pie pieminekļa Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru
piemiņai un pie piemiņas akmens

komunistiskā genocīda upuriem
Balvu stacijā notika svinīgi atceres pasākumi, lai pieminētu
deportācijās cietušos.
Pēc Latvijas valsts himnas
atskaņošanas uzrunu teica Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva: „Šodien
Latvijas karogu uzlūkoju ar
īpašām sajūtām. Sēru lentes
atgādina par baisajiem notikumiem, kad četrdesmit devītā gada
25.martā daudzas ģimenes lopu

Atceres pasākuma dalībnieki

vagonos tika deportētas uz tālo
Sibīriju. Daļa spēja pārdzīvot
bargos apstākļus, bet liela daļa
neizturēja. Mēs nedrīkstam
pieļaut, lai kaut kas tāds jebkad vēl atkārtotos.” Uzrunājot
klātesošos,
izpilddirektore
aicināja ikvienam pārdomāt, ko
mēs zinām par Latvijas, savu
senču vēsturi, mācīt saviem
bērniem un bērnu bērniem par
notikumiem, kādi pārdzīvoti,
lai tagad mēs varētu dzīvot savā

zemē un būt savas zemes saimnieki, nevis apsaimniekotāji.
Nora
Pastare,
Politiski
represēto apvienības Balvu
nodaļas vadītāja, aicināja ar klusuma brīdi pieminēt deportācijās
bojā gājušos. Pastares kundze
atcerējās un pieminēja vairākas
ģimenes, kuras tika izsūtītas uz
Sibīriju. „Tikām lamāti, saukti
par fašistiem, bet redzot, kā mēs
strādājam un cienām svešu zemi,

redzot, ka no kartupeļa miziņas
savā dārziņā spējam izaudzēt
kartupeļus, viņi pārdomāja un
saprata, ka esam krietna tauta”,
stāstīja N. Pastare.
Pie
piemiņas
akmens
komunistiskā genocīda upuriem Balvu stacijā ziedus nolika
arī Kubulu pagasta pārvaldes
vadītājs Artūrs Luksts, kurš,
uzrunājot klātesošos, uzsvēra,
ka šādi notikumi nekad mūžā
nedrīkst atkārtoties ne Latvijā, ne
arī kur citur pasaulē. „Lai Dievs
svētī Latviju”, teica A. Luksts.
Īpašu Dieva svētību, stipru
veselību, un vēl daudzus gadus
tikties pie šīm piemiņas vietām
tika vēlēts visiem represētajiem.
Šie cilvēki ir pelnījuši īpašu
cieņu.
Lai tiktos un kavētos atmiņās
ar „Sibīrijas bērniem”, visiem
bija iespēja apmeklēt pasākumu
„Lai gaiši deg atmiņu liesma”
Balvu Novada muzejā, kurā
bija iespēja apskatīt ceļojošo
izstādi no Latvijas Okupācijas
muzeja „Latvija 1939.-1991.
No okupācijas līdz brīvībai”
un klausīties skolu jauniešu
pētījumu prezentācijas.

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

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 27.marts

Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Jaunas iespējas

Pagājušajā Balvu novada domes sēdē viens no svarīgākajiem
jautājumiem bija pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumu
apstiprināšana, budžeta izdevumu daļa tika rūpīgi plānota. Izvērtējot
pašvaldības iestāžu un pagastu uzskaitītās vajadzības, papildus līdzekļi
tika piešķirti prioritārajām jomām. Lielākā daļa līdzekļu novirzīti
izglītības nozarei - 1 385 170 Ls. Par šo summu pirmsskolas izglītības
iestādēm, skolām un interešu izglītības iestādēm tika paredzēts
iegādāties datortehniku, inventāru, veikt remontus un nepieciešamos
celtniecības darbus. Vīksnas un Tilžas skolām tiks izremontētas tualetes, Balvu pamatskolai, Stacijas pamatskolai, Bērzpils vidusskolai
un Krišjāņu skolai tiks veikti telpu remonti, Balvu amatniecības
vidusskolai: ūdensvada remonts, bet Briežuciema pamatskolai –
piebūves sienas siltināšana. Savukārt Tilžas internātpamatskolai
tiks uzsākta malkas nojumes būvniecība. Bērnudārzos „Sienāzītis”
un „Pīlādzītis”, kā arī Tilžas bērnudārzā par budžetā paredzētajiem
līdzekļiem tiks remontētas iekštelpas, bet bērnudārzā „Ieviņas”
Kubulu pagastā tiks nomainīts apkures katls un sakārtota apkures
sistēma. Balvu mūzikas skolā, Balvu sporta skolā un Balvu mākslas
skolā tiks veikti iekštelpu remonti. Pašvaldība līdzfinansējusi arī divus ievērojamus projektus – ERAF projektu „Balvu Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcijas 1.kārta” un KPFI projekts „Kompleksi risinājumi ēku
energoefektivitātes uzlabošana Balvu pirmsskolas izglītības iestādē
„Pīlādzītis””, kuri paredzēs šo iestāžu ēku renovēšanu un siltināšanu.
Šie darbi tiks uzsākti drīzumā, jau šo pavasari.
Papildus līdzekļi piešķirti arī kultūras un sporta nozarei. Vairāk
nekā 10 tūkstoši latu tiks izlietoti Vectilžas sporta un atpūtas centra apkures rekonstrukcijai. Vectilžas, Vīksnas, Bērzpils, Kubulu,
Briežuciema Tilžas un Balvu pagastos tiks iegādāts arī jauns sporta
inventārs. Balvu novada muzejā un Tilžas Kultūrizpētes un tūrisma
centrā tiks remontētas grīdas. Kopumā šai nozarei budžeta izdevumi
palielināti par 35 186 latu. Paredzēti līdzekļi arī katoļu draudzes dievnama jumta un logu remontam Krišjāņos.
Ievērojamākais projekts, kurš jau drīzumā tiks realizēts ir
„Brīvības ielas rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz šķērsielai pie parka”. Tā kopējās izmaksas ir Ls 1 926
292, t. sk. ERAF finansējums – Ls 1 505 264, pašvaldības aizņēmums
– Ls 421 028. Tāpat pašvaldības līdzfinansējums piešķirts vairākiem
mazākiem projektiem – „Zivju resursu palielināšana Balvu novada
ezeros” – Balvu, Pērkoņa, Sproģu ezeru zivju krājumi tiks papildināti
ar zandartu mazuļiem, „Rotaļu laukuma izveide Balvos, Tautas ielā
4A”, „Balvu novada deju kopas „Nebēda” dalība II Latvijas Kultūras
dienas Īrijā”, „Bēržu kapu kapličas renovācija”. Deju kolektīvam
„Luste” un Kubulu deju kolektīvam paredzēti līdzekļi tērpu un apavu
iegādei.
Vairākiem novada pagastiem naudas līdzekļi novirzīti
saimnieciskajām vajadzībām – Lazdulejas, Bērzkalnes, Balvu,
Bērzpils un Briežuciema pagastiem iekštelpu remontiem, durvju,
jumtu nomaiņai. Iekštelpu remontdarbu pabeigšanai 11 570 lati
piešķirti arī P/A „Ziemeļlatgales biznesa centram”. Ievērojami līdzekļi
piešķirti datortehnikas iegādei. Novada bērnudārziem Balvos, Kubulos, Bērzkalnē un Tilžā būs iespēja iegādāties datortehnikas komplektu: portatīvo datoru, printeri un projektoru. Vīksnas, Briežuciema
un Vectilžas skolām ir piešķirti līdzekļi portatīvā datora un printera
iegādei. Gan Balvu Centrālajai bibliotēkai, gan Sociālajam dienestam
ir paredzēti līdzekļi četru datoru iegādei katrai no šīm iestādēm. Jauni
datori būs arī Lazdulejas un Bērzkalnes kultūras darbiniekiem, kā arī
bāriņtiesai.
Tuvojoties pavasara un vasaras sezonai, P/A „San-Tex” tiks
iegādāts jauns traktors un zāles pļāvējs, kam paredzēti līdzekļi 13 000
latu apmērā. Tāpat aģentūrai būs iespēja iegādāties arī jaunus solus un
atkritumu urnas, ko uzstādīt Balvu pilsētā.
Lai uzlabotu sabiedrisko kārtību un drošību novadā, Pašvaldības
policijai piešķirti līdzekļi 21 543 latu apmērā automašīnas un tās
aprīkojuma iegādei.
Ceram, ka budžeta grozījumos paredzētie līdzekļi uzlabos novada
iestāžu un kolektīvu darbību un kopumā sekmēs novada attīstību.

Balvu Sporta skolas peldbaseina
darba laiks Lieldienu brīvdienās
29.marts - slēgts
30.marts - 09:00 - 22:00
31.marts - 09:00 - 22:00
1.aprīlis - slēgts

14.marta
Domes sēde
14.martā tika sasaukta Balvu
novada Domes kārtējā sēde, kurā
tika izskatīti 75 jautājumi. Sēdē
piedalījās 13 deputāti – Andris
Kazinovskis, Sarmīte Cunska,
Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis,
Anita Petrova, Ināra Ņikuļina,
Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Raimonds Bombāns, Ivans
Baranovs, Svetlana Pavlovska,
Normunds Dimitrijevs un Pēteris
Kalniņš.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu bija saistīti ar nekustamo īpašumu. Deputāti lēma
par vairāku nekustamo īpašumu
sadali, par zemes nomu, līgumu
slēgšanu un pagarināšanu, par
nekustamā īpašuma nodokļa
piedziņu no vairākām personām,
kā arī par zeme gabalu un
nekustamā īpašuma pārdošanu.
Tāpat vairākas Balvu novada
pašvaldībai piederošās ēkas
un zemes gabali tika nodoti
valdījumā un apsaimniekošanai
tai iestādei, kas atrodas un strādā
attiecīgajā ēkā.
Par fotokonkursu
Deputāti apstiprināja sagatavoto nolikumu Balvu novada
pašvaldības fotokonkursam „Balvu novads caur fotoobjektīvu”,
kas nosaka, ka līdz šī gada 2.decembrim jebkura fiziska persona var iesūtīt ne vairāk kā 10
kvalitatīvas fotogrāfijas. Labākie
fotoattēli tiks izlikti izstādē, bet 3
labāko darbu autori saņems naudas balvas. Finansējums naudas
balvām – 220,00 Ls.
Par sociālajiem jautājumiem
Domes sēdē tika nolemts
4 personas ievietot ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
apmaksāt sociālos pakalpojumus.
Par aizņēmumu
Domes sēdē deputāti lēma lūgt
Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju 2013.gadā
Balvu novada pašvaldībai ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu 18 290,00
latu apmērā uz 7 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi automašīnas
iegādei pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai un

sabiedriskās kārtības uzturēšanai
novada administratīvajā teritorijā
un otru aizņēmumu 191654,00
latu apmērā uz 7 gadiem projekta „Kompleksi risinājumi ēku
energoefektivitātes uzlabošanai
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis”” īstenošanai.
Par
dalību
projektu
iesniegumu konkursā
Balvu
novada
Domes
deputāti nolēma piedalīties
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam atklātā
projektu konkursā „Atbalsts
jauniešu centru labiekārtošanai
un to darbības nodrošināšanai
pašvaldībās, attīstot jaunatnes
informācijas punktu pieejamību,
kā arī pilnveidojot infrastruktūru
jauniešu veselīgā un lietderīgā
laika pavadīšanai” ar projektu
„Gribi gūt? Darīsim kopā!”.
Projekta kopējās izmaksas Ls
4186,98, kuras, projekta atbalsta
gadījumā, sedz projektu konkursa organizētāji.
Tāpat tika nolemts piedalīties
Valsts
atbalsta
saņemšanai
zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem
ar projektu „Zivju resursu
palielināšana Balvu novada
ezeros”.
Projekta
atbalsta
gadījumā, pašvaldība nodrošinās
līdzfinansējumu Ls 1117,63,
segs papildus izmaksas un zivju
mazuļu transportēšanas izdevumus Ls 200,00.
Par noteikumu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldības noteikumus
nr.1/2013
„Kārtība,
kādā
organizējami
skolēnu
nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā Balvu novadā”.
Noteikumi paredz, ka 96 Balvu novadā deklarētiem skolēniem,
kuri mācās vispārizglītojošās vai
profesionālās mācību iestādēs un
kuri uz nodarbinātības pasākuma
uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15 gadu vecumu, ir iespēja
pieteikties uz nodarbinātības
pasākumiem vasaras mēnešos.
Skolēnu vecāki vai aizbildņi
aizpildītu pieteikuma anketu
un ārsta izziņu (forma 027) par
veselības stāvokli var iesniegt
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
pie
lietvedes
(14.kabinetā,
Brīvības ielā 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501) vai Balvu novada

pagastu pārvaldēs pie lietvedes/
sekretāres no šī gada 15.aprīļa
līdz 15.maijam.
Par dalības maksu vasaras
nometnēs
Tika
noteikta
dalības
maksa Balvu novada vasaras
nometnēm Balvu pamatskolā,
Balvu Amatniecības vidusskolā,
Briežuciema pamatskolā, Balvu
Bērnu un jauniešu centrā, Balvu
Valsts ģimnāzijā. Dalības maksas
nometnēs ir sākot no 10,00 līdz
25,00 latiem.
Par izdevumu tāmes apstiprināšanu
Viens no jautājumiem, kas
domes sēdē tika apstiprināts, ir
par Balvu novada pašvaldības
izglītības iestāžu izdevumu
tāmes apstiprināšanu pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
Izdevumu
tāme pieejama Balvu novada
mājaslapā.
Par grozījumiem saistošajos
noteikumos
Balvu novada Domes deputāti
lēma
izdarīt
precizējumus
2013.gada 17.janvāra saistošo
noteikumu projektā Nr.3/2013
„Grozījumi 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Balvu novadā”” un
izdarīt precizējumus 2013.gada
17.janvāra saistošo noteikumu
projektā Nr.4/2013 „Grozījumi
2011.gada 15.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.10/2011 „Par
papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā””.
Par saistošo noteikumu
pieņemšanu
Deputāti pieņēma saistošo
noteikumu Nr.14/2013 projektu „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr.6/2013
„par Balvu novada pašvaldības
2013.gada budžetu””. Grozījumi
paredz
palielināt
budžeta
ieņēmumus par Ls 2 268 623,
palielināt izdevumus par Ls 3
433 985, apstiprināt pašvaldības
budžeta deficītu Ls – 1 165 362
un apstiprināt finansēšanas avotu
izmaiņas Ls 1 165 362.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

Balvu novada Dome saņem VZD Pateicības rakstu

VZD Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja Saiva Krūklīte pasniedz
Pateicības rakstu T.Začevai

15. martā Gulbenes novada
Domē norisinājās Valsts zemes
dienesta (VZD) 20 gadu jubilejai veltīts pasākums, kur VZD
ģenerāldirektores
vietniece
attīstības jautājumos Līga Jurjeva
un Vidzemes reģionālās nodaļas
vadība tikās ar sadarbības partneriem.

Pasākuma laikā Dienesta
vadība pateicās saviem esošajiem
un bijušajiem Gulbenes biroja
darbiniekiem, pašvaldībām un
citiem sadarbības partneriem,
kas devuši ieguldījumu Dienesta darba kvalitātes veicināšanā. Īpaši tika godināti un VZD
Pateicības rakstus un piemiņas

veltes Vidzemes reģionālās
nodaļas vadītāja Saiva Krūklīte
pasniedza:
•
Balvu novada Domei
– par ēku deklarāciju aktīvu
iesniegšanu;
•
Alūksnes
novada
domes Zemes komisijai – par
sadarbību kvalitatīvu adrešu datu
nodrošināšanā;
•
Gulbenes
novada
Domei – par labu sadarbību un
atsaucību semināru rīkošanā.
Pasākuma ietvaros VZD
Nekustamā īpašuma formēšanas
departamenta Zemes reformas procesu daļas vadītāja
Judīte Mierkalne atklāja izstādi
„Zemes reformas Latvijā XXXXI gadsimtā. Mērniecība no
cirkuļa līdz digitalizācijai” un
ekspozīciju „Garāk, smagāk,
ilgāk”. Tāpat viesiem bija iespēja
iepazīties ar VZD izdoto grāmatu
„Zemes reforma – atslēga uz
īpašumu”, ko dāvanā saņems visas Latvijas pašvaldības.
Izstāde būs apskatāma līdz
19. martam Gulbenes novada
Domes telpās, Ābeļu ielā 2.
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Pagastu pārvaldnieki pārrunā aktualitātes un tiekas ar uzņēmēju

Ar Balvu novada pagastu
pārvaldnieku
pavasarīgiem
sveicieniem daiļā dzimuma
pārstāvēm Starptautiskajā sie-

viešu dienā iesākās kārtējā
pagastu pārvaldnieku, Balvu
novada pašvaldības izpilddirektores un speciālistu tikšanās.

Ar šo 8.marta sanāksmi iesākās
piemirstā tradīcija – izbraukuma sēdes. Šoreiz savā pagastā
visus uzņēma Kubulu pagasta
pārvaldes vadītājs Artūrs Luksts.
Sanāksmē tika pārrunāti
jautājumi par atkritumu apsaimniekošanu, ceļu uzturēšanu,
budžetu, grāmatvedību, projektiem utt. Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektores
vietnieks Normunds Dimitrijevs
mudināja, lai iedzīvotāji pagastos turpinātu noslēgt līgumus ar
SIA „ZAAO”, jo visiem ir jāsāk
pierast pie kārtības un sakopt vidi
sev apkārt. Tāpat N.Dimitrijevs
informēja par ceļu uzturēšanas
iespējām pilsētā un pagastos. Par

šo tēmu izvērtās plašākas diskusijas, bet tika nolemts, ka katrā
pagastā tiks noteikti prioritārie
ceļi līdz 20km, kuri pirmie tiks
profilēti un laboti.
Balvu novada pašvaldības
galvenā grāmatvede Daina Pavlovska un finansiste Olga Siņica
pagastu pārvaldniekus informēja
par aktualitātēm grāmatvedībā,
kases darbības principiem un
2013.gada budžeta grozījumiem.
Noslēgumā
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva pagastu
pārvaldniekus aicināja pievērst
uzmanību apkārtnes un piemiņas
vietu sakopšanai, jo strauji tuvojas pavasaris, Komunistiskā

genocīda upuru piemiņas diena,
kā arī Lieldienas.
Pēc sanāksmes klātesošajiem
bija iespēja tikties ar Kubulu
pagasta uzņēmēju Pēteri Igauni – SIA „Kalna nams”, kurš
pastāstīja par sava uzņēmuma
darbību, pakalpojumu klāstu un
sadarbības iespējām. SIA „Kalna
nams” galvenokārt nodarbojas ar
dažādu guļbūvju izgatavošanu,
bet
piedāvā
arī
dažādus
kokapstrādes
pakalpojumus,
celtniecības darbu veikšanu,
būvuzraudzību. P.Igaunis atklāj,
ka 5.maijā uzņēmums svinēs
20 gadu jubileju un tajā šobrīd
nodarbināti 15 cilvēki.

Valsts amatpersonām kārtējā gada deklarācija par 2012.gadu
jāiesniedz līdz 2013.gada 2.aprīlim
Valsts ieņēmumu dienests
(turpmāk – VID) atgādina, ka
saskaņā ar likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts
amatpersonām kārtējās valsts
amatpersonu deklarācijas par
2012.gadu jāiesniedz VID līdz
2013.gada 2.aprīlim ieskaitot.
Gadījumos, ja ir nozaudēts identifikators, parole vai paraksts,
aicinām laikus informēt par to
VID speciālistus.
Valsts amatpersonas deklarācija, stājoties valsts amatpersonas amatā, jāiesniedz VID
mēneša laikā no dienas, kad
pieņemts lēmums par perso-

nas iecelšanu, ievēlēšanu vai
apstiprināšanu valsts amatpersonas amatā vai saskaņā ar likumu
ir sācies Saeimas vai pašvaldības
domes deputāta pilnvaru laiks.
Beidzot
pildīt
amata
pienākumus, valsts amatpersonas deklarācija jāiesniedz VID
divu mēnešu laikā (ja tā valsts
amatpersonas amatu ieņēmusi
ilgāk par trim mēnešiem) no amata pienākumu pildīšanas pēdējās
dienas.
Arī šogad saskaņā ar
grozījumiem likumā "Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kas stājās
spēkā 2010.gada 1.janvārī, valsts

amatpersonām deklarācijas VID
jāiesniedz elektroniskā veidā,
izmantojot VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu.
Gadījumos, ja ir nozaudēts
identifikators, parole vai paraksts, aicinām laikus informēt
par to VID, zvanot uz tālruņiem,
kas norādīti VID mājaslapā
www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti/Informatīvie
tālruņi/
Valsts amatpersonām, vai uz
VID Informatīvo tālruni 1898,
izvēloties
tēmu
„Nodokļi,
Elektroniskās
deklarēšanas
sistēma”.
Saskaņā ar VID rīcībā esošo
informāciju kārtējās valsts am-

atpersonu deklarācijas par 2012.
gadu ir jāiesniedz 55 665 valsts
amatpersonām, taču līdz 2013.
gada 11. martam ir saņemtas
11 127 kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2012.gadu
jeb 20% no kopējā iesniedzamo
deklarāciju skaita.
VID atgādina, ka iesniegtās
deklarācijas
var
precizēt,
rakstveidā vēršoties VID un
pamatojot precizējumus ne vēlāk
kā mēneša laikā pēc deklarācijas
publicējamās daļas publicēšanas
elektroniskā veidā VID mājas
lapā esošajā VID publiskojamo
datu bāzē.
Plašāka informācija par

Iedzīvotāji var mainīt sā- Skolēnu darbs vasarā
14.marta Domes sēdē tika pagastos - 6 skolēni, Lazdulejas,
kotnēji reģistrēto vēlē- apstiprināti
Noteikumi
par Bērzkalnes, Balvu pagastos - 4
kārtību,
kādā
organizējami skolēni.
skolēnu nodarbinātības pasākumi
Nodarbinātības pasākumos
šanu
iecirkni
vasaras brīvlaikā iesaistītie
No 2013.gada 25.marta vēlmi mainīt vēlēšanu iecirk- vasaras brīvlaikā Balvu novadā.
līdz 7.maijam vēlētāji var izmantot iespēju mainīt sākotnēji
reģistrēto vēlēšanu iecirkni.
Vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt
uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni
tās pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kurā vēlētājam bija
reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanām vai uz jebkuru
vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā,
kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.
Lai
reģistrētu
iecirkņa
maiņu, vēlētājam jāiesniedz
iesniegums jebkurā Balvu novada pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē. Balvu
novadā vēlētāju iesniegumus par

ni var iesniegt Balvu novada
pašvaldības administratīvajā ēkā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (2.stāvā,
28.kabinetā) vai Balvu novada
pagasta pārvaldēs.
Piesakot iecirkņa maiņu,
jāuzrāda pase vai personas
apliecība. Mainot iecirkni uz
to pašvaldību, kur vēlētājam
pieder likumā noteiktā kārtībā
reģistrēts nekustamais īpašums,
papildus
jāuzrāda
īpašuma
tiesības apliecinošs dokuments
- Zemesgrāmatas akts vai izziņa
no Zemesgrāmatas.
Iesnieguma forma pieejama
www.balvi.lv.

Nodarbinātības pasākumus
vasaras
brīvlaikā
finansē
pašvaldība, organizē, koordinē
un kontrolē Balvu Bērnu
un jauniešu centrs. Tie tiek
nodrošināti 96 Balvu novadā
deklarētiem skolēniem, kuri
mācās vispārizglītojošās vai
profesionālās mācību iestādēs un
kuri uz nodarbinātības pasākuma
uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15
gadu vecumu.
Nodarbinātības
pasākumi
tiek nodrošināti, ņemot vērā
proporciju iedzīvotāju, skolu
un skolēnu skaita ziņā, t.i. Balvu pilsētā tiks nodarbināti - 36
skolēni, Kubulu, Bērzpils, Tilžas
pagastos - 8 skolēni, Vīksnas,
Vectilžas, Krišjāņu, Briežuciema

skolēni strādā divas nedēļas,
4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā,
saņemot
atlīdzību
valstī
noteiktās minimālās stundas
tarifa likmes apmērā par faktiski
nostrādātajām stundām.
Vecāki vai aizbildņi aizpildītu
pieteikuma anketu, kura pieejama www.balvi.lv, un ārsta
izziņu (forma 027) par veselības
stāvokli iesniedz Balvu Bērnu un
jauniešu centrā pie lietvedes (14.
kabinetā, Brīvības ielā 48, Balvi,
Balvu novads, LV-4501) vai Balvu novada pagastu pārvaldēs pie
lietvedes/sekretāres. Dokumenti
jāiesniedz laikā no 2013.gada
15.aprīļa līdz 15.maijam.
Pieteikšanās secība nedod

valsts amatpersonu deklarāciju
iesniegšanu pieejama VID mājas
lapā
www.vid.gov.lv, sadaļā
Noderīgi/Informācija
valsts
amatpersonām.
Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā aicinām valsts amatpersonas konsultēties klātienē
pie VID Nodokļu pārvaldes
Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas speciālistiem vai
zvanīt uz VID Nodokļu pārvaldes
Valsts
amatpersonu
datu
administrēšanas daļas tālruņiem,
kas norādīti VID mājaslapā
www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti/Informatīvie tālruņi/ Valsts
amatpersonām.

nekādas priekšrocības. Pēc
iesniegumu saņemšanas, darba
grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus, izvērtē
un līdz 31.maijam informē par
rezultātiem. Priekšrocības uz
darbu ir skolēniem ar pozitīviem
sasniegumiem
mācībās
un
ārpusstundu
aktivitātēs,
ar
labu uzvedību, bez neattaisnotiem kavējumiem un skolēniem,
kuri piedalās pozitīvas vietējās
kultūrvides veidošanā.
Pašvaldības
iestādes,
kuras vēlas iesaistīt skolēnus
nodarbinātības
pasākumos
vasaras brīvlaikā, līdz 15.maijam
iesniedz rakstisku pieteikumu
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldē, sniedzot informāciju,
cik skolēniem var nodrošināt
darbavietas jūnija, jūlija un augusta mēnešos.

Seminārs „Ebreji Latgalē: vēsture un piemiņa”
Daugavpilī no 2013.gada
7.-9.martam risinājās konference „Ebreji Latgalē: vēsture
un piemiņa”, kuru rīkoja muzejs
„Ebreji Latvijā” un Daugavpils
Universitāte.
Semināra mērķis bija iepazīt,
kopā izzināt un apdomāt ebreju vēsturi, dzīvi un kultūru
no pirmajām kopienām, kas
bija apmetušās Latgalē, līdz
mūsdienām, kā arī izprast latviešu
un ebreju tautu savstarpējās
attiecības. Īpaša uzmanība bija
veltīta dažādiem Holokausta
vēstures aspektiem – nacistu
propagandai un presei, nacistu
okupācijas režīma represīvajām

un varas struktūrām, Holokausta
vēstures rakstīšanai un izpētei,
kā arī piemiņai par to. Ar
referātiem uzstājās gan Daugavpils Universitātes, gan Latvijas Universtātes pasniedzēji
un pētnieki, kas pievērsušies
Holokausta vēstures jautājumu
dziļākai izpratnei.
Seminārā varēja piedalīties
Latgales pilsētu un novadu
pašvaldību darbinieki, muzeju
un kultūras namu darbinieki,
žurnālisti un pedagogi, nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Liela daļa no semināra
dalībniekiem
bija
vēstures
skolotāji, kas māca par šiem

jautājumiem.
Arī
Latgales
muzeju darbinieki, skolotāji un
novadpētnieki varēja uzstāties
ar saviem pētījumiem Latvijas
ebreju vēstures un kultūras jomā.
No bijušā Balvu rajona šajā trīs
dienu seminārā piedalījās trīs
skolotājas (Irēna Šaicāne, Aina
Rakstiņa un Inta Ludborža), bet
ar referātu „Ebreji Balvos 20.gadsimta pirmajā pusē” uzstājās
Balvu Novada muzeja pedagoģe,
Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures
skolotāja Irēna Šaicāne, kuras
stāstījums balstījās uz arhīva
dokumentu materiāliem un laikabiedru atmiņām.
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Balvos pavada ziemu
Ar tradicionāliem pasākumiem tika svinēta Masļeņica - atvadas no ziemas, pēc kuras sākas
lielais gavēnis. Šī iemesla dēļ
Masļeņicas svētki ir īpaši krāšņi
un jautri.
Balvos
šos
svētkus
tradicionāli organizē krievu
kultūras biedrība "Razdoļje" un
Balvu pamatskola. Arī šoreiz
neizpalika nedz jautras dziesmas
un dejas, rotaļas, vizināšanās zirgu kamanās un, protams, pankūku
ēšana. Pasākumā piedalījās gan
jauni, gan cienījama gadagājuma
dažādu tautību balvenieši.

Tējas un pankūku pietika visiem

Dzied kultūras biedrības "Razdoļje"sieviešu ansamblis

Eiroreģions „Ezeru zeme” sper trešo soli, Balvi soļo cieši līdzās
Nesen 22.martā Visaginas,
Lietuvā notika Eiroreģiona „Ezeru zeme” projekta „TREŠAIS SOLIS” atklāšanas konference, kurā
piedalījās pašvaldību pārstāvji un
diplomāti no Latvijas, Lietuvas,
Polijas un Baltkrievijas. Balvu
novada pašvaldību konferencē
pārstāvēja izpilddirektore Inta
Kaļva un projektu vadītāja Sanda
Kaša. Balvu novada pašvaldība
Eiroreģionā
„Ezeru
zeme”
iestājās šī gada sākumā. Šis ir pirmais eiroreģiona projekts, kurā
iesaistīta arī mūsu pašvaldība.
Šī
projekta
ietvaros
eiroreģionam „Ezeru zeme” tiks
izstrādāta Stratēģija 2013.–2018.

Balvu novada pašvaldība
īsteno Eiropas Sociālā fonda
projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”
Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/
NVA/001.
2012.gada
17.decembrī
noslēgta vienošanās ar Nodarbinātības valsts aģentūru pamatojoties uz 2012.gada 16.marta
līgumu par aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu.
Kopējais algoto pagaidu sabiedrisko darba vietu skaits Balvu
novada pašvaldībā no 2013.gada
1.janvāra līdz 31.decembrim ir
109, tajā skaitā 69 vietas no-

vada pagastos un 40 vietas Balvu
pilsētas teritorijā.
Aģentūra sedz izmaksas par
bezdarbnieku
nodarbināšanu
pagaidu darbos par maksimālo
iespējamo
summu
LVL
291235.88, ko veido izmaksas pagaidu darbos nodarbināto
bezdarbnieku
ikmēneša
atlīdzībai par kopējo summu
LVL 288609.52, izmaksas darba
koordinētāja ikmēneša dotācijai
par kopējo summu LVL 2626.36
Projekta ietvaros īstenotais
pasākums, kuru paredzēts īstenot
līdz 2014.gada 30.jūnijam, tiek
finansēto valsts budžeta finanšu
līdzekļiem un Eiropas sociālā
fonda finansējuma, tai skaitā
virssaistību finansējuma.
M.Tabūne,
Projekta koordinators

gadam un organizēti trīs lieli
pasākumi – investīciju forums
Glubokoje, Baltkrievijā, dziesmu
svētki Rēzeknē, Latvijā un vides
forums Švenčionys, Lietuvā.
Projekta ietvaros tiks izveidots
Eiroreģiona birojs Glubokoje,
Baltkrievijā. Pieciem Eiroreģiona
Direktorāta dalībniekiem būs
iespēja pārstāvēt Eiroreģionu
OPENDAYS, Briselē kā arī 28
Eiroreģiona biedru darbiniekiem
būs iespēja stažēties 4 dienas
divās valstīs.
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības
programmas projekts „Trešais
solis Eiroreģiona „Ezeru zeme”

stratēģijai – kopīga nākotnes
plānošana ilgtspējīgai sociālajai
un ekonomiskajai attīstībai
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās”
(TREŠAIS SOLIS).
Projekta virsmērķis: Veicināt
integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un ekonomisko
attīstību un stiprināt kopīgo
stratēģisko attīstību un plānošanu
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos
Eiroreģiona
„Ezeru
zeme”
teritorijā.
Plānotais projekta īstenošanas
laiks: 2013.gada 1.marts – 2014.
gada 31.augusts.

Vai Kubulu pagastā būs aptieka?
Sakarā ar 2013. gada 26.
februārī slēgto aptieku Kubulu
pagastā, kura bija SIA „Balvu aptieka” filiāles punkts, tika veikta
citu, Balvos atrodošos aptieku
īpašnieku uzrunāšana, veidot aptiekas filiāli Kubulos.
Izvērtējot radušos situāciju:
1. SIA ‘’Balvu aptieka’’,
kā bijušais Kubulu aptiekas
filiāles īpašnieks, sakarā ar darbinieka aiziešanu no darba,
nespēj
nodrošināt
aptiekas
darbību, jo trūks cilvēkresursu,
un uz laiku aptur savas licences
darbību;
2. SIA ‘’Zeltkalnes aptieka’’ īpašniece nesaredz iespēju

veidot aptiekas filiāli Kubulos, jo drīzumā pāries no Balvu
poliklīnikas uz jaunām telpām
pilsētā, kā arī viņiem trūkst darbinieku šādas filiāles atvēršanai
un uzturēšanai;
3. „ a . A P T I E K A ”
īpašnieki uzklausot piedāvājumu
atteicās no tā, jo uzskata šāda
punkta atvēršanu par finansiāli
neizdevīgu, kā arī pamato
to ar cilvēkresursu trūkumu.
Jāpiebilst, ka šī aptieka nodrošina
diennakts aptiekas funkcijas Balvu pilsētā.
Jāatzīmē,
ka
galvenais
stūrakmens jaunas aptiekas
atvēršanai ir finansiālie resursi un

kvalificētu farmaceitu trūkums,
jo tikai šie speciālisti var strādāt
ar medikamentiem un ārstu
izrakstītajām īpašajām receptēm.
Pašvaldība
šo
radušos
situāciju nevar ietekmēt, taču
var sekot procesu virzībai, jo
jautājums par aptiekas filiāļu
atvēršanu ir atklāts, un jebkurš
izteiktais piedāvājums nākotnē
tiks izskatīts.
Ilze Kozlovska,
Balvu novada pašvaldības
sabiedrības veselības speciālists

Noslēdzies Balvu novada atklātais basketbola čempionāts
pēdējā ceturtdaļā Tilžas komandas spēlētājs Silaunieks spēja
lauzt spēles gaidu un 30 sekundes
līdz spēles beigām pat spēja izraut uzvaru ar 1 punkta pārsvaru.
Rezultātā 69:70 par labu Tilžas
komandai.

1.vieta Bastions Balvi

Balvu pamatskolā 23.martā
norisinājās pēdējās Balvu novada
atklātā basketbola čempionāta
fināla spēles, kur par 5.-6.vietu

cīnījās Vīksna- Tilža. Šīs spēles
sākumā pārliecinošu vadību
pārņēma Vīksnas komanda, kas
turpinājās visu spēles gaitu, taču

Rezultatīvākie spēlētāji:
Vīksna: Kaspars Porietis16.p.
Viesturs Žvirblis 13.p.,
Tilža: Egons Silaunieks 28.p.,
Andris Melnis 18.p.
Par 3.-4.vietu tikās LAVE
(Alūksne) - Respec You (Gulbene). Jau no pirmajām minūtēm
Alūksnes novada čempioni
nodemonstrēja savas spējas un
sagrāva komandu no Gulbenes
Respect You ar 112:56!
Rezultatīvākie spēlētāji:
LAVE (Alūksne) Rūdolfs
Sviklis 33.p., Artūrs Šeldes 20.p.
Respect You (Gulbene) Alvis

Šmagris15.p., Pēteris Zvirgzdiņš
12.p.
Finālā par 1.-2.vietu cīnījās
Bastions Balvi un Rugāji. Pirmajā
puslaikā vairāk dominēja Rugāju
komanda vienu brīdi panākot
pat +12 punktu pārsvaru, lieliski
nospēlējot Laurim Krēmeram
un Dāvim Circenim. Trešajai
ceturtdaļai
sākoties,
lēnām
vadību pārņēma Balvu komanda.
Trīs Gata Stepanova iemestie
tālmetieni un ātrie uzbrukumi
no Matīsa Caunes ļāva Balvu
komandai izvirzīties vadībā.
Sirēnām skanot ar rezultātu
78:66 uzvarēja Bastions Balvi
komanda.
Rezultatīvākie spēlētāji:
Bastions Balvi komandā:
Matīss Caune 30.p., Gatis
Stepanovs 16.p.,
Rugāju komandā: Lauris
Krēmers 18.p.,Dāvis Circenis

17.p. Elvijs Kapteinis 13.p.
Balvu novada atklātajā basketbola čempionātā pavisam
piedalījās 11 komandas, kopā 132
sportisti. A divīzijā piedalījās 4
komandas un B divīzijā 7 komandas, kur 1.-4.vieta kvalificējās A
divīzijas grupā.
B divīzijas vietu sadalījums:
1.vieta Vīksna
2.vieta BK Lazdukalns
3.vieta Tilža
4.vieta Austrumi 2010
5.vieta Baltinava
6.vieta Rugāji Juniors
7.vieta BSS
A. grupā vietu sadalījums:
1.vieta Bastions Balvi
2.vieta LAVE (Alūksne)
3.vieta Rugāji
4.vieta Respect You (Gulbene)
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Balvu novada tautas daiļamata meistari iesaistās akcijā
“Satiec savu meistaru!”
No 4. līdz 7. aprīlim vairāk
nekā 100 vietās visā Latvijā,
arī Balvu novadā, nemateriālā
kultūras mantojuma meistari tautas lietišķās mākslas studiju
dalībnieki, stāstnieki, teicēji,
muzikanti un citu tradicionālo
prasmju zinātāji, aicinās pie sevis mācekļus un interesentus, lai
pasākumā „Satiec savu meistaru!” dalītos ar savām prasmēm
un zināšanām. Meistarus varēs
satikt darbnīcās, studijās, muzejos, skolās, kultūras centros,
bibliotēkās un viņu dzīvesvietās.
Ikkatram būs iespēja klausīties
stāstus un izzināt tradīcijas, kas
saistītas ar dabu un visumu, kā
arī iemācīties pavisam praktiskas
lietas.
„Satiec savu meistaru!” ir
2009. gadā aizsāktās Tradicionālo
prasmju skolas turpinājums, kas
pagājušajā gadā iekļauts Eiropas
projektā „Eiropas amatu prasmju
dienas”. Šajā laikā arī Eiropā –
Francijā, Spānijā, Itālijā un citās
valstīs – meistari aicina apgūt
senās prasmes un zinības.
Šogad „Satiec savu meistaru!” ir vēstnesis Radošās
darbības nedēļai „radi!2013”,

kas Latvijā notiks no 22. līdz
28.aprīlim (www.radilatvija.lv ).
Nemateriālā kultūras mantojuma
kopējiem tā ir lieliska iespēja
arī „radi!2013” ietvaros pieteikt
savas iniciatīvas un turpināt
pasākuma „Satiec savu meistaru!” īstenotās aktivitātes.
Balvu novadā:
Balvu Novada muzejs,
Brīvības iela 46, Balvi
5.aprīlis, no plkst.11.00-16.00
Meistares: Iveta Gabrāne,
Lilita Kūkoja, Lolita Krebse, Skaidrīte Veina, Tatjana
Soboļeva,
Evita
Kapteine,
AnitaTiltiņa, Balvu Kultūras
un atpūtas centra rokdarbnieču
pulciņš „Mežģis”.
• Baltinavas un Rugāju vidusskolu audēju pulciņu
priekšautu izstāde.
• Plkst. 11.00 meistardarbnīca
„Priekšauts”.
• No plkst. 14:00 ideju
darbnīca kopā ar rokdarbnieču pulciņu „Mežģis”,
trikotāžas uzņēmumu „Eco
Fabrika”, „Rokdarbu Bodīti”
un adījumu studiju „Zelta
diegi”.

Piesakies konkursam „Mūsu talanti 2013”
Lai apzinātu un veicinātu
pirmsskolas, interešu izglītības,
vispārējās
izglītības,
profesionālās izglītības, speciālās
izglītības iestāžu un kultūras
iestāžu mūsdienu deju kolektīvu,
dziedātāju
radošo
darbību,
izaugsmes iespējas un attīstību,
kā arī lai veicinātu bērnu un
jauniešu muzikālo spēju attīstību
un
radošo
pašizteikšanos,
26.aprīlī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notiks konkurss
„Mūsu talanti 2013”.
Konkursā var piedalīties Bal-

vu novada pirmsskolas izglītības
iestāžu, interešu izglītības iestāžu, vispārējo izglītības iestāžu,
profesionālās izglītības iestāžu,
kultūras iestāžu un neatkarīgo
studiju mūsdienu deju grupas,
ansambļi, solisti, popgrupas, ar
savu talantu talantīgi jaunieši un
skolēni.
Aizpildītas pieteikuma anketas līdz 19.aprīlim jāiesniedz
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Konkursa nolikums un anketas pieejamas Balvu novada
mājaslapā www.balvi.lv.

Kultūras ministrijas atzinība
Maijai Laicānei

• Meistaru darinājumu izstāde
– pārdošana.
Informācija: Astra Ločmele
-Ambarova, tālr. 25613565,
28352770, e-pasts: muzejs@inbox.lv.

Bērzpils Saieta nams, Dārza
iela 25a, Bērzpils.
4.aprīlis, no plkst.12.00 – 13.00
Meistare: Irēna Kindzule.
Aušanas nodarbības: stāstījums par aušanu, par musturiem, stellēm un arī praktiskās
nodarbības.
Informācija: Anna Kriviša,
tālr.: 27872031, e-pasts: annakrivisa@inbox.lv.
Briežuciema aušanas darbnīca, „Dīķmalas”- 11, Grūšļeva,
Briežuciema pagasts.
6.aprīlis, no plkst.15.00 -18.00
Meistare: Jugita Boldāne.
Audekla ierīkošana stellēs,
aušana, audekla apstrāde.
Informācija: Jugita Boldāne,
tālr..: 26431052, e-pasts: jugitaboldane@inbox.lv.
Briežuciema pamatskola,
Briežuciema pagasts

4.aprīlis, no plkst. 9.00 – 18.00
Meistars: Aigars Keišs.
Virpošanas iemaņas koka
trauku un svečturu izgatavošanai.
Informācija: Aigars Keišs,
tālr.: 26423947, e-pasts: aigarskeiss@inbox.lv.
4.aprīlis, no plkst.13.30 – 15.00
Meistare: Skaidrīte Pakalnīte
Abrenes novada vainagu
darināšana un izšūšana ar pērlēm.
Informācija: Skaidrīte Pakalnīte, tālr. 29354563, e-pasts: ostroviete54@inbox.lv.

Briežuciema Tautas nams,
Briežuciemas, Grūšļeva, Briežuciema pagasts
4.aprīlis, no plkst.16.00 – 18.00
Meistares: Maruta Ločmele, Briežuciema etnogrāfiskais
ansamblis.
Tradicionālā dziedāšana un
muzicēšana.
Informācija: Maruta Ločmele, tālr.: 26245962
4.aprīlis, no plkst.14.00 – 16.00
Meistars: Harijs Mūrmanis.
Tradicionālā
garmoškas
spēle, „večerinku” repertuāra
apguve.
Informācija: Harijs Mūr-

manis, tālr.: 28624295.
„Tilžas Rūķīši”, Raiņa iela
12a, Tilža, Tilžas pagasts
5.aprīlis, no plkst.10.30 – 14.00
Meistares: Lilija Zelča,
Astrīda Krainā, Ilga Medne, Ilga
Deņisova, Nanija Gabrāne, Anita
Gabrāne, Benita Deglava, Dzidra
Dulmane, Aija Ceriņa, Anna
Sisojeva, Sanita Pauliņa, Arta
Galvanovska.
Aušana, adīšana, tamborēšana uz dakšiņas, tapošana,
knipelēšana, šūšana uz rāmīša,
ziedu veidošana un tautasdziesmu dziedāšana.
Informācija: Astrīda Krainā,
tālr.: 26375017.
Vectilžas sporta un atpūtas
centrs, Vectilžas pagasts
5.aprīlis, no plkst. 10.00 – 15.00
Meistare: Irēna Zelča.
Iepazīšanās
ar
aušanas
darbarīkiem, materiāliem un procesu, kā no pavediena top gatavs
izstrādājums.
Informācija: Irēna Zelča, tālr.
29135932, e-pasts: ireenaz@
gmail.com.

Balvu Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi
6.martā Rēzeknes mūzikas
vidusskolā
notika
Latvijas
mūzikas skolu Klavierspēles
audzēkņu valsts konkursa II
kārta, kur Balvu Mūzikas skolas
7.klases audzēknis Dāvis Lāpāns
(skolotāja Jeļena Agafonova)
ieguva III vietu un tika izvirzīts
uz III kārtu Rīgā.
Savukārt 9.martā Jēkabpilī,
2.vidusskolā notika Latvijas
izglītības iestāžu pūtēju orķestru
Latgales novada skate, kur Balvu
Mūzikas skolas pūtēju orķestris
(diriģents Egons Salmanis, koncertmeistars Arnis Graps) ieguva
I vietu augstākajā "A " grupā.
Bet 9.martā Rīgā, Latvijas Mūzikas akadēmijā notika
Latvijas Mūzikas skolu vokālo
ansambļu konkurss "Lai skan",
kur Balvu Mūzikas skolas

Vokālais ansamblis (skolotāja
Linda Vītola) ieguva III vietu.
Arī 13.martā II Latgales
mūzikas skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu izpildītāju
konkursā Rēzeknes mūzikas
vidusskolā Balvu Mūzikas skolas audzēkņi ieguva godalgotas
vietas:
•
II
vieta
vecākajā
trompešu grupā- Gatis Irbītis
4.trompetes kl. skolotājs Egons
Salmanis, koncertmeistars Egita
Salmane;
•
III vieta jaunākajā
trompešu grupā-Harijs Ločmelis
3.trompetes kl. skolotājs Jānis
Budevičs, koncertmeistars Egita
Salmane;
•
III vieta jaunākajā tubu
grupā- Igors Višņakovs 2.tubas
kl. skolotājs Egons Salmanis,

koncertmeistars Egita Salmane;
•
III
vieta
vecākajā
mežragu grupā-Kristians Bušs
4.eifonija kl. skolotājs Jānis
Budevičs, koncertmeistars Egita
Salmane;
•
III vieta vecākajā eifoniju grupā - Gvido Dokāns
5.eifonija klase, skolotājs Jānis
Budevičs, koncertmeistars Egita
Salmane;
•
Diplomands jaunākajā
sitaminstrumentu grupā - Salvis
Mass 3.sitamistrumentu kl.
skolotājs E.Salmanis koncertmeistars Egita Salmane;
•
Diplomands jaunākajā
saksofonu grupā - Alise Romāne
2.saksofona kl. skolotājs Arnis
Graps, koncertmeistars Jeļena
Agafonova.

Balvu volejbolisti iegūst 2.vietu

16.martā Kubulu Kultūras
nama vadītāja Maija Laicāne
saņēma
Latvijas
Republikas
Kultūras
ministrijas
Atzinības rakstu par ilggadēju
ieguldījumu kultūras mantojuma

saglabāšanā, Dziesmu un Deju
svētku tradīcijas uzturēšanā un
kultūrvides veidošanā, sveicot
dzīves jubilejā.
Apsveicam!

No 22.-24.martam Balvu novada vīriešu komanda piedalījās
Cross Bo Active volejbola
turnīrā.
Turnīra
pirmajā
spēlē
22.martā
Balvu
komanda
spēkiem mērojās ar mājinieku
komandu Rēzekne, kuru uzvarēja
ar rezultātu 2:0. Otrajā spēlē

Balvu komanda tikās ar Krievijas komandu "Palkina", kuru
pārliecinoši uzvarēja ar rezultātu
2:0.
Savukārt 23.martā mūsu novada komanda mērojās spēkiem
ar Krievijas komandu "Pečori",
kur uzvarēja ar rezultātu 2:0.
Otrajā spēlē Balvu novada

komanda tikās ar Krievijas
komandu "Pleskava", kuru arī
uzvarēja ar 2:0, nodrošinot
tiesības cīnīties par medaļām.
24.martā Pusfinālā Balvu
komanda spēkiem mērojās ar
Latvijas komandu no Daugavpils "Červenka". Pirmajā
setā Balvi uzvarēja ar 26:24,
otrajā setā mūsu komanda
nonāca zaudētājos ar 13-19, bet
spēja saņemties un uzvarēja ar
rezultātu 25:21, līdz ar to droši
kvalificējoties lielajam finālam.
Finālā Balvu novada komanda tikās ar Krievijas komandu
Pleskavas "Funts". Spēle izvērtās
ļoti sīva un aizrautīga. Pirmajā
setā sportiskās veiksmes nedaudz
pietrūka un līdz ar to rezultāts
24:26 par labu pretiniekiem
no Krievijas. Otrajā setā spēle
izvērtās vēl azartiskāka te par
labu vienai komandai, te otrai,
rezultātā 26:28 par labu pretinieku komandai "Funts" un godam izcīnīta 2.vieta visā turnīrā.

“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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Pavasarī aktuāli – kur likt lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēves?

Domājot par dabas resursu taupīšanu un racionālu
saimniekošanu, SIA „ZAAO”
(ZAAO) jau vairākus gadus
piedāvā savākt lauksaimniecībā
izmantotās plēves – skābbarības
sagatavošanai izlietotās ruļļu un
bedru plēves. Šogad pakalpojums būs BEZ MAKSAS.
Skābbarības ruļļu plēvju
likvidēšana ierasti ir bijusi viena
no lauksaimnieku problēmām,
ko katrs risina pēc saviem ieskatiem, tomēr visbiežāk – kaitējot

apkārtējai videi. Piemēram, sadedzinot plēves, kā rezultātā rodas
bīstami ķīmiski savienojumi, kas
izplatās gaisā, ūdenī un zemē,
nodarot nopietnu kaitējumu
cilvēka veselībai, kā arī visai
dzīvai radībai.
Lai to novērstu, ZAAO iesaka: ja ir uzkrājusies skābbarības
ruļļu plēve vai pārklājamā plēve
skābbarības bedrēm, izlietoto
polipropilēna minerālmēslu BigBag maisi un plastmasas kannas
vai mucas (PEHD, HDPE), šāda
veida atkritumi ir jāsavāc vienuviet. No plēvēm noteikti jāizņem
šņores vai sieti (pretējā gadījumā
šie atkritumi tiks uzskatīti par
lielgabarīta atkritumiem un
tiks savākti par maksu, kas ir
15.Ls + PVN par vienu m3).
Plēvēm jābūt vizuāli tīrām, bez

skābbarības, salmu, kūdras un
citiem piejaukumiem, plastmasas kannas vai mucas ir jāizskalo
un jānoskrūvē korķi. Izlietotās,
atšķirotās un notīrītās plēves
jāsaliek kaudzēs tā, lai ZAAO
atkritumu savākšanas mašīna
varētu piebraukt pie kaudzes no
sāniem un netraucēti ar kausu
iekraut kravas kastē.
Līdz 15.maijam lauksaimniekiem par plēvju savākšanu
jāsazinās ar ZAAO speciālistiem
pa tālruni 26132288 vai 64281250
un jāpiesaka aizvešana, nosaucot
aptuveno apjomu kubikmetros.
ZAAO pēc pieprasījuma izsniedz
arī pakalpojuma saņemšanas
apliecinājumu – izziņu par
savākto atkritumu veidu un apjomu.

Bērni atkritumu tēmai pieiet radoši - veido
krustvārdu mīklas un izdomā mīklas paši!

Pirmo reizi SIA „ZAAO”
(ZAAO) vides projekta „Cilvēks
vidē” ietvaros šajā mācību gadā
rīkoja krustvārdu mīklu konkursu
skolām, saņemot vairāk nekā 40
bērnu pašu domātas un ilustrētas
krustvārdu mīklas par atkritumu
tēmu. Lai jebkurš interesents
varētu apskatīt tās un arī minēt,
izveidota pieeja ZAAO mājas
lapā internetā, sadaļā Sabiedrības

izglītošana
(http://www.zaao.
lv/public/lat/sabiedribas_izglitosana/projekti/minet_krustvardu_miklas/). Paralēli norisinājās
arī
konkurss
bērnudārziem
„Mīklas par atkritumiem”, kurā
bērnudārzu audzēkņi izdomāja
vairāk nekā 130 dažādas mīklas
un atminējumus uzzīmēja.
ZAAO
Vides
izglītības
speciāliste
Ieva
Veģere:

„Krustvārdu mīklu radīšana ir
gana sarežģīts process, tāpēc
esam ļoti priecīgi par izrādīto
interesi, skolēnu erudīciju un
ieguldīto darbu mīklu izveidē.
Šo savā ziņā var uzskatīt par eksperimentu, kā ar netradicionālām
metodēm
rosināt
bērnu
izglītošanu par vides un atkritumu tēmu. Ir gandarījums, ka
tas izdevies. Tāpat priecājamies
par bērnudārzu atsaucību pašu
domāto mīklu radīšanā – mīklas
bija gan par dažādiem atkritumu
veidiem, tīru dabu, konteineriem
un citām tēmām”.
Patlaban abi konkursi ir
noslēgušies
un
noskaidroti
laureāti. Pavasarī notiks projekta „Cilvēks vidē” noslēguma
pasākums, kurā darbu autori tiks
sumināti un saņems pārsteiguma
balvas.
Bērnudārzu grupā konkursā
„Mīklas
par
atkritumiem”
uzvarētāju vidū arī Evelīna
Pauliņa no Balvu novada Tilžas
vidusskolas, Vectilžas filiāles.

Lielā Talka: Sākas talkošanas vietu reģistrācija

Ar Lielās Talkas koordinatoru, atbalstītāju un draugu kopīgo
tikšanos atklāta talkošanas vietu reģistrācija Lielās Talkas
oficiālajā māja lapā www.talkas.
lv, lai talkas dienā šajā teritorijā
organizētu apkārtnes sakopšanu.
Pasākumā ar iedvesmojošu runu
uzstājās Rīgas arhidiecēzes
arhibīskaps
–
metropolīts
Zbigņevs Stankevičs. Tajā Mūsu
novadu pārstāvēja Lielās Talkas koordinatore Balvu novadā
Terēzija Začeva.
Viņa pastāstīja, ka, atklājot
pasākuma oficiālo daļu, Lielās
Talkas vadītāja Vita Jaunzeme
uzsvēra, ka jebkura darbība

sākas mūsu galvās, kas tiešā
veidā saskan ar šī gada Lielās
Talkas saukli, ka arī „Tīra Latvija sākas Tavā galvā!”. „Es aicinu un vēlos iedvesmot ikvienu
pievērst lielāku uzmanību sev un
videi sev apkārt, domāt ar prātu,
jo tad arī Latvija spēs sasniegt
izvirzīto mērķi - būt tīrākajai valstij pasaulē,”-viņa teica.
Lai arī prezidents un Lielās
Talkas patrons Andris Bērziņš ir
devies darba vizītē uz Vatikānu
un nespēja ierasties uz plānoto
tikšanos ar Lielās Talkas organizatoriem, klātesošos viņš
uzrunāja ar video palīdzību.
Savā uzrunā prezidents izteica gandarījumu, ka balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, veidojas jaunas talkas
programmas, piemēram, Pagalmu labiekārtošanas kustība.
Prezidents arī izteica cerību, ka
Lielā Talka nebeigsies ar vasaras
iestāšanos,
bet
turpināsies
visu gadu, radot vēlmi dzīvot
sakārtotā vidē.
Terēzija Začeva atzīmēja, ka
Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps –
metropolīts Zbigņevs Stankevičs

savā uzrunā uzsvēris , ka Latvijas garīgajai atdzimšanai ir
trīs galvenās dimensijas, kas ir
cieši saistītas arī ar Lielās Talkas būtību – apkārtējās vides,
dvēseliskā un garīgā dimensija.
Z. Stankevičs atzinis, ka Lielā
Talka ir arī veids, kas cilvēku
atbrīvo no patēriņa sabiedrības
slazdiem un piedaloties talkā un
sakārtojot vidi sev apkārt, cilvēks
sniedz daļu no sevis.
Ar talkas organizatoriem
runāja arī Rīgas Brīvostas
pārstāvis Haralds Apogs un citi.
Lielās Talkas laikā savākto atkritumu izvešanu nodrošinās
pašvaldības un kustība Lielā
Talka, kurus arī šogad atkritumu
poligonos uzņems bez maksas. Tāpēc ir svarīgi, lai visas
talkošanas vietas ir saskaņotas,
jo tikai turp dosies un bez maksas atkritumus savāks atbildīgās
institūcijas.
Uz Lielās Talkas koordinatoru tikšanos bija ieradušies koordinatori no gandrīz 100 Latvijas
pašvaldībām.
Tiekamies Lielajā Talkā!

Būvvalde informē

Ielu numurzīmes
Izveidojoties Balvu novadam
netika izstrādāti saistošie noteikumi par ielu numurzīmju dizainu, jo spēkā bija Balvu pilsētas un
pagastu teritorijas plānojumi. Pēc
izstrādātā Balvu novada teritorijas plānojuma, bija nepieciešams
sagatavot atsevišķi saistošos
noteikumus, kuros noteiktas
prasības ielu numuru zīmēm.
Tāpēc ir izstrādāti „Saistošie
noteikumi par ēku numerācijas
zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Balvu
novada pašvaldībā”.
Noteikumi nosaka numura
zīmes izvietošanas kārtību un dizainu Balvu novada pašvaldības
administratīvajā
teritorijā.
Piemēram - pie katras ēkas, kurai
piešķirta adrese, jābūt vismaz
vienai ēkas numerācijas zīmei,
kas izvietojama uz ēkas ielas
fasādes. Ēku numerācijas zīme
izvietojama 2,5 – 3 m augstumā
(augšējā mala) no zemes, 15 40 cm attālumā no ēkas stūra.

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 uz numura
zīmes var norādīt īpašnieka
uzvārdu vai īpašuma statusu.
Ēku numerācijas zīmju izmēri:
300 x 240 (+ - 20) mm.
Balvu pilsētas iedzīvotāji, kuriem pie ēkām ir Balvu pilsētas
Domes noteiktās ”sarkanās” numura zīmes nekas nebūs jāmaina.
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 (saistošie noteikumi bija
publicēti Balvu novada ziņās
Nr.4 2013.gada 7.martā).

Par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvi būs
paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme

LR likums “Par nekustamā
īpašuma nodokli Balvu novadā”
noteikumi paredz, ka vidi
degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvi
apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā,
ko arī Balvu novada pašvaldība
ir noteikusi savos saistošajos
noteikumos Nr.5/2013 “Par
nekustamā īpašuma nodokli Balvu novadā”.
Pamatojoties uz saistošajiem
noteikumiem Balvu novada
pašvaldības
Būvvalde
apzina būves Balvu novadā, kas
sagruvušas, vidi degradējoša
- cietušas stihiskā nelaimes vai
avārijas rezultātā, īpašnieka,
valdītāja vai lietotāja darbības
vai bezdarbības dēļ ēka vai būve
vizuāli zaudējusi savu sākotnējo
izskatu un negatīvi ietekmē novada ainavu, būves pamestas
būvniecības stadijā ilgāk par
gadu (nav atjaunota būvatļauja),
tai nav veikta konservācija un
tā ir pieejama nepiederošām
personām.
Šobrīd ir uzsākta Balvu
pilsētas „graustu” apsekošana
dabā, sagatavoti atzinumi, kurā
fiksē būves un rakstiski informē
īpašniekus. Būvvalde izsniedz
sēdes izrakstu, kurā norāda

pārbaudāmās būves vispārējo
vizuālo stāvokli un termiņu
priekšlikumu iesniegšanai par
teritorijas savešanu pienācīgā
kārtībā. Pēc noteiktā termiņa
Būvvalde veiks atkārtotu būves
pārbaudi un pēc atkārtotās
pārbaudes un rezultātu izvērtēšanas, pieņems lēmumu par
būves klasificēšanu par vidi
degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu
būvi. Saņemot Būvvaldes sēdes
protokola izrakstu būves īpašniekam, valdītājam un lietotājam
ir pienākums atzinumā noteiktajā termiņā sakārtot būvi. Par
īpašniekiem, kas neatsauksies
uz būves savešanu kārtībā, tiks
sniegta informācija novada
nodokļu administratoram, kas
veiks pārrēķinu par jau aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli un
būvi apliks ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā
un tiks izsūtīti jauni rēķini.
Būvvalde plāno, ka līdz
2013.gada aprīlim tiks apsekota lielākā daļa būvju Balvu
novadā. Sadarbībā ar pagastu
pārvaldniekiem, jau sastādīts
saraksts ar „graustiem” novadā
(saistošie noteikumi bija publicēti
Balvu novada ziņās Nr.4 2013.
gada 7.martā).

Ekskursija uz Tartu zinātnes centru
20.martā Tilžas vidusskolas
skolēni devās mācību ekskursijā
uz Tartu pilsētu Igaunijā, kur
apmeklēja Tartu zinātnes centru,
planetāriju un akvaparku. Liels
bija skolēnu izbrīns par dažādām
fizikālajām lietām zinātnes
centrā. Daudz kas mācoties
skolā nav īsti saprotams, bet,
nonākot reālā saskarē, ir daudz
labāk saprotams. Piemēram,
skolēniem bija iespēja praktiski
uzzināt, kā darbojās automašīnas
ātrumkārba, kā bumbiņa pa
lielāku ceļa garumu nokļūst gala
mērķī ātrāk nekā bumbiņa pa
īsāko ceļu, redzēt dažādu spoguļu

iegūstamos attēlus, planetāriju
un daudz ko citu.
Pēc
zinātnes
centra
apmeklējuma
ekskursanti
devās uz akvaparku, kur bija
iespējams piedalīties dažādās
ūdens atrakcijās. Tiem kam
neinteresēja ūdens atrakcijas bija
iespēja apmeklēt 4D filmu.
Finansējums
ekskursijai
tika piešķirts no Balvu novada domes, kā balva par to,
ka Tilžas vidusskola ieguva
Draudzīgā aicinājuma balvu
lauku skolu grupā matemātikā un
dabaszinībās, rezultātā iegūstot –
3.vietu.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 14.marta
lēmumu (prot. Nr.3, 70.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

		

Nr.15/2013

GROZĪJUMI 2009.GADA 27.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
BALVU NOVADĀ”

Balvos

2013.gada 14.martā

		

Nr.16/2013

GROZĪJUMI 2011.GADA 15.APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10/2011 “PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU BALVU NOVADA PAŠVALDĪBĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļu

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta pirmās daļas 4., 6. punktu un 43.panta trešo daļu

Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.2
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus
grozījumus:

Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.10/2011 „Par papildus palīdzību Balvu novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Noteikumu 8.punktu aiz vārda „pabalstu” papildināt ar vārdiem „valsts noteiktā
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”;
2. Noteikumu 12.1.apakšpunktā skaitli „50” aizstāt ar skaitli „100”;
3. Noteikumu 12.punktu papildināt ar 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.4. maznodrošinātām ģimenēm pabalsta apmērs gadā līdz 50% no valstī noteiktās
minimālās darba algas;”
4. Noteikumu 13.punktā svītrot vārdus „(pamatojoties uz MK noteikumiem
Nr.214)”;
5. Noteikumu 13.punktā svītrot 13.4. apakšpunktu;
6. Noteikumu 25.punktā vārdus „Pabalstu piešķir trūcīgām ģimenēm ar bērniem
(tām, kuru bērni apmeklē Balvu novada pašvaldības izglītības iestādes, izņemot
gadījumus, kad bērns apgūst arodizglītību ārpus novada mācību iestādes – programmā,
kura netiek piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs:” aizstāt ar vārdiem
„Pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem (tām, kuru
bērni apmeklē Balvu novada pašvaldības izglītības iestādes, izņemot gadījumus, kad
bērns apgūst arodizglītību ārpus novada mācību iestādes – programmā, kura netiek
piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs):”;
7. Noteikumu 25.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„25.1. mācību līdzekļu iegādei 20 lati gadā vienam skolēnam vai bērnam, kurš
pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;”;
8. Noteikumu 25.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„25.2. apmaksāt skolēnam pusdienas laika posmā, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes statuss;”;
9. Noteikumu 25.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„25.3. apmaksāt bērnam maksu par ēdināšanu 100% apmērā pirmsskolas izglītības
iestādē laika posmā, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
statuss;”;
10. Noteikumu 27.punktu aiz vārdiem „daļēju medicīnisko pakalpojumu,”
papildināt ar vārdiem: „kuri saņemti pēdējā pusgada laikā,”.

1. Noteikumu 2.punktā svītrot vārdus „ne mazāk, kā sešus mēnešus”;
2. Noteikumu 5.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„5.2. palīdzību ģimenēm ar bērniem;”;
3. Noteikumu 8.punktu papildināt ar vārdiem „un kuri iegādāti pēdējā pusgada
laikā.”
4. Noteikumu III.nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā: „III.Palīdzība
ģimenēm ar bērniem”.
5. Noteikumu 10.punktu izteikt šādā redakcijā:
„10. Ģimenes, kuru bērni iegūst izglītību Balvu novada vispārizglītojošās mācību
iestādēs var saņemt šādu palīdzību:
10.1. apmaksātu ēdināšanu skolās 100% apmērā katram bērnam;
10.2. materiālo palīdzību mācību līdzekļu iegādei līdz 20 latiem gadā vienam
skolēnam vai bērnam, kurš pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu.”.
6. Noteikumu 11.punktu izteikt šādā redakcijā:
”11. Noteikumu 10.punktā minētā palīdzība tiek piešķirta daudzbērnu ģimenēm,
kurās ir vismaz trīs bērni līdz 24 gadu vecumam, bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem invalīdiem, neizvērtējot to materiālo
stāvokli, bet pamatojoties uz vecāku vai aizbildņa iesniegumu.”.
7. Noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā skaitli „50” aizstāt ar skaitli „100”;
8. Noteikumu 13.punktu papildināt ar 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.4. bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni – 100% apmērā.”
9. Noteikumu 26.1. un 27.1. apakšpunktu pirms skaitļa „90” papildināt ar skaitli
„85,”;
10. Noteikumu 31.punktu izteikt šādā redakcijā:
„31.Pabalsta apmērs ir 100 lati par katru jaundzimušo bērnu. Pabalstu izmaksā
pamatojoties uz vecāku iesniegumu.”

Domes priekšsēdētājs 		

Domes priekšsēdētājs 		
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PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 14.marta
lēmumam (prot. Nr.3, 69.§)

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 14.marta
lēmumam (prot. Nr.3, 70.§)

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

Balvos

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2013 “Grozījumi 2009.gada
27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu
novadā”” projektu
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Norādāmā informācija
Balvu novada pašvaldība arvien lielāku vērību pievērš ģimeņu ar
bērniem atbalstam, jo tieši šai mērķa grupai sarežģītajā sociāli
ekonomiskajā situācijā ir nopietnas finansiālas grūtības bērnu
izglītošanā un audzināšanā.
Sociālo darbinieku ikdienas apsekošanas un sarunas ar vecākiem
pierāda, ka ne tikai trūcīgām, bet arī maznodrošinātām ģimenēm
ar bērniem trūkst līdzekļu bērnu sagatavošanai skolas gaitām un
ēdināšanas apmaksai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.
Saistošie noteikumi Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā” paredz palīdzību tikai trūcīgām ģimenēm ar
bērniem.
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz palīdzību arī
maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem.
Grozījumi saistošajos noteikumos ietekmēs klientu skaitu un
palielinās sociālo pabalstu budžeta izdevumus.
Nav

Administratīvās procedūras netiek mainītas
Nav
A.Kazinovskis

A.Kazinovskis
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2013 “Grozījumi 2011.gada
15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2011 “Par papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā”” projektu
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

Norādāmā informācija
Balvu novada pašvaldībā ir nepieciešamība paplašināt materiālo
atbalstu arī citām mazaizsargātām personu grupām, ne tikai
trūcīgām personām. Ņemot vērā to, ka vissarežģītāk klājas tieši
ģimenēm ar bērniem, pašvaldības atbalsts visvairāk
nepieciešams Balvu novadā dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm.
Saistošie noteikumi „Par papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā” paredz palīdzību daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas
izdevumu apmaksai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz papildus palīdzību
daudzbērnu ģimenēm mācību līdzekļu iegādei.
Grozījumi saistošajos noteikumos neietekmēs klientu skaitu, bet
palielinās budžeta izdevumus.
Nav.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav
A.Kazinovskis
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Iesniedz savu fotogrāfiju
un laimē balvu
No 2013.gada 14.marta
līdz 2.decembrim Balvu novada pašvaldība izsludinājusi
konkursu
„Balvu
novads
caur fotoobjektīvu”, kurā var
piedalīties jebkura fiziska persona.
Viens autors konkursam
var iesniegt ne vairāk kā 10
kvalitatīvas fotogrāfijas, kurās
ietverta kāda no tēmām:
• Balvu pilsētas un novada
kultūrvēsturiskie un dabas
objekti
• Balvu pilsētvide un novada

pagasti (ielas, ēkas, laukumi,
cilvēki, ainavas, parki u.c.);
• Tūrisma objekti, aktīvā
atpūta, sporta, kultūras un izklaides pasākumi;
• Pilsēta un novads četros
gadalaikos.
Trīs labāko fotoattēlu autori
saņems naudas balvas, bet 40
labākās fotogrāfijas tiks atlasītas
fotoizstādei.
Konkursa nolikums un anketa pieejami Balvu novada
mājaslapā www.balvi.lv

A F I Š A

Balvu pilsēta
28.martā plkst.17.00 „Lieldienu zaķa buča” – lūpu spīdumu izgatavošanas darbnīca Balvu bērnu un
jauniešu centrā.
31.martā plkst.15.00 Sarīkojums „Lieldienu Zaķu Universitātē”, plkst.21.00 deju vakars kopā ar grupu
„Virāža” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa Ls 2,-.
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,-.
3.aprīlī plkst.19.00 koru kopmēģinājums kopā ar virsdiriģentiem Balvu muižā.
5.aprīlī plkst.111.00 aktivitātes Balvu novada muzejā akcijas „Satiec savu meistaru!” ietvaros.
5.aprīlī plkst.18.00 P.Jurjāna mūzikas skolas audzēkņu un TPO „Balvi” koncerts Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
6.aprīlī plkst.19.00 5 gadu jubilejas pasākums „No smieklu kules” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Muzicē grupa „Bruģis”.
9.aprīlī plkst.16.00 Liepājas Leļļu teātra viesizrāde „Lāčradzis” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Iespējams iegādāties biļetes iepriekšpārdošanā. Ieejas maksa Ls 1,-.
12.aprīlī plkst.11.00 Mazo vokālistu konkurss „Balvu pilsētas CĀLIS 2013” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
13.aprīlī plkst.13.00 dziedošās Tihovsku ģimenes no Ludzas koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Biļešu iepriekšpārdošana. Ieejas maksa Ls 3,- un Ls 4,-.
13.aprīlī koru „Mirklis” un „Harmonija” no Gulbenes kopkoncerts Balvu Muižā.
17.aprīlī plkst.11.00 Mazo vokālistu konkurss „Balvu novada CĀLIS 2013” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
21.aprīlī plkst.11.00 Lietuvas cirka izrāde 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”. Biļešu cenas Ls 3,-, Ls 4,-, Ls 5,-.Biļešu iepriekšpārdošana.
26.aprīlī plkst.16.00 konkurss „Mūsu talanti” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Izstādes:
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”.
• Ineses Jakobi tekstiliju izstāde „Logi”.
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
• Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”.
• 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:
• No 8.marta līdz 18.aprīlim Nikolaja Gorkina fotoizstāde “Mūsu spārnotie draugi”.
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.15.00 Lieldienu pasākums Balvu pagasta tautas namā. Piedalās Balvu Kultūras un
atpūtas centra neredzīgo biedrības dramatiskā kopa “Redzēt ar sirdi”, J. Jaunsudrabiņš “Baltās grāmatas
stāsti”, Balvu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Malduguns”. Eiropas Sociālā fonda un Latvijas
valsts finansēts Labklājības ministrijas sadarbībā ar Latvijas neredzīgo biedrību projekts.”Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā”. Plkst.22.00 Lieldienu
balle kopā ar grupu “Alise” Balvu pagasta Tautas namā. Ieeja bezmaksas.
Bērzpils pagasts
31.martā plkst. 19.00 Lieldienu koncerts ar Guntras Kuzminas (grupas’’BorowaMC’’ solistes),
Sovvaļnīka un vokālā ansambļa „Knifs” piedalīšanos Bērzpils saieta namā , ieeja brīva. Plkst. 22.00
balle, spēlē Zintis Krakops, ieeja uz balli Ls 1.00.
4.aprīlī plkst.12.00 aušanas nodarbības Bērzpils saieta namā akcijas „Satiec savu meistaru” ietvaros.
Bērzkalnes pagasts
31.martā plkst.13.00 „Nāc nākdama Liela diena” Lieldienu pasākums Bērzkalnes pagasta kultūrai un
atpūtai paredzētajās telpās.
Briežuciema pagasts
4.aprīlī akcijas „Satiec savu meistaru” pasākumi:
Plkst.9.00 kokapstrādes darbnīca, vada Aigars Keišs.
Plkst.13.30 pērļošanas meistardarbnīca skolas mājturības kabinetā, vada Skaidrīte Pakalnīte.
Plkst.14.00 muzicēšanas meistardarbnīca skolas – tautas nama mazajā zālē, vada Maruta Ločmele un
Harijs Mūrmanis.
6.aprīlī plkst. 15.00 aušanas meistardarbnīca pagasta aušanas darbnīcā, vada Jugita Boldāne.
Kubulu pagasts
31.martā plkst. 18.00 Lieldienu koncerts “Lai saulīte rotājas...” Kubulu Kultūras namā. Piedalās jauktais
koris “Mirklis”, TDK “Cielaviņa”, jauktais vokālais ansamblis, bērnudārza “Ieviņa” dziedātāji un tērpu
demonstrētāji. Ieeja bezmaksas. Plkst. 21.00 diskoballe. Ieejas maksa - Ls 0,50.
Krišjāņu pagasts
1.aprīlī plkst. 14.00 Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” Danskovietes komēdijas “Ontons i Anne”
5.daļas “Ontons i plāšnīki” izrāde Krišjāņu tautas namā. Ieeja brīva.
Lazdulejas pagasts
31.martā plkst.18.00 Lieldienu koncerts „Duets Sandra” Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
Tilžas pagasts
31.martā plkst.19.00 Lieldienu pasākums Tilžas Kultūras namā.
5.aprīlī plkst.10.30 „Tilžas Rūķīši”, Raiņa ielā 12a, telpās notiks aušana, adīšana, tamborēšana uz
dakšiņas, tapošana, knipelēšana, šūšana uz rāmīša, ziedu veidošana un tautasdziesmu dziedāšana akcijas
„Satiec savu meistaru” ietvaros.
Vectilžas pagasts
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.
5.aprīlī plkst.10.00 iepazīšanās ar aušanas darbarīkiem, materiāliem un procesu, kā no pavediena top
gatavs izstrādājums Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
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.
Līdz 31.martam skatāma gleznošanas studijas „Olīves” darbu izstāde Vīksnas Tautas namā.
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