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Plaši pasākumi par godu Dokšicu dienām Balvos
18. un 19.maijā notiks
Dokšicu dienas Balvos, kuru
ietvaros pilsētā paredzēti dažādi
kultūras pasākumi.
Balvu novada pašvaldības
sadarbības partneri no Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Dokšicu rajona viesosies
Balvos, lai to iepazītu, piedalītos
dažādos pasākumos, kā arī paši
sniegtu koncertu Balvu pilsētas
un novada iedzīvotājiem. Koncerts ar tradicionālajām baltkrievu dziesmām un dejām
notiks 18.maijā plkst.19.00
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Savukārt pirms koncerta
plkst.14.00 skvērā pie strūklakas tiks atklāts jauns gaismas
objekts.

Jau devīto gadu pēc kārtas
norisinās Eiropas Muzeju nakts,
kurā arī šogad piedalās un dažādas aktivitātes organizē Balvu
Novada muzejs. Šogad muzejs
piedāvā piedalīties Starptautiskā
bērnu zīmēju konkursa izstādes
„Putni” atklāšanā, ko rīko
Balvu Mākslas skola, ģimeņu
orientēšanās sacensībās pilsētā,
Ērika Kanaviņa seno amatu darbnīcā un daudzās citās
aktivitātēs, kurās piedalīsies arī
viesi no Baltkrievijas, Lietuvas
un Igaunijas.
18.maija
vakarā,
plkst.
21.00 par godu Dokšicu dienām
un uzņēmuma 9.dzimšanas
dienai SIA „A.K.7” novada
iedzīvotājiem un viesiem dāvina

Brīvības ielas rekonstrukcija sākusies
Balvu novada pašvaldība
uzsākusi vērienīga projekta
realizāciju – Brīvības iela no
Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz šķērsielai pie parka tiks atjaunota. Vērienīgā
projekta kopējās izmaksas ir
2 miljoni 19 080 lati. Celtnieki jau sākuši darbu. Tiks
izbūvēta brauktuve, veloceliņš
un ietve, rekonstruēta lietus
ūdens kanalizācija, rekonstruēti

esošie un izbūvēti jauni ūdens un
sadzīves kanalizācijas tīkli. Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis parakstīja
līgumu ar būvdarbu veicēju SIA
„Siltums Jums”, būvuzraugu SIA
Polyroud un autoruzraugu” AS
Ceļu inženieri”.
•
Brīvības
ielas
rekonstrukcijas darbu ietvaros
tiks slēgts posms no Dzir-

Izsaki savu viedokli
Jaunajām ģimenēm ir iespēja izteikt vēlmes, kādos kultūras
pasākumos tās labprāt iesaistītos, kādus pasākumus labprāt apmeklētu,
kā pietrūkst jaunajai ģimenei kultūras jomā.
Anketas pieejamas Balvu novada mājaslapā www.balvi.lv vai
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Aizpildītās anketas sūtīt uz e-pastu aijap2@inbox.lv vai nodot
Balvu Kultūras un atpūtas centrā līdz 2013.gada 31.jūlijam.

navu ielas līdz Balvu pilsētas
administratīvai robežai un slēgts
Dzirnavu/Pilsoņu un Brīvības
ielu krustojums, bet būs vaļā
Rūpniecības/Raiņa un Brīvības
ielu krustojums, nodrošinot
piekļūšanu Alejas un Dzirnavu
ielām.
Apbraucamais ceļš slēgtajam
posmam
organizēts
arī pa Brīvības ielas posmu,
Bērzpils ielu, tālāk pa autoceļu

P47 līdz pagriezienam pa labi
(Kārklinieki, Pilskalni), tālāk līdz
T-veida krustojumam, kurā pa
labi līdz Brīvības ielas slēgtajam
posmam. Apbraucamais ceļš tiks
aprīkots ar ceļa zīmēm (730, 731,
732).
•
Slēdzot nobrauktuves
uz īpašumiem, tiks informēti
iedzīvotāji par darbu izpildes
termiņiem. Tiks nodrošināta
piekļuve autoveikaliem, servi-

pirmo zaļumballi Balvu pilsētas
parkā, kurā spēlēs grupas „Ginc
un ES” un „Marčello”. Ieeja visiem bez maksas.
Savukārt svētdien, 19.maijā,
plkst.12.00 kopīgi ar pasākuma
viesiem - pārstāvjiem no Kupišķu
pašvaldības Lietuvā un Pōlvas
pašvaldības Igaunijā pilsētas
parkā tiks stādīti sadraudzības
pašvaldību koki.
Vizītes laikā kaimiņi apskatīs
skaistākās Balvu pilsētas vietas, piedalīsies koncertos Balvu
pansionātā un Kubulu Kultūras
namā, apmeklēs Balvu peldbaseinu.
Visi laipni aicināti iepazīt
Baltkrievijas kultūru un piedalīties sniegtajos pasākumos!

siem u.c. objektiem.
•
Tiks
uzstādītas
norobežojuma barjeras Nr.912
pirms satiksmes slēgtajiem ceļa
darbu posmiem. Tiks lietoti
vadstatņi (Nr.908, 909) vai barjeras (Nr.910, 911) darba vietas
norobežošanai no brauktuves.
Izmantotas palīgbarjeras vai
signāllentes gājēju norobežošanai
no darbu zonas.

Līdz 15.maijam Labklājības ministrija aicina balsot par
ģimenei draudzīgu atpūtas vietu

Līdz 15.maijam Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar portālu „Mammām un tētiem" aicina balsot
par ģimenei draudzīgu atpūtas vietu. Aptaujas uzvarētājus svinīgi paziņosim 31.maijā.
Lai pieteiktu ģimenei draudzīgu atpūtas vietu Pierīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales
reģionā, aicinām aizpildīt aptaujas anketu ģimenes portālā „mammamuntetiem.lv": http://mammam.lv/
gimenei_draudzigs. Anketā lūdzam norādīt atpūtas vietas nosaukumu un atrašanās vietu, kā arī pastāstīt,
kas ir būtiskākie kritēriji, kāpēc šī vieta šķiet piemērota ģimenes atpūtai. Aicinām īsi aprakstīt savas
ģimenes pieredzi, norādot, kas atpūtas vietā patika visvairāk.
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2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti Balvu novadā
"Centriskā partija
LATVIJAS
ZEMNIEKU
SAVIENĪBA"
1. Andris Kazinovskis
2. Egons Salmanis
3. Inta Kaļva
4. Aivars Kindzuls
5. Līga Kozlovska
6. Aigars Pušpurs
7. Gunta Raibekaze
8. Iluta Bērziša
9. Ilona Stepāne
10. Vilnis Dzenis
11. Ēriks Eizāns
12. Jana Komane
13. Andris Ķerāns
14. Mārtiņš Logins
15. Anastasija Gabrāne
16. Vitālijs Kuļšs
17. Lija Bukovska
18. Ludmila Beļikova

"Par prezidentālu
republiku"

1. Juris Boldāns
2. Ruta Cibule
3. Raimonds Bombāns
4. Andris Luksts
5. Dmitrijs Usins
6. Andris Bačuks
7. Tālis Korlašs
8. Mārīte Berķe
9. Jāzeps Ludboržs
10. Ilmārs Locāns
11. Eventijs Zelčs
12. Ivars Šmats
13. Pēteris Voicišs
14. Jānis Cipruss
15. Juris Ločmelis
16. Arvita Voiciša
17. Ilgvars Šakins
18. Džeralds Šaicāns

"Reformu partija"
1. Sandra Vigule
2. Agris Vancāns
3. Rudīte Ziemele
4. Tamāra Lielbārde
5. Ņina Smirnova
6. Ligita Ozoliņa
7. Janeks Gagars
8. Liena Čipate
9. Viktors Kuzma
10. Vineta Sirmā
11. Iluta Buglova
12. Gunita Kubaka

LATGALES PARTIJA
1. Ināra Ņikuļina
2. Ģirts Teilāns
3. Jānis Vancāns
4. Sanita Putniņa
5. Jānis Ikstens
6. Valdis Sērmūkšs
7. Maija Laicāne
8. Inta Ozola
9. Ilgvars Bērziņš
10. Jānis Pauliņš
11. Maruta Castrova
12. Ivars Saide
13. Kaspars Kubuliņš
14. Ingrīda Krampāne
15. Alla Fjodorova
16. Guntars Šults
17. Jānis Piļka
18. Nataļja Andrejeva

(Izlozes secībā)

Nacionālā apvienība "Visu
Latvijai!"-"Tēvzemei
un
Brīvībai/LNNK"
1. Aija Mežale
2. Dzintars Students
3. Dairis Krištopanovs
4. Mairita Rakstiņa
5. Aivars Zaikovskis
6. Jāzeps Jermacāns
7. Aigars Vilciņš
8. Edgars Skučs
9. Līga Pennere
10. Liene Akmeņkalne
11. Dace Alsiņa
12. Ritvars Pužulis
13. Inta Sleža
14. Inita Mača
15. Jānis Kuļšs
16. Anita Grāmatiņa
17. Ingus Zaharāns

Politisko partiju apvienība
"Saskaņas Centrs"
1. Normunds Dimitrijevs
2. Ivans Baranovs
3. Svetlana Pavlovska
4. Ņina Barsukova
5. Svetlana Aleksejeva
6. Vasilijs Koguts
7. Tatjana Aleksejeva
8. Ēriks Ločmelis
9. Taisija Smirnova
10. Alla Duļko
11. Vladimirs Ivdra
12. Pēteris Stahovskis
13. Jevgenija Voroņina
14. Žanna Ivanova
15. Larisa Klitončika
16. Viktorija Lavrentjeva
17. Natālija Višņevska
18. Kristīne Terentjeva

Partija "VIENOTĪBA"

Latvijas Zaļā partija

1. Valdis Zeltkalns
2. Jānis Pušpurs
3. Jānis Auziņš
4. Augusts Voika
5. Lolita Berne
6. Ainārs Supe
7. Rudīte Krūmiņa
8. Ainārs Laminskis
9. Eva Vinogradova
10. Guntis Magone
11. Raimonds Zelčs
12. Viktors Paršinovs
13. Valdis Berns
14. Linda Tokareva
15. Māris Ļubka
16. Arnotijs Strods
17. Ineta Štokne
18. Māris Voicišs

1. Jānis Trupovnieks
2. Pēteris Kalniņš
3. Sarmīte Cunska
4. Arvīds Raciborskis
5. Sandra Kindzule
6. Ivars Zaharāns
7. Maijruta Vagule
8. Iveta Tiltiņa
9. Sandis Meiers
10. Silvija Zilgme
11. Jānis Roginskis
12. Vairis Bukšs
13. Ritvars Komarovskis
14. Indra Studente
15. Juris Kaņka
16. Vera Petuhova
17. Ēriks Apšenieks
18. Sandis Puks

Kandidātu skaits: 137
Sarakstu skaits: 8

Pilsonība

Dzimums
Vīrieši: 76
Sievietes: 61

55.47 %
44.53 %

Vecums
Piezīme: Kandidātu vecums
tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu
- 2013.gada 1.jūniju
19 gadi: 1
0.73 %
21 - 30 gadi: 17
12.41 %
31 - 40 gadi: 22
16.06 %
41 - 50 gadi: 51
37.23 %
51 - 60 gadi: 38
27.74 %
61 - 70 gadi: 8
5.84 %
Vidējais vecums: 44.8 gadi
Vecākais kandidāts: 70 gadi
Jaunākais kandidāts: 19 gadi

Latvijas: 137

100.00 %

Tautība
Nav norādīta: 21
Latvieši: 101
Krievi: 13
Poļi: 1
Baltkrievi: 1

15.33 %
73.72 %
9.49 %
0.73 %
0.73 %

Kandidēšanas pazīme
Dzīvo: 133
Ir tikai īpašums: 2
Strādā: 2

97.08 %
1.46 %
1.46 %

Priekšvēlēšanu programmas

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

NOVADA PĀRVALDE
• Garantēt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību katrā novada pagastā
līdzšinējā apjomā un līmenī.
• Nodrošināt pagastu pārvaldēm finansējumu, kas izlīdzinātu dzīves līmeņa
atšķirības ar pilsētu.
SOCIĀLĀ SFĒRA,VESELĪBA
• Popularizēt dažādu veselības veicināšanas un profilakses pasākumus novadā.
• Paplašināt mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, apvienojot un efektīvi izmantojot sociālo un veselības darbinieku sniegtos pakalpojumus.
• Atbalstīt ģimenes ārstu prakses, nodrošinot to pieejamību tuvāk iedzīvotāju
dzīves vietai.
• Saglabāt un modernizēt esošos feldšeru punktus, nepieciešamības gadījumā
nodrošinot tos ar telpām un finansējumu no pašvaldības puses.
• Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas izaugsmi, pilnveidojot sniegto medicīnas pakalpojumu apjomu un to kvalitāti.
• Nodrošināt sekmīgu Vienota Neatliekamās Medicīnas pakalpojumu punkta un
Balvu VUGD daļas Tilžas posteņa darbību Tilžā.
• Saglabāt un attīstīt pansionāta infrastruktūru, paplašināt alternatīvās aprūpes
iespējas.
Atbalstīt sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu paplašināšanu cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
• Nodrošināt visu novada skolu darbību, nepieciešamības gadījumā mainot to statusu.
• Nodrošināt bērnu drošu nokļūšanu uz tuvāko izglītības iestādi.
• Nodrošināt bezmaksas pusdienas 5-6 gadīgajiem bērniem un 1.-12.klašu
skolēniem.
• Paplašināt profesionālās izglītības programmu klāstu Balvu novadā.
• Nodrošināt augstākās izglītības un mūžizglītības pieejamību novadā.
• Nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamību
novada bērniem.
• Atbalstīt bērnu un jauniešu nodarbinātību vasaras periodā un iesaistīšanu
dažādos projektos.
• Materiāli atbalstīt talantīgākos novada skolēnus.
• Pilnveidot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, veikt Balvu Valsts
ģimnāzijas, Tilžas vidusskolas un Balvu pilsētas stadiona renovāciju.
• Materiāli atbalstīt talantīgākos novada skolēnus.
• Nodrošināt saskaņotu un kvalitatīvu un kultūras un sporta pasākumu norisi gan
pilsētā, gan visos pagastos.

•
•
•

Sekmēt tautas mākslas attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Regulāri organizēt novada sporta spēles ar pagastu komandu piedalīšanos.
Turpināt atbalstīt novadā esošās draudzes.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, LAUKSAIMNIECĪBA
• Uzņēmējdarbības centram izvērst informācijas pieejamību visā novadā
par investīcijas līdzekļu piesaisti un kontaktu veidošanu uzņēmējdarbības
veicināšanai.
• Izmantot pārrobežu sadarbības iespējas, iesaistot biznesa, kultūras, sporta projektos partnerus no ES valstīm Krievijas, Baltkrievijas.
• Popularizēt vietējo uzņēmēju iespējas darba tirgū, atbalstot piedāvātās produkcijas un pakalpojumu reklamēšanu.
• Turpināt organizēt pasākumu „lauku dienas” novada ietvaros.
• Iestāties par novada zemnieku un lauku cilvēku interešu aizstāvību Zemkopības
Ministrijā un citās valsts un ES institūcijās.
• Turpināt sakārtot ceļus un ielas visa novada teritorijā.
• Panākt, lai pagastu centri, arī Vectilžas un Krišjāņu, tiktu savienoti ar novada
centru ar kvalitatīviem, asfaltētiem ceļiem.
• Sekmēt jaunu darba vietu radīšanu caur ES struktūrfondu projektiem novadā un
atbalstot vietējo ražošanas izejvielu izmantošanu (kūdra, sapropelis, granulas).
• Turpināt ūdenssaimniecības attīstības projektu realizēšanu pagastos.
• Veicināt dzīvojamo māju un novada iestāžu siltināšanu.
MĒS TUVINĀSIM SAVA NOVADA PILSĒTU UN PAGASTUS –
BŪSIM SAVA NOVADA PATRIOTI!

"Reformu partija"
Mūsu mērķis ir profesionāla, efektīva un uz sabiedrības interesēm vērsta pārvaldība
pašvaldībā, tās iestādēs un uzņēmumos.
Iestājamies par to, ka amatos tiek iecelti cilvēki, balstoties uz viņu profesionālajām
īpašībām un pieredzi, nevis konkrētu cilvēku interesēm vai „pazīšanos”. Arī attiecībā
uz iepirkumiem -nepieļausim situāciju, kad tiek manipulēts ar konkursa procesu un
rezultātiem, lai uzvarētu uzņēmums, kas saistīts ar kāda personīgajām interesēm.
Atbalstīsim uzņēmējdarbības un privāto iniciatīvu tautsaimniecībā, tai skaitā,
piemērojot samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi un nomas maksu jaunajiem
uzņēmējiem pašvaldībai piederošajos īpašumos.
Rūpēsimies par tīru un drošu vidi, neapsaimniekotajiem īpašumiem nosakot lielāku
nekustamā īpašuma nodokļa likmi.
Nodrošināsim, lai „Biznesa inkubatorā” strādā profesionālu cilvēku komanda, kas
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sniedz reālu atbalstu jaunajiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, palīdzot
veiksmīgāk piesaistīt ES fondu līdzekļus, investīcijas un sadarbības partnerus.
Apzināsim un motivēsim Balvu novada lauksaimniecības produktu ražotājus, amatniekus piedalīties „Zaļajos tirdziņos”.
Turpināsim sadarbību ar Latvijas Lauku konsultāciju centra Balvu nodaļas biroju, apzināsim problēmas un meklēsim veiksmīgus risinājumus lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozaru attīstībai.
Nodrošināsim sabiedriskās tualetes pieejamību Balvu pilsētā.
Turpināsim ielu segumu, ietvju, apgaismojumu, komunikāciju atjaunošanu,
uzlabošanu un ierīkošanu pilsētā un pagastos, veidojot pievilcīgus pilsētvides objektus.
Veidosim datu bāzi par veiktajiem būvniecības darbiem.
Rūpēsimies, lai plānveidīgi un kvalitatīvi tiktu rekonstruēti Balvu novada pagastu
ceļi.
Veicināsim sabiedriskā transporta pieejamību visā novada teritorijā, ņemot vērā
iedzīvotāju vajadzības un vēlmes.
Sadarbosimies ar reliģiskajām konfesijām, rūpēsimies par novada teritorijā esošo
kapsētu apkārtnes labiekārtošanu.
Iestājamies par to, lai tranzīta kustība tiktu novirzīta ārpus Balvu pilsētas.
Rūpēsimies par to, lai tiktu nodrošināta piekļuve Balvu ezeram un Pērkonu ezeram.
Meklēsim iespējas piesaistīt ES finansējumu, lai Balvu pilsētā būtu moderns stadions.
Radīsim apstākļus, lai maksimāli izmantotu Eiropas Savienības fondu atbalstu
daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai un renovācijai.
Rīkosim sanāksmes, kur piedalīsies novada pašvaldības, namu apsaimniekotāja
pārstāvji un māju vecākie, lai izvērtētu esošo situāciju namu apsaimniekošanā, rastu
risinājumus veiksmīgākai sadarbībai un līdzekļu racionālai izmantošanai.
Izvirzot jaunus mērķus un veidojot nākotnes plānus, novada iedzīvotāju domas
vienmēr būs svarīgas. Vairosim plašas iespējas iedzīvotājiem veidot aktīvu dialogu ar
pašvaldību:
• izveidosim konsultatīvo padomi, iesaistot dažādu sociālo grupu pārstāvjus
(jaunās māmiņas, pensionāri u.c.);
• izveidosim interaktīvās aptaujas un diskusijas Balvu novada pašvaldības mājas
lapā;
• organizēsim regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem.
Atbalstām ieceri ikvienam iedzīvotājam vērot Balvu novada Domes sēdes
pašvaldības mājas lapā, jo uzskatām, ka katrs ir atbildīgs par saviem lēmumiem un tie ir
jāskaidro atklātā, caurspīdīgā un godīgā veidā.
Pašvaldības iestādēs un uzņēmumos veiksim auditus par līdzekļu lietderīgu, efektīvu
un racionālu izmantošanu.
Nodrošināsim pansionātā ”Balvi” kvalitatīvu un klientam piemērotu ilgstošās
sociālās aprūpes pakalpojumu sistēmu.
Nodrošināsim pagastu iedzīvotājiem atsevišķu speciālistu (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds u.c.) un pakalpojumu (veļas mazgāšana, frizieris) pieejamību uz vietas
savos pagastos.
Turpināsim atbalstīt maznodrošinātās personas. Radīsim jaunas atbalsta iespējas
noteiktām personu grupām – invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, vientuļām personām,
jaunām ģimenēm ar bērniem.
Veicināsim operatīvu informācijas apriti starp slimnīcu, ģimenes ārstu un sociālo
dienestu, klientu ar nopietnām veselības problēmām veiksmīgākai rehabilitācijai un
integrācijai sabiedriskajā dzīvē.
Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc pirmskolas izglītības iestādes nodrošināsim ar vecumposmam atbilstošu aprīkojumu, uzskates un mācību līdzekļiem.
Mērķtiecīgi plānosim interešu izglītības attīstību novadā, tai skaitā tehniskās jaunrades, mākslas, mūzikas, sporta un citās jomās.
Popularizēsim aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, īpašu vērību pievēršot bērnu un
jauniešu atkarību profilaksei un fiziskām aktivitātēm.
Celsim godā latvisko dzīvesziņu, darba tikumu, savas sētas un zemes saimnieka
apziņu.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK"
Priekšvēlēšanu programma
Neesam vienaldzīgi par savu novadu un iedzīvotāju labklājību. Esam sava novada,
pilsētas un Latvijas patrioti. Iestājamies par latviskuma saglabāšanu kultūrā, izglītībā un
sabiedriskajā vidē, nepieļaujot Balvu novada iedzīvotāju šķelšanos
Novada finansiālais skatījums
• Panākt taupīgu un lietderību budžeta naudas līdzekļu izmantošanu
• Ievērot samērības principu budžeta sadalē, iestādēm pašvaldības darbības
nodrošināšanai, projektiem un kredītsaistībām
• Ņemt vērā iedzīvotāju priekšlikumus
• Izvērtēt neapgūto projektu ekonomisko pamatojumu un to atbilstību likuma
prasībām
• Maksimāli piesaistīt ES finansējumu jaunajos projektos
• Novērst bezsaimniecisku un nepamatotu naudas līdzekļu izmantošanu visās
pašvaldības institūcijās
• Veikt finanšu auditu

3.

Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība
• Balvu novada attīstības veicināšanā iesaistīt vietējos zemniekus un uzņēmējus,
piemēram atjaunojamo energoresursu (biomasas) siltuma un elektroenerģijas
ražošanā
• Balvu novada uzņēmumiem, kuri dzīvo un darbojas novadā, samazināt
nekustāmā īpašuma nodokli. Komunālo pakalpojumu cenas sakārtot atbilstoši
cilvēku maksātspējai
• Apkopot informāciju par novada tautiešiem, kuri pēdējo 10 gadu laikā izbraukuši
darbā uz ārzemēm un nav atgriezušies, piedavāt sadarbību dažādu biznesa projektu realizācijā Balvu novada teritorijā
• Veicināt amatniecības un mājražošanas kustību. Atbalstīt Komersantu
izveidošanai. Piesaistot pašvaldības līdzekļus dažādu projektu izstrādei
• Meklēt iespējas saražotās produkcijas realizācijai, informējot, aktivizējot,
palīdzot rast sadarbības partnerus
• Atbalstīt un sadarboties ar privāto uzņēmumu vadītājiem, Valsts Nodarbinātības
aģentūru, aktivizējot radošu pieeju jaunu darba vietu radīšanai
Izglītība, kultūra, sports
• Sportā un kultūrā precīzāku un aptverošāku finanšu sadalījumu, ievērot
samērības principu, ņemot vērā pagastu un pilsētas speciālistu viedokļus šajās
jomās
• Motivēt skolēnus centīgāk veikt savus pienākumus, mācībās, sabiedriskajās
aktivitātēs, novērtējot darbus ar dažādām atbalsta formām
• Sadarbībā ar novada izglītības iestādēm, veicināt jauniešu iesaistīšanos novada
darbībā, uzklausīt viņu viedokļus
• Lielāku uzmanību vērst dialogam starp mācību iestādēm un vecākiem
Infrastruktūra, vide, sabiedrība
• Veikt autoceļu, ielu stāvokļa novērtēšanu un izmantošanas slodzi Balvu novadā
• Nodrošināt regulāru ceļu, ielu, ietvju uzturēšanu kārtībā ziemas un vasaras
periodā
• Panākt no valdības lielāku finansējumu autoceļu budžetā
• Augstāk stāvošām institūcijām (Saeimas deputātiem, attiecīgajām ministrijām)
pieprasīt samazināt nodokļus, veikt pensiju pārrēķinu
• Atbalstīt Nacionālās Apvienības ierosinājumu ikmēnēša bērnu pabalsta palielināšanai vismaz divdesmit latu apmērā
• Rast risinājumu par bērnu pusdienu sabalansētām ik mēneša izmaksām Balvu
pilsētā un citās novada skolās
• Atbalstīt Sabiedriskās organizācijas, Tautas mākslas kolektīvus, un Patriotiskās
sabiedriskās organizācijas, Jaunsardzi, Daugavas vanagus, Mazpulcēnus,
Represēto biedrības un citus, tā stiprinot savu identitāti un patriotismu
• Uzklausīt un veikt dialogu ar dažādu reliģisko konfesiju pārstāvjiem
• Izstrādāt atbildīgāku nacionālo politiku, nepieļaujot Latvijas iedzīvotāju
šķelšanos
• Veikt anketēšanu par labāko saziņas veidu un diskusijām ar iedzīvotājiem:
Balvu Novada ziņas, Ziemeļlatgales laikraksts Vaduguns, Balvu novada mājas
lapa
• Pārņemt apsaimniekošanā Balvu novada ezerus, atjaunot zivju resursus,
pastiprināt uzraudzību, sadarboties ar makšķernieku biedrībām
• Pašvaldības iestādēm, kuras ir atbildīgas par cilvēku aizsardzību un drošību gan
uz ielas, gan sabiedriskās vietās, nodrošināt godprātīgu darbu
• Nepieļaut veselības aprūpes pasliktināšanos un pieejamību pašvaldības
iestādēs: Sociālajā dienestā, Pansionātā Balvi kā arī Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestā, Ģimenes ārstu praksēs, SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienībā
• Rūpēties par veciem vientuļiem cilvēkiem, daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām
personām, iesaistot sabiedrību ar praktisku palīdzību un brīvprātīgu darbu
• Veicināt Balvu pašvaldības sadarbību ar Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadiem
kopprojektu veidošanai un izstrādei

Partija “VIENOTĪBA”
Partijas “Vienotība” Balvu novada
PROGRAMMA
Vienotība ir kuplākā un saliedētākā Latvijas partija. Roku rokā ar ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, ministriem, EP un Saeimas deputātiem strādā mūsu cilvēki
lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. Visi kopā mēs panāksim, lai ...
Balvu novads – intelektuāls, radošs un sakopts, ar plašām kultūras, sporta un
izglītības iespējām. Vieta, kur katrs jūtās drošs par ģimenes nākotni, attīstās jauni talanti, tiek gādāts par darbīgā mūža nogalē esošiem ļaudīm un laipni tiek sagaidīti viesi.
Mēs piedāvājam pārmaiņas, kuras nodrošina novada straujāku attīstību, atbalstīt un
piesaistīt investīcijas, sakārtotu vidi, kas ir piemērota mums visiem- sākot no bērniem
un jauniešiem līdz pat briedumu sasniegušajiem un pensionāriem.
Novada budžets un finanses
Novada budžets - sabalansēts un pakārtots pilsētas ilgtermiņa attīstībai. Prioritāte - atbalsts uzņēmējdarbībai, vides sakārtošanai, kultūras pasākumu un tradīciju atbalstīšanai
• Atbildīgās amatpersonas regulāri un saprotami atskaitīties iedzīvotājiem par
līdzekļu izlietojumu
• Pilnveidot novada interneta lapu par notikumiem novadā, Domes sēdēm un
pieņemtajiem lēmumiem
• Izstrādāsim pilsētas investīciju piesaistes un ES struktūrfondu apguves plānu
• Panāksim pašvaldību iestādēs darbinieku pieņemšanu konkursa kārtībā,
izvērtējot pretendentu pēc zināšanām un piemērotības
Ekonomiskā un pilsētvides attīstība, tūrisms
• Sekmēt tiešo attiecību “ražotājs - patērētājs” veidošanos visā novadā, palielinot vietējās produkcijas, pakalpojumu un būvdarbu izmantošanu novada
pašvaldības iestādēs

“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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Veicināt pārrobežu sadarbību, kā arī atbalstīt atvieglotus vīzu saņemšanas noteikumus pierobežas iedzīvotājiem
Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, privāto sektoru un z/s, veicināt darba vietu
izveidošanu skolu jaunatnei vasaras periodā
Piesaistīt investīcijas muižas kompleksa un tai piederošas teritorijas sakārtošanai

Izglītība, kultūra un sports, reliģija
• Nodrošināt Izglītības, Kultūras un Sporta pārvaldes noteicošo lomu tās
pakļautībā esošo iestāžu konkurētspējīgu rezultātu sasniegšanai starpnovadu un
valsts mērogā
• Saglabāsim un attīstīsim esošo skolu tīklu Balvu novadā, pilnveidojot izglītības
kvalitāti
• Atbalstīsim skolu renovāciju projektus, telpu rekonstrukciju un materiāltehniskās
bāzes uzlabošanu, piesaistīsim ES finansējumu
• Nodrošināt infrastruktūru aktīvai atpūtai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem
• Atbalstīsim bērnu un jauniešu kvalitatīvu nometņu organizēšanu novadā
• Atbalstīsim un turpināsim sadarbību ar esošajām tradicionālo konfesiju
draudzēm novada teritorijā.
Sociālā sfēra un veselības aprūpe
• Saglabāt medicīnisko pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem,
veicināt medicīnisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos, īpašu uzmanību
pievēršot medicīniskai profilaksei
• Nodrošināt operatīvāku informācijas apriti starp slimnīcu, ģimenes ārstu un
sociālo dienestu, klientu ar nopietnām veselības problēmām, veiksmīgākai
rehabilitācijai un integrācijai sabiedriskajā dzīvē
• Atbalstīt vienreizēja 150 Ls pabalsta piešķiršanu katrai novadā deklarētajai
ģimenei, bērna piedzimšanas gadījumā
• Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, īpašu vērību pievēršot bērnu un
jauniešu atkarību profilaksei un fiziskām aktivitātēm
• Pašvaldības pabalstu sistēmu pārstrukturēt tā, lai sniegtu materiālo atbalstu arī
noteiktām personu grupām
• Pilnīgāk izstrādāt sociālo pakalpojumu pieejamību ne tikai trūcīgām ģimenēm,
bet vērst uzmanību invalīdiem, ģimenēm ar bērniem un aizbildņiem, kuri
nesaņem trūcīgo atbalsta pakalpojumus.
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
• Turpināt ielu segumu, ietvju, apgaismojumu, komunikāciju atjaunošanu,
uzlabošanu un ierīkošanu pilsētā un pagastos atbilstoši Balvu novada
prioritātēm: sistemātisku un regulāru projektu ielu segumu atjaunošanai, kā arī
risināt meliorācijas grāvju sistemātisku uzturēšanu
• Strādāsim pie risinājumu izstrādes apvedceļa būvniecībai, kas būtiski atslogotu
pilsētas centru no tranzīta transporta kustības, tādējādi arī uzlabojot satiksmes
un gājēju drošību pilsētā
• Piesaistīsim investīcijas daudzdzīvokļu dzīvojamo namu renovācijai,
energoefektivitātes uzlabošanai un siltināšanai
• Optimizēsim komunālo pakalpojumu dienestu darbību novadā, nodrošināt
sakārtotu un normatīviem atbilstošu ūdensapgādes un kanalizācijas
apsaimniekošanas sistēmu.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Nodrošināsim sabiedrisko kārtību un drošību, saglabājot un attīstot pašvaldības
policiju, lai tā varētu efektīvi darboties visā novada teritorijā.

Latvijas Zaļā partija

•

kas novada teritorijā
Īstenosim Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas renovāciju, padarot to par
mūsdienīgu un skaistu kultūras objektu

Attīstības, uzņēmējdarbības jomā
• Uzņēmējdarbība, nodarbinātība, ražošanas attīstība un atbalsts jaunajiem
uzņēmējiem ir pamats novada ilgstpējīgai attīstībai. “Iedzīvināsim” novada
attīstības programmu
• Tieši līdzdarbosimies jauno uzņēmumu radīšanā, izmantojot Biznesa inkubatora iespējas un pašvaldības finansējumu, t.sk. nodrošināsim jaunos un jau
darbojošos uzņēmējus ar bezmaksas vai samazinātas maksas konsultācijām biznesa uzsākšanai, projektu pieteikuma sagatavošanā, ieviešanā, un juridiskajām
konsultācijām dalībai valsts un pašvaldību iepirkumos
• Atbalstīsim amatniecību, mājražošanu, tūrismu. Radīsim lauku tūrismam
nepieciešamo infrastruktūru - veloceliņus, gājēju takas, telšu vietas, laivu
piestātnes. Izstrādāsim ceļojuma maršrutus. Izvirzīsim tūrisma nozari kā vienu
no prioritātēm nodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstībā
• Sekmēsim vietējo ražotāju un uzņēmēju protekcionismu iepirkumos
• Apkoposim informāciju par novada tautiešiem, kas pēdējo 10 gadu laikā
izbraukuši uz darbu ārzemēs un nav atgriezušies, dibināsim kontaktus,
piedavājot sadarbību kā līdzvērtīgiem iespējamiem akcionāriem dažādu biznesa
projektu realizācijā
• Pilnā apjomā atjaunosim līdzfinansējuma programmu iekšpagalmu sakārtošanai,
asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu izbūvei, daudzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes nodrošināšanai
• Izstrādāsim mērķtiecīgu ceļu un ciematu ielu rekonstrukcijas darbu programmu.
Asfaltēsim autoceļu Tilža-Krišjāņi, ambulance-Bērzpils centrs - baznīca, Kubulu pagasta Kalna ielu (velogājēju celiņš) u.c.
• Veicināsim Balvu pilsētas identitātes apzināšanos - Balvi ne tikai kā novada
centrs, Balvi kā pilsēta ar savu pagātni, tagadni, nākotni
Mēs garantējam:
• mazināt birokrātiju un celt iestāžu darba efektivitāti
• izskaust augstprātību un nepamatotas privilēģijas pašvaldības amatpersonu
darbībā
• skaidru noteikumu un standartu ievērošanu pašvaldības budžeta veidošanā
• vietējo investīciju un teritorijas attīstības plānošanu sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem
• augstu komunicēšanas kultūru ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem
• atklātību pret privātpersonām un sabiedrību
• taisnīgu jebkuru pašvaldībā īstenojamo pārvaldes procesu norisi
• kompleksu un plānveidīgu pieeju problēmu risināšanā

"Par prezidentālu republiku"
„Par prezidentālu republiku” programma 2013.gada Pašvaldību vēlēšanās Balvu
novadā
Mēs pabeigsim iepriekšējās domes darbības laikā novada attīstības plānā paredzētos
darbus un piedāvāsim jaunu novada attīstības stratēģisko redzējumu.
Mēs stingri iestājamies pret esošo varas partiju politiku, kas kavē un mazina tautas
un valsts pilnvērtīgu attīstību.
Galvenais ir cilvēks un vide, kurā viņš atrodas. Ja nebūs cilvēka nebūs nekā.

Mēs domājam par zaļiem kokiem, novada parkiem, labības laukiem un iestājamies
par tīru ūdeni. Mēs domājam tālāk, jo aiz tā visa stāv cilvēks – Balvu novadnieks! Videi
draudzīga rīcība jebkurā jomā ir tikai līdzeklis. Mērķis ir cilvēku, novada iedzīvotāju
labklājība.

Mēs cīnīsimies par to, lai cilvēki, kas dzīvo mūsu novadā, saņemtu kvalitatīvu
medicīnisko palīdzību Balvos, ne kaimiņu novados. Mēs gādāsim, lai mūsu novada
iedzīvotāji var nokļūt Balvos ar sabiedrisko transportu. Mēs rūpēsimies, lai Balvos varētu
nokārtot visas nepieciešamās lietas, kas skar zemi, mežu, lopkopību un augļkopību un
līdz ar to nebūs vajadzības braukt uz tālākiem centriem, tērējot laiku un naudu.

Veselības, sociālajā jomā
• Nodrošināsim bezmaksas autotransportu pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm,
invalīdiem, skolēniem pašvaldības teritorijā, dotējot SIA “Balvu autotransports”
• Pagastos uz maz noslogoto telpu bāzes (internātos, feldšeru punktos
utt.), veidosim Dienas - sociālās aprūpes centrus veciem un vientuļiem
cilvēkiem. Labiekārtosim Tilžas pagasta ēku Raiņa ielā 12a, izveidojot tajā
daudzfunkcionālas nozīmes objektu, ar maksimālu izmantošanas pieejamību
visiem iedzīvotājiem
• Nodrošināsim zobārstniecības pakalpojumu pieejamību lielākajos pagastu centros (Tilžā, Bērzpilī)
• Sniedzot sociālo palīdzību, nodrošināsim individuālu pieeju katram palīdzības
pieprasītājam, atbilstoši reālajai situācijai
• Nodrošināsim profesionālu aprūpi Balvu pansionātā. Renovējot un labiekārtojot
esošās telpas, radīsim Māju sajūtu tā iemītniekiem

Mēs panāksim, ka ikviens sākumskolas skolēns uzsākot jauno mācību gadu, saņem
vienreizēju materiālu pabalstu 20 latu apmērā. Pamatskolas skolēnus nodrošināt ar
brīvpusdienām un visiem skolēniem bezmaksas nokļūšanu skolā un dzīvesvietā. Izmantosim visas iespējas, lai mūsu novadā norisinātos Latvijas čempionāti dažādos sporta
veidos.

Izglītības, kultūras, sporta jomā
• Radīsim priekšnosacījumus mūsu bērnu panākumiem dzīvē, nodrošinot augstu
izglītības kvalitāti visās novada izglītības iestādēs
• Rūpēsimies par bērnu drošību bērnudārzos. Atjaunosim un labiekārtosim rotaļu
laukumus, iegādāsimies inventāru bērnu radošajai attīstībai, veidosim estētiskas
un mūsdienīgas telpas
• Ieviesīsim profesionālās izglītības programmas Amatniecības vidusskolā, t.sk.
1,5 gadīgo profesionālo programmu apguvi jauniešiem vecumā no 18 – 25 gadiem. Nodrošināsim stipendijas
• Īstenosim pieaugušo profesionālās izglītības programmu izstrādi un realizācija
Balvu Tālākizglītības centrā
• Nodrošināsim kvalitatīvu ēdināšana skolās, pārtikā lietojot vietējo zemnieku un
ražotāju produkciju
• Atbalstīsim tautas sportu. Izveidosim BMX trasi Kubulu pagastā teritorijā,
skeitparku un pienācīgu hokeja laukumu - slidotavu Balvos. Ierīkosim distanču
slēpošanas trases, peldvietas pie dabīgajām ūdenskrātuvēm un velotūrisma ta-

Mēs panāksim, ka pensionāriem un maznodrošinātiem par 20% tiks apmaksātas
izmaksas par stacionārā pavadītām diennaktīm. Nodrošināsim pensionāriem un
maznodrošinātiem vienreiz mēnesī bezmaksas nokļūšanu Balvos un atpakaļceļu uz
mājām.
Panāksim, ka uzliek melno segumu ceļam Krišjāņi – Tilža.
Uzliek melno segumu Vectilža-Lauzutilts ceļam.
Visos pagastu centros un Balvu pilsētā pie daudzdzīvokļu mājām iebraucamajiem
ceļiem uzliek melno segumu.
Balvos un pagastu centros palīdzēsim individuālo māju īpašniekiem sakopt fasādi
un sētu. Visos daudzdzīvokļu māju pagalmos uzlikt asfalta vai bruģa segumu. Kopā ar
pašvaldībām un iedzīvotājiem sakopsim daudzdzīvokļu māju pagalmu teritorijas Balvu
pilsētā.
Mēs panāksim, ka Balvu pilsētā maršruta autobuss kursēs ik pēc 1,5 stundām.
Pabeigsim Brīvības ielas remontu no Brīvības un Raiņa ielas krustojuma līdz pilsētas
robežai. Balvu pilsētā bezseguma ielām uzlikt cieto segumu.
Panāksim, ka skolotājiem par viņu audzēkņu mācību olimpiādēs iegūtajām
godalgotajām vietām papildus piemaksā pie algas. Sportā par republikas čempiona
izcīnīšanu vienreizēju prēmiju trenerim. Visos sporta veidos novada izlasi nodrošināt ar
novadu atpazīstamiem sporta tērpiem. Par Latvijas rekorda uzstādīšanu īpaša prēmija
gan trenerim, gan sportistam. Organizēsim vasaras sporta nometnes. Zinībās un sportā
apdāvinātiem bērniem palīdzēsim nodrošināt apmaksu par mācībām augstskolās.
Panāksim, ka lauku iedzīvotājiem izremontē ceļus līdz viensētām un vajadzības
gadījumā nespējīgiem slimniekiem palīdzēsim nokļūt līdz ārstniecības iestādei.
Pieaicināsim uzņēmējus un radīsim nosacījumus pievilcīgai videi, lai varētu iz-
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veidot gaļas pārstrādes, piena pārstrādes, dārzeņu un augļu pārstrādes cehus. Darīsim
visu iespējamo, lai mūsu novada cilvēks nejustos kā trešo valstu pilsonis. Mūsu novada
cilvēkam ir jābūt vislabāk pārtikušam, vislabāk situētam, mūsu novada bērniem jāmācās
prestižākajās Latvijas augstskolās.

--

Panāksim, ka pašvaldību kompetences ietvaros nepaaugstina nodokļus par mājokļiem
un zemi.

•
•

Balvu pilsētas peldvietas tuvumā pie Bolupes upītes izveidot mazu autostāvvietu.
Pie pludmales volejbola laukuma izveidot stāvlaukumu automašīnām un vietu, kur zvejas mīļotāji no autopiekabes var ūdenī ielaist un izvilkt laivu.

•

Iedalīsim līdzekļus novada dievnamu remontiem.
Daļēji decentralizēsim novada pārvaldes sistēmu.
Rūpēsimies par profesionālās mākslas pieejamību mūsu iedzīvotājiem un
tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu. Sekmēsim Balvu pilsētas kultūras
infrastruktūras sakārtošanu, lai var nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu iedzīvotājiem.
Lai varētu šo visu īstenot, iesaistīsimies visos iespējamajos projektos ar ES
līdzfinansējumu. Piesaistīsim investīcijas un investorus. Cīnīsimies par lielāku dotāciju
iedalījumu.
Mēs esam pārliecināti, ka ar kopīgiem spēkiem un jūsu atbalstu mēs spēsim īstenot
nospraustos mērķus.

LATGALES PARTIJA
Šeit – Latvijā, Latgalē - Balvu novadā ir mūsu mājas. Šeit dzīvo mūsu ģimenes, aug
mūsu bērni, šeit mēs strādājam un atpūšamies. Mēs gribam, lai šeit patīk dzīvot visiem,
tāpēc jūtam pienākumu uzņemties atbildību un palīdzēt savam novadam, savai pilsētai.
Esam zinošu un profesionālu, pārsvarā jaunu un enerģisku cilvēku komanda. Mūsu
saraksta kandidātu vidējais vecums ir 42,5 gadi. Katrs no mums ar personīgo piemēru
ir pierādījis savu varēšanu kādā no tautsaimniecības jomām, tāpēc pārvaldē ir jāienāk
jauniem cilvēkiem, kuri spēs pieņemt izšķirīgus lēmumus un tos enerģiski īstenos.
Neraugoties uz to, ka mūsu valsts joprojām dzīvo krīzes atblāzmā gan ekonomikā,
gan politikā, esam pārliecināti, ka mums izdosies apvienot profesionālu stratēģisko
redzējumu ar jaunības degsmi un inovatīvām idejām, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu
iedzīvotāju dzīves kvalitāti novadā..
Prioritāte: jauns, izglītots speciālists – motivēts darbam savā dzimtajā pusē.
• ar atbalsta programmas pasākumu palīdzību veicināsim jauno speciālistu
palikšanu novadā vai atgriešanos pēc augstāko izglītības iestāžu absolvēšanas
• attīstīsim profesionālās vidējās un augstākās izglītības iegūšanu tepat Balvos
• nodrošināsim iespēju iegūt pamatizglītību tuvāk dzīvesvietai, nepieļaujot mazo
skolu slēgšanu
• nodrošināsim bērnudārzu un pieprasīto nakts grupiņu pieejamību novada
teritorijā, veicinot vecāku iesaistīšanos aktīvajā darba tirgū
• līdz ar Latgales partijas uzstādījumu startēt Saeimas vēlēšanās, virzīsim Latvijas valdībai priekšlikumus, kas ļautu indeksēt algas Latgalē un citos īpaši
atbalstāmajos reģionos strādājošajiem
Vērtība: cienīts uzņēmējs, kurš ir radījis darba vietas sev, saviem ģimenes locekļiem,
līdzcilvēkiem
• veicināsim sabiedrības domāšanas maiņu par iesaistīšanos uzņēmējdarbībā
• mudināsim pedagogus ieraudzīt potenciālo uzņēmēju jau skolas solā
• paaugstināsim Ziemeļlatgales Biznesa centra kompetenci un aktivitāti novada
uzņēmējdarbības politikas veidošanā, par darbības virzieniem nosakot:
-- uzņēmēju un uzņēmīgu jauniešu izglītošanu
-- vietējās un pārrobežu sadarbības veicināšanu
-- veiksmīgas, uz modernām tehnoloģijām un uz labas vadības principiem
balstītu uzņēmumu popularizēšanu.
• atbalstīsim lauksaimniecisko ražotņu izveidi un darbību lauku teritorijā
• aktualizēsim jautājumu par industriālo zonu infrastruktūras sakārtošanu,
• rosināsim likumdošanas iniciatīvas, kas ļautu:
-- diferencēt nodokļu sistēmu par labu Latgales uzņēmējiem
-- likumdošanas ietvaros lobēt vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus
-- ievērojami vienkāršot procedūru privātās – publiskās partnerības projektu
realizācijai pašvaldībās
Virsvērtība: cieņpilnas un nodrošinātas vecumdienas mūsu mātēm un tēviem
• īstenosim pašvaldības galveno misiju – rūpes par cilvēku labklājību un drošību
• garantēsim sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību,
prasot no darbiniekiem laipnu un profesionālu attieksmi pret iedzīvotājiem
• atbalstīsim tādu pabalstu sistēmu novadā, kas mazinās trūkumu ģimenēs un liks
cilvēkiem rūpēties vienam par otru
• atbalstīsim reliģisko konfesiju centienus garīgo vērtību līmeņa celšanā
Pievienotā vērtība: plānveidīga un efektīva infrastruktūras attīstība
• saskaņosim ar iedzīvotājiem novadam nozīmīgu objektu būvniecību, plašāk un
aktīvāk izmantosim publiskās apspriešanas procedūru jau būvniecības ieceres
stadijā
• attīstīsim dzīvojamo ēku un iestāžu siltināšanas projektus, organizējot plašu
sabiedrības informēšanas darbu un veicot reformas īpašumu apsaimniekošanā
• rosināsim diskusiju par racionālu līdzekļu ieguldīšanu plānotajam pilsētas stadiona rekonstrukcijas projektam, uzturēsim un argumentēsim viedokli par sporta bāzes perspektīvo attīstību Pelnupītes krastā
• iestāsimies par Balvu valsts ģimnāzijas un KAC kompleksu renovācijas pilnīgu
pabeigšanu
Vēlamais vēlēšanu rezultāts: laba pārvaldība visos līmeņos
• izvērtējot novada četru gadu darbības pieredzi, rosināsim strukturālus uzlabojumus novada pārvaldībā

5.

nostiprināsim Balvu pilsētas kā novada izglītības, kultūras un ekonomiskās
aktivitātes centra statusu
-- pilsētas dzīves organizatorisko un reprezentatīvo funkciju koncentrēsim
pilsētas pārvaldnieka rokās
atbalstīsim labu pārvaldību visā novadā, visos līmeņos
iestāsimies par pašvaldības institūciju plānveidīgu un saskaņotu rīcību,
nepieļausim birokrātiju
stiprināsim pašvaldības sabiedrisko attiecību institūciju kā svarīgu instrumentu
novada tēla veidošanā

Esam gatavi sadarboties tikai ar tiem, kuri sabiedrības intereses stāda augstāk par
personīgo izdevīgumu

Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
„Balvu novads – dzīvosim saskaņā”
1. Sociālie jautājumi
-- Samazināsim novada iedzīvotāju komunālo pakalpojumu parādu, iesaistot
cilvēkus algotos pagaidu darbos.
-- Sociālo palīdzību sniegsim konkrētiem cilvēkiem vai noteiktām cilvēku grupām
un kategorijām pēc taisnīguma principa.
-- Stimulēsim ES un NVO fondu un to struktūru izmantošanu sociālās
infrastruktūras un cilvēkresursu tālākai attīstībai.
-- Panākt Krievijas-Latvijas sadarbībā Balvu novada atzīšanu par pierobežas zonu,
kas ļautu atvieglot vīzu režīmu robežu šķeršanā starp valstīm abpusējā kārtībā.
-- Sekmēsim cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā.
-- Maznodrošinātu ģimeņu bērnus nodrošināsim ar bezmaksas skolnieka
pusdienām.
-- Daļēji kompensēsim medikamentu iegādi maznodrošinātajiem slimniekiem.
-- Sociālās palīdzības nodrošināšana sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
2. Balvu novada Domes un iedzīvotāju attiecības un pilsētsaimniecība
2.1. Domes un pilsētnieku attiecības
-- Veicināsim atvērtu un konstruktīvu dialogu ar iedzīvotājiem.
-- Nodrošināsim budžeta līdzekļu izmantošanas atklātību un caurspīdīgumu visās
tā darbības stadijās.
2.2. Pilsētsaimniecība
-- Sistematizēsim ceļu un ielu remontu.
-- Sakārtosim Teritorijas plānojumu un Būvniecības noteikumus.
-- Veicināsim dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrību izveidošanu, atbalstot
māju siltināšanas programmas un organizējot mājas vecāko apmācību.
3. Izglītība, kultūra, veselības aprūpe
3.1. Izglītība
-- Izveidosim pilsētā vidi, kas sekmēs bērnu garīgo un fizisko attīstību, iesaistot
vecākus, sabiedrību un pašvaldības policiju.
-- Visiem novada iedzīvotājiem skolas vecuma bērniem ir jāiegūst vismaz vidēja
izglītība.
-- Saglabāsim minoritāšu skolas, kuras nodrošina kvalitatīvu izglītību.
-- Attīstīsim interešu izglītības programmas, pulciņus un papildus nodarbības
skolēniem ārpusstundu laikā.
-- Atbalstīsim pieaugušo izglītības attīstību.
3.2. Kultūra
-- Veicināsim Latvijas un starptautiskā mēroga kultūras pasākumu un forumu
organizēšanu Balvos.
-- Atbalstīsim tradicionālās reliģiskās konfesijas Balvos.
-- Turpināsim Balvu pareizticīgas baznīcas celtniecību
-- Apzināsim Balvos esošās kultūras tradīcijas, centīsimies tās saglabāt un
popularizēt.
-- Uzlabosim esošo kultūras un sporta iestāžu darbību, attīstot atbilstošo
infrastruktūru.
3.3. Medicīna
-- Nodrošināsim pilsētas iedzīvotājiem iespēju saņemt kvalitatīvus un savlaicīgus
medicīniskos pakalpojumus, attīstot veselības aprūpes uzņēmumus.
-- Atbalstīsim medicīnas darbinieku apmācību nepieciešamajās specialitātēs
kvalifikācijas celšanai.
3.4. Ekoloģija
-- Izstrādāsim vienotus pilsētas apzaļumošanas un sakārtotības noteikumus.
-- Aktīvāk sadarbosimies ar NVO apkārtējās vides jautājumu risināšanā.
3.5. Sports
-- Izstrādāsim pilsētas sporta attīstības stratēģiju, īpašu uzmanību pievēršot pilsētā
perspektīvākajiem sporta veidiem un atbalstot tos.
-- Modernizēsim pilsētā esošo sporta bāzi.
4. Biznesa vide
-- Informēsim pilsētas uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un citus interesentus par iespējām piedalīties projektos un iepazīties ar iespējamajiem sadarbības
partneriem.
-- Atbalstīsim uzņēmēju projektus, kas tendēti un jaunu darba vietu veidošanu,
piesaistot valsts, ES strukturālos fondus un ārzemju partnerus.
-- Starppilsētu un starptautiskajā līmenī palīdzēsim lielajiem pilsētas uzņēmumiem
ar jaunu noieta tirgu un stratēģisko partneru piesaisti.
-- Uz Balvu mācību iestāžu bāzes veicināsim kvalificēta darbaspēka, kas
nepieciešams pilsētas uzņēmējdarbībai, apmācīšanu.
-- Līgumu noslēgšanai ar firmām novada teritorijā ieslēgsim punktu par daļēji
obligātu vietēja darbspēka izmantošanu.
-- Likumos atļautajā kārtībā atbalstīsim vietējos uzņēmējus pašvaldības rīkotajos
konkursos.
-- Panākt no valsts puses palīdzību jauniem uzņēmējiem un izveidot labvēlīgus
apstākļus darbam un atpūtai, lai samazinātu darbaspēku noplūdi uz Rīgu un
ārzemēm.
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Balvenieši gatavojas Baltkrievijas sadraudzības pilsētu forumam Daugavpilī
2013. gada 17.-18. maijā
Daugavpilī notiks jau 2. Baltkrievijas-Latvijas sadraudzības
pilsētu forums. Pirms gada
- 2012. gadā no 28.-30.martam
Latvijas un Baltkrievijas pilsētu
pašvaldību pārstāvji pulcējas
Novopolockā uz pirmo Baltkrievijas-Latvijas sadraudzības
pilsētu forumu, lai vienotos par
perspektīviem sadarbības virzieniem.
Daugavpils foruma gaitā
paredzēts pieskarties daudziem
aktuāliem jautājumiem, kas
skar Latvijas- Baltkrievijas
mūsdienu attiecību problēmas
un
perspektīvas,
ielūkoties

labākos sadarbības piemēros,
smelties pieredzi, noslēgt jaunus
sadraudzības līgumus. Foruma
dalībniekiem būs radīta iespēja
iepazīties ar Minskas un Vitebskas apgabalu prezentācijām,
piedalīties
kontaktbiržās,
apmeklēt Daugavpils pilsētas
ražošanas uzņēmumus: SIA
„Axon Cable”, SIA „BM Industrial’’ un „East Metal”, kā
arī slaveno Daugavpils Marka
Rotko centru.
Pasākuma laikā tiks atklāta
Latvijas- Baltkrievijas reģionu
izstāde, kurā Balvu novadu
pārstāvēs SIA „Eco Fabrika„
un A/S „Balvu Maiznieks”. Fo-

Latvijas Jaunas grāmatas Tilžas bibliotēkai

ruma dalībniekus un pisētas
iedzīvotājus priecēs sadraudzības
pilsētu radošo kolektīvu koncerts
un amatnieku tirdziņš Vienības
laukumā.
No Balvu novada Forumā
piedalīsies
Balvu
novada
izpilddirektore Inta Kaļva, p/a
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
projektu vadītāja Gunta Božoka,
direktors Viktors Šļuncevs, SIA
„Eco Fabrika” direktors Guntars
Šults un ražošanas daļas vadītāja
Dace Šulta un A/S „Balvu
Maiznieks” valdes priekšsēdētāja
Ņina Barsukova.

Tilžas
bibliotēkā
jauno
grāmatu diena bija īpaša, jo
pasākumu apmeklēja SEB bankas Balvu filiāles pārvaldniece
Diāna Bordāne un Balvu CB direktore Ruta Cibule. Projekta „
Atpūties ērti un pilnveido sevi!”
ietvaros, kuru atbalstīja SEB
banka, tika iegādātas 55 jaunas
bērnu grāmatas.
Pasākumu apmeklēja Tilžas
vidusskolas 1 - 3. klases skolēni
un arī pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkņi. Pasākuma
gaitā bibliotekāre pastāstīja par
jaunajām grāmatām, kā arī bērni
paši aktīvi piedalījās – skaitīja

dzejoļus un rādīja, kā vieglāk
iemācīties alfabētu. Pasākumā
bija pārsteigums, jo ieradās divi
klauni, kas gribēja ballīti. Taču,
lai nopelnītu ballīti, kaut kas
vispirms ir arī jāizdara. Klauni
pastāstīja par savu izlasīto Lielo
Milžu grāmatu un parādīja, ka
šai grāmatā dzīvo pavisam īsts
milzis. Taču šis milzis ir labs
un sargās ikvienu, kurš lasīs šo
grāmatu. Daudziem bērniem tas
bija liels pārsteigums. Pasākums
beidzās aktīvi, jo, kā teica klauni
– kas tā par ballīti bez mūzikas
– un aicināja visus kopīgā
Putniņdejā.

Jaunieši pieraksta atmiņu stāstus
Ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu biedrība Balvu
novada attīstībai „Savi” īsteno
projektu „Jaunieši pieraksta
atmiņu stāstus”. Projekta galvenais mērķis ir iesaistīt skolēnus
iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā
veicināt kultūrvēsturisko liecību
saglabāšanu un Ziemeļlatgales
dažādu novadu iedzīvotāju
savstarpēju sadarbību. Ir iz-

veidotas 4 darba grupas. Balvos jaunieši darbojas kopā
ar skolotāju Irēnu Šaicāni,
Baltinavā darbu vada Imants
Slišāns, Rugājos - Velga Vīcupa,
Viļakas novadā – Aija Leitena.
Projekta sadarbības partneri ir
Balvu Novada muzejs un Balvu
Centrālā bibliotēka, kur pēc projekta noslēguma varēs iepazīt
jauniešu un viņu pedagogu vei-

kumu. Tāpat savāktais materiāls
tiks nodots glabāšanā arī vietējos
– Baltinavas, Viļakas un Rugāju
muzejos.
18.maijā – Starptautiskajā
muzeju dienā – plkst. 16.00 visi
mīļi gaidīti Balvu Novada muzejā
uz pirmo veikuma prezentāciju
un tikšanos ar stāstu varoņiem.

Elita Patmalniece aicina visu darīt ar mīlestību
Mākslas dienu ietvaros piektdien Balvu Novada muzejā visiem interesentiem bija iespēja
tikties ar mākslinieci Elitu Patmalnieci un pēdējo reizi Balvos
aplūkot izstādi „Zelta izlase”.
Pirms tam Balvu Mākslas
skolas audzēkņiem notika neierastas un īpašas mācības,
jo skolēni gleznoja kopā ar
mākslinieci Elitu Patmalnieci.
Atraktīvā māksliniece dalījās
pieredzē un sniedza padomus
arī Mākslas skolas skolotājām,
piedaloties meistardarbnīcā „Auduma ziedi”.
Tikšanās muzejā pulcināja
plašu un interesentu loku, tā
izvērtās saistoša un jautra.
Kur Elita Patmalniece –
tur ir krāsas, jautrība, košas
detaļas,
uzdrīkstēšanās.
Tā
esam pieraduši. Viņa pati to
nemaz nenoliedza: “Kas tad es

esmu? Dzīves aktrise!”Sarunā
ar izstādes apmeklētājiem Elita
Patmalniece atkārtoti uzsvēra,
ka ir svarīgi dzīvē visu darīt ar
mīlestību.
Viņa atzina, ka viss ir Dieva
griba un jāpieņem, kā ir. Varbūt
mēs to nesaprotam.
-Bet kuram tagad viegli?jautāja Elita.- Nevienam nav
viegli, arī tiem, kam ir ģimene.
Katram ir sava dāvana. Kādam
otra cilvēks ir dāvana, citam
ģimene ir dāvana, citam tas, ka
var kaut ko uzzīmēt, ir dāvana.
Katru Dievs apdāvina pa savam
– un to vajag izmantot.
Atbildot uz Mākslas skolas audzēkņu jautājumiem, viņa
uzsvēra, ka ir svarīgi apzināties
savu mērķi, darīt to, kas patīk
un neatkāpties grūtību priekšā. Bija prieks par sarunu ar
spilgto mākslinieci. Lielu intere-

si izraisīja arī viņas dažādās
tehnikās darinātie neatkārtojamie darbi.
Paldies Elitai Patmalniecei teica Balvu Mākslas skolas
direktore Elita Teilāne, Balvu
novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Normunds Dimitrijevs un citi.
Prieks, ka māksliniece, kurai
šī bija pirmā iespēja iepazīt mūsu
pilsētu, ar sajūsmu runāja par tās
skaistumu, piebilstot, ka nekur
citur laikam tik daudz negleznojot kā Balvos...
VKKF projekts „Latvijas
viskrāsainākā māksliniece Balvos! ”. Projekts Nr. 2012-1-STDM02057.

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki tuvojas!

Pavisam
drīz
tūkstoši
dziedātāju un dejotāju pulcēsies
Rīgā, lai piedalītos XXV
Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkos.
Dziesmu un deju svētki ir
valsts mēroga notikums un tos
gaida ļoti daudz cilvēku. Taču
visnozīmīgākie šie svētki ir
to dalībniekiem. Nozīmīgākie
tāpēc, ka gan koristi, gan
dejotāji, gan pūtēju orķestri un
citi dalībnieki svētkiem gatavojas īpaši rūpīgi, jo, lai kļūtu par
svētku dalībnieku, jāpiedalās
atlases skatēs un jāpierāda, ka
svētku repertuārs apgūts. Katram
kolektīvam tas ir nopietns

pārbaudījums un svarīgs notikums, jo no tā ir atkarīgs, vai
viņi varēs piedalīties Dziesmu un
deju svētkos. Dziesmu svētki – tā
ir īpaša dāvana, tā ir privilēģija,
tas ir novērtējums vairāku gadu
darbam.
Šobrīd veiksmīgi ir noslēgušās visas atlases skates, un
Balvu novada pašdarbnieki
ar savu degsmi, apņēmību un
gribasspēku ir pierādījuši, ka
dziesma, deja, muzicēšana un
radoša darbošanās mūsu puses
ļaudīm ir nacionāla vērtība, kurā
smelties iedvesmu un rast spēku.
Par to liecina lielais Svētku
dalībnieku skaits, kas pārstāvēs

mūsu novadu XXV Vispārējos
dziesmu un XV Deju svētkos
Rīgā:
•
Tautas pūtēju orķestris
„Balvi” (76 dalībnieki)
•
Deju kolektīvi (206
dalībnieki):
Balvu Kultūras un atpūtas
centra jauniešu deju kolektīvs
„Rika”, deju kopa „Nebēda”,
senioru deju kopa „Luste”,
Briežuciema tautas nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Pāris”,
Vīksnas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Piesitiens”,
Kubulu kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs „Cielaviņa”,
Vectilžas pagasta jauniešu deju

kolektīvs, Tilžas Kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs, Bērzpils
vidusskolas
jauniešu
deju
kolektīvs „Pastaliņas”, Balvu
Valsts ģimnāzijas jauniešu deju
kolektīvs „Purenīte”.
•
Kori (123 dalībnieki):
Balvu Kultūras un atpūtas
centra jauktais koris „Mirklis”,
jauktais koris „Ezerkrasts”, senioru jauktais koris „Pīlādzis” ,
Tilžas Kultūras nama jauktais
koris.
•
Folkloras kopas (36
dalībnieki):
Vectilžas pagasta folkloras
kopa „Saime”, Briežuciema tautas nama etnogrāfiskais ansamblis, Tilžas pagasta etnogrāfiskais
ansamblis.
•
Tautas mūzikas ansambļi (6 dalībnieki):
Vīksnas pagasta Aizezeres
muzikanti.
Visi mūsu novada dalībnieki
Svētku laikā dzīvos Rīgas
32.vidusskolā, Viļānu ielā 13.
Šie Dziesmu un deju svētki ir
īpaši ar to, ka ikvienam kolektīvam bija iespēja piedalīties savas
svētku zīmes radīšanā, dziedot
vai spēlējot individuāli, ansamblī
vai lielākā kolektīvā. Par svētku
simbolu izvēlēts "Skaņu vijums
vainagā", kuru savij, izmanto-

jot latviešu tradicionālās rakstu
zīmes. Svētku vadmotīvu „Gaisma līgo Latvijā” zīmes veidolā
saredzamais „vainags” simbolizē
gaismu un sauli, bet „vainaga vijums” – radīšanas procesu.
Viens no skatītāju pieprasītākajiem koncertiem – deju
svētku lieluzvedums "Tēvu
laipas" Daugavas stadionā –
šogad skatītājiem tiks piedāvāts
četras reizes.
Noslēguma koncerts "Līgo –
Lai top" un sadziedāšanās tradicionāli notiks svētdienas vakarā
Mežaparka Lielajā estrādē.
Dziesmu svētku dalībnieku
gājiens paredzēts 7.jūlijā no
plkst. 10.00 - 15.00 no Brīvības
pieminekļa pa Brīvības ielu līdz
Dailes teātrim.
Paldies visiem koru, deju
kolektīvu, pūtēju orķestra un
folkloras kopu dalībniekiem un
vadītājiem par ieguldīto darbu un
izturību!
Lai Rīgā Svētkos pavadītā
nedēļa ikvienam ir neaizmirstamu iespaidu bagāta! Lai pietiek
enerģijas gan sūram darbam, gan
aizrautīgai atpūtai!
Ilona Naļivaiko,
Svētku koordinatore
29440694
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Projekts “Pasargāt, lai nepazaudētu” ir uzsākts

2013.gada 30. aprīlī Rīgā,
Latvijā Apvienotajā tehniskajā
sekretariātā
Balvu
novada
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina kā vadošā partnera
pārstāvis
parakstīja
Granta
līgumu
ESTLATRUS/2.2./
ELRII-308/2012/32, lai uzsāktu projekta “Pasargāt, lai
nepazaudētu – kultūras mantojuma saglabāšana” (Pasargāt,
lai nepazaudētu) realizāciju otrā
konkursa ietvaros.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. (Programma) Apvienotā vadošā iestāde

ir apstiprinājusi Programmas
līdzfinansējumu 855 000 euro
(600 897,42 LVL) apmērā. Projekts „Pasargāt, lai nepazaudētu”
ir atbalstīti 2.prioritātes „Kopējie
izaicinājumi” 2.2.pasākumā Kultūras un vēsturiskā mantojuma
saglabāšana un veicināšana,
vietējo tradicionālo prasmju
atbalstīšana, un ir vērsts uz
to, lai attīstītu vietējos muižu
kompleksus un radītu efektīvus
priekšnoteikumus kultūras mantojuma izmantošanā, lai veicinātu
ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību Pleskavas, Dienvidigaunijas un Latgales reģionos.
Projektā kā partneri darbojas
Balvu novada pašvaldība (Lat-

vija), Sangastes lauku pašvaldība
(Igaunija) un Pleskavas apgabala
Dedoviču rajona administrācija,
kā arī deviņi asociētie partneri.
Projekta aktivitātes ietver:
kultūras un vēsturiskā mantojuma
saglabāšana – telpu restaurācija
Sangastes pilī, kultūras mantojuma
centrā
Dedovičos,
Balvu muižas klētī ar mērķi
tām kalpot par funkcionālām
mūsdienu ekspozīciju zālēm;
Nemateriālā kultūras un dabas
mantojuma atjaunošana - vietējo
tradīciju un prasmju apzināšana,
atdzīvināšana un nodošana organizējot trīs 2-dienu starptautiskus masu pasākumus (kā
piemēram, “Rudzu dziesmu

ražas novākšanas svētki” Sangastē, “Lakstīgalu pogošana”
Kņazu kalnos, „Pelēko akmeņu
stāstu dienas” Balvos), 18
vietējās meistarklases un 3
vietējos seminārus par iespējām
uzsākt mazo biznesu, izmantojot tradīcijas un prasmes;
pastāvīgo un digitālo ekspozīciju
uzstādīšana un vienas ceļojošās
izstādes „No rudziem līdz
maizei” izstrāde.
Projekta kopējais budžets
ir 958 712,00 EUR (673
786,63 LVL), Balvu novada
pašvaldības kopējais budžets
ir 374 356.00 EUR (263 098,89

LVL), no kura programmas
līdzfinansējums ir 329 079,60
EUR (231 278,46 LVL); Sangastes
lauku
pašvaldības
kopējais budžets ir 321 356.00
EUR (225 850,28 LVL), programmas līdzfinansējums ir 289
220.40 EUR (203 265,25 LVL)
un Pleskavas apgabala Dedoviču
rajona administrācijas kopējais
budžets ir 263 000.00 EUR
(184 837,45 LVL), programmas
līdzfinansējums 236 700.00 EUR
(166 353,71 LVL).
Sanita Putniņa,
projekta vadītāja

Sadzīves atkritumu dedzināšana rada tālejošas sekas uz vidi un cilvēku veselību
Pavasarī, laikam kļūsot siltam, daudzviet aktualizējusies
ne tikai pērnās zāles, bet arī atkritumu dedzināšana. Būtiski
atcerēties, ka tas rada tālejošas
sekas - gaisa, augsnes, pazemes,
virszemes ūdeņu piesārņojumu,
kā arī veselības traucējumus
mums pašiem.
Kāds vienkāršs piemērs pavasarī cilvēki sarosās un sakopj savu apkārtni, tīra pagalmu
un nederīgas lietas, tai skaitā atkritumus, samet kaudzē un nodedzina. Šķiet, viss kārtībā, jo, kas

“izkūp” gaisā, kļūst neredzams
un problēma atrisināta - lieko
gružu vairāk nav. Patiesībā tā
ir sevis apmānīšana. Dūmi, kas
“izkūp” gaisā, patiesībā satur bīstamus ķīmiskus savienojumus. Elpojot piesārņoto gaisu,
tie uzkrājas cilvēka organismā,
kā arī sīku putekļu veidā nonāk
zemē.
Līdzīgi arī ikdienā ar
krāsns kurināšanu. Dedzinot
krāsnī plastmasas maisiņus,
plastmasas pudeles, piena pakas, sulu pakas, mēs indējam

sevi, elpojot dūmus, kuri satur indīgus ķīmiskus savienojumus. Skursteņiem aizsērējot
ar sodrējiem, kas radušies no
plastmasas dedzināšanas, pastāv
aizdegšanās risks. Tos grūti
iztīrīt, jo līdz galam nesadegušās
plastmasas daļiņas ir pieķepušas
pie skursteņu sienām.
Arī atkritumu norakšana
bedrēs lauku sētu tuvumā tiek
uzskatīta par nelegālu atkritumu izmešanu, kā rezultātā tiek
piesārņota augsne un nodarīts
kaitējums dabai.

Kā piesārņojums (ķīmiskie
savienojumi) var nokļūt cilvēka organismā?
Lietojot pārtikā piesārņotu
gruntsūdeni, kuru ņemam no
akām, ūdens torņiem; Lietojot
pārtikā virszemes
ūdeni vai tajā peldoties;
Elpojot piesārņotu gaisu;
Lietojot pārtikā piesārņotā
augsnē augušus augus;
Lietojot pārtikā putnus, zivis
un dzīvniekus, kas uzņēmuši
barību piesārņotā vidē.

Kādas no tā var būt sekas?
Mūsdienās esam neizpratnē,
kāpēc nereti cilvēkiem ir tik vāja
imūnsistēma? Kāpēc cilvēki bieži
slimo? Kāpēc bērniem parādās
alerģijas, kas vecākiem nav
novērotas? Viens no iemesliem
diemžēl ir šī piesārņotā vide, kurā
mēs dzīvojam. Piesārņojums
nonāk
cilvēka
organismā,
uzkrājas dažādos orgānos, kā
rezultātā izmainās organisma
funkcijas, atstājot tālejošas sekas
jau ilgākā laika periodā.

Ir aktualizējies jautājums
par būvniecības pārkāpumiem
iekštelpu
remontos.
Kas
jāievēro?

renovācijas apliecinājuma karti
un to kopā ar izstrādātu fasādes
krāsu risinājumu (krāsu pasi),
būvdarbu organizācijas shēmu
iesniedz būvvaldē;

jas ar atbildīgo projektētāju par
ieceres dokumentācijas izstrādi
un
aizpilda
apliecinājuma
karti. Ieceres dokumentāciju
un apliecinājuma karti sagatavo trijos eksemplāros. Viens
eksemplārs paredzēts Būvvaldei,
pa vienam eksemplāram –
pasūtītājam un atbildīgajam
projektētājam;

renovācijas vai vienkāršotas
rekonstrukcijas ieceri izskata 10 darbdienu laikā pēc tās
reģistrācijas Būvvaldē un izdara
apliecinājuma
kartē
atzīmi
par ieceres akceptēšanu vai
sniedz rakstisku pamatotu atteikumu. Ja minētajā termiņā
no Būvvaldes nav saņemts atteikums, vienkāršotas renovācijas ierosinātājs ir tiesīgs
uzsākt būvdarbus un pēc to
pabeigšanas, pamatojoties uz
vienkāršotas renovācijas ieceres
dokumentāciju un apliecinājuma
karti, iesniedz Valsts zemes
dienestā
iesniegumu
par
grozījumu (izmaiņu) izdarīšanu
būves vai telpu grupas tehniskās
inventarizācijas lietā;

ko inventarizāciju saistītos izdevumus sedz tās pasūtītājs.

Būvniecības process - kas jāievēro
Balvu novada pašvaldības
Būvvalde vēlas atgādināt par
būvniecības
procesu,
kādi
noteikumi un secība jāievēro
rekonstruējot vai renovējot
iekštelpas, fasādes, pārplānojot
dzīvokļus, kā arī izbūvējot
inženiertīklu
pievadus.
Šo
kārtību nosaka 01.04.1997. MK
noteikumi Nr.112 "Vispārīgie
būvnoteikumi":
- veicot ēkas (kas nav
valsts aizsargājamais kultūras
piemineklis) fasādes apdares
renovāciju un logu nomaiņu,
nemainot to dalījumu, fasādes
un jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu. Pasūtītājs aizpilda ēkas fasādes vienkāršotas

- uzsākot ēkas fasādes siltināšanas būvdarbus, – papildus
Būvvaldē iesniedz apdrošinātāja
izsniegtu
būvuzņēmēja
vai
būvētāja civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas polises
kopiju, būvdarbu žurnālu un, ja
saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvobjektam nepieciešama
būvuzraudzība, – līguma kopiju par būvuzraudzību, kā
arī būvuzrauga un atbildīgā
būvdarbu vadītāja saistību rakstus;
- būves vai būves daļas
vienkāršotas renovācijas vai
vienkāršotas
rekonstrukcijas
gadījumā ierosinātājs vieno-

- vienkāršotas renovācijas
vai vienkāršotas rekonstrukcijas
ierosinātājs Būvvaldē iesniedz
apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu, atbilstoši ieceres
dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar tehnisko rādītāju
eksplikāciju, būves vai telpu
grupas
aktuālās
tehniskās
inventarizācijas lietas kopiju,
īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;
-

Būvvalde

vienkāršotas

- vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt
paredzēto saimniecisko darbību,
ar būves vai telpu grupas tehnis-

- atbildīgais projektētājs atbild par būves vai tās daļas konstrukciju noturību, koplietošanas
inženierkomunikāciju netraucētu
funkcionēšanu, atbilstību paredzētajai funkcijai (lietošanas veidam) un normatīvajiem aktiem,
kā arī par trešo personu īpašuma
tiesību ievērošanu. Atbildīgais
projektētājs
var
papildus
pieaicināt citus būvniecības
speciālistus,
kuri
paraksta
apliecinājuma karti.
Fasādes
vienkāršotās
renovācijas un būves vai būves
daļas vienkāršotās renovācijas
vai vienkāršotas rekonstrukcijas
apliecinājuma kartes var skatīt
pašvaldības mājas lapā: www.
balvi.lv/pašvaldības
iestādes/
būvvalde/veidlapas.
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Informācija donoriem

Valsts asinsdonoru centrs regulāri dodas izbraukumos pie donoriem visā valstī. Piemēram, 2011. gadā
kopumā veikts 271 izbraukums. Balvos 20.februārī notikušajā donoru dienā asinis ziedot bija atnākuši 119
donori. Par donoru var būt vesels cilvēks vecumā no 18-65 gadiem, ar svaru ne mazāku par 50 kg, līdzi
jābūt personu apliecinošam dokumentam, pasei vai autovadītāja apliecībai.
Iesaistoties asinsdonoru kustībā, Tev ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas
asinis, kā arī izjust gandarījumu: Tu esi palīdzējis kādam grūtā, varbūt pat izšķirošā brīdī.
Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāles izbraukumu grafiks uz Balviem 2013. gadā:
•
15. maijs
•
28.augusts
•
20.novembris
Donoru dienas notiks Balvos, Raiņa ielā – 52, Sociālā dienesta telpās no plkst. 9:00 – 12:00.

Organizē ekskursiju

Balvu pagasta vecākā un vidējā paaudze tiek aicināti ekskursijā, atpūtas braucienā uz Saipetnieku senlietu muzeju. Pulcēšanās izbraukšanai plkst.9.15 pie Tautas nama. Atgriešanās plkst.15.00.
Pieteikties pie A. Bisenieces līdz 21. maijam Tautas namā vai pa tālruni 26465199, 26607937.

Turpinās rekonstrukcijas darbi Raiņa un Pilsoņu ielās

Balvu novada pašvaldība
īsteno
Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projektu
„Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu
sasniedzamības nodrošināšanai”,
N r. 3 D P / 3 . 6 . 2 . 1 . 0 / 1 2 / I P I A /
VRAA/002, kura ietvaros tiek
rekonstruētas:
• Raiņa iela, posmā no
Brīvības ielas līdz Partizānu ielai,
• Pilsoņu iela, posmā no
Brīvības ielas līdz Raiņa ielai.
Balvu novada pašvaldība

projekta īstenošanu uzsāka 2012.
gada vasaras sākumā. Rekonstrukcijas darbus bija paredzēts
pabeigt 2012.gada rudenī.
Oktobra sākumā pasliktinājās
laika
apstākļi
un
strauji
pazeminājās gaisa temperatūra,
līdz ar to nnebija pieļaujama asfaltseguma ieklāšana. Būvuzraugs
Pēteris Čakāns un būvdarbu
veicējs SIA „ARKO CEĻU
BŪVE” nāca ar priekšlikumu
objektā izsludināt tehnoloģisko
pārtraukumu. Priekšlikums par
tehnoloģisko pārtraukumu tika
apstiprināts un izsludināts ar
2012.gada 15.oktobri līdz 2013.
gada 10.maijam

Maija mēnesī uzlabojās laika
apstākļi un līdz ar to ar 2013.gada
3.maiju tika atcelts būvdarbu
tehnoloģiskais
pārtraukums.
Šobrīd objektā čakli rosās
būvnieki. SIA „ARKO CEĻU
BŪVE” ielu rekonstrukcijas darbus plāno pabeigt maija mēneša
beigās.
Balvu novada pašvaldība
vēlreiz atvainojas iedzīvotājiem
par sagādātajām neērtībām projekta īstenošanas laikā.
Irēna Začeva,
Projekta vadītāja

Sākušies rekonstrukcijas darbi Brīvības ielā
Balvu novada pašvaldība
uzsāk
Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projekta
„Brīvības ielas rekonstrukcija no
Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz Šķērsielai pie parka”, Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/
VRAA/001 īstenošanu.
Projekta kopējās izmaksas ir
2 019 080,10 LVL.
Ielas rekonstrukcija ietver:
• brauktuves, apvienotā ietves - veloceliņa un ietvju seguma
konstrukciju un izbūvi,
• lietus ūdens kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju,
• ūdens un sadzīves kanalizācijas
rekonstrukciju
un
jaunu tīklu izbūvi, sakaru
infrastruktūras rekonstrukciju.

2013.gada 7.maijā Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
parakstīja līgumus ar:
• Būvdarbu veicēju SIA „Siltums Jums”,
• Būvuzraugu SIA „Polyroad”,
• Autoruzraugu AS „Ceļu
inženieri”.
Projektā piesaistītie speciālisti:
• SIA „Siltums Jums” pilnvarotā persona Andrejs Zolotojs,
mob.28349922;
• SIA „Polyroad” piesaistītie
būvuzraugi - Staņislavs Adamovičs, mob.29480152 un Vilnis
Kantiševs, mob. 29413161;
• AS „Ceļu inženieri” autoruzraudzību veiks:
- Ceļu darbiem – Uldis Dundurs, mob.26333235;
- Elektroietaišu izbūves
darbiem – Vitolds Džeriņš,

mob.29161234;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbiem
– Inita Cibuļska, mob.27587003.
• Būvvaldi pārstāv būvtehniķis
Sandis
Meiers,
mob.22322003;
Būvdarbus veiks SIA „Siltums Jums” piesaistītais apakšuzņēmums SIA „Limbažu Ceļi”.
Būvnieki būvdarbus plāno uzsākt
pēc 14.maija un tiks pabeigti pēc
18 mēnešiem.
Balvu novada pašvaldība
atvainojas iedzīvotājiem par
sagādātajām neērtībām projekta
īstenošanas laikā. Ļoti ceram uz
Jūsu sapratni un atbalstu.
Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt projekta vadītājai
Irēnai Začevai, tālr.64521029,
mob.26327162 vai rakstīt Irena.
Zaceva@balvi.lv

Iespēja iestāties Balvu Mākslas skolā

Ja Tev ir 8 vai 10 gadi,
23.maijā plkst.14.00 mēs Tevi
gaidīsim uz iestājeksāmeniem
Balvu Mākslas skolā.
Lūgums iepriekš pieteikties:
Balvu
Mākslas
skola,
Teātra iela 2, Balvi, Balvu novads, LV 4501, 64521658,
29157234,balvims@e-apollo.lv,
www.balviart.webs.com
Mācību maksa Ls 4,00
mēnesī.
Materiālus iestājeksāmeniem
nodrošina skola.
Iesniedzamie
dokumenti:
Vecāku aizpildīta Balvu Mākslas
skolas iesnieguma veidlapa,

dzimšanas apliecības kopija,
fotogrāfija 3x4 cm.
Radošajā mākslas procesā
ar audzēkņiem kopā darbojas
skolotājas:
• Elita Teilāne – kompozīcija,
gleznošana;
• Rudīte Liepiņa – zīmēšana,
kompozīcija, animācija;
• Anita Putniņa – mākslas
valodas pamati, datorgrafika;
• Olga Reče – darbs materiālā,
gleznošana;
• Elita Eglīte – veidošana,
gleznošana;
• Lana Ceplīte - darbs
materiālā;

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

• Līga Podkovirina - mākslas
valodas pamati, darbs materiālā.
Audzēkņi mācību procesā
apgūst: gleznošanu, zīmēšanu,
kompozīciju, grafiku, datorgrafiku, animācijas filmu veidošanu,
mākslas valodas pamatus, auduma apgleznošanu, trauku
apgleznošanu, keramiku. Divas
reizes gadā skolā notiek mācību
ekskursijas un radošo darbnīcu
nedēļas, kur mācību procesā
iegūtās prasmes un zināšanas
tiek pielietotas dažādu radošo
darbu veikšanā.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
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Balvu pilsēta
17.maijā plkst.18.00 Pateicības svētki ģimenēm Balvu muižā.
18.un 19.maijā Baltkrievijas Dokšicu dienas Balvos. 18.maijā
plkst. 14.00 Gaismas objekta atklāšana skvērā pie „Ūdensrozes”.
Plkst.19.00 Koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Uzstājas
Dokšicas deju kolektīvi un dziedātāji. Plkst. 21.00 pirmo šī gada
zaļumballi dāvina SIA „A.K.7”. Spēlē grupas „Ginc un es” un
„Marčello”. Ieeja bezmaksas. 19.maijā plkst.12.00 Sadraudzības
pašvaldību koku stādīšana Balvu pilsētas parkā.
18.maijā „Starptautiskā Muzeju nakts 2013”. Balvu Mākslas skolas pasākums. Plkst.12.00 Starptautiskā bērnu zīmējumu konkursa
– izstādes „Putni” atklāšana, uzvarētāju apbalvošana. Plkst.16.00
„Skolēni pieraksta atmiņu stāstus”, tikšanās ar stāstu varoņiem.
Plkst.18.00 „Balvu ozolu stāsti”. Ieskats dažu ar vēsturi saistītu
ozolu stāstos (prezentācija). Ģimeņu orientēšanās sacensības pilsētā
meklējot vēsturiskos kokus. Plkst.20.00 Orientēšanās sacensību
noslēgums, apbalvošana. Līdz plkst.24.00 skatāmas izstādes:
-Medību trofejas;
-Nikolaja Gorkina fotoizstāde „Mūsu spārnotie draugi”;
-Pastāvīgās izstādes.
18.maijā no plkst.18.00 līdz 21.00 atvērts Balvu Valsts ģimnāzijas
muzejs.
18.maijā no plkst.18.00 līdz 22.00 atvērta Balvu evaņģēliski
luteriskās draudzes baznīca.
18.maijā no plkst.20.00 Balvu Lāča dārzā atvērta Ērika Kanaviņa
seno amatu darbnīca.
18.maijā plkst. 22.00 Lāča dārzs zaļo akmeņu mirdzumā – Lāča
dārzs tiek izgaismots.
24.maijā plkst.18.00 Kinopunkts. Filma ,,Sapņu komanda” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
24.maijā plkst.18.00 Izlaidums Balvu Mūzikas skolā.
27.maijā plkst.14.00
31.maijā Starpnovadu Bērnu un jauniešu radošais festivāls: „Ar mugursomu plecos es gadalaikos metos!”.
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”
• Balvu pilsētas gadadienai veltītā izstāde „Balviem 85”.
• No 29.maija Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu
izstāde.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde „Tekstils”;
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
• Annas Murašovas gleznu izstāde – pārdošana;
Balvu muižā:
• Izstāde “Atzele apceļotāju acīm”;
• Izstāde “Latvijas pilis un muižas”;
• Daugavpils Universitātes Mākslas un dizaina katedras studentu
foto izstāde “3X4”;
• Karīnas Korotkovas personālizstāde „Juventa”
Balvu pagasts
24.maijā Balvu pagasta vidējā un vecākā paaudze tiek aicināti
ekskursijā, atpūtas braucienā uz Saipetnieku senlietu muzeju.
Pulcēšanās izbraukšanai plkst.9.15 pie Tautas nama. Atgriešanās
atpakaļ plkst.15.00. Pietiekties līdz 21. maijam Tautas namā pie
A.Bisenieces vai pa tālruni 26465199, 26607937.
Bērzpils pagasts
Līdz 24.maijam saietu namā Mātes dienai veltīta izstāde. Dalībnieki
- pagasta rokdarbnieces, vidusskolas skolēnu rokdarbi un keramika.
18.maijā plkst. 9.00 pagasta centrā “Lielais pavasara jampadracis”- tirgus. Plkst. 11.00 pie estrādes netradicionālās sporta spēles.
Plkst. 20.00 estrādē koncerts. Piedalās Bērzpils, Rugāju, Gaigalavas, Nagļu dejotāji. Plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa “MORANDO”.
Ieejas maksa uz balli - Ls 1,50.
Briežuciema pagasts
25.maijā plkst.14.00 Starpnovadu amata meistaru tikšanās, darbu
prezentācija, izstāde, tirgošanās, lustēšanās Briežuciema pagastā.
Meistariem, māksliniekiem, tirgotājiem lūgums pieteikties līdz 23.
Maijam pie Zitas Mežales, e-pasts: mezalezita@inbox.lv vai www.
draugiem.lv.
Tilžas pagasts
16.maijā plkst.16.30 Liliputu cirks no Ukrainas Tilžas kultūras
namā.
25.maijā plkst.13.00 Pensionāru pēcpusdiena Tilžas kultūras namā.
Tilžas etnogrāfiskā ansambļa maija dziedājumi pie krucifiksiem:
12.maijā plkst. 14.00 Tilžas katoļu kapos;
16.maijā plkst. 14.00 Ūdrenes kapos;
18.maijā plkst. 14.00 Kāpessila katoļu kapos;
31.maijā plkst. 18.00 Tilžas Romas katoļu baznīcas dārzā.
Vectilžas pagasts
Vectilžas pagasta folkloras kopas “Saime” maija dziedājumi pie krucifiksiem:
12.maijā plkst. 15.00 Vectilžā;
19.maijā plkst. 15.00 pie Malvīnes;
26.maijā plkst. 15.00 Lutenānu kapos.

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