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Aicinām sestdien, 1.jūnijā, piedalīties
pašvaldību vēlēšanās!
Rekonstrukcijas darbi Balvu PII „Pīlādzītis”
raiti turpinās
Līdz ar pavasara un siltā
laika iestāšanos Balvu pirmskolas izglītības iestādē (PII)
„Pīlādzītis” sākās rekonstrukcijas darbi Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI) projekta „Kompleksi risinājumi ēku
energoefektivitātes uzlabošanai
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis”” ietvaros.
Par rekonstrukcijas darbiem līgums ir noslēgts ar iepirkuma procedūras uzvarētāju
PS „RRCI” par kopējo summu LVL 173000 (bez PVN).
Būvuzraudzību objektā veic
SIA „Kalna nami”. Būvdarbus
plānots pabeigt līdz 2013. gada
18. oktobrim, bet paveiktais
liecina, ka tas varētu notikt jau
krietni ātrāk.
PII „Pīlādzītis” vadītāja
Marija Voika ir gandarīta
par uzņēmuma PS „PRCI”
atsaucību un raito darba tempu, un prognozē, ka būvdarbi
varētu noslēgties jau augustā: „Ir
svarīgi, lai mēs varētu atgriezties
ierastajā ritmā un jaunā, sakoptā
vidē pēc iespējas ātrāk. To saprot arī remontdarbu vadītājs –
pusdienlaikā, kad bērni guļ diendusu, darbi, kas rada troksni tiek
pārtraukti, ir klusums. Bet pārējā
laikā viss notiek”.
Bērnudārza vadītāja stāsta,

ka gan bērni, gan to vecāki ir
saprotoši un zina, ka pēc nelielu
neērtību pārvarēšanas bērnudārzā
būs uzlabojies mikroklimats un
telpas būs pievilcīgākas, kas
ievērojami uzlabos bērnu un darbinieku labsajūtu.
Lai
uzlabotu
ēku
energoefektivitāti un samazinātu
siltumnīcefekta gāzu emisijas, projekts paredz veikt PII
„Pīlādzītis” ēkas renovācijas
un siltināšanas darbus, kas ietver ēkas sienu, savietotā jumta un bēniņu, grīdas, pamatu,
pagraba griestu siltināšanu,
visu ieejas durvju nomaiņu,
ventilācijas sistēmas rekonstrukciju izbūvējot ventilāciju ar
rekuperāciju, spuldžu nomaiņu,
kā arī apkures un karstā ūdens
sistēmas uzlabošanu.
„Šīs nedēļas laikā plānots
uzsākt ventilācijas sistēmas
izbūvi. Šie darbi sāksies ar sporta
zāli un 2 sagatavošanas grupām,
kuras uz šo laiku tiks pārvietotas
uz pamatskolu. Tā pakāpeniski
ventilācijas sistēma tiks sakārtota
visās 12 grupās, tās iegūs arī
jaunu apgaismojumu – LED lampas, ” stāsta M. Voika.
Reizē ar iekšdarbiem tiek
strādāts arī pie ēkas siltināšanas,
ārējās vides sakārtošanas – ir
uzsākta veco un slimo koku

izzāģēšana bērnudārza teritorijā.
Pie ēkas pamatiem paredzēts
ieklāt arī jaunu bruģi un novākt
nolietojušos gaismas stabus.
Pakāpeniski
vadītāja
vēlas
pilnībā sakārtot „Pīlādzīša” ārējo
vidi – izveidot jaunus celiņus,
uzstādīt jaunas LED lampas,
lai arī rudenī un ziemā bērni
varētu atrasties svaigā gaisā,
izveidot plašāku rotaļu laukumus. Protams, arī iekštelpās ir
vēl šādi tādi darbi veicami, bet
vadītāja ir gandarīta jau par to,
kas paveikts: „No pašvaldības
līdzekļiem mums ir uzstādītas
3 jaunas lapenes, kur bērniem
rotaļāties. Tagad būs renovēta
pati bērnudārza ēka. Prieks, ka
par mums rūpējas,” teic vadītāja.

Būvdarbi Raiņa un Pilsoņu ielā tuvojas
noslēgumam, uzsākti - Brīvības ielā
Jau no 3.maija Raiņa ielā,
posmā no Brīvības ielas līdz
Partizānu ielai, un Pilsoņu ielā,
posmā no Brīvības ielas līdz
Raiņa ielai, atsākušies rekonstrukcijas darbi. 23.maijā Raiņa
ielā, Balvos, iesākās asfaltseguma ieklāšana, ko plānots pabeigt
līdz maija mēneša beigām.
Šī objekta rekonstrukcija
tika uzsākta 2012.gada vasaras

sākumā. Darbus bija paredzēts
pabeigt pērnajā rudenī, tomēr oktobra sākumā pasliktinājās laika
apstākļi un strauji pazeminājās
gaisa temperatūra, līdz ar to nebija pieļaujama asfaltseguma
ieklāšana, kā rezultātā objektā
tika izsludināts tehnoloģiskais
pārtraukums. Tomēr šobrīd
objektā čakli rosās būvnieki un
darbi tiks pabeigti savlaicīgi.

Klāj asfaltu Raiņa ielā

Bērnudārza bijušie audzēkņi,
kuriem nupat bija izlaidums, par
atmiņu saņēma nozīmītes vēl ar
'vecā' 'Pīlādzīša' dizainu

Notiek remontdarbi novada skolās un bērnudārzos
Sākoties pavasarim, vairākās
Balvu novada skolās un
bērnudārzos noris remontdarbi.
Tilžas vidusskolā ir veikts remonts aktu zālē, noslēgušies darbi arī pie labierīcību sakārtošanas,
Bērzpils vidusskolā un tās
Krišjāņu filiālē noris kabinetu
remonti, Stacijas pamatskolā ir
izremontēta aktu zāle, Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiālē SIA
„Veskor” veic tualešu remontu,
Kubulu pirmskolas izglītības
iestādē „Ieviņas” paredzēts
sakārtot
apkures
sistēmu.
Savukārt bērnudārzā „Sienāzītis”
ir paredzēta sētiņas izbūve ap
bērnu rotaļu laukumiem un telpu
remonts.
Remontdarbi notiek arī citās
pašvaldības iestādēs. Piemēram,
Lazdulejas pagasta pārvaldē ir
pabeigts kosmētiskais remonts
labierīcībās un kāpņu telpā, darbus veic vietējie uzņēmēji Gata
Stepanova vadībā.

Pilsoņu iela iegūst jaunu izskatu

Brīvības ielā tiek veikta kapitāla pārbūve
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16.maija
Domes sēde
16.maijā tika sasaukta kārtējā
Balvu novada domes sēde, kurā
tika izskatīti 67 jautājumi. Sēdē
piedalījās 12 deputāti – Andris
Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš,
Pēteris
Kalniņš,
Raimonds
Bombāns, Anita Petrova, Egons
Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina,
Svetlana Pavlovska
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē tika skatīti jautājumi, ka saistīti ar nekustamo
īpašumu. Deputāti lēma par
vairāku nekustamo īpašumu sadali, par zemes nomu, adrešu
piešķiršanu un maiņu, par
nekustamo īpašumu nodošanu
atsavinšanai, kā arī par zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā. Tāpat tika pieņemts
lēmums par divu nekustamo
īpašumu pārdošanu, zemes nomas līguma izbeigšanu un jauna
līguma slēgšanu, zemes platību
platību precizēšanu, kā arī
par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošo zemes starpgabalu
Tilžas pagastā iznomāšanul uzdodot Īpašumu privatizācijas un
atsavināšanas komisijai izstrādāt
nomas tiesību izsoles noteikumus.
Par parādu dzēšanu un
piedziņu
Deputāti lēma par vairāku
fizisko personu parādu dzēšanu
Balvu, Vectilžas, Tilžas un
Lazdulejas pagastos, kā arī par
parādu piedziņu no zemnieku
saimniecības Lazdulejas pagastā.
Par sociālajiem jautājumiem
Domes sēdē tika lemts par
sociālā pabalsta piešķiršanu personai.
Deputāti pieņēma lēmumu

atļaut iegādāties un uzstādīt
Balvu
novada
pašvaldības
Sociālajam
dienestam
pārvietošanās un pacelšanas
ierīci „GULDMANN” par summu Ls 1752,50 un iegādes izdevumus segt no Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta
2013.gada paredzētajiem budžeta
līdzekļiem (aprūpe mājās).
Par dalību Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā
Lai veicinātu iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu, deputāti nobalsoja par
iesaistīšanos
Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā, par
tīkla koordinatoru nozīmējot Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta sabiedrības veselības
speciālisti Ilzi Kozlovsku.
Lai atbalstītu un veicinātu
pašvaldību iesaisti iedzīvotāju
veselības veicināšanā, kā arī
sekmētu Sabiedrības veselības
pamatnostādnes
2011.
–
2017. gadam uzstādīto mērķu
sasniegšanu, Slimību profilakses
un kontroles centrs ir uzsācis
Latvijas Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla veidošanu.
Nacionālais
veselīgo
pašvaldību tīkls tiek veidots
saskaņā ar Pasaules Veselības
organizācijas noteiktajiem principiem un tiek plānots, ka tas darbosies kā platforma savstarpējai
informācijas un labās prakses
piemēru apmaiņai starp tīkla
dalībniekiem, dažādu apmācību
organizēšanai, kopīgu projektu
veidošanai, kā arī palīdzēs veidot politisko atbalstu pašvaldības
līmenī vietējo sabiedrības veselības jautājumu risināšanai.
Dalība Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā ir brīvprātīga
un bezmaksas, kurā iesaistoties, ir jāizpilda noteikti kritēriji
saistībā ar veselības veicināšanu,
un jākļūst par Nacionālo veselīgo
pašvaldību tīkla koordinācijas
komisijas locekli.

Par saistošo noteikumu
precizēšanu
Domes sēdē tika apstiprinātas
sagatavotās
izmaiņas
un
precizējumi pašvaldības 2013.
gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.10/2013 „Par
koku ciršanu ārpus meža Balvu
novadā”.
Par
dalību
projektu
konkursos
Balvu novada dome nolēma
piedalīties vairākos projektu
konkursos:
Latvijas
Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu
konkursā ar projektu „Sporta
inventāra iegāde Balvu novada
pašvaldības vispārizglītojošās
skolās”,
projekta
atbalsta
gadījumā,
nodrošinot
līdzfinansējumu Ls 3000.00;
Projektu konkursā ELFLA 4.ass jeb LEADER pieejas
Pasākumā 413, izstrādājot projekta iesniegumu „Infrastruktūras
labiekārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai Tilžas pagastā”, projekta atbalsta gadījumā, nodrošinot
līdzfinansējumu no Balvu novada
pašvaldības pamatbudžeta 2013.
gada vispārējiem ieņēmumiem;
Projektu konkursā ELFLA 4.ass jeb LEADER pieejas Pasākumā 413, izstrādājot
projekta iesniegumu „Bērnu
rotaļu laukumu izveide Balvu
pilsētā”, izveidojot rotaļu laukumus Ezera ielā 42, Raiņa ielā
39/41 un Brīvības ielā 89. Projekta atbalsta gadījumā, tiks
nodrošināts līdzfinansējums no
Balvu novada pašvaldības 2013.
gada pamatbudžeta vispārējiem
ieņēmumiem;
Projektu konkursā ELFLA 4.ass jeb LEADER pieejas
Pasākumā 413, izstrādājot projekta iesniegumu „Krucifiksu
atjaunošana Vīksnas pagastā”.
Projekta atbalsta gadījumā, tiks
nodrošināts līdzfinansējums no

Balvu novada pašvaldības 2013.
gada budžeta līdzekļiem 10%
apmērā jeb Ls 102.16 (viens
simts divi lati un 16 santīmi) no
projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām;
Projektu
konkursā
ELFLA 4.ass jeb LEADER pieejas Pasākumā 413,
izstrādājot projekta iesniegumu
„Kultūrvēsturiskā
mantojuma infrastruktūras attīstība
Balvu novadā”. Projekta atbalsta gadījumā, tiks nodrošināts
līdzfinansējums no Balvu novada
pašvaldības pamatbudžeta 2013.
gadam vispārējiem ieņēmumiem;
Projektu konkursā ELFLA 4.ass jeb LEADER pieejas Pasākumā 413, izstrādājot
projekta iesniegumu „Tūrisma
infrastruktūras attīstība Balvu novadā”. Projekta atbalsta gadījumā, tiks nodrošināts
līdzfinansējumu no Balvu novada
pašvaldības pamatbudžeta 2013.
gadam vispārējiem ieņēmumiem.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
Plašāka diksuija deputātu
un speciālistu starpā izvērtās
par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai. Ar 9 balsīm nobalsojot Par, tika nolemts atbalstīt
biedrības „Balvu novada attīstības
veicināšanai „SAVI”” projekta
iesniegumu
„Ziemeļlatgales
NVO darbības aktivizēšana”
un, projekta atbalsta gadījumā,
paredzēt finansējumu no Balvu novada pašvaldības 2013.
gada pamatbudžeta līdzekļiem
10% apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām jeb
Ls 600, 2014.gadā – Ls 1200,
2015.gadā – Ls 1200, kā arī
slēgt līgumu ar biedrību „Balvu
novada attīstības veicināšanai
„SAVI”” par projektā paredzēto
pakalpojumu sniegšanu.
Projekta galvenās aktivitātes
ir Balvu novada NVO un to
interešu
jomas
apzināšana,

kontaktinformācijas apkopošana,
sabiedrības
un
pašvaldību
viedokļa izpēte par NVO
ieguldījumu iespējām iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanā,
Ziemeļlatgales NVO mājas
lapas izveidošana, ievietojot
tajā apkopotu informāciju par
nevalstiskajām organizācijām,
to mērķiem, pieredzi, projektu
iespējām un citiem jautājumiem,
sadarbības
veidošana
ar
pašvaldības
iestādēm
par
atsevišķu funkciju deleģēšanu
NVO, projekta iesnieguma
iesniedzēja un citu novada NVO
darbinieku, biedru, dibinātāju,
brīvprātīgo apmācības, dalība
citu nevalstisko organizāciju
rīkotajos pasākumos, regulāras
konsultācijas citām NVO par tām
aktuāliem jautājumiem.
Par maksas pakalpojumiem
Domes sēdē tika noteikta maksa par Balvu novada
pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” dzīvojamo istabu sociāli
mazaizsargātām
personām
izmantošana īrniekiem:
Vienai personai – Ls
3,00;
Vienai personai (ar gultas veļas komplektu) – Ls 4,00.
Par Balvu Sporta skolas
peldbaseina akciju „Saulainas
dienas”
Balvu novada dome nolēma
noteikt maksu par baseina
apmeklējumu, trenažieru zāles
apmeklējumu,
sāls
istabas
apmeklējumu – Ls 1.00 (ar PVN)
par katru pakalpojumu vienai
personai, Balvu Sporta skolas
peldbaseina organizētās akcijas
„SAULAINAS DIENAS” laikā
no 2013.gada 31.maija līdz 2013.
gada 2.jūnijam.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

Darbi Lutinānu purvā uzņem apgriezienus Radošais pasākums „Vārdi un
Briežuciemā jauna rosība
Klāt vasaras sezona, līdz ar
to labvēlīgi dabas apstākļi, lai
darbi Lutinānu purva apguvē un
izstrādē uzņemtu apgriezienus.
Briežuciemā purva apkaimē
manāma neierasta rosība – tur
garas stundas nenorimst motoru
rūkoņa. Uzņēmums SIA Compaqpeat turpina atjaunot kūdras
laukus, būvē piebraucamo ceļu
un meliorācijas sistēmu purvā. Ir
atjaunots piebraucamais ceļš pie
Lutenānu purva. Ir pārtīrīti purva galvenie ūdens novadgrāvji,
iztīrīti kūdras lauku susināšanas
grāvji, atjaunotas ūdens drenāžas
sistēmas kūdras ieguves laukos, lai novadītu lieko mitrumu.
Lutenānu purvā daļā platības
novākts purva apaugums, šis
darbs vēl turpinās. Ir atjaunots
purva ceļš un uzsākta jauna ceļa
posma izbūve.
Šie darbi sākās pērn un
turpinās, lai, kā uzsvēra
uzņēmuma
darbu
vadītājs
Briežuciemā Rolands Miķelsons,
ja atļaus laika apstākļi, jau
šogad sāktu sūknēt kūdru. Tā
tiks sakrauta karavānās purva
ceļa malā un pēc tam nogādāta
fasēšanai, tālākai tirdzniecībai.

Pašvaldība izsludināja purva nomu
Pērn decembrī Briežuciema
pagastā tika atklāta jauna kūdras
pārstrādes ražotne saskaņā ar
līgumu no 2011. gada 19. decembra starp Balvu novadu
un SIA Compaqpeat. Pildot
līguma nosacījumus, uzņēmums
izstrādāja kūdras pakošanas
ceha projektu ražotnei Balvu
novada Briežuciema pagastā,
pēc individuāla pasūtījuma ir
izgatavota un uzstādīta kūdras
pakošanas līnija..
Mūsu novada Dome bija
izsludināsi konkursu par Lutinānu
purva nomu. Konkursa viena no
pamatprasībām potenciālajam
purva apsaimniekotājam tika
noteikta
jaunu
darbavietu
radīšana Balvu novadā un kūdras
pārstrādes ražotnes izveide. Tas
tiek pildīts. Tagad kūdras purvā
ir nodarbināti vidēji vairāk par
desmit vietējo strādnieku, sezonas laikā viņu skaits palielināsies
virs divdesmit. Vasarā te būs
darbs arī skolēniem.
Uzņēmums pilda saistības
Saskaņā
ar
konkursa
rezultātiem starp Balvu novada pašvaldību un SIA „Compaqpeat” tika parakstīts Lutinānu
kūdras purva nomas līgums,

kurā strikti tika iekļauti konkursa nolikumā noteiktie un SIA
„Compaqpeat”
piedāvājumā
minētie nosacījumi: nomniekam
par saviem līdzekļiem jāveic
pašvaldībai piederošā pievadceļa
sakārtošana un uzturēšana, nomniekam, pēc derīgo izrakteņu licences saņemšanas, gada laikā
jāsāk noņemt kūdras purva apaugums, nomniekam gada laikā
jāuzceļ kūdras pārstrādes ražotne
Balvu novada teritorijā, nomniekam 2 gadu laikā pēc derīgo
izrakteņu licences saņemšanas
jāuzsāk kūdras ieguve.
Gada laikā uzņēmums SIA
„Compaqpeat” izpildīja visus
iepriekš minētos nosacījumus
un veica kūdras atradnes ietekmes uz vidi novērtējumu,
kā arī purva inventarizāciju,
atlikušo krājumu noteikšanu
un purva pases sagatavošanai
nepieciešamos darbus, kā arī
Valsts vides dienestā saņēmis
derīgo izrakteņu ieguves licenci.
Šis ir viens no projektiem,
kas apliecina iespēju, ka var
attīstīt ražošanu arī mūsu novadā
un ka pašvaldība, mērķtiecīgi
darbojoties, var sekmēt šo procesu. Paredzēts, ka strādājot
ar pilnu jaudu Lutinānu purvā
uzņēmumā būs nodarbināti līdz
150 strādnieki.

darbi, kas vieno...”
Valsts izglītības satura centrs
jau tradicionāli ik gadu organizē
pasākumus profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri
darbojas savas skolas interešu
izglītības pulciņos. Šogad gaidot Latvijas Republikas 95.gadadienu ir izveidots radošais
pasākums „Vārdi un darbi, kas
vieno...”. Jau ir notikuši svētki
vēsturiskajos novados: Kurzemes
reģionā Kuldīgas Tehnoloģiju
un
tūrisma
profesionālajā
vidusskolā, Zemgales reģionā – Ogres Valsts tehnikumā,
Vidzemes reģionā Priekuļu un
Jāņmuižas Valsts tehnikumā
un Latgales reģionā Malnavas
koledžā. Latgales pasākumā
piedalījās 420 audzēkņi no 10
profesionālās izglītības iestādēm,
tā vienojošais elements - Gaisma, kas Latvijā, saulei uzlecot
Latgalē, pārplūst un vieno Latvijas zemi un tautu.

Pasākumos piedalījās tautas deju, mūsdienu deju, koru,
vokālo un vokāli instrumentālo
ansambļu, teātru, pūtēju orķestru
kolektīvi, kā arī tērpu un frizūru
demonstrētāji un individuālie
izpildītāji, kuri radoši prezentēja
savu profesiju.
Kopīgam noslēguma pasākumam
gatavojas
ikviens
profesionālās izglītības iestādes
interešu izglītības kolektīvs, lai
priecātos un svinētu Latvijas
95.gadadienu
pulcēsies Balvos
6.-7.jūnijā. Tradicionāli
profesionālās izglītības iestādes
rādīs meistarstiķus un savu amatu prasmes radošajās darbnīcās,
muzicēs un dejos laukumā pie
Kultūras nama, ies gājienā un
izveidos Lielkoncertu Balvu
pilsētas estrādē. Pateicībā Latvijai, skolas ir sagatavojušas un
izrotās Balvu pilsētu ar unikāliem
vides objektiem.

Iedzīvotāju zināšanai

Sakarā ar to, ka nesen izplatītajā anonīmajā izdevumā
”Balvu dzīve”” tika publicētas ziņas, kurās atspoguļoti tendenciozi sagrozīti fakti par pašvaldības darbu, Balvu novada
pašvaldība ir vērsusies drošības policijā ar lūgumu noskaidrot
anonīmā izdevuma autorus un saukt pie likumdošanā noteiktās
atbildības.
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SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” pagājušajā gadā
ir strādājusi ar peļņu
2013.gada pavasaris SIA
“Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības” kapitāldaļu turētājiem, valdei un darbiniekiem
ir atnācis ar labām ziņām - 2013.
gada 29.aprīlī tika apstiprināts
uzņēmuma gada pārskats, kurā
pārskata gadā gūtā peļņa pēc
nodokļiem ir 70078 Ls, bet,
ņemot vērā iepriekšējo gadu
zaudējumus, kuru apjoms ir pusotra miljona, šogad kopējais
peļņas palielinājums salīdzinot
ar iepriekšējo gadu ir gandrīz pus
miljons latu. Tas tikai apliecina
to, ka 2011.gada nogalē krīzes
pārvarēšanai veiktās reformas ir
bijušas veiksmīgas.
2011. - 2012. gadā tika
novērstas slimnīcu apvienībā
dublējošās funkcijas neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanā,
mazāk tika pirkti ārpakalpojumi,
atjaunojot savu klīnisko laboratoriju, tika sakārtoti un precizēti finanšu uzskaites sistēma,
lielāku uzmanība pievēršot
visām izdevumu sadaļām, t.sk.,
gan medicīniskajām, gan saimnieciskajām. Nodarbināto skaits
uzņēmumā samazinājies tikai par 23 darbiniekiem, kas
galvenokārt ir saimnieciskais,
administratīvais un apkalpojošais personāls.
2012.gadā Balvos tika izveidota Neatliekamās Medicīniskās
Palīdzības (NMP) slimnīca,
kuras aprūpes nodaļā un dienas stacionārā kopā stacionēts
5991 pacients, turpretim 2011.
gadā - tikai 5146 pacienti. Tas
apliecina, ka pieprasījums pēc
ārstniecības pakalpojumiem ik
gadu pieaug. Arī aprūpes nodaļas
atvēršana Gulbenē ir bijis pareizs lēmums. Tam ir vairāki
iemesli, bet viens no galvenajiem

– reģiona iedzīvotāju vecuma
struktūras maiņa, sabiedrība
mūsu pusē sāk novecot. Tāpat
arī Balvu slimnīcas uzņemšanas
nodaļā un Gulbenes steidzamās
medicīniskās
palīdzības
punktā palīdzība ir sniegta
11065 iedzīvotājiem. Turpina
pieaugt to pacientu skaits, kuriem nepieciešams saņemt ambulatoros pakalpojumus. Šie
pakalpojumi
pacientiem
ir
kļuvuši daudz pieejamāki, jo
valsts kvota uz tiem gan Balvos, gan Gulbenē ir neierobežota
un, cerams, ka arī līdz šī gada
beigām visi, kam šī palīdzība
būs nepieciešama, saņems to, tikai iemaksājot pacienta iemaksu
3,00 Ls. Jāuzsver arī tas, ka ārsti
ir pieejami 1-3 dienu laikā no
pieteikšanās uz vizīti, negaidot
2- 3 nedēļas garās rindās, vien
izņemot ehokardiogrāfijas un
doplerogrāfijas pakalpojumu.
Atskatoties uz 2012.gadu,
jāsaka, ka tas ir bijis veiksmīgs,
jo ir sakārota gan finanšu plūsma,
gan pakalpojumu pieejamība un
pacientu plūsma. Tas dod cerību
un spēku skatīties nākotnē, jo
veiksmīgi realizēts ERAF projekts „„SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības” Balvu
poliklīnikā izvietoto ģimenes
ārstu prakšu infrastruktūras
un
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana”
44270,37
Ls
apmērā, kā rezultātā ir iegādāts
medicīniskais aprīkojums un
izremontētas telpas ģimenes
ārstu praksēm, kas atrodas Balvu
poliklīnikā.
Nobeigumam
tuvojas
ERAF projekts „Stacionārās
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”,

Ar īpašu nepacietību Balvu slimnīcas darbinieki un pacienti gaida slimnīcas fasādes atjaunošanu, jo šajos darbos tiek saglabāts slimnīcas vēsturiskais izskats

uzlabojot veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti”. Šis ir
vērienīgākais projekts slimnīcu
vēstures pēdējos 25 gados, jo
paredzamais ieguldījums sastāda
2 463 731,00 Ls. Rezultātā tiks
sakārtota gan infrastruktūra, gan
uzturēšanās vide pacientiem un
darbiniekiem.
Renovētās telpas šobrīd Balvu slimnīcā jau lieto ķirurģijas
un uzņemšanas nodaļas un
pašā jūnija sākumā jaunās
telpās ievāksies terapijas un
ginekoloģijas nodaļas. Remonta
laikā tiek sakārtota vide pacientiem – funkcionālas, visām
prasībām atbilstošas palātas,
moderni sanitārie mezgli, jauna
efektīva ventilācijas sistēma,
gāzu padeves sistēma, visas telpas piemērotas arī pacientiem
ar funkcionāliem traucējumiem.
Darbiniekiem būs ērta darba
vide, pārdomātas procedūru

telpas, noliktavas, atpūtas telpas, visās nodaļās būs pieejamas mūsdienām atbilstošas
komunikācijas ātrai savstarpējai
saziņai, koplietošanas telpās notiek videonovērošana. Slimnīcas
lepnums būs mūsdienu prasībām
atbilstoša operāciju zāle, kā
arī atsevišķa zāle dzemdību
nodaļā ķeizargriezienu veikšanai.
Slimnīcas
darbiniekiem ir prieks par atjaunotajām kolonnām pie centrālās
ieejas, kur nākotnē paredzēta
ambulatorās daļas reģistratūra.
Domājot par ārstu un pacientu
ērtību, paredzams, ka tuvākajā
nākotnē ķirurgi un ginekologi
pieņems pacientus jaunajās
telpās, tādējādi pacientiem būs
ērtāk apmeklēt palīgkabinetus
– ultrasonogrāfijas, elektrokardiogrammas,
radioloģijas
izmeklējumus. Jaunās telpās
drīzumā pārcelsies fizioterapeits,

kur būs plaša nodarbību zāle un
fizikālās medicīnas kabinets. Vēl
tikai mazliet jāpaciešas, un arī
bērnu nodaļa varēs pārcelties uz
savu jauno nodaļu, kas piemērota
tieši mazo pacientu ārstēšanai.
Slimnīcas atdzimšana turpinās, katra darba stunda un
katrs ieguldītais lats ir rezultāta
vērts. Slimnīcas administrācija
priecājas par augšupeju un cer,
ka līdz ar sakārtotu uzņēmuma
struktūru un vidi, tiks piesaistīti
jaunie speciālisti un ieviesti
jauni pakalpojumi, lai padarītu
slimnīcu reģiona iedzīvotājiem
vēl pieejamāku.
Jāpiebilst, ka rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt šī gada jūnijā, turklāt
slimnīcas vadība jau domā par
to, ka drīzumā varētu notikt arī
poliklīnikas rekonstrukcija.

Tilžā uzstādīts bankomāts Sākusies Balvu Valsts ģimnāzijas renovācija
14.maijā Tilžas pagasta
centrā, Raiņa ielā 12a, tika
uzstādīts un darbojas AS „Citadele banka” bankomāts.
Hipoteku un Zemes banka,
pārtraucot savu darbību mūsu
reģionā, Tilžā demontēja arī
bankomātu. Tagad šo nišu ir
ieņēmusi Citadele banka, kura,
paplašinot savu bankomātu
tīklu, sniedz maksājumu karšu
lietošanā vēl plašākas iespējas
ne tikai savas bankas klientiem,
bet arī citu banku klientiem, kuri
tagad varēs izmantot bankomātu
Tilžā.

"Protams, tas mūsu budžetā
sastādīs zināmu izdevumu daļu,
bet vienmēr jau var atrast kompromisu, lai lauku cilvēkam arī
tiek kaut daļiņa no tā, ko ikdienā
bauda pilsētnieks. Ceru, protams, uz maksājumu karšu un
jaunu klientu skaita pieaugumu.
Bankomāta esamību Tilžā ļoti
sekmēja izpilddirektores Intas Kaļvas un Tilžas pagasta
pārvaldes vadītāja Viļņa Dzeņa
neatlaidīgā darbība šī jautājuma
sakārtošanā ", saka Citadele
banka Balvu filiāles pārvaldnieks
Jānis Strapcāns.

Nesen - 16.maijā Balvu
novada domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis parakstīja
līgumu par projekta „Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija 1.
kārta” uzsākšanu. Jau šīs nedēļas
sākumā būvdarbu veicējs SIA
„Vidzemes
energoceltnieks”
uzsāk pirmos sagatavošanās darbus.
Projekta mērķis ir veikt Balvu
Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa
rekonstrukciju un siltināšanu,
kā arī labiekārtos skolas teritoriju, samazinot siltumenerģijas
patēriņu,
tādējādi
veicinot

Balvu
novada
pašvaldības
attīstības centra konkurētspējas
nostiprināšanu un publisko
pakalpojumu
infrastruktūras
sakārtošanu.
Projekta laikā plānots veikt
Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas darbus, t.sk. nomainīt
un nosiltināt jumtu, nosiltināt
fasādi, rekonstruēt ventilācijas,
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas, sakārtot iekšējās un
ārējās elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas, ka arī
nodrošināt
būvuzraudzību,
autoruzraudzību un publicitātes

pasākumus,
kā
rezultātā
tiks
samazināti
izdevumi
siltumapgādei, nodrošināts ilgāks
ēkas lietderīgās izmantošanas
laiks un būtiski uzlabots ēkas
vizuālais izskats, kā arī veicināta
pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana.
Paredzētos darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada maijam.

2003.gada 4.decembrī Balvu pilsētas dome pieņēma
saistošos noteikumus „ Balvu
pilsētas kapsētu izveidošanas
un uzturēšanas noteikumi”, kas
regulē kapsētu izveidošanas un
uzturēšanas noteikumus. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām
un juridiskām personām pilsētas
administratīvajā teritorijā.
Balvu novada p/a „SANTEX”
organizē
Balvos
esošo kapsētu uzturēšanu un
apsaimniekošanu.
Nepieciešamos līdzekļus piešķir Balvu novada pašvaldība, kā arī
iekasētās maksas par iedalīto
kapa vietu. Balvu kapsētās tās ir
sekojošas: par jaunu kapa vietu –

20 Ls un par rezervēto kapa vietu
pie esošās kapa vietas – 20 Ls.
Saistošie noteikumi nosaka, kādi
ir kapsētu īpašnieku pienākumi
un tiesības, apbedīšanas kārtība,
kapličas izmantošana, kapavietu kopšanas noteikumi un
administratīvā kārtība.
Par pašvaldības piešķirtajiem
līdzekļiem iepriekšējā laika
periodā tika veikta kapsētu lielā
krusta atjaunošana, kapličas
fasādes remonts, koka kāpņu rekonstrukcija, koka laipu izbūve
pie dīķa u.c. darbi. Ikdienā tiek
veikta pieguļošās teritorijas
uzkopšana t.i. zālāja pļaušana,
koku zaru un lapu savākšana un
aizvešana uz utilizācijas vietu,

sniega tīrīšana ziemas periodā,
tualetes uzkopšana. Tiek veikta
mirušās personas reģistrācija
žurnālā, jaunas kapa vietas
ierādīšana, kapličas noma u.c.
darbības.
Balvu pilsētā atrodas triju konfesiju kapsētas, t.i.,
luterāņu, Romas katoļu baznīcas
un
pareizticīgās
baznīcas.
Šīs kapsētas ir vēsturiski
izveidojušās, kad Balvu pilsēta
teritoriāli vēl bija neliela. Taču
apbūvējot
dzīvojamo
māju
apbūves zonējumu, kapsētas
pamazām
tika
ieskautas
individuālo dzīvojamo māju
sektorā.
Tā kā brīvo vietu skaits

kapsētās strauji samazinās,
tad pašvaldība vairākkārt ir
meklējusi risinājumu par esošo
kapsētu paplašināšanu vai arī
iespēju apbedīt blakus esošajās
Balvu novada kapsētās. MK
noteikumi „Aizsargjoslu ap
kapsētām noteikšanas metodika”
nosaka, ka apdzīvotās vietās,
kuru apgādei ar dzeramo ūdeni
izmanto līdz 20 metriem dziļas
akas un avotus, aizsargjoslas
platums ir 500 metru, ja kapsēta
atrodas gruntsūdeņu plūsmas
augštecē. Vispārīgi aizsargjoslas
platums ir 300 metru no kapsētas
teritorijas robežas. Tas nozīmē,
ka Balvos pilnīgi atkrīt jautājums
par esošo kapsētu paplašināšanu

un iedzīvotājiem jāizvēlas citas
apbedīšanas vietas.
Vienlaicīgi iedzīvotājus, kuru
piederīgo apbedījumu vietas ir
Balvu kapsētās, aicinu ievērot
teritorijas uzkopšanas noteikumus, jo šobrīd bieži vien atkritumi tiek izmesti neparedzētās
vietās pāri žogam, tie netiek
šķiroti, turklāt periodiski tiek
nozagts spainis akā. Kapsētas ir
daļa no pilsētas, tādēļ rūpēsimies
par Balvu skaistumu!

Balvu pilsētas kapsētu uzturēšana

U.Sprudzāns,
Balvu novada p/a „SANTEX” direktors
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Godina labākos novada skolu audzēkņus
Maija mēnesis ikvienam
skolēnam saistās ar mācību gada
noslēgumu, ar laiku, kad tiek
izvērtēts gada laikā paveiktais un
sasniegtais. Augstākos skolēnu
sasniegumus novērtē ne tikai
paši skolēni un skolotāji, bet arī
Balvu novada Domes vadība
un Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde, kas svinīgi godināja
novada labākos skolēnus un
skolotājus.
Balvu novada domē ar domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski
un Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāju Ivetu Tiltiņu
tikās tie Balvu novada skolēni
un skolotāji, kuri piedalījušies
un guvuši godalgotas vietas vai
Atzinību valsts mēroga mācību
priekšmetu olimpiādēs. Par
gūtajiem sasniegumiem skolēni
un skolotāji saņēma Balvu novada Domes Pateicības rakstus un Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes Atzinības
rakstus, kā arī vērtīgas dāvanas.
Šajā pieņemšanā tika apbalvoti 8
skolēni un 5 skolotāji:
•
Balvu
pamatskolas
7.klases
skolniece
Jeļena
Vasiļjeva
ieguvusi
Atzinību
Latviešu
valodas
(mazākumtautību izglītības programmu) 29.valsts olimpiādē,
skolotāja Lilita Leišavniece;
•
Balvu Valsts ģimnāzijas
12.klases skolnieks Guntars
Pužulis ieguvis Atzinību Vides
projektu 18.valsts olimpiādē,
skolotāja Valentīna Pužule;
•
Balvu
pamatskolas
6.klases skolnieks Matīss Zelčs
ieguvis 1.vietu 9. atklātajā valsts mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē „GAISS”, skolotājs
Aldis Voits;
•
Balvu
Amatniecības
vidusskolas 11.klases skolnieks
Gatis Budevičs ieguvis 3.vietu
9. atklātajā valsts mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē „GAISS”,
skolotājs Aigars Noviks;
•
Balvu Amatniecības vidusskolas 7. klases skolnieks Rihards Pavlovs ieguvis Atzinību
9. atklātajā valsts mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē „GAISS”,
skolotājs Aigars Noviks;
•
Balvu
pamatskolas 6.klases skolnieks Deivids
Bebins ieguvis Atzinību 9.
atklātajā valsts mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē „GAISS”,
skolotājs Aldis Voits;
•
Balvu Valsts ģimnāzijas
11.klases skolnieks Māris Zaharovs ieguvis Veicināšanas
balvu par izpildītājsniegumu un
oriģinālkompozīciju „Bērnība”
Atklātajā 2. mūzikas olimpiādē,
skolotāja Anastasija Ločmele;
•
Balvu
pamatskolas 6.klases skolnieks Artis
Duļbinskis ieguvis Atzinību 9.
atklātajā valsts mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē „GAISS”,
skolotājs Aldis Voits;
Savukārt skolēni, kuri guvuši
panākumus
valsts
mēroga
sporta sacensībās, individuālus
panākumus mūzikā un mākslā
valsts mērogā un kolektīvus
sasniegumus valstī noteiktajos
interešu izglītības pasākumos,
tika godināti pasākumā Balvu
muižā.
Latvijas
mūzikas
skolu
vokālo ansambļu konkursā
”Lai skan” 3.vietu ieguvis Balvu Mūzikas skolas vokālais

Labākie Balvu novada skolēni ar skolotājiem pieņemšanā pie Balvu novada Domes priekšsēdētāja

ansamblis, vadītāja Linda
Vītola.
3.vietu Vokālās mūzikas
finālkonkursā „Balsis 2013”
Rīgā ieguvis arī Lindas Vītolas
vadītais Tilžas vidusskolas
vokālais ansamblis „Varbūt”.
Balvu
Mūzikas
skolas
pūtēju orķestris ieguvis 3.vietu „A” grupā Izglītības iestāžu
pūtēju orķestru skatē, vadītājs
Egons Salmanis.
Tradicionālās
dziedāšanas
konkursā „Dziesmu dziedu, kāda
bija” Rīgā 1.pakāpi ieguvuši
Briežuciema
pamatskolas
audzēknis Valfrīds Cvetkovs un Briežuciema folkloras
kopa „Soldanī” vadītāja Anita
Pakalnīte.
Šajā konkursā 1.pakāpi ieguvusi arī Tilžas vidusskolas skolniece Sonora Logina, skolotāja
Daiga Jēkabsone.
Bērzpils vidusskolas audzēknes Elīna Raciborska un Alise
Žeikare tika atzītas par Latvijas
kārtas laureātēm Starptautiskajā
bērnu mākslas izstādē-konkursā
„Lidice 2013”, skolotāja Jolanta Dundeniece.
Starptautiskajā
vizuālās
mākslas konkursā „Tavas sirds
mīlestības māja” Ludzas mākslas
skolā 3.vietu ieguvusi Linda
Balule, skolotāja Olga Reče.
Starptautiskajā
vizuālās
mākslas konkursā „Jāzepa Vītola
mūzika” Gaujienas mūzikas un
mākslas skolā 2.vietu ieguvusi
Raina Bankova, skolotāja Elita
Eglīte.
Savukārt
starptautiskajā
vizuālās
mākslas
konkursā
„Ūdens pasaule bērnu acīm”
Pleskavā 2.pakāpi ieguvusi Saleniece Amanda, skolotāja Elita
Eglīte.
Latvijas skolu jaunatnes
teātra sporta finālturnīrā 1.-2.
vietu ieguvis Balvu Valsts
ģimnāzijas
teātra
sporta
pulciņš, vadītāja Aija Dvinska
un Balvu Amatniecības vidusskolas teātra sporta pulciņš,
vadītāja Iveta Supe.
Katru gadu Balvu Sporta
skolas audzēkņi iegūst vairākas
godalgotas vietas valsts mēroga
sacensībās, arī šis gads nav
izņēmums.
1.vietu
Latvijas
kausa
izcīņas
2012.gada sacensību
kopvērtējumā
sporta
dejās
ieguvuši Dagnis Ločmeļs un
Dinija Zača, 2.vieta - Dāvim
Karaviočikam un Anetei Vigulei,
skolotāja Anita Grāmatiņa.
Latvijas čempionātā B grupai vieglatlētikā, lodes grūšanā
3.vietu izcīnījusi Dita Kaša, bet

1.vietu kārtslēkšanā ieguvis Deniss Groševs, skolotājs Imants
Kairišs.
Latvijas ziemas čempionātā
junioriem vieglatlētikā lodes
grūšanā Sanita Pastare izcīnījusi
2.vietu,
skolotāja
Sarmīte
Keisele.
Sarmītes Keiseles audzēkne
Jeļena Suhova ieguvusi 3.vietu 400 m Latvijas ziemas
čempionātā vieglatlētikā.
Latvijas čempionātā jauniešiem atsevišķos vingrinājumos
svarcelšanā Andris Ivanovs
ieguvis 1.vietu raušanā, 2. –
grūšanā, svaru kategorija 50 kg,
Ralfs Boldāns ieguvis 1.vietu
gan raušanā, gan grūšanā, svaru

kategorija 41 kg, Pēteris Rakitovs ieguvis 3.vietu raušanā un
grūšanā, svaru kategorija 45kg,
Ingars Keišs ieguvis 3.vietu
raušanā un grūšanā, svaru kategorija 62 kg, Zigmārs Maršavs
- 3.vieta raušanā un grūšanā,
svaru kategorija 69 kg, Rodžers
Znotiņš ieguvis 3.vietu raušanā
un grūšanā, svaru kategorija
85kg, Mareks Karasevs 1.vietu
raušanā un grūšanā, svaru kategorija +94 kg. Audzēkņus trenējis
skolotājs Varis Sārtaputnis.
2.vietu raušanā un grūšanā
Latvijas čempionātā atsevišķos
vingrinājumos pieaugušajiem un
LSKA kausa izcīņā svarcelšanā
ieguvis Artūrs Berezovs, svaru

kategorija 69 kg, un Ruslans
Dimitrijevs, svaru kategorija 85
kg. Edijs Oplucāns ieguvis 2.vietu raušanā un 3.grūšanā, svaru
kategorija 77 kg, bet Aigars
Kuprišs ieguvis 3.vietu raušanā
un grūšanā, svaru kategorija
105 kg. Panākumus svarcelšanā
guvuši arī Ģirts Čerbakovs un
Lauris Logins. Šos audzēkņus
trenējis Varis Sārtaputnis.
Latvijas čempionātā junioriem svarcelšanā Ervīns Dille
ieguvis 1.vietu, svaru kategorija +105 kg, skolotājs Varis
Sārtaputnis.
Latvijas
meistarsacīkstēs
kadetiem grieķu-romiešu cīņā
1.vietu ieguvuši Dmitrijs Goļikovs, svaru kategorija 58 kg, un
Krišjānis Kočāns, svaru kategorija 46 kg, bet 3.vietas izcīnījuši
Mārtiņš Višņevskis, svaru kategorija 58 kg, un Alans Nipers,
svaru kategorija 42 kg. Sportistu
treneris Konstantīns Titorenko.
Latvijas
meistarsacīkstēs
zēniem grieķu-romiešu cīņā
Vladislavs Baranovs ieguvis
1.vietu, svaru kategorija 35 kg,
skolotājs Konstantīns Titorenko, bet Kristiāns Čubars
izcīnījis 2.vietu, skolotājs Varis
Sārtaputnis.
Aivis Krastiņš ieguvis 2.vietu Latvijas čempionātā 80 m
barjerskrējienā, treneris Imants
Kairišs.

Ar skanīgām balsīm un profesionāliem priekšnesumiem skolēnus, skolotājus un viņu vecākus sveica Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis „Varbūt”

Balvu Sporta skolas audzēkņi un skolotāji pēc apbalvošanas
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Deju kopa „Nebēda” piedalās Latvijas kultūras dienās Īrijā
Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā
“Atbalsts koru un tautas deju
tradīcijas attīstībai” (ar valsts
akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu), Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas
centra deju kopa „Nebēda”
realizēja projektu „Balvu novada deju kopas „Nebēda”
dalība II Latvijas kultūras dienās
Īrijā”. Projekta mērķi: Uzturēt
un stiprināt saikni ar latviešiem
ārzemēs tradicionālās kultūras
ietvaros, popularizēt un attīstīt
latviešu tautas deju tradīcijas
ārvalstīs dzīvojošo latviešu
sabiedrībā.
Marta mēnesī deju kopa
„Nebēda”
vadītāja
Agra
Veismaņa vadībā sagatavoja
un iestudēja horeogrāfisku uzvedumu, iekļaujot tajā gan dejas no Latvijas XV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku repertuāra, gan Latgalei
raksturīgās latviešu tautu dejas,
lai kā vienīgais deju kolektīvs

no Latvijas 2.maijā dotos uz
Dublinu un piedalītos II Latvijas
Kultūras dienās Īrijā.
Dublinā visi deju kolektīvi no
Īrijas, Vācijas, Anglijas, Šveices
un Latvijas piedalījās Dziesmu un deju svētku repertuāra
mēģinājumā virsvadītājas Ilzes
Mažānes vadībā.
Sestdien, 4. maijā, kad Latvijā
tika svinēta Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas diena,
Zaļās salas latvieši pulcējās Īrijas
tradicionālo mākslu centrā “Clasac”, Alfie Byrne Road, Clontarf,
Dublin 3, kur notika II Latvijas kultūras dienu Īrijā pirmais
publiskais pasākums - teātra uzvedums un deju lielkoncerts ar
dziesmām un dejām. Pasākumu
ar dziesmu atklāja tā galvenie
rīkotāji - jauktais koris “eLVē”
Ingunas Grietiņas vadībā. Pēc
tam vārds apsveikuma runām
tika dots Latvijas vēstniekam
Īrijā Pēterim Kārlim Elfertam,
Ārlietu ministrijas speciālo
uzdevumu vēstniekam diasporas

jautājumos Rolandam Lappuķem
un Latvijas Nacionālā kultūras
centra direktores vietniecei Signei Pujātei.
Ar īpašu sajūsmu tika
uzņemtas deju kopas Nebēda
dejotās Latgalei raksturīgās
latviešu tautu dejas, jo īpaši
koncerta noslēguma deja „Pie
Dieviņa gari galdi”. Pasākuma
noslēgumā visi tā dalībnieki
sanāca uz kopdziesmu un publikai par prieku izpildīja tautasdziesmu “Pūt, vējiņi”, ko
skatītāji, kājās stāvot, dziedāja
līdzi. Uz tādas patriotiskas nots,
aizskarot latvisko sirds stīgu,
noslēdzās II Latvijas kultūras
dienu Īrijā pirmais publiskais
pasākums!
5.maijā, ieskandinot kārtējos
Vispārējos latviešu Dziesmu
un Deju svētkus, Dublinas
vecpilsētā Temple Bar, plīvojot
Latvijas karogiem un ziediem,
klātienē vērot tautas tērpos un
nacionālās krāsās tērpto svētku
dalībnieku dziesmoto gājienu

un vērienīgo Dziesmu svētku
ieskaņas
kopkoncertu
bija
iespējams vairākiem tūkstošiem
skatītāju.
Noslēguma pasākumu atklāja
Dublinas pilsētas mērs Niša
O Muiri (Naoise Ó Muirí) un
Latvijas vēstnieks Īrijā Pēteris
Kārlis Elferts. Visas dienas
garumā varēja ne tikai baudīt
latviešu dziesmas un dejas, bet
arī iepazīties ar informatīvajiem
materiāliem par Latviju un
tās pilsētām, Dziesmu un deju
svētkiem, tradicionālo ēdienu un
paražām.
Pasākuma noslēgumā Latvijas vēstniecība Īrijā aicināja
visus II Latvijas Kultūras dienu
Īrijā dalībniekus un organizētājus
uz īru krodziņu „The Porterhouse”, kur tika rīkots neformāls
noslēguma pasākums.
Projekta
dalībnieki
ir
gandarīti par neaizmirstamo
kultūras notikumu Dublinā,
kas
stiprināja
nacionālo
identitāti un saiti ar dzimteni

Īrijā dzīvojošajiem tautiešiem,
vienlaikus veicinot Latvijas un
ārzemju latviešu deju kolektīvu
un pedagogu sadarbību, tradīciju
attīstību un pieredzes apmaiņu.
Deju kopa „Nebēda” un tās
vadītājs Agris Veismanis pateicas
par atbalstu projekta realizēšanā
Valsts Kultūrkapitāla fondam,
Balvu novada pašvaldībai un
Balvu Kultūras un atpūtas centram. Kā arī sirsnīgs paldies
Dublinas deju kopas „Karbunkulis” vadītājai Solveigai Slaidiņai
un dejotājiem (īpaši Raitim
Ķerģim, Gunai Urtānei un Uģim
Daņiļevičam) par viesmīlīgu
uzņemšanu.

Dokšicu dienās Balvos atklāj jaunu vides objektu
Kopš aizvadītās nedēļas
nogales Balvu pilsētas skvēru
rotā jauns dizaina mākslas vides
objekts „Sadraudzības pilsētas”.
Šis vides objekts kalpo kā apgaismojuma elements diennakts
tumšajā laikā, bet norādēs redzami pašvaldības starptautisko
sadarbības partneru nosaukumi.
Tās ir 9 pilsētas un pašvaldības,
tai skaitā arī Dokšici – rajons
Baltkrievijas Republikā. Vides
objekta atklāšana bija viens no
pasākumiem kurš notika Dokšicu
dienās Balvos.
Šajā pasākumā viesus sveica Balvu Vilks un Lācis, aicinot katram sadarbības partnerim veltīt īpašus aplausus, ko

papildināja Balvu deju kolektīvu
priekšnesumi un baltkrievu
ansambļa izpildīta dziesma.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis sveica klātesošos Dokšicu
dienās un uzsvēra, ka ir gandarīts
par to, ka pašvaldībai ir tik daudz
sadraudzības pilsētu. Visplašāk
sadarbība ir izvērtusies tieši ar
baltkrieviem, bet priekšsēdētājs
cer, ka tikpat veiksmīgi tā turpināsies arī ar viesiem - Lietuvas
Republikas Kupišku pašvaldību
un Pōlvas pilsētu Igaunijā, kam
piekrita arī pašvaldību mēri –
attiecīgi Jonas Jarutis un Georg
Pelisaar. Kā apliecinājums par
vēlmi turpināt iesākto sadarbību,

starp Balvu novada un Kupišku,
kā arī Pōlvas pašvaldību tika
noslēgti Nodomu protokoli.
Dokšicas
rajona
izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece Randareviča Valentīna
uzsvēra,
ka
savstarpējās
sadarbības līgums ar Balvu novada pašvaldību noslēgts tikai
pagājušā gada jūlijā, bet jau
ir notikuši vairāki pieredzes
apmaiņas braucieni, Balvu Tautas pūtēju orķestris sniedzis
brīnišķīgu koncertu Dokšicas
iedzīvotājiem un tagad arī viņiem
ir dota šī iespēja – koncertēt Balvos. „Balvi ir skaita un sakopta
pilsēta neatkarīgi no tā vai ir
ziedoņa laiks, vasara vai ziema.

Lai sadarbība turpinās!” piebilda
V.Randareviča.
Sestdienas vakarā Balvu
pilsētas un novada iedzīvotāji
baudīja krāšņu koncertu, ko
sniedza karstasinīgie baltkrievu
mākslinieki no Dokšicu rajona. Baltkrievu spēcīgās balsis,
patriotiskās dziesmas un teatrālie
uzvedumi aizrāva skatītājus,

par ko liecināja pārpildītā zāle
un skaļās ovācijas. Paldies
māksliniekiem!
Dokšicu dienas Balvos tika
rīkotas par godu Balvu novada
pašvaldības sadarbības partneriem no Baltkrievijas Republikas
Dokšicas rajona.

„Norādes ar apgaismojumu ir
Latvijas dizaina un zinātnes jaunievedums. Vides dizaina mākslas
darbs "Sadraudzības pilsētas" ir
atbilstošs mūsdienu Latvijas dizaina mākslas un zinātnes līmenim.
Jaunradītās, darbā
izmantotās
novitātes, ļauj to apstiprināt kā
vienu no labākajiem vides dizaina
objektiem Latvijas - ES mērogā
(darbos, kas saistīti ar orientāciju
vidē)”, atzinis RTU Dizaina un
ergonomikas centra Sertifikācijas
komisijas vadītājs
doc.Ilmārs
Krūss.
Balvu vides dizaina mākslas
objekta "Sadraudzības pilsētas"
projekta autori ir SIA "Gaismastehnikas dizaina centra "speciālisti
sadarbībā ar RTU Dizaina un
ergonomikas centru un RTU Autotransporta institūtu. Tā tehnoloģija
ir veidota izejot no ''Vienotā Ielu
nosaukumu sistēmas ar un bez
apgaismojuma"
tehnoloģiskām
iespējām, kas tiek ieviestas daudzos novados ar Satiksmes un citu
ministriju atbalstu.
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Pašvaldību vēlēšanas tuvojas
64522112 vai personīgi līdz
31.maijam.
• Bērzpils pagasts:
-- Plkst.10.00 „Baka”;
-- Plkst.10.10 Līdumnieki;
-- Plkst.10.20 Lāčaunieki
(pie Sisojeva);
-- Plkst.10.35 Kononi;
-- Plkst.10.50 Golvari (pie
bijušā feldšerpunkta);
-- Plkst.11.10 Zosuli;
-- Plkst.11.20 pagrieziens
uz Viškuļiem;
-- Plkst.11.30
Silamuiža
(pie Žeikara).
• Briežuciema pagasts:
-- Plkst.7.50
ŠtikunovaBegunova- Stouberova;
-- Plkst.8.00 Breksene;
-- Plkst.8.05
CērpeneAugstasils;
-- Plkst.8.15 Ploskene;
-- Plkst.8.20
DambergiAusala-Denicova;
-- Plkst.8.30 Briežuciema
centrs.
-- Plkst.10.15 Briežuciems
– Dambergi – Denicova
– Dambergi – Ploskene
- Augstasils – Cērpene –
Breksene – Stouberova
– Begunova – Štikunova
- 10.45

•
--

Vīksnas pagasts:
Plkst.9.10 Izbraukšana
no Vīksnas;
-- Plkst.9.15 Annasbirzs;
-- Plkst.9.20 Čāgas;
-- Plkst.9.25 Miezāji;
-- Plkst.9.30 Pokuļeva;
-- Plkst.9.35 Mežārija;
-- Plkst.9.40 Makšinava;
-- Plkst.9.45 Strauti;
-- Plkst.9.50 Jūdiņi;
-- Plkst.9.55 Kačupe;
-- Plkst.9.55 Sprogas;
-- Plkst.10.00 Vīksna.
Atpakaļ autobuss kursēs no
Vīksnas aptuveni plkst.11.00.
• Kubulu pagasts:
1.maršruts (uz iecirkni):
-- Plkst.8.00
vēlēšanu
iecirknis;
-- Plkst.8.05 Vladimirova;
-- Plkst.8.15
OļģinaDvorupe;
-- Plkst.8.25 Gobusala;
-- Plkst.8.35 Guznava;
-- Plkst.8.45
Maizes
kombināts;
-- Plkst.8.55 Tutinava;
-- Plkst.9.20 Pērkoni (pie
divstāvu mājas);
-- Plkst.9.30 Steķentava;
-- Plkst.9.40
vēlēšanu

iecirknis.
2.maršruts (uz iecirkni):
Plkst.10.00
vēlēšanu
iecirknis;
-- Plkst.10.10 Briedīši;
-- Plkst.10.20 Paulāni;
-- Plkst.10.40 Sita;
-- Plkst.10.55 Silaciems;
-- Plkst.11.00 Celmene;
-- Plkst.11.10
vēlēšanu
iecirknis.
Atpakaļ:
-- 1.maršruts plkst.12.00;
-- 2.maršruts plkst.14.00.
• Vectilžas pagasts:
-- Plkst.10.00 Vectilža Sudarbe
(plkst.10.15)
- Sāvāni (plkst.10.45) –
Lauzutilts (plkst.10.50)
- Vectilža (plkst.11.00);
-- Plkst.11.00 Vectilža Krutova
(plkst.11.15)
- Lutenāni (plkst.11.25)
- Vectilža (plkst.11.35);
-- Plkst.15.00 Vectilža Sudarbe
(plkst.15.15)
- Sāvāni (plkst.15.45) Lauzutilts (plkst.15.50)
- Vectilža (plkst.16.00);
-- Plkst.16.00 Vectilža Krutova
(plkst.16.15)
- Lutenāni (plkst.16.25)
---

- Vectilža (plkst.16.35).
Lazdulejas pagasts:
Plkst.8.30 Plešova Egļuciems;
-- Plkst.9.00 Orlova Egļuciems;
-- Plkst.9.30 Petrovka Egļuciems.
• Bērzkalnes pagasts:
-- Plkst.11.00
Rubeņi
(saieta
nams)
Silakrogs(pietura)
–
Bērzkalne;
-- Pēcpusdienā Bērzkalne Silakrogs – Rubeņi;
• Krišjāņu pagasts:
-- Plkst.11.00 Naglīši (pie
pieturas);
-- Plkst.11.30 Mežupe (pie
pieturas);
-- Plkst.11.45 Krampiņas
(pie L.Pugača ceļa).
Otrais reiss:
-- Plkst.12.30 Naglīši (pie
pieturas);
-- Plkst.13.00 Mežupe (pie
pieturas);
-- Plkst.13.15 Krampiņas
(pie L.Pugača ceļa).

•
--

Republikas
pilsētas domes un novadu domes vēlēšanu 2013.gada 1.jūnijā
Republikas pilsētas domes un novadu domes vēlēšanas 2013.gada 1.jūnijā
Vēlēšanu
iecirkņi
Balvu novadā
Vēlēšanu iecirkņi
Balvu novadā

Iecirkņa
numurs

1.jūnijā
katrs
Latvijas
iedzīvotājs var izdarīt savu
izvēli un piedalīties Pašvaldību
vēlēšanās.
Vēlētāji drīkst balsot tajā
pašvaldībā, kurā viņiem ir
reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas vai tajā
pašvaldībā, kurā viņiem pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.
Balsot jādodas uz vēlēšanu
iecirkni, kura sarakstā vēlētājs
iekļauts.
Vēlēšanu iecirkņu darba
laiks pašvaldību vēlēšanu dienā,
1.jūnijā, būs no pulksten 7.00
līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā
nevarēs nobalsot, var izmantot
iespēju nobalsot iepriekš:
- trešdien, 29.maijā: no plkst.
17.00 – 20.00;
- ceturtdien, 30.maijā: no
plkst. 9.00 – 12.00;
- piektdien, 31.maijā: no
plkst. 10.00 – 16.00.
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu
piekļuvi vēlēšanu iecirkņiem, pagastos kursēs autobusi:
• Tilžas pagasts:
-- Plkst.8.00 Tilža
-- Plkst.8.10 „Mizas kalns;
-- Plkst.8.20 „Toki”;
-- Plkst.8.30 „Plēsums”;
-- Plkst.8.40 „Pakalnieši”;
-- Plkst.9.00 Tilža.
Atpakaļ
autobuss
šajā
maršrutā izbrauc plkst. 12:00 no
Tilžas centra.
-- Plkst.9.00 Tilža;
-- Plkst.9.10 „Silamala”;
-- Plkst.9.20 „Ūdrene”;
-- Plkst.9.30 „Raicene”;
-- Plkst.10.00 Tilža.
Atpakaļ
autobuss
šajā
maršrutā izbrauc plkst 13:00 no
Tilžas centra.
• Balvu pagasts:
Verpuļevā pie 5.celiņa
-- plkst.9.00
-- plkst. 10.00
Lūdzam saskaņot brauciena
laiku pa tālruni 26417861.
Lūdzam pagasta iedzīvotājus,
kuriem nepieciešams transports
nokļūšanai vēlēšanu iecirknī,
sazināties ar Balvu pagasta
pārvaldi pa tālruņiem 26417861;

Iecirkņa adrese

Tālrunis uzziņām līdz
vēlēšanu dienai

Tālrunis uzziņām
vēlēšanu dienā

Dārza iela 2, Balvi,Balvu novads

64522727; 26450027

64522727; 26550178

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads

29198182; 26459226

29198182; 26459226

29214148

29214148

323 Tautas nams

"Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads

29141767; 26123227

29141767; 26123227

324 Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

26628220; 22177306

26628220; 22177306

325 Bērzpils pagasta Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads

26601738

26601738

326 Briežuciema pagasta pārvalde

"Pagastmāja" ,Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads

Iecirkņa nosaukums

318 Balvu valsts ģimnāzija
319 Balvu kultūras un atpūtas centrs
320 Balvu Amatniecības vidusskola

327 Krišjāņu pagasta pārvalde
328 Kubulu pagasta pārvalde

Jaunatnes iela 3-6, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads

64521298; 29140851

64521298; 29140851

64546622; 26372319;
26146540

64546622; 26372319;
26146540

29213509

29213509

"Administratīvā Ēka", Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu
novads
Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads

26408231; 26394117

26408231; 26394117

64522516; 26518320

64522516; 26518320

337 Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads

64546327; 26385487;
26475217

64546327; 26385487;
26475217

339 Vīksnas pagasta pārvalde

"Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads

64520264; 26412983

64520264; 26412983

331 Lazdulejas pagasta pārvalde
336 Tilžas pagasta pārvalde

Balvu novada vēlēšanu komisija

Vēlēšanu dienā 2013.gada 1.jūnijā atradīsies Brīvības ielā 46a, Balvos, 1.stāva 6.kabinetā

komisijas priekšsēdētājs tel. komisijas sekretāre
29118683
26161143

tel.

ZAAO aicina Balvu iedzīvotājus Rīgas Valsts tehnikums aktīvi darbojas arī Balvos
iesaistīties Vides instalācijas – Katram no mums ir savs Safroņuka – Atzinības; Rinalds vienreizējā paaugstinātā stiuz kuru tiekties, kas ir Martiņenko - 2. vieta radošo pendija (30- 50 Ls) un ikmēneša
šķiroto atkritumu koka – izveidē mērķis,
neizmērojama vērtība, sniedzo- darbu konkursā Aglonā; Herta Valsts, ESF stipendijas.
2013.gada 4.jūnijā, otrdien,
Balvos notiks SIA „ZAAO“
(ZAAO) rīkotā interaktīvā akcija
„Atkritumu šķirošanas vērtīgie
augļi“. Tās laikā ZAAO kopā ar
Balvu jauniešu centra jauniešiem
uzstādīs vides instalāciju –
stilizētu koku, kura augļus veidos no šķirotajiem atkritumiem
– papīra. Akcijā tiek aicināti
iesaistīties arī citi iedzīvotāji.
ZAAO mudina iedzīvotājus
uz pasākuma norises vietu nest
konkrētu šķiroto atkritumu veidu
– dažādus papīra un kartona iepakojumus, lai kopīgi no tiem veidotu stilizētus augļus, ko pēcāk
stiprināt kokā. Koks tiek izmantots kā simbols, lai parādītu
dalītos atkritumus kā vērtīgu izejvielu jaunu produktu ražošanā.
Akcijas laikā interaktīvā veidā
varēs pārbaudīt savas zināšanas
par šķirotajiem atkritumiem un
saņemt arī informatīvu avīzi par

atkritumu šķirošanu kopumā.

ties pēc labākā.

Šāda akcija Vides dienu ietvaros no 4.-6.jūnijam notiks
septiņās pilsētās – Balvos, Cēsīs,
Limbažos, Smiltenē, Saulkrastos,
Valkā un Valmierā. Tās mērķis ir
interaktīvā un viegli uztveramā
veidā ZAAO darbības reģionā
informēt un iesaistīt iedzīvotājus
atkritumu šķirošanas procesā,
lai ilgtermiņā veicinātu vides
apziņas
veidošanos
videi
draudzīgai rīcībai.

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma
Balvu teritoriālā struktūrvienība
savu darbību Balvu pilsētā
veiksmīgi uzsāka jau pirms 6
gadiem un turpina to joprojām.
Pēc pamatskolas beigšanas
jauniešiem ir iespēja iestāties
tehnikumā un apgūt Komercpakalpojumu darbinieku un
Elektriķu profesijas, iegūstot
trešā līmeņa profesionālo vidējo
izglītību tuvāk dzīvesvietai.
Minētās profesijas ir pieprasītas
Balvu un apkārtējos novados.
Paralēli mācībām audzēkņi
aktīvi piedalās skatuves runas
konkursos, dažādos radošo darbu
konkursos Latgales un Latvijas
mērogā, kur tehnikuma audzēkņi
ir arī atzinīgi novērtēti. Sasniegumus ir guvuši: Krista Bleidere - 3.
vieta starpreģionu Skatuves runas konkursā; Dita Augule, Anta
Kriviša, Svetlana Duļko, Herta

Balvos iedzīvotāji akcijā aicināti piedalīties 4.jūnijā, otrdien,
sākot no plkst.11:00 pilsētas
centrā zaļajā zonā Lāča dārzā
(Akmens dārzā).

Safroņuka, Kristiāna Apšeniece,
Rinalds Martiņenko – Atzinības
R.Mūkam veltītajā radošo darbu
konkursā.

Balvu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi ir sportiski, piedalās dažādās starpskolu sportiskajās sacensībās
un aktivitātēs, spēlē hokeju,
futbolu,
basketbolu.
Elvis
Rozītis ieguvis 3.vietu pavasara
krosā. Aktīvi un ar interesi
jaunieši piedalās semināros,
konferencēs, diskusijās. Forumā
2013 Rēzeknē, prezentējot savu
projektu SIA „Avenes sauja”,
iegūtas Atzinības balvas.
Audzēkņi atzīst, ka ir izdevīgi
mācīties tuvāk mājām un iegūt
Rīgas Valsts tehnikuma diplomu,
kurš kotējas valsts līmenī.
Turklāt skolā strādā zinoši,
radoši, pretimnākoši pedagogi.
Kā motivācija mācībām
un sasniegumiem sportā kalpo

Ja Tevi interesē šīs profesijas
un vēlies mācīties tuvāk mājām,
nāc un apgūsti Komercpakalpojumu darbinieka un Elektriķa
profesiju!
PIKC Rīgas Valsts tehnikums”
Balvu
teritoriālā
struk-tūrvienība
piedāvā
profesionālās vidējās izglītības
programmas (stipendijas):
1. Komerczinības – profesija Komercpakalpojumu darbinieks;
2. Enerģētiķis – profesija
Elektriķis.
Programmu pēc vidusskolas (ESF stipendija 50-70 Ls):
1. Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu
izgatavošana – profesija
Kokapstrādes tehniķis.

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 29.maijs

Balvos - zemākais apkures tarifs Latvijā
Marta
vidū
plašsaziņas
līdzekļos parādījās statistikas
dati par apkures tarifiem vairākās
Latvijas pilsētās, tai skaitā arī
Balvos. Priecē, ka Balvos šis
tarifs ir zemākais Latvijā.
Jautājot,
kas
nosaka
siltumenerģijas tarifa lielumu,
A/S „Balvu Enerģija” valdes
priekšsēdētājs Aivars Zāģeris
atbildēja, ka sakarā ar mūsu
priekšlikumiem, to nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija, kas to izvērtē pēc
konkrētiem Enerģētikas likumā
un Tarifa aprēķināšanas metodikā
norādītajiem kritērijiem „Jāatzīst,” viņš teica,” ka nepamatotas izmaksas, kas tarifu varētu
palielināt, iekļaut nav iespējams,
jo jebkura izmaksu pozīcija tiek
atsevišķi izvērtēta. Nav tā, ka A/S
„Balvu Enerģija” būtu mērķis
noturēt zemāko tarifu Latvijā,
vai tieši otrādi - būt pirmajiem,
svarīgi ir aprēķināt un apstiprināt
tādu tarifu, kas segtu visus
ar šī pakalpojumu sniegšanu
saistītos izdevumus. Tā kā mūsu
uzņēmums ir akciju sabiedrība,
kas strādā tikai un vienīgi no

līdzekļiem, ko pati ir spējusi
nopelnīt, jo nekādas dotācijas
nesaņemam,
tad
papildus
tiešajām ikdienas izmaksām ir
nepieciešams paredzēt līdzekļus
arī investīcijām un attīstībai.
Lielu lomu tarifa lielumā nosaka kurināmā veids, jo šī izmaksu pozīcija, vismaz mūsu
tarifā, ir vislielākā. Ir zināms,
ka siltumenerģijas ražošanas
uzņēmumiem, kas kā kurināmo
izmanto kokapstrādes atlikumus, tarifs ir zemāks, kā tiem,
kas kā kurināmo izmanto dabas
gāzi, naftu vai ogles. Katrā ziņā
tas, vai A/S „Balvu Enerģija”
siltumenerģijas tarifs arī turpmāk
saglabāsies pašreizējā līmenī, vai
un par cik tas varētu palielināties
vai samazināties, būs zināms tikai
tad, kad tiks noslēgti kurināmā
iepirkuma līgumi 2013.-2014.apkures sezonai.”
A. Zāģeris stāstīja, ka
A/S „Balvu Enerģija” bija
nodrošinājusi
siltumenerģijas
kvalitatīvu piegādi pircējiem
nepieciešamā laikā un apjomā
visu aizvadīto sezonu un to
plāno darīt arī turpmāk. Nekādu

nozīmīgu iekārtu bojājumu
vai siltumtrašu plīsumu šajā
sezonā nav bijis. Arī nedaudzās
patērētāju sūdzības, kas apkures
sezonas laikā tika saņemtas
par pakalpojuma kvalitāti, tika
izanalizētas un pārbaudītas.
Pamatā tās esot bijušas katra
konkrēta siltumenerģijas patērētāja
iekšējo
komunikāciju
darbības nepilnības un bojājumi.
Tomēr, tāpat kā citus gadus,
gaidot jauno apkures sezonu
abās katlu mājās, notiks iekārtu
pārbaude, profilaktiskie remonti
un nelielas pārbūves. Paralēli tam
pilsētas iedzīvotāji un uzņēmumi
visu vasaru tiks nodrošināti ar
karsto ūdeni.
Lai arī apkures maksa Balvos
ir viena no lētākajām Latvijā,
uzņēmuma valdes loceklis atzīst,
ka diemžēl iedzīvotāju parādi
pieaug - maksātspēja neuzlabojas jau vairākus gadus. Ja 2005.2008. gados pirms apkures
sezonas tekošais iedzīvotāju
parāds uz jaunas apkures sezonas sākumu bija no 25`000
līdz 30`000 latu, tad pagājušajā
gadā tas sasniedza 57`000 latu.

Uz 1.maiju iedzīvotāju parādi
kopā ar iztiesātajām, bet vēl
neatmaksātajām summām bija
nepilni 300`000. „Tādēļ vēlreiz
vēlamies lūgt iedzīvotājus būt
apzinīgākiem, iespēju robežās
segt savus parādus ātrāk, jo ne
vienmēr lielākie nemaksātāji un
parādnieki ir ģimenes ar zemiem
ienākumiem. Jebkura parāda
piespiedu piedziņa tikai palielina maksājuma apjomu”, teica
A.Zāģeris.
Gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji
un iestāžu vadītāji parādus
par apkuri var maksāt jebkurā
gadalaikā.
Savukārt
vasarā
A/S „Balvu Enerģija” piedāvā
veikt avansa maksājumus par
siltumenerģiju jaunajā sezonā.
Tas gan attiecas uz iedzīvotājiem
un uzņēmumiem, kam nav
parādu par iepriekšējo periodu.
Veicot šādus maksājumus papildus iemaksātajām summām, ir
iespēja nopelnīt 3%, tas ir - ja
līdz jaunās apkures sezonas
sākumam avansā iemaksāsit
100 latu, tad avansa apmērs ar
nopelnītajiem 3% būs 103 lati,
kas var tikt izmantota apkures

sezonā. Šāda prakse uzņēmumā
darbojas jau vairākus gadus un,
kā pieredze rāda, ir iedzīvotāji,
kas labprāt to izmanto. Tāpat gan
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem
ir iespējas veikt izlīdzināto
maksājumu visu gadu, veidot
saviem ienākumiem piemērotu
atmaksas grafiku, vai bez
nokavējuma naudas aprēķina
veikt nokavētu maksājumu vēlāk,
TIKAI!!! - par to ir jāvienojas,
ir jānāk uz sarunu, ir jānāk ar
savu problēmu un tās iespējamo
risinājumu.
Nevajag
gaidīt
līdz parādu piedzinējs nosūtīs
atgādinājumu, brīdinājumu vai
pienāks uzaicinājums uz tiesu.
A.Zāģeris aicināja: „Rūpējieties par īpašumiem, kam
siltumenerģija tiek piegādāta.
Vasara ir piemērots laiks, kad
tos sakārtot - iespēju robežās
nomainot logus, durvis radiatorus, varbūt veicot pārvades
sistēmas remontu uz uzlabojumus un, protams, siltinot ēkas
un būves, jumtus un pagrabus,
tādējādi mazinot siltumenerģijas
patēriņu un nodrošinot pastāvīgu
temperatūru visās telpās.”

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 16.maija
lēmumu (prot. Nr.5, 3.§)

KI – koka nociršanas iemesla
koeficients
KA – apdzīvotas vietas koeficients
KV – koka atrašanās vietas
koeficients
Kp - pašvaldības noteiktais
koeficients
15. Saistošajos noteikumos
noteiktie koeficienti ir saskaņā
ar Ministru kabineta 2012.
gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” trešo pielikumu.
16. Zaudējuma par dabas
daudzveidības
samazināšanu
aprēķinu veic Būvvalde, iekļaujot
to savā lēmumā par atļauju koka
ciršanai.
17. Pašvaldības koeficients
par koku ciršanu ārpus meža ir:
1 – ja koks ir būtiska pilsētas
vai ciema ainavas sastāvdaļa, ar

tā ciršanu ainavas vērtība tiks
samazināta;
0,2 – koka ciršana ainavas
vērtību būtiski neietekmē;
0 – koks aizsedz vizuāli
augstvērtīgu vai unikālu ainavu
vai kultūrvēsturisku objektu,
koka ciršana uzlabos ainavu, tiks
sakārtota vide.
18. Personām,
kuras
patvaļīgi veikušas koku ciršanu,
jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazināšanu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 16.maijā

		

Balvos

				

Nr.18/2013

PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA BALVU
NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija. noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”22.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību
saskaņojama
koku
ciršana
ārpus meža Balvu novada
administratīvajā teritorijā, koku
ciršanas publiskās apspriešanas
kārtību un gadījumus, kad
rīko
publisko
apspriešanu,
kā arī zaudējumu atlīdzības
aprēķināšanas kārtību par dabas
daudzveidības samazināšanu.
2. Šie noteikumi ir saistoši
visām fiziskām un juridiskām
personām, kuras Balvu novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā veic koku ciršanu ārpus
meža.
II Koku ciršana ārpus meža
3. Zemes īpašnieka vai
tiesiskā
valdītāja
(turpmāk
tekstā- Persona), kura vēlas
veikt koku ciršanu ārpus meža
savā īpašumā vai valdījumā
esošajā teritorijā, iesniegumu
par koku ciršanu ārpus meža
Balvu
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā izskata
un lēmumu pieņem Balvu novada pašvaldības Būvvalde.
4. Gadījumā, ja tiek rīkota
publiskā apspriešana par koku
ciršanu ārpus meža Balvu novada administratīvajā teritorijā,
tad lēmumu pieņem Balvu novada dome.
5. Persona iesniedz Balvu
novada pašvaldībā vai attiecīgajā
pagasta pārvaldē rakstveida

iesniegumu (pielikumā), kuram
pievieno zemesgabala plāna kopiju vai shēmu ar norādītu koka
atrašanās vietu, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku lēmuma kopiju par
koku ciršanu.
6. Balvu novada pašvaldības Būvvalde pirms lēmuma
par koku ciršanu pieņemšanas
veic koku apsekošanu dabā un
izvērtē iesnieguma pamatotību
un koku ciršanas atbilstību
normatīvajiem aktiem.
7. Lēmums par koku
ciršanas atļaušanu ir derīgs divus
gadus no tā pieņemšanas brīža.
8. Avārijas
situācijas
gadījumā, kad nav iespējams veikt
koku ciršanas saskaņojumu, pēc
koku ciršanas darbu beigšanas
zemesgabala īpašnieks, tiesiskais
valdītājs pirmajā darba dienā
pēc avārijas stāvoklī esošu koku
nociršanas būvvaldei iesniedz
dokumentus, kas apliecina, ka
koks pirms nociršanas bijis
avārijas stāvoklī (fotofiksācijas
vismaz no trim skatu punktiem
pirms koka nociršanas).
9. Balvu
novada
pašvaldības Būvvaldes lēmums
par atļauju koku ciršanai ārpus
meža vai par atteikumu izsniegt
atļauju ir apstrīdams Balvu novada pašvaldības Administratīvo
aktu strīdu komisijā. Balvu
novada Administratīvo aktu
strīdu komisijas lēmums un
Balvu novada domes lēmums ir
pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

7.

III Publiskā apspriešana
10. Publisko apspriešanu
nodrošina pašvaldība.
11. Pašvaldības paziņojumu
par publisko apspriešanu publicē
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā internetā un informatīvajā
izdevumā
„Balvu
Novada
Ziņas”.
12. Publiskās apspriešanas
ilgums nedrīkst būt mazāks par 7
(septiņām) dienām.
13. Publiskās apspriešanas
procedūra
uzskatāma
par
notikušu arī tad, ja pēc publiskās
apspriešanas beigām nav saņemts
neviens sabiedrības ierosinājums.
Publiskās apspriešanas rezultātus
apstiprina Balvu novada dome.
lV Zaudējumu aprēķināšanas
un atlīdzināšanas kārtība
14. Personai
jāatlīdzina
zaudējumi
par
dabas
daudzveidības
samazinājumu
saistībā ar koku ciršanu Balvu
pilsētas un Balvu novada ciematu administratīvajās teritorijās
(turpmāk- zaudējumu atlīdzība),
ko aprēķina pēc formulas:
Z=KDxKsxKIxKAxKvxKp
kur
Z – Zaudējumu atlīdzības
vērtība (Ls)
KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā
koka caurmēru centimetros 1,3
m augstumā no sakņu kakla (cm)
KS – koka sugas koeficients,
ko nosaka atkarībā no koka sugas

Domes priekšsēdētājs

V Noslēguma jautājums
19. Noteikumi
stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā
„Balvu
Novada
Ziņas”.
		

A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 16.maija
lēmumam (prot. Nr.5, 3.§)

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.18/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” projektu
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
Saistošo noteikumu nepieciešamību nosaka Meža likuma 8.panta
1.Projekta nepieciešamības
otrā daļa un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija. noteikumu
pamatojums
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību
2.Īss projekta satura
saskaņojama koku ciršana ārpus meža Balvu novada pašvaldības
izklāsts
administratīvajā teritorijā, kādi ir koku ciršanas noteikumi,
sabiedriskās apspriešanas kārtība, kā arī zaudējumu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība par dabas daudzveidības
samazinājumu.
3.Informācija par plānoto
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Nav.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Administratīvās procedūras netiek mainītas. Administratīvo
pārkāpumu lietas izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Balvu novada
pašvaldībā. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju
funkcijas netiks paplašinātas. Normatīvais akts tiks publicēts
informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”,
Nav

A.Kazinovskis
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“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 29.maijs
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Balvu pilsēta
31.maijā plkst. 18.00 Starpnovadu Bērnu un jauniešu radošā
festivāla „Ar mugursomu plecos es gadalaikos metos!” koncerts
Balvu pilsētas parkā. Piedalās Balvu, Rugāju, Baltinavas, Viļakas
novadu kolektīvi.
8.jūnijā plkst.9.00 Lauku labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
23.jūnijā plkst.20.00 Līgo svētki „Kopā, kopā kaimiņu meitas iesim
Jānīti padaudzināti” Balvu pilsētas parkā. Līgo balle kopā ar grupu
„Otto”.
29.jūnijā plkst.11.00 Bērnības svētki,,Čučumuižas rūķi aicina”,
ar iepriekš pieteikšanos bērniem, kas dzimuši 2008.gadā, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
30.jūnijā plkst.13.20 Balvu pilsētas XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku karoga svinīga uzvilkšana mastā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

Aicinām piedalīties, 22.jūnijā,
ZEMNIEKU UN AMATNIEKU TIRDZIŅĀ!
Norises vieta: TC Balvos, Brīvības ielā 57
Amatnieku un zemnieku tirdziņam 22.06.2013.
pieteikties līdz 20.06.2013.
Aicinām pieteikties, zvanot uz tālruņa numuru:
29106361
vai sūtot e-pastu uz info@servicea.lv.

Paziņojums

Sestdien
8.jūnijā
plkst.10.00
Balvu
Kultūras un Atpūtas
centrā notiks atkārtota
D.B. “Verpuļeva“ biedru kopsapulce.
Valde

Balvu Mūzikas skola izsludina uzņemšanu šādās
profesionālās ievirzes programmās:

Klavierspēlē
Vijoļspēlē
Akordeonspēlē
Pūšaminstrumentu spēlē (flautas, klarnetes, saksofona,
trompetes, eifonija, trombona, tūbas)
• Sitaminstrumentu spēlē
Bezmaksas konsultācijas notiks pirmdien, 3.jūnijā un otrdien,
4.jūnijā plkst.17.00
Iestājpārbaudījums notiks trešdien, 5.jūnijā plkst.17.00
Papildus informācija: 64521095, 64521275

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

•
•
•
•

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

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”;
• Līdz 18.jūnijam III Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa
„Dažāda pasaule” „Putnu pasaule” izstāde;
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde „Tekstils”;
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
• Evas un Nila Vinogradovu gleznu izstāde.
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
28.jūnijā “Dziesma vasarai“ - starpnovadu ansambļu sadziedāšanās.
Bērzpils pagasts
29.jūnijā plkst.20.00 Pēterdienas pasākums Bērzpils pagasta estrādē.
Bērzkalnes pagasts
1.jūnījā plkst.19.00 Sezonas atklāšana Bērzkalnes estrādē.
plkst.21.00 balle, spēlē grupa “Laikam līdzi“.
23.jūnijā plkst.21.00 Līgo pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē.
Briežuciema pagasts
2.jūnijā plkst.15.00 Bērnības svētki.
21. jūnijā plkst. 19.00 Filmas “’Vīna vosara dieļ vysu”’ demonstrēšana
un tikšanās ar aktieriem un filmēšanas grupu.
Plkst. 21.00 Pirmsjāņu ielīgošana, ieeja brīva.
Krišjāņu pagasts
22.jūnijā plkst.19.00 „Reiz bija kolhozs” – tehnikas parāde.
Plkst.20.00 Kolhoznieku balle, plkst. 23.00 Jāņu ielīgošana. Laipni
gaidīti visi bijušie kolhoza „Krišjāņi” darbinieki un strādnieki.
29.jūnijā „Netradicionālā orientēšanās” Krišjāņu tautas nama
teritorijā.
Kubulu pagasts
14. jūnijā Piemiņas pasākums veltīts 1941. gada 14. jūnija represiju upuriem pie piemiņas akmens komunistiskā genocīda upuriem
Balvu Stacijā.
29.jūnijā Pilngadības svētki, deju vakars kopā ar Zinti Krakopu
Kubulu Kultūras namā.
Lazdulejas pagasts
2.jūnijā plkst.13.00 Bērnības svētki Lazdulejas pagasta pārvaldes
zālē.
22.jūnijā plkst.20.00 Jāņu ielīgošana pie Lazdulejas pagasta
pārvaldes ēkas.
Tilžas pagasts
16.jūnijā Bērnības svētki Tilžas estrādē.
23.jūnijā pašdarbnieku koncerts. Piedalās Tilžas pagasta pašdarbības
kolektīvi. Pēc koncerta balle kopā ar ansambli „Draugi”.
Vectilžas pagasts
22.jūnijā plkst.21.00 Koncerts ,,Appušķoju trejus vārtus, pinu ziedu
vainadziņu” Vectilžas pagasta estrādē. Plkst.22.00 balle.
30.jūnijā plkst.12.00 Dziesmu un deju svētku svinīga atklāšana
,,Mazs bij’ tēva novadiņš”.
Vīksnas pagasts
15.jūnijā plkst. 13.00 Bērnības svētki. Aicinām bērnus, kuriem
šogad palika vai paliks 5 gadi, ar krustvecākiem uz bērnības svētku
svinībām. Pieteikšanās pa tālruni 20284144.
29.jūnijā plkst. 21.00 Pēterdienas balle, spēlēs Kaspars Maks.
30.jūnijā plkst.13.00 TDK ”Piesitiens” ielūdz uz XXV vispārējo
latviešu Dziesmu un XV Deju svētku karoga pacelšanas koncertu.

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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