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Izskanējusi ”Dziesma Bērzpilij”
26.jūlijs un atkal izskanēja
pasākums ''Dziesma Bērzpilij'',
kas pulcēja dziedātājus no
Bērzpils, Tilžas, Lazdukalna,
Krišjāņiem Balviem, Žīguriem,
Gulbenes un Rīgas. Pavisam - 16
priekšnesumi.
Ar dziesmu dalībniekus apsveica Bērzpils pagasta sieviešu
vokālais ansamblis un Krišjāņu
pagasta
sieviešu
vokālais
ansamblis ''Elija'', abu kolektīvu
vadītāja Daiga Griestiņa.
Pasākuma vadīja atraktīvā
un smaidošā Anita Strapcāne
no Balviem. Par pasākuma
muzikālo noformējumu un skaņu
un gaismu rūpējās Māris Lāpāns
ar saviem puišiem, muzikālais
pavadījums-Daiga Griestiņa.
Pasākumā II daļā ballē spēlēja
grupas ''Posms'' /Rīga'', Viktors
Zemgals /Rīga/, “Draugi'' /Tilža/,
Ainārs Lipskis /Ludza/, Zintis
Krakops /Tilža/.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis savu balvu pasniedza
Kristiānai Zizlānei par dziesmu
''Mainiet vārdus'', mūzika - Marta Ritova, teksts - Toms BaronsLūkis
Bērzpils pagasta pārvaldes
vadītāja Biruta Bogdane savu
balvu pasniedza Ievai Bernei
dziesma ''Zvaigznīte'' no kapelas
''Jūlijs '' repertuāra.
Skatītāju simpātijas balvu
ieguva
Arvīds RaciborskisMāra Čaklā, Ērika Ķiģeļa dziesma ''Saldus saule''

Žūrijas vērtējums:
1. vieta -grupa ''Ceļā Live''
ar Alda Šteimaņa dziesmu ''Augusts'', aranžija Artūrs Jauntēvs,
Miķelis Pirksts, Imants Strazds,
Jānis Jauntēvs;
2. vieta Linda Makarova,
Viļakas novads Žīguru pagasts,
dziesma ''The climb'', mūzika un
teksts Miley Cyrus;
3. vieta grupa ''Rock
Muzīk Orchestra'' - Bērzpils
-Balvi -Gulbene- dziesma ''Dzīve
bez apstājas'',tekstsR.A.P.,
mūzika - Igo
4. vieta - speciālbalva Māra Jēkabsone-Balvu novads
Tilžas pagasts, dziesma ''Vētra
nāk'', Raimonda Paula mūzika,
Guntara Rača vārdi.

Balvas pasniedza arī pārstāvji,
no pagasta uzņēmumiem: SIA
''Rūtas LB'' balva – Emīlam un
Raivim Pugačiem un SIA ''Lazdas'' balva – Arvīdam Raciborskim
Liels paldies par sadarbību
un finansiālu
atbalstu Z.S
''Virši'' un Baibai Apšeniecei,
Ilonai Gruševai un Dainim
Rakstiņam, SIA ''Lazdas'' un Andrejam Tūmiņam, SIA ''Rūtas
LB'' un Līgai Bondarei, pagasta
pārvaldes vadītājai Birutai Bogdanei, Venerandai Seņkai.
Žūrijā šogad bija Aija Bogdane, Viktors Zemgals un Velga
Smoļaka.

Par līdzsvarotu novada attīstību - pilsētā un pagastos

Saruna ar Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieku Normundu Dimitrijevu.
- Pagājis mēnesis, kopš jūs
esat jaunajā amatā – Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks. Ko varētu teikt saviem
vēlētājiem?
- Vēlreiz jāsaka paldies
vēlētājiem pilsētā un laukos,
kas balsoja par mani vēlēšanās.
Paldies Domes priekšsēdētājam

un deputātiem par man izrādīto
uzticību un iespēju strādāt tik
atbildīgā amatā.
- Kādi pašvaldības darba
jautājumi
ir
Domes
priekšsēdētāja
vietnieka
redzeslokā?
- Manā pārziņā ir saimnieciskie jautājumi, priekšsēdētāja vietnieks koordinē sadarbību starp
novadu, pilsētu un 10 pagastiem
šajā jomā, tāpat šī atbildības joma

skar transporta pārvadājumus,
konkrēti Balvu Autotransporta
uzņēmuma darbību, komunālo,
siltumapgādes, atkritumu saimniecību – ALBA, ZAAO, SANTEX un citus.
Ar pagastiem ir cieša
sadarbība tieši ceļu uzturēšanas
jautājumos. Daudz problēmu
rada tas, ka valstī samazinās
nauda ceļu uzturēšanai. Ja
kādreiz vienam pašam Tilžas
pagastam ceļu uzturēšanai bija
iedalīti 50 000 latu, tad pašlaik
novada desmit pagastiem un
pilsētai kopējā ceļu uzturēšanas
nauda ir 150 000 latu. Lūk, kāds
samazinājums. Ko var atļauties?
Tikai pašus nepieciešamākos
darbus ceļu uzturēšanai. Jācer, ka
īstenosies valsts solītais nākošajā
plānošanas periodā iedalīt vairāk
līdzekļu tieši ceļu uzturēšanai.
- Jau iepriekš, strādādams
novada
administrācijā,
jūs
centāties panākt, lai pašvaldība
saimnieciskos
jautājumus
risinātu racionāli, taupot un
ekonomiski izlietojot pašvaldības
līdzekļus? Kā to turpināsiet?
- Tas skar daudzus jautājumus. Piemēram, pašlaik rit iepirkums pansionāta katlu mājas
jaunajam katlam, kur notiks
kurināmā nomaiņa no degvielas

uz granulām, tā panākot ekonomiju 50% apjomā. Arī attiecībā
uz autotransportu vienmēr ir
jāizrēķinās, kas ir lētāk – lietot
vecas automašīnas, kas daudz
jāremontē un kurām ir liels degvielas patēriņš vai iegādāties
jaunas automašīnās, kurām ir
ievērojami mazāki ekspluatācijas
izdevumi.
- Priekšsēdētāja vietniekam
ir arī konkrēti pienākumi
administratīvajā darbā.
- Jā, kā Domes deputāts darbojos iepirkumu komisijā, pirmpirkumu atteikumu komisijā.
- Jums ir liela pašvaldības
deputāta pieredze...
- Tā var teikt. Biju Tilžas pagasta padomes deputāts12 gadus,
novada Domē nu jau otro sasaukumu.
- Par kādām vērtībām vai
principiem jūs iestājāties savā
darbībā?
- Par to, lai novads attīstās
kopumā – gan pilsēta, gan pagasti.
- Kā deputāts un kā novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks
jūs uzsverat, ka svarīgi ir attīstīt
uzņēmējdarbību. Kā to panākt?
- Domāju, ka ļoti svarīgi
ir
iesaistīt
uzņēmējdarbībā
jauniešus, lai viņi neaizplūst

prom no laukiem. Arī caur
uzņēmējdarbības attīstības centru ir vairāk jācenšas piesaistīt
jaunieši, lai sāk savu, kaut nelielu biznesu, lai veidotu nelielus
uzņēmumus. Tas varētu būt labs
sākums.
- Kas jūs gandarī paveiktajā?
- Mūsu novads nestāv uz
vietas – attīstās pilsēta, laukos ir izremontēti kultūras
nami, iespēju robežās uzturēti
pašvaldības ceļi gan ziemā,
gan vasarā. Arī ražošana tiek
iekustināta. Prieks, ka izdevās
iekustināt darbību pašvaldības
objektā – Lutinānu purvā. Būtu
jāpārskata arī citas iespējas
piesaistīt investīcijas. Nākotnes
objekts ir pilsētas katlumāja, kas
jāizceļ ārā no pilsētas centra.
Vienmēr un visur ir svarīgs
viens princips – ekonomēt
nodokļu maksātāju naudu. Tas
attiecas uz visu, arī degvielas patēriņu, telefonu sarunām,
apkures izmaksām un citu.
Pašvaldībai ir noteiktas funkcijas un noteiktas iespējas Tā arī
jāstrādā.
- Lai jums veicas! Paldies par
sarunu!
Intervēja Ilona Vītola

“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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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Prieks par svētkiem

Ar skaistiem pasākumiem aizvadīti pilsētas svētki. Uz tiem bijām
ieradušies, kā parasti, visi kopā. Pirms svētkiem centāmies sakopt
pilsētu. Uzposti tika ne tikai apstādījumi sabiedriskajās vietās, bet arī
māju, sabiedrisko ēku, uzņēmumu apkārtnes.
To novērtēja daudzie ciemiņi. Šogad pilsētas svētku laikā notika
balveniešu salidojums, un tajā piedalījās daudzi jo daudzi mūsu novadnieki – gan ārzemēs strādājošie, gan no Rīgas, gan kaimiņu novadiem. Balvu pilsētas svētkos piedalījās arī viesi no sadraudzības
pilsētas Polijas - Žukovas pašvaldības, kura atrodas Baltijas jūras
krastā Gdaņskas tuvumā.
Svētki bija izdevušies, tajos bija dažādi interesanti pasākumi,
kuros dalību ņēma daudzi iedzīvotāji. Paldies visiem par aktīvu
piedalīšanos. Tieši kopīga dalība padarīja šos svētkus īpašus.
Patīkami bija dzirdēt daudzu viesu atzinīgi teiktos vārdus par
pilsētas sakoptību un labiekārtotību. Tas padara mūs, balveniešus,
lepnus un dod gandarījumu.
Aicinu iedzīvotājus arī turpmāk rūpēties par savu māju un sētu
sakoptību, lai kopīgiem spēkiem mūsu novadu un Balvu pilsētu
padarītu vēl skaistāku. Savukārt pašvaldība mērķtiecīgi turpinās darbu, lai soli pa solim visas nesakārtotās vietas tiktu sakoptas, lai visur
tiktu appļauta zāle. Nevaru iepriecināt tos dažus iedzīvotājus, kuriem
ir nepatīkami strādāt fizisku darbu un kurus tracina zāles pļaušana.
Diemžēl vienam otram būs jānolaiž deguntiņš no debesu augstumiem un jāpaskatās, vai zāle pie kājām nav izaugusi pārāk gara.
Gan pašvaldības policija, gan Domes jaunievēlētā Administratīvā
komisija, kuru vada Juris Boldāns, ir apņēmības pilna likt sodus tiem,
kas neievēro noteikumus, arī par zāles nenopļaušanu un par māju
apkārtnes un īpašumu nesakārtošanu. Kārtībai ir jābūt.
Priecē iesāktie darbi Balvu ezera krastmalas sakārtošanā. Protams, vēl daudz darāmā. Īstenojot projektu, ir asfaltēta Dzirnavu iela,
izveidots piebraucamais ceļš ezeram. Darbi turpināsies, nojaucot
graustus un izveidojot labiekārtotu atpūtas vietu pie ezera. Nobrauktuves ierīkošana laivu transportēšanai un ielaišanai ezerā bija viens
no svarīgiem, iemesliem, lai notiktu LR čempionāta 3. posms ūdens
motocikliem Balvu ezerā 27. Jūlijā.
Vasara turpinās – ar darbiem un atpūtas pasākumiem brīvdabā.
Lai jaukā noskaņā sagaidām Novada svētkus, kas notiks 17. augustā!

Radošā nometne Briežuciemā

No 15.-19. jūlijam Briežuciema
pamatskolā
notika
izzinoši radošā vasaras skola
„Varavīksne”, kurā piedalījās
30 dalībnieki vecumā no 7-12
gadiem no dažādiem novadiem
– Balvu, Viļakas, Baltinavas,
Olaines, Siguldas, Gulbenes, Iecavas, Ogres.
Vasaras skolas ietvaros notika 6 radošās darbnīcas, kur
bērni varēja radoši darboties un
uzzināt ko jaunu.
T-kreklu
apgleznošanas
darbnīcā dalībnieki tika pie
unikāliem krekliem, kādus nevar
iegādāties veikalā. Kreklus rotāja
bērnu vārdi, plaukstas, taureņi un
ziedi.
Kokapstrādes
radošajā
darbnīcā
vasaras
skolas
dalībnieki varēja gan griezt,
gan dedzināt glezniņas, kuras
pēc tam palika par piemiņu no
vasaras skolas.

Vienā no darbnīcām bērni
iemācījās, kā veidot animācijas
filmiņu. Visas filmiņas sanāca
ļoti jautras un interesantas.
Pēc dekupāžas nodarbības
visi dalībnieki tika pie skaisti
dekorētiem šķīvīšiem, sāls traukiem vai bloknotiem.
Vasaras skolas ietvaros bērni
pagatavoja galda kartes un cepa
brīnumgardās vafeles, kā arī apgleznoja vienu no Briežuciema
pamatskolas klases sienām.
Atpūtas brīžos daudz tika veltīts
dažādām sporta aktivitātēm
stafetēm, orientēšanās un
neaizmirstamā nakts diskotēka,
kur aktīvi dejoja līdz rīta gaismai.
Pēdējā vasaras skolas dienā
visi dalībnieki devās ekskursijā
uz Rīgas Zooloģisko dārzu
un Tarzāna parku Siguldā.
Šķiroties dalībnieki izteica daudz
pateicības par vasaras skolu un
saredzēšanos nākamgad.

Domes ārkārtas sēde notika 6.jūnijā. To vadīja domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Sēdē piedalījās deputāti Pēteris
Ozoliņš, Sandis Puks, Ivans
Baranovs, Raimonds Bombāns,
Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina,
Normunds Dimitrijevs, Aivars
Kindzuls un Anita Petrova.
Bērzpilī mainās pagasta
pārvaldnieks
Pamatojoties uz Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Ādolfa
Sergeviča 2013.gada 10.maija
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja
amata, deputāti piekrita atbrīvot
Ādolfu Sergeviču no Balvu novada pašvaldības Bērzpils pagasta
pārvaldes vadītāja amata ar 2013.
gada 7.jūniju.
Pamatojoties uz LR likuma
„Par
pašvaldībām”
21.panta
pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka dome var iecelt amatā
un atbrīvot no amata pašvaldības
iestāžu vadītājus, 40.panta ce-

turto daļu, kas nosaka, ka par pagasta pārvaldes vadītāja amatam
izvirzītajām kandidatūrām balso
ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus
par katram amatam izvirzītajiem
kandidātiem, 2013.gada 6.jūnija
Atklātas balsošanas ar vēlēšanu
zīmēm gaitas protokolu Nr.1,
atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēmpar 10, Biruta Bogdane iecelta
Balvu novada pašvaldības Bērzpils
pagasta pārvaldes vadītāja amatā
ar 2013.gada 10.jūniju.
Par Korupcijas novēršanas
un apkarošanas biroja vēstules
„Par pārbaudē konstatēto”
izskatīšanu
Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja 2013.gada 19.februāra
elektroniskajā vēstulē nr.1/1285
„Par pārbaudē konstatēto” minēto
informāciju par projekta autoceļa
„Dukuļeva – Cērpene rekonstrukcija” īstenošanu un Domes
noslēgtajiem līgumiem ar SIA „Vinetas Kalniņas projektu vadība”
par juridisko konsultāciju un pa-

kalpojumu sniegšanu būvobjekta
„Balvu pilsētas daudzfunkcionālā
sporta un veselības kompleksa
būvniecību Dārza ielā 2, Balvos”
īstenošanas laikā.
Lai nepieļautu turpmākas
nepilnības
Balvu
novada
pašvaldības darbībā, kā arī
tiktu ievērotas likuma „Par
pašvaldībām”, Būvniecības likuma, Publisko iepirkumu likuma,
Publiskas
personas
finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma
normas, lai lietderīgi, efektīvi un
racionāli rīkotos ar pašvaldības
finanšu līdzekļiem un mantu, un
pašvaldības funkciju izpildīšanas
mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu
līdzekļu un mantas izlietojumu
Balvu novada pašvaldībā, uzdot
veikt norādītos pasākumus iepirkumu uzraudzībā, rūpīgākā līgumu
izvērtēšanā un citus.
Sēdē izskatīja arī jautājumus
par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu un par AS „Citadele banka” prasības atzīšanu.

Balvu novada domes sēdi
13.jūnijā vadīja Ivars Logins,
Balvu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
Sēdē piedalījās
– Balvu
novada domes jaunievēlētie
deputāti - Svetlana Pavlovska,
Gunta Raibekaze, Juris Boldāns,
Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Dmitrijs Usins, Aivars
Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Jānis
Trupovnieks, Jānis Roginskis un
Ināra Ņikuļina.
Sēdes vadītājs – Balvu
novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs I.Logins nosauca
jaunievēlētos deputātus alfabēta
secībā:
Aivars Kindzuls - „Centriskā
partija
LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Andris
Kazinovskis - „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”, Dmitrijs Usins
– „Par prezidentālu republiku”,
Egons Salmanis - „Centriskā
partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”, Gunta Raibekaze
- „Centriskā partija LATVIJAS
ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”,

Ināra Ņikuļina – Latgales partija, Inta Kaļva - „Centriskā
partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”, Ivans Baranovs
– Politisko partiju apvienība
„Saskaņas Centrs”, Jānis Roginskis – Latvijas Zaļā partija, Jānis
Trupovnieks – Latvijas Zaļā
partija, Juris Boldāns - „Par
prezidentālu republiku”, Normunds Dimitrijevs - Politisko
partiju apvienība „Saskaņas Centrs”, Pēteris Kalniņš – Latvijas
Zaļā partija, Svetlana Pavlovska - Politisko partiju apvienība
„Saskaņas Centrs”, Valdis Zeltkalns – Partija „VIENOTĪBA”.
Sēdes vadītājs
I.Logins
norādīja, ka darba kārtībā ir
viens jautājums – Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Deputāti ievēlēja deputātu
Andri Kazinovski par Balvu
novada Domes priekšsēdētāju.
Sēdes vadītājs – Balvu novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
I.Logins nodeva Balvu novada
Domes sēdes vadību Balvu novada Domes priekšsēdētājam
Andrim Kazinovskim.
Balvu novada Dome nolēma
ievēlēt deputātu Normundu Dim-

itrijevu par Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieku.
Sēdē ievēlēja Balvu novada Domes Finanšu komiteju
9 locekļu sastāvā: Andris Kazinovskis, Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns Inta Kaļva,
Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Jānis
Trupovnieks, Jānis Roginskis,
Balvu novada Domes Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komiteju 7 locekļu sastāvā: Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis,, Juris Boldāns, Normunds
Dimitrijevs, Andris Kazinovskis,
Jānis Roginskis, Ināra Ņikuļina,
Balvu novada Domes Sociālo
un veselības aprūpes jautājumu
komiteju 7 locekļu sastāvā: Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska,
Gunta Raibekaze, Ināra Ņikuļina,
Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Balvu novada Domes
Tautsaimniecības
un
vides
komiteju 7 locekļu sastāvā: Normunds Dimitrijevs, Inta Kaļva,
Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins,
Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns,
Aivars Kindzuls.

Balvos
20.jūnijā notika
ārkārtas Domes sēde, to vadīja
Andris
Kazinovskis, domes
priekšsēdētājs.
Sēdē
piedalījās
deputāti
Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls,
Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze,
Juris Boldāns, Dmitrijs Usins,
Normunds Dimitrijevs, Jānis
Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis
Roginskis un Valdis Zeltkalns.
Sociālie jautājumi
Sēdē lēma par ievietošanu
ilgstošas
sociālās
aprūpes
institūcijā un sociālā pakalpojuma
apmaksu, kā arī pieņēma lēmumu
par grozījumiem Balvu novada
Domes 10.11.2011. lēmumā „Par
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta maksas pakalpojumiem”.
Nekustamo īpašumu jautājumi
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķa
noteikšanu zemes vienībām, par
nekustamo īpašumu sadali. par
adreses maiņu īpašumam, par
adreses piešķiršanu ēkām, par
nosaukumu maiņu, par zemes
nomu, par platības precizēšanu
zemes vienībai, par zemesgabalu
nodošanu atsavināšanai.
Sēdē tika pieņemti lēmumi
par ceļazīmju uzstādīšanu Dzirnavu ielā, Balvu pilsētā un Balvu
novada Briežuciema pagastā. Par
nekustamā īpašuma „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts,
Balvu novads izsoles rezultātu

apstiprināšanu.
Deputāti arī izskatīja jautājumu
par
pašvaldības
īpašumu
Bērzkalnes un Balvu pagastā
nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Publisko pārskatu apstiprināšanu
Sēdē nobalsoja par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa Centrs” 2012.gada publiskā pārskata
apstiprināšanu, kā arī par Balvu
novada pašvaldības 2012.gada
publiskā pārskata apstiprināšanu.
Par līdzdalību projektos
Nolēma pašvaldībai iesniegt
projekta
iesniegumu
„Publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras uzlabošana Balvu
novadā” I. kārta Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
organizētā KPFI atklātā projektu
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros par
projekta kopējām attiecināmām
izmaksām 74704.67 LVL un
nodrošināt projekta īstenošanai
līdzfinansējumu 29233.68 LVL
apmērā, no kuriem: 26893.68
LVL apmērā līdzfinansējums
attiecināmo izmaksu segšanai
no pašu līdzekļiem; 2340.00
LVL apmērā līdzfinansējums
neattiecināmo izmaksu segšanai
no pašu līdzekļiem
Deputāti balsoja, ka Balvu
novada
pašvaldība
apņemas
nodrošināt
projekta
„Pub-

lisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā” I.kārta īstenošanai
nepieciešamo
līdzfinansējumu
29233.68 LVL apmērā, no kuriem: 26893.68 LVL apmērā
ir līdzfinansējums attiecināmo
izmaksu segšanai un 2340.00
LVL apmērā ir līdzfinansējums
neattiecināmo izmaksu segšanai.
Ievēl
Administratīvo,
Pastāvīgo iepirkumu, Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas un
Dzīvokļu komisijas
Administratīvo komisiju izveidoja šādā sastāvā: Juris Boldāns,
Dzintra Zača, Viktorija Lavrentjeva, Ingus Koļcovs, Natālija
Višņevska, Pastāvīgo iepirkumu
komisiju šādā sastāvā: Aivars
Kindzuls, Inga Puriņa- Eglīte,
Māris Verjanovs, Uldis Sprudzāns,
Olga Siņica, Raimonds Bombāns,
Par
deputāta
pilnvaru
izbeigšanos pirms termiņa
Deputāti
piekrita
izbeigt
deputātes Intas Kaļvas, deputātes
Guntas Raibekazes, deputāta Jāņa
Roginska pilnvaras pirms termiņa
sakarā ar personisko rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu
Izpildinstitūcijas vadītājas
pārskats par darbu
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva sniedza
pārskatu par administrācijas un
pašvaldības iestāžu darbu 2013.
gada 1.pusgadā.
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Balvos
11.jūlijā notika
Domes sēde. Sēdi vadīja Andris
Kazinovskis,
domes
priekšsēdētājs.
Sēdē piedalījās deputāti Ināra
Ņikuļina, Egons Salmanis, Aigars
Pušpurs, Juris Boldāns, Dmitrijs
Usins, Jānis Trupovnieks, Valdis
Zeltkalns, Vilnis Dzenis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs,
Normunds Dimitrijevs un Aivars
Kindzuls.
Nekustamā
īpašuma
jautājumi
Deputāti pieņēma lēmumus
par zemes nomas līguma
pagarināšanu,
par
zemes
nomu, par zemes nomas
līguma izbeigšanu, par adreses
piešķiršanu, par nekustamā
īpašuma sadali, par adreses
maiņu īpašumam, par ceļazīmju
uzstādīšanu Sporta ielā un Dzirnavu ielā, Balvu pilsētā un par
nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu.
Deleģē pārstāvjus
Par Balvu novada pašvaldības
pārstāvi Latgales plānošanas
reģiona
attīstības
padomē
deleģēja Balvu novada Domes

priekšsēdētāju Andri Kazinovski.
Sēdē
nolēma
deleģēt
Balvu
novada
pašvaldības
pārstāvjus Latvijas Pašvaldību
savienības
komitejās
un
apakškomitejās:Finanšu
un
ekonomikas komitejā Balvu
novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis,aizvietotājs:
Finanšu un attīstības nodaļas
vadītāja - Imanta Serdāne,
Reģionālās
attīstības
un
sadarbības komitejā - Balvu
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks - Normunds Dimitrijevs, aizvietotājs finansiste - Olga Siņica, Tehnisko problēmu komitejā un
tās apakškomitejā - deputāts
Juris Boldāns, aizvietotājs Īpašumu un apsaimniekošanas
un tehniskā nodrošinājuma
nodaļas
vadītāja
Valentīna
Fedulova, Dzīvokļu jautājumu
apakškomitejā- deputāts Juris
Boldāns,
aizvietotājsĪpašumu un apsaimniekošanas
un tehniskā nodrošinājuma
nodaļas vadītāja Valentīna Fedulova , Informātikas jautājumu
apakškomitejā
- deputāts

Juris Boldāns; aizvietotājs datortīkla administrators Viktors
Šļakota, Veselības un sociālo
jautājumu komitejā- deputāts
- Egons Salmanis, aizvietotājs ģimenes ārste -Līga Kozlovska,
Izglītības un kultūras komitejā
un tās apakškomitejās - deputāte
Ināra Ņikuļina, aizvietotājas:
Balvu Bērnu un jauniešu centra direktore Olita Loseva,
Balvu Sporta skolas direktore
Ludmila Beļikova, Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu
apakškomitejā deputāte Ināra
Ņikuļina, aizvietotājs- Balvu
Bērnu un jauniešu centra direktore
Olita Loseva,Sporta
jautājumu
apakškomitejā
deputāte - Ināra Ņikuļina,
aizvietotājs - Balvu Sporta skolas
direktore Ludmila Beļikova.
Deputāti pilnvaroja Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieku Normundu Dimitrijevu
piedalīties Latvijas Pašvaldību
savienības 24.kongresā un biedru
sapulcē, kas notiks 9.augustā.
Par
Balvu
novada
pašvaldības pārstāvjiem projekta
Nr.ELRII-308 „To preserve not

to lose it – safeguarding of cultural heritage” (latviskais tulkojums: „Saglabāt, lai nepazaudētu
– kultūrvēsturiskā mantojuma
aizsargāšana”)
Uzraudzības
komitejā
deleģēja
deputāti
Ināru Ņikuļinu, kā Uzraudzības
komitejas priekšsēdētāju un
Domes priekšsēdētāja vietnieku
Normundu
Dimitrijevu,
kā
Uzraudzības komitejas locekli no
Balvu novada pašvaldības.
Veido komisijas un komitejas...
No Balvu novada Domes
Finanšu komitejas izslēdza Intu
Kaļvu un Jāni Roginski,ievēlēja
deputātus Aigaru Pušpuru un
Sandi Puku.
No Domes Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas
sastāva izslēdza Jāni Roginski un
ievēlēja Sandi Puku.
No Balvu novada Domes
Sociālās un veselības aprūpes
jautājumu komitejas sastāva
izslēdza Intu Kaļvu un Guntu
Raibekazi, ievēlēja
Aigaru
Pušpuru un Vilni Dzeni.
No Balvu novada Domes
Tautsaimniecības
un
vides

3.

komitejas sastāva izslēdza Intu
Kaļvu un ievēlēja Vilni Dzeni.
Tika veiktas izmaiņas Balvu novada domes pastāvīgo
komiteju sastāvā, tika pieņemts
lēmums
par Administratīvo
aktu strīdu komisijas, par Zemes
komisijas,
par
Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas, par Pašvaldības īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijas ievēlēšanu. Sēdē lēma
par grozījumiem Balvu novada
pašvaldības
administrācijas
amata vienību sarakstā un par
grozījumiem Balvu novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Mainās Tilžas pagasta
pārvaldes vadītājs
Deputāti lēma par Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja Viļņa
Dzeņa atbrīvošanu no amata
saskaņā ar LR Darba likuma 100.
panta ceturto daļu (darbinieka
uzteikums). Par Tilžas pagasta
pārvaldes vadītāju iecēla Annu
Bērziņu.

Dzimtsarakstu nodaļa palīdz sastādīt Dzimtas koku
Stipra un laimīga ir tā tauta,
kura godā un cieņā tur ģimenes.
Tie nav tikai skaļi vārdi. Maz
ticams, ka kaut vienam no mums
ir vienalga, no kurienes viņš ir
cēlies, kas ir bijuši viņa senči.
Laika gaitā, ienākot jaunajām
tehnoloģijām, mācoties no citām
tautām, mūsdienās ģimenes
jēdziens ir visai apdraudēts.
Mūsu, Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa ar īpašu cieņu
izturas pret ģimeni kā vērtību.
Cenšamies popularizēt stiprās
ģimenes, stāstīt par tām.
Mūsdienās arvien vairāk
cilvēku pēta savu senču saknes.
Lai labāk varētu izprast savu
izcelsmi, ģimeniskās vērtības,
nepieciešams apzināt savu dzimtu. Ļoti bieži mēs par saviem
radiniekiem zinām ļoti maz, vai
nezinām vispār. Tas saistīts gan
ar Latvijas vēsturiskajiem notikumiem – kariem, deportācijām,
gan ar mūsdienu emigrācijas
vilni.
Veidojot
dzimtas
koku,
nepieciešami dažādi dati par
cilvēku dzīves svarīgākajiem notikumiem – dzimšanu, laulībām,
miršanu. Šīs ziņas ietver gan datumus, gan dzīvesvietu nosaukumus, gan vārdus, uzvārdus. Tos
iespējams iegūt gan dzimtsarakstu nodaļās, gan Valsts arhīvu
materiālos, gan dažādās interneta
vietnēs.
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā ir iespējams saņemt
konsultācijas par dzimtas koka
veidošanas
pamatprincipiem.
Tāpat iespējams saņemt ziņas
par to, kādā veidā un kur meklēt

iztrūkstošos datus. Taču ir arī
ļoti daudz datu, ko mūsu puses
cilvēki var saņemt tepat uz vietas, jo Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas ziņas
par cilvēkiem 100 gadu ietvaros. Pašlaik arhīva krājumos ir
409 dzimšanas, 275 laulību un
355 miršanas reģistru grāmatas,
kā arī 27 atjaunoto dzimšanas
reģistru grāmatas, paternitātes,
adopcijas, šķiršanas, uzvārda
maiņas lietu grāmatas. Kopējā
reģistra datu bāze ir 236 537
vienības. Izveidojoties Balvu novadam, tika aktivizēta sadarbība
ar vairākām baznīcām. Rezultātā
arhīva krājumos ir nonākušas
Bēržu Romas katoļu, Augustovas Romas katoļu, Tilžas Romas katoļu, Tilžas Evanģēliski
luteriskās
baznīcas,
Tilžas
pareizticīgo draudzes baznīcu
reģistru kopijas, kā arī Rugāju
pareizticīgo draudzes locekļu
saraksti. Arhīva glabāšanā nodotas 7 oriģinālās baznīcu
grāmatas. Noris aktīva sadarbība
ar Dzimtsarakstu departamenta
arhīva nodaļu. Vairākos vēstures
periodos, īpaši pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados, gan
baznīcu, gan pagastu grāmatās
reģistru ieraksti saglabājušies
nepilnīgi. Nereti tie ir atrodami
Rīgā, uz kurieni tika sūtīti otrie
eksemplāri. Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā tiek veidoti saraksti par trūkstošajiem
reģistriem. Reģistri no otrajiem eksemplāriem tiek kopēti,
lai grāmatas būtu pēc iespējas
pilnīgākas. Lai paātrinātu un atvieglotu darbu, ir izveidota arhīva

datu meklēšanas programma,
ar kuras palīdzību var ātri atrast
datus pēc vairākiem kritērijiem:
cilvēka vārda, uzvārda, tēva
vārda, dzimšanas vietas un laika.
Arī šī programma tiek regulāri
papildināta atbilstoši jaunumiem
arhīvā.
Bez šo datu vākšanas,
apkopošanas un sistematizēšanas,
arhīvā notiek regulārs darbs pie
grāmatu iešūšanas, pāršūšanas
un restaurēšanas. Šobrīd ir
restaurētas gandrīz 200 grāmatas.
Cilvēkiem, kuri interesējas

Festivāla noslēgums notika 13.jūlijā, kurš šogad bija
citādāks nekā iepriekšējos gados, jo pasākumā bija pārstāvēti
profesionālie teātri. Turklāt
pasākumā piedalījās arī slavenā
aktrise Olga Dreģe, kura šogad
svin savu 75 gadu jubileju.
Kuplais festivāla apmeklētāju
skaits liecināja, ka šī iesāktā
tradīcija jāturpina un jāgatavojas

dzi. Mākslu atrod mākslas darbos, gudrību grāmatās, taču savā
ģimenē, savā dzimtā bērns gūst
pirmo cilvēcības skolu – viņam
veidojas attieksme pret lietām
un cilvēkiem, pret savu un citu
rīcību. Ja bērni zinās, kādi bijuši
viņu senči, radīsies labāks un
stabilāks pamats savas nākotnes
veidošanai.
Inese Zaikovska,
Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļas arhīviste

Kāzas Latgalē. Dzintras un Lilitas (dzim.Kronītes)vecmammas Helēnas Kalnējas (dzim. Smoļaka) brāļa Andra
Smoļaka un Veras kāzas trīsdesmitajos gados(apmēram1936.gadā) Skujetniekos, Smoļaku mājās, tagad Lazdukalna
pagasts, Rugāju novads. Dzintras un Lilitas mamma Valija Kronīte ( dzim. Kalnēja) sēž klēpī savam tēvam Ciprijanam Kalnējam( attēla kreisajā pusē)

Festivāls „Ķiršu dārzs” noslēdzies
Četru dienu garumā no 11.
līdz 14.jūlijam ikvienam festivāla
„Ķiršu dārzs” apmeklētājam bija
iespēja noskatīties kopumā 15
teātra izrādes, kuras rādīja 14
kolektīvi no dažādām Latvijas
vietām – Rēzeknes, Gulbenes,
Liepājas, Salaspils, Jūrmalas u.c.,
kā arī Dokšicas Tautas teātris no
Baltkrievijas, kas ir Balvu novada sadarbības partneris.

par savu dzimtas koku, Balvu
novada Dzimtsarakstu nodaļā
tiek sniegta palīdzība shematiski izveidot savu radinieku
sasaisti drukas formā. Tas palīdz
labāk izprast dzimtas veidošanos
un izmaiņas laika gaitā. Šīs
konsultācijas ir bez maksas.
To, ka cilvēks nedzīvo no
maizes vien, zināja jau Bībeles
rakstītāji. Bet, kas cilvēkam
vajadzīgs vēl, bez maizes, par to
strīdas vēl šodien. Mākslinieki
cīnās par daili un kultūru,
zinātnieks - par gudrību un piere-

jau 5. Starptautiskajam klasiskās
dramaturģijas festivālam „Ķiršu
dārzs”, kurš notiks pēc diviem
gadiem.
Paldies
visiem
svētku
dalībniekiem! Īpašs paldies
visiem, kuri piedalījās šo skaisto
svētku tapšanā!

„Vaduguns” atkal aizšauj garām
„Šī gada 11. jūlijā Balvu
novada domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu Nr.9. uzstādīt
ceļazīmi Nr.533 (Stāvvieta) ar
papildzīmēm Nr.823 (darbības
laiks), Nr.828 (transportlīdzekļa
novietojuma veids stāvvietā) un
Nr.842 (pārējā papildinformācija)
teksts uz papildzīmes – „izņemot
ar atļaujām” stāvlaukumā pie
pašvaldības ēkas Sporta ielā 1,
Balvu pilsētā.

Lai
gan
jautājums
ir
atrisināts, tomēr 23. jūlijā „Vaduguns” publicēja korespondenta
A.Ločmeļa sagatavoto rakstu
„Solīts makā patiešām nekrīt.”.
Vaicāts izteikt viedokli, domes
priekšsēdētājs A. Kazinovskis
teica: „ Puiciski gājieni, vienkārši
neseko līdzi domes darbam. Bet
kā gan citādi kļūsi slavens, galvenais „smagi kritizēt domes
vadību”.”
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Balvu pilsētas svētki - Lāča dārzā, Dzirnavu ielā, pilsētas parkā
– ir nosvinēti
Pagājušās nedēļas nogale bija
veltīta Balvu pilsētas svētkiem,
kuru ietvaros organizatori bija
kārtīgi izplānojuši un precīzi
izdomājuši daudzas aktivitātes
Lāča dārzā, Dzirnavu ielā,
pilsētas parkā, kuras iepriecināja
ne tikai vietējos balveniešus, bet
sagādāja patīkamus pārsteigumus
arī ciemiņiem.
Piektdienas
vakarā
no
plkst.21.00 ikvienam bija iespēja
izbaudīt izgaismotā Lāča dārza
romantiku. Ar dzīvās uguns lāpām
tika izgaismoti celiņi un īpaši
veidotie ugunskuri bija izvietoti
pa visu Lāča dārzu. Mīlestības
saliņa, kas atrodas Lāča dārza
dīķa vidū, kā arī Lāča dārza
akmeņi šajā vakarā iegaismojās
gandrīz visās varavīksnes krāsās.
Ikvienam bija iespēja izbaudīt
āra kafejnīcas romantiku un
izdziedāties karaoke.
Sestdienas rītā plkst.10.00
lācis, motokluba ,,Spieķi vējā”
pavadībā, devās Balvu pilsētas
ielās, lai modinātu pilsētniekus
un aicinātu visus uz Lāča dārzu.
Šī gada Balvu pilsētas svētku
moto bija ,,Muižas Lācis kopā
sauc!”, kurš jau gadu tika
popularizēts kā balveniešu salidojums. Svētku apmeklētāji
tika reģistrēti grāmatā, kā arī

iztaujāti, no kurienes braukuši.
Svētku noslēguma koncertā Lācis
paziņoja, ka svētkos piedalījās
bijušie balvenieši no Grieķijas,
Turcijas, Anglijas, Īrijas, Zviedrijas, Vācijas, Lietuvas, Rīgas,
Gulbenes, Engures, Liepājas,
Tukuma, Alūksnes, Baložiem,
Mārupes, Olaines, Siguldas, Sabiles arī no Žīguriem, Rugājiem,
Viļakas, Lazdukalna.
Lāča dārzā aktīvi darbojās
Karlsons ar brālīti, kuri aktīvi
piesaistīja
bērnus
dažādās
atrakcijās un cienāja ar saldumiem. Izmantojot reģistrācijas
grāmatas datus tika noteikti
laimīgākie
balvenieši,
kuri
īpašumā ieguva bezmaksas
abonementus 2014.gadam uz
viesizrādēm un vieskoncertiem
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Dienas gaitā tika noskaidroti arī
10 veiksmīgākie balvenieši, kurus noteica krokodils izvelkot no
dīķa veiksmīgās bumbiņas.
Plaša, apjomīga, cilvēku
novērtēta izvērsās Dzirnavu ielas atklāšana, kura sevī iekļāva
daudzas aktivitātes. Svinīgā
noskaņā tika pārgriezta zila lenta,
kas apmeklētājiem pavēra iespēju
ieraudzīt vēl vienu skaistu un sakoptu vietu pie Balvu ezera Balvu
pilsētā. Tas bija pārsteigums ne

tikai balveniešiem, bet arī viesiem. Dzirnavas ielu iemēģināja
transporta līdzekļu parāde, kurā
piedalījās 26 transporta līdzekļi.
Žūrijas komisija, kas bija 5
cilvēku sastāvā, nolēma 1.vietu piešķirt ekipāžai ar nosaukumu ,,Snikers kāzu ceļojumā
kopā ar ,,Spieķiem vējā”, 2.vieta - ,,Jautrās dakterītes”, 3.vieta - ,,Mazā sirmā kumeliņā”,
kuri saņēma dāvanu kartes. Ar
skaistu programmu Dzirnavu
ielā skatītājus priecēja ielas
vingrotāji no Rīgas, ērmriteņu
braucēju apvienība ,,Apokalipses
jātnieki”, Tukuma tautas deju
ansamblis ,,SVĪTA,,. Daudz interesentu piedalījās
atrakcijā
,,Ūdensbumba” un bija piedāvāta
vizināšanās ar kanoe laivām.
Aktīvās atpūtas piekritējiem
tika piedāvāta iespēja piedalīties
balveniešu
maratonā
un
fotoorientēšanās
konkursā.
Savas pilsētas atpazīšanā un
orientēšanās sacensībās piedalījās
18 dalībnieki. Šajā konkursā
1.vietu ieguva Intars Trahnovs,
2.vieta – Ravitai Gailānei, 3.vieta
– Andrim Loginam. Balveniešu
maratonā piedalījās 19 aktīvisti,
kuri tika sagrupēti pa vecuma grupām. 1.vieta – Dāvim
Ločmelim, 2.vieta – Dāvitam

Vēl viena sakopta vieta pilsētā...
20. jūlijā, pilsētas svētku ietvaros svinīgi atklājām Dzirnavu
ielu, svētku lentu grieza Latgales
Reģiona attīstības aģentūras
direktors Māris Bozovičs, jo
pilsētas svētki tika rīkoti projekta “Tour de Latgale &
Pskov”ietvaros. Projektu realizē
Latgales plānošanas reģions
un Latgales Reģiona attīstības
aģentūra.
Tika
vairākkārt
uzdots
jautājums, kur tāda iela ir?
Daži
ielu…

fakti

par

Dzirnavu

•
Balvu miesta domes
sēdē 1927.gada 22.janvārī (protokols Nr.1) tika doti nosaukumi
28 Balvu ielām. Ceļš no Šitkas
fabrikas līdz Auziņa dzirnavām
tika nosaukts par Dzirnavu
ielu.
•
20.gs.
20.-30.gados
Dzirnavu ielā 1 (kādreizējās

muižas laikā celtajās ēkās)
atradās viens no lielākiem
uzņēmumiem Balvos - vilnas
pārstrādes uzņēmums (vērpšana,
kāršana, krāsošana), tvaika dzirnavas, elektriskā stacija un zāģu
gateris, uzņēmuma īpašnieki bija
Šitkas ģimene.
•
1944.gada 29.augustā
komisija apsekoja Otrā pasaules
kara laikā nopostītās ēkas, atzinums par ēku Dzirnavu ielā 1–
ēka pilnībā nodegusi, palikuši
tikai mūri. Pēckara gados vienā
no ēkām darbojās elektrostacija.
•
1957.gada notika ielu
pārdēvēšana Balvos. 1957.
gada 1.oktobra lēmums Nr.70 –
apvienot Dzirnavu un Amatnieku
ielu un nosaukt par Pilsoņu ielu.
•
Padomju
laikā
Pilsoņu ielā darbojās viens no
lielākajiem uzņēmumiem pilsētā
– SPK (sadzīves pakalpojumu
kombināts).
•
Uz
Dzirnavu
un

Brīvības ielas stūra atrodas
kādreizējā pienotavas ēka, celta
vēl muižnieka Otto fon Tranzē
laikā, bet ielas pretējā pusē
muižas ierēdņu mājas, kurām
vēlāk uzbūvēts otrais stāvs.
Jā, iela ir maziņa, bet tagad tā
ir noasfaltēta, sakopta apkārtne,
var skaisti pieiet pie mūsu ezera.
Ielas atklāšanas pasākumā
cilvēki varēja skatīt un paši
piedalīties dažādās aktivitātēs. Un
šo aktivitāšu norises procesā tika
uzrunāti palīdzēt vairāki pilsētas
cilvēki. Puķu klēpjus dāvinu un
saku no sirds PALDIES novada
Domei, pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai, aktivitāšu
vadītājiem Antrai Eizānei, Ivetai
Kacēnai, Olitai Losevai, Edgaram Kaļvam, Mārim Verjanovam,
Guntim Magonem, motoklubam
,,Spieķi vējā”.
Gribas ticēt, ka lielāks
svētku prieks bija tiem, kuri jau

Šaluncam, 3.vieta – Mairim
Morozovam. Vidējā vecuma
grupā - 1.vieta – Artim Loginam,
2.vieta – Līgai Sīpolai, 3.vieta
– Ingai Smoļenkovai. Vecākajā
vecuma grupa startēja tikai
divi dalībnieki, kuri savstarpēji
sadalīja godalgotās vietas: 1.vieta – Guntim Arnicānam, 2.vieta –
Ingai Duļbinskai. Apsveicam!
Balvu ezers ir īpaša rota
Balvu pilsētai, tāpēc jau otro
gadu balvenieši uz pilsētas
svētkiem tika aicināti piedalīties
pašdarināto
peldlīdzekļu
izbraucienā – ūdens karnevālā.
Šogad tajā piedalījās 8 ekipāžas.
Žūrijas komisija, izvērtējot
oriģinalitāti, vizuālo izskatu un
ieguldīto darbu, nolēma piešķirt
1.vietu - ,,Balvu ezera briesmonim”, kuru bija sameistarojuši
Ivars Frolovs un Jevģēnijs Buls,
2.vieta- ,,Balvu plostotājam”Ērikam Kanaviņam, 3.vieta,,Pīlītei - mīlītei” – Prancānu
ģimenei. Liels paldies visiem,
visiem dalībniekiem, kas veltīja
savu laiku un līdzekļus, lai
priecētu skatītājus.
Svētku izskaņas pasākumā
,,Nāku atkal pie tevis, dzimtā
pilsēta mana!”, kuru vadīja bijušie
balvenieši Baiba Baltiņa un
Jānis Komarovskis, uz skatuves

muzicēja gan vietējie, gan bijušie
balvenieši. Kā viesmākslinieks
uzstājās Dons. Īpaši sirsnīgs un
saviļņojošs izvērtās koncerta
noslēgums, kad visi vietējie
mākslinieki vienojās kopdziesmā
,,Balvu valsis” un Balvu vilks
ar Lāci parka estrādē ieradās ar
lielu svētku torti apmeklētājiem,
kuru rotāja uzraksts ,,Balviem
-85” . Vēlā vakarā stundā Balvu
parka estrādē notika zaļumballe.
Īpašais viesis svētkos - grupa
,,Apvedceļš”.

iepriekš gatavojās, tie esat Jūsmazie ratiņu braucēji, transporta
līdzekļu parādes dalībnieki,
peldlīdzekļu darinātāji. Milzīgs
Jums PALDIES, ka atsaucāties
un piedalījāties, jo tieši Jūs
kuplinājāt svētku krāšņumu!
Savu
riekšavu
svētku
īstenošanā lika arī Ingars
Pētersons, Jānis Cipruss, Baiba
Baltiņa, Jānis Komarovskis,
Ligita Kacēna, Sarmīte Gorbāne,
Viktors Bormanis Aiga Mača,
Zane Akmeņkalne, Madara
Smirnova, Svetlana Duļko,
Laicāne, Eliāna Augustāne, Inga
Kaļva, Kintija Pušpure, Ivars
Frolovs, Aigars Pušpurs, Ditas
Niperes dejotājas, Inta un Māris
Korlašs, Guntis Šāvelis, Modris
Zaķis, Juris Boldāns, Helēna
Logina, mednieku biedrība
,,Bērzkalne”. PALDIES!
Svētkus organizēja Balvu
Kultūras un atpūtas centra radošā
komanda. PALDIES par saprat-

ni, apķērību, izdarību, izturību!
Aicinu pilsētas apskates
maršrutā iekļaut jauno, skaisto
pilsētas objektu-Dzirnavu ielu!
Mirdzumu acīs un mirdzumu
dvēselē, kāds miers Tevī-tādā
dzīvosi, viss sākas no Tevis...
Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktore Anita Strapcāne.

Paldies un uz tikšanos!
Balvu Kultūras un atpūtas
centra menedžere Aija Putniņa.
Šis dokuments tika izveidots
ar Igaunijas - Latvijas - Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007 - 2013. finansiālo atbalstu.
Par šī dokumenta saturu pilnībā
atbild Latgales Plānošanas
reģions un tas neatspoguļo
Programmas, iesaistīto valstu
un Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.

Šis dokuments tika izveidots
ar Igaunijas - Latvijas - Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007 - 2013. finansiālo atbalstu.
Par šī dokumenta saturu pilnībā
atbild Latgales Plānošanas
reģions un tas neatspoguļo
Programmas, iesaistīto valstu
un Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.
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Ūdens motocikli sakuļ Balvu ezeru
27.jūlijā
Balvu
ezerā
norisinājās Latvijas čempionāts
ūdens motocikliem 3.posms.
Sacensībās piedalījās sportisti ne tikai no Latvijas, bet arī
Igaunijas, Krievijas un Polijas.
Braucēju vidū bija arī pasaules
junioru čempions Anatolijs
Voičevs no Kaļiņingradas. Publikas favorīts bija Jānis Burka
no Lazdukalna, bet savu pirmo
sacīksti godam aizvadīja balvenietis Viktors Paršinovs.
Sacensību rīkotāji un galvenais tiesnesis Andris Pozņaks
atzina, ka Balvos čempionāta
posms noritējis labā līmenī un

publikas atsaucība arī bijusi laba.
Balvu Sporta centra vadītājs
Edgars Kaļva bija apmierināts

ar sacensību norisi un izteica
cerību, ka šādi mači varētu notikt
arī nākotnē.

5.

Polijas delegācijas vizīte
Balvos
No 19.-21.jūlijam Balvos
viesojās delegācija no Žukowo
pašvaldības Polijā. Delegāciju
vadīja Žukowo pilsētas un
pašvaldības mērs Jerzy Žurawicz.
Delegācija tikās ar Balvu novada
pašvaldības vadību, pārrunāja
iespējamo sadarbību nākotnē gan
kopēju projektu, gan dažādu citu
pasākumu ietvaros. Delegācija
apmeklēja arī Balvu Centrālo
bibliotēku,
Balvu
Novada

muzeju, Balvu Romas katoļu
baznīcu, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Balvu daļu,
tikās ar skolu direktoriem un
vietējiem uzņēmējiem. Ciemiņi
piedalījās arī Balvu pilsētas
svētkos. Vizītes laikā tika veidoti jauni kontakti starp abām
pašvaldībām, to pārstāvjiem, kas
ir viens no priekšnoteikumiem
veiksmīgas sadarbības veidošanai
un investīciju piesaistei nākotnē.

Ļaužu atzīts labs sava aroda pratējs
Labs pastnieks - Māra Spožums, Tamāra Afanasjeva
Labs sētnieks - Aina Babere, Gatis Berķis, Juris Puķe, Tamāra Ivanova, Aņa Babre, Laima
(sporta iela)
Labs muzikants - Juris Ķirsons, Arnis Graps
Labs pasākumu vadītājs - Ādolfs Pērkons, Kristīne Ercika, Ilga Oplucāne, Edgars Dārznieks,
Imants Kārkliņš, Aija Putniņa, Anita Strapcāne
Labs darba kolektīvs - Veikala MAXIMA kolektīvs, SEB banka kolektīvs, SIA ,,SENDA DZ”
kolektīvs, pansionāta ,,Balvi” kolektīvs, Balvu Kultūras un atpūtas centra kolektīvs, AS ,,Balvu
Enerģija” kolektīvs, Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra kolektīvs
Labs vadītājs - Dzintra Sprudzāne, Aivars Zāģeris, Egons Salmanis, Inese Paidere
Labs šoferis - Valdis Brokāns, Romualds Trupovnieks, Kārlis Budevičs, Nikolajs Stepanovs,
Jānis Ivanovs, Jāzeps Jermacāns
Labs daiļdārznieks - Ludmila un Slaviks Boborikini, Renāte Gavenīte
Labs fotogrāfs - Dace Teilāne, Modris Teilāns, Liene Šaicāne
Labs gleznotājs - Jānis Odumiņš, Olga Reče, Anna Murašova
Labs pavārs - Lilita Bukovska, Ēriks Ziemelis, Līga Lāce, Dzidra Sērmūkša, Diāna Žuka, Alda
Lele, Dzintra Sprudzāne
Labs noformētājs - Jānis Odumiņš, Rita Lipāne, Eva Vinogradova
Labs šuvējs - Lucija Laganovska, Līvija Ribkinska, Lidija Roginska
Labs konditors - Tamāra Grigoriča, Zigrīda Lizinska
Labs kurpnieks - Vjačeslavs Buls, Tamāra Viļuma, Dainis Petrusevičs, Ainārs Pertusevičs
Labs galdnieks - Ēriks Kanaviņš, Aldis Voits
Labs florists - Daina Mediniece, Velga Krastiņa, Irina Karuzina, Vita Vāciete
Labs mājas pārvaldnieks - Inese Logina, Viktors Šņitkins, Igors Bankovs, Jānis Suharževskis,
Otīlija Slišāne
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Jaunības svētki Briežuciemā
20. jūlijā Briežuciema pagasta jaunieši svinēja Jaunības
svētkus. Visi kopīgi kavējāmies
bērnības atmiņās, jo bērnība
ir ne tikai skaistākais, bet arī
vērtīgākais laiks katra cilvēka
dzīvē. Apzināti vai neapzināti
bērnībā gūtie iespaidi ietekmē
katra tālākās gaitas. Saka, ka
bērnība beidzas tad, kad cilvēks
vairs nekāpj peļķē, bet apiet tai ar
līkumu. Lai nu cik tur patiesības
būtu, svētkos starp visiem citiem
vēlējumiem jaunieši saņēma arī
vēlējumu saglabāt bērnības azartu un patieso bērna skatījumu uz
dzīvi, un kādreiz ,arī pieaugušam
un prātīgam esot ,iekāpt tai peļķē,
lai šļakatas šķīst pa gaisu!
Pasākuma
organizatori,
aptaujājot jauniešu draugus
un radiniekus, bija apkopojuši
informāciju par katra svētku
dalībnieka bērnības gaitām,
interesēm un nedarbiem. Vadoties pēc tā, tika piemeklēti arī
vēlējumi un labi vārdi katram
gaviļniekam.
Apkopotās
bērnības dienu atmiņas un
vēlējumus katrs jaunietis saņēma

uzrakstītā veidā, kā svētku apsveikumu.
Uzzinājām,
ka
Artūrs
Koniševs
bērnībā
devies
ceļojumā
lielajā pļavā un
nomaldījies, bet tagad, kad smilgu garums sen pāraugts, Artūru
interesē tautu dejas, sports un
ģitāras spēle. Artūrs Terentjevs
pratis sadzīvot un saprastiem
ar visiem radiem un draugiem,
arī tagad galvenās īpašības ir
labsirdība, humors un prasme
komunicēt un tvert dzīvi viegli.
Raimonds ir tehnisks puisis –
viņam klausa gan traktori, gan
dators, bet brīvajos brīžos Raimonds ir makšķernieks, Kaspars jau bērnībā mēģinājis spēlēt
mazo akordeonu, bet tagad dzied
un spēlē ģitāru, aizraujas ar zveju
un hokeju. Raitis ir smalkjūtīgs
un izpalīdzīgs, ar labu humora
izjūtu, viņam svarīgākās lietas
ir ģimene, sports un mācības.
Jānim galvenais bija un ir tehnika! Tagad raksta dzeju, tāpēc
vēlējums - saglabāt dzejnieka
dvēseli! Artis Pundurs bērnībā
bijis ļoti sabiedrisks, vēl klāt

jautrība un meitenes! Klinta
jau bērnībā gribēja zināt, kas
“lācītim vēderā”, tāpēc visām
rotaļlietām tika izdīrātas šuves.
No bērnības Klintai līdzi nāk
zinātkāre, vēlme visu saprast
un izzināt. Ingūnas bērnības dienu interese par saimniekošanu
parādījusi ceļu dzīvē. Viņa mācās
par pavāri un sapņo par savu biznesu. Lai izdodas! Klaudija
ir apzinīga un čakla meitene,
Laimes māte viņai šūpulī ielikusi skaistu balsi un mīlestību
uz mūziku. Lindas bērnības dienu nedarbus un sapņus skaistā
dzejolī uzrakstīja viņas krustmamma. Jānovēl, lai viss jaunietei piepildās – lai bērnības sapņi
nepārklājas ar putekļu kārtiņu,
bet tiek realizēti! Šis vēlējums,
lai piepildās ne tikai Lindai, bet
arī visiem pārējiem jauniešiem.
Pasākumā jauniešus uzrunāja
un sveica pagasta pārvaldes
vadītāja Anastasija Gabrāne,
skolotāja Kaša Valentīna, kupls
radu un draugu pulks. Bērnības
dienu atmiņas palīdzēja kavēties
kultūras darba organizatore

Vai dakteris paspēs laikā?
Mūsu pilsētu atzīst par vienu
no sakoptākajām Latvijā. To nosaka apstādījumu, ielu, trotuāru
stāvoklis, ēku sakoptība. Nekas
nav mazsvarīgs, lai radīti skaistu
kopiespaidu. Arī māju numuru
zīmes, norādes. Kā tās sakārtot,
konsultāciju lūdzu speciālisteiuzņēmuma LATSIGN
Tirdzniecības projektu vadītājai Lindai Jaunžeikarei.

turklāt labi saskatāma.

- Informējiet, lūdzu, par
norāžu nepieciešamību!
- Iztēlojieties situāciju: ziema, sniegs, kā parasti ceļš nav
tīrīts. Jūs brienat jau sazin kuro
kilometru, meklējot kādu noteiktu māju. Kļūst tumšs, tuvojas
pilsētas robeža, taču mājas kā
nav, tā nav. Jūs sākat domāt, ka
tā varētu būt nojaukta, ieputināta
līdz skurstenim, vai, ka atrodaties nepareizajā pilsētas daļā. Un
viss tikai tādēļ, ka plāksnīte ar
mājas nosaukumu vai numuru ir
sarūsējusi stiprinājuma vietās un
nokritusi. Vai arī, lēti iegādāta,
tā vienkārši neatstaro gaismu.
Var jau teikt, ka šad tad pastaiga
svaigā gaisā par ļaunu nenāk,
bet ja nu māju atrast neizdodas
pastniekam, ātrajai palīdzībai
vai policijai? Tādēļ ir svarīgi,
lai plāksnīte ar nosaukumu būtu,

- Ko iesākt?
Pirmais ieteikums varētu
būt izvēlēties pazīstamu un
pieredzējušu
ražotāju.
SIA
LATSIGN ir dibināta 1992.
gadā, un šo gadu laikā guvusi
klientu atzinību kā kvalitatīvu
alumīnija izstrādājumu ražotāja.
Piedāvājumu klāstā ietilpst gan
jau minētās ielu plāksnītes, gan
dažādas informatīvas zīmes
un norādes. Droši vien daudzi būs pamanījuši arī īpašās,
personificētās numura zīmes ar
īpašnieka vārdu vai citu tekstu
uz balta vai krāsaina fona, kuras
tik ļoti iecienījuši tālbraucēji.
Turklāt alumīnija izstrādājumi
nav vienīgā uzņēmuma darbības
joma.

Pašvaldību noteikumi nosaka, ka pie ēkām jābūt norādītiem
to numuriem vai nosaukumiem.
Noteikumos parasti ir precīzi
aprakstīts plāksnīšu izskats, taču
īpašnieki ne vienmēr zina visas
nianses, un tādēļ pasūta nepareizas formas vai krāsas plāksnītes.
Un par to jau draud sods.

Uzticot plāksnītes izgatavošanu Latsign, Jums nebūs

jāiedziļinās krāsu, izmēru, fontu un tamlīdzīgās niansēs, jo
uzņēmuma darbinieki pārzina
visu pašvaldību izstrādātos
standartus: atliks vien nosaukt
adresi. Runa, protams, nav tikai
par ielu plāksnītēm. Obligāta
prasība ir arī brīdinājuma zīmes
izvietošana, ja sētā atrodas suns.
Tāpat pašiem īpašniekiem var
rasties nepieciešamība izvietot
dažādas norādes vai brīdināt
apkārtējos, piemēram, par to, ka
teritorijā iebraukt ir aizliegts vai
ka tā ir privātīpašums.
Otrs būtiskākais jautājums ir
kvalitāte. Izvēloties savas mājas
vai uzņēmuma „vizītkarti”,
būtiski ir padomāt pāris soļus
uz priekšu. Vai tā nerūsēs? Vai
pēc laika nekritīs nost? Vai uz
augšmalas nekrāsies putekļi? SIA
Latsign izgatavotās plāksnītes
ir no alumīnija, tāpēc to izskats
saglabāsies nemainīgs daudzus
gadus. Pateicoties formai, tās
ideāli pieguļ sienai, nebojājot
apmetumu un neuzkrājot ielas
netīrumus. Turklāt, atšķirībā
no lētākiem izstrādājumiem,
to virsma ir lakota un gaismu
atstarojoša. Tātad, jūsu mājas
numurs vai ielas nosaukumus
būs redzams arī tumsā.

ZAAO Balvos izglīto atkritumu šķirošanā
SIA ZAAO (ZAAO) jūlija
beigās rīkoja Balvu māju
pārvaldnieku sanāksmi. Šis ir
viens no pasākumiem, kuru
ZAAO organizē, lai Balvu
iedzīvotājiem
pēc
iespējas
ātrāk kļūtu skaidri no jūlija
pašvaldībā strādājošā atkritumu apsaimniekotāja noteikumi
pareizā sadzīves un šķiroto atkritumu konteineru lietošanā.
Vienam otru izprotot, ZAAO
spēs nodrošināt kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu.
Tikšanās
laikā
ZAAO
speciālisti skaidroja līguma
nosacījumus
ar
klientiem,
pārrunāja aktuālos neskaidros
jautājumus, kā arī demonstrēja,

kādi ir pareizi, otrreizējai
pārstrādei izmantojami šķirojamie materiāli. Diskutēts arī
par to, kā risināt nelegālo atkritumu parādīšanos daudzdzīvokļu
māju kvartālos, kad tie, kuriem nav līgumi par atkritumu
apsaimniekošanu, ved un met
savus atkritumus daudzdzīvokļu
māju
konteineros.
ZAAO
apņēmies uzrunāt pašvaldību un
pašvaldības policiju, stingrākas
kontroles noteikšanai.
Atgādinām, ka Konteinerā ar
atzīmi „Stikls” jāmet stikla pudeles un burkas, kurām nav jābūt
mazgātām, bet tās nedrīkst būt
pilnas ar sulām, ievārījumiem
un
citiem
piemaisījumiem.
Stiklam paredzētajā konteinerā

nedrīkst
mest
automašīnu
stiklus, māju, siltumnīcu logu
stiklus, traukus un spoguļus.
Šķirošanas konteinerā „Papīrs,
metāls, plastmasa” var ievietot
avīzes, žurnālus, papīru, papīra
iepakojumus, piena, sulas, kefīra
pakas, kartona kastes, skārda
bundžas,
konservu
kārbas,
metāla korķus un vāciņus, kā arī
citus metāla priekšmetus, kā arī
polietilēna plēves, tīrus plastmasas maisiņus, saplacinātas PET
pudeles, kannas, kosmētikas un
sadzīves ķīmijas iepakojumus,
bet nedrīkst mest vienreizējās
lietošanas plastmasas traukus,
kečupa, eļļas pudeles, krējuma,
jogurta, margarīna trauciņus.
Vēl
plašāka
atkritumu

Zita Mežale, Valfrīds Cvetkos un Līna Pundure. Skaistus muzikālus priekšnesumus
klātesošajiem dāvināja Viļa
Cibuļa ģitāristu ansamblis no Rekavas un balles muzikanti grupa
„Ceļā’’. Viens no vēlējumiem,
kas izskanēja pasākuma laikā, lai
ir arī vēlējums it visiem:

- Cik tas maksā un kā
iespējams uzzināt pakalpojuma
izmaksas?
Vēl kāda nianse – cena. Varētu
šķist, ka, ja reiz tiek lietoti dārgāki
materiāli, tad cena neizbēgami
ir augsta. Patiesībā atšķirības
ir minimālas un, ja ņem vērā
kalpošanas laiku, tad ilgtermiņā
noteikti saprātīgāk ir izvēlēties
kvalitatīvu izstrādājumu. Starp
citu – preču un pakalpojumu
izmaksas iespējams uzzināt
uzņēmuma mājas lapā www.latsign.lv, vai vienkārši piezvanot
pa tālruni 67607095. Taču, ja
nu tomēr nepieciešams kāds
lētāks variants (piemēram, zīme
„Privātīpašums” pie meža ceļa,
kur neviens to nepieskatīs),
iespējams
iegādāties
arī
vienkāršas plastikāta plāksnītes.
- Ja jums prasītu argumentēt,
kāpēc nepieciešamas norādes, ko
jūs teiktu?
- Jebkurā gadījumā –
svarīgākais taču ir tas, lai visi,
kam tas nepieciešams, spētu
jūs atrast, bet tie, kam pie jums
nav ko meklēt, tiktu savlaicīgi
informēti.
- Paldies par sarunu!
Intervēja Ilona Vītola

šķirošanas iespēja kā tā ir konteineros, tiek piedāvāta EKO
laukumā. Balvos, Ezera ielā 3
bez maksas pieņem pudeļu stiklu, logu stiklu, papīru, kartonu,
polietilēnu, PET pudeles, metālu,
sadzīves elektroniku, krāsu
bundžas, luminiscētās lampas,
baterijas un akumulatorus, eļļas
filtrus, riepas (līdz 4gb gadā)
diam.140, motoreļļu, smēreļļas,
koka paletes, kā arī par maksu lielgabarīta atkritumus, zaļos atkritumus un būvgružus.
ZAAO uzsver, ka atkritumu
šķirošana ir veids kā samazināt
rēķinu par sadzīves atkritumu
izvešanu, jo sašķiroto materiālu
ZAAO izved bez maksas. Tomēr,
ja šķiroto atkritumu konteineros

„PIRMAIS, KAS CILVĒKAM IR VAJADZĪGS, IR
TUVI
CILVĒKI.
TUVI
CILVĒKI NEVIENMĒR TUVU
DZĪVO, ŠIEM CILVĒKIEM IR
TUVU JĀJŪT. LAI JUMS IR
DVĒSELES RADINIEKI, KAS
JŪS SAPROT, ATBALSTA,
PIEDOD UN MĪL!”

„Balvu maiznieks”
uzsāk jaunas maizes ražošanu

AS
“Balvu
maiznieks”
tehnoloģes nepārtraukti, gluži
kā bitītes, strādā, izdomājot un
izlolojot jaunas maizes receptes, lai klienti gūtu jaunu garšas
kārpiņu baudījumu un ar lepnumu vēstītu – “Šī maize tapusi šeit
pat pie mums – Balvos!”
Arī pašreiz ceļā pie pircējiem
dodas jaunā saldskābmaize
“Abrene”, sastāvā pārsvarā ir
rudzu sijātie milti un tikai nedaudz kviešu milti. Ieraudzēšanai
izmanto dabīgo ieraugu.
Jauno maizi varēs nopirkt
divu veidu fasējumos, gan negrieztu 1 kg fasējumā, gan grieztu šķēlītēs 0.330 kg fasējumā.
To varēs iegādāties „Balvu
maiznieks” veikalā, kā arī Balvu
novada un citu novadu uzņēmēju
veikalos. Jaunā saldskābmaize
tiks virzīta arī lielveikalu tīklos.

regulāri tiks mesti sadzīves atkritumu maisi, ZAAO būs spiests
runāt ar pašvaldību un vienoties
par EKO punktu likvidēšanu vai
arī piestādīt papildus rēķinus
šķirotā, ar sadzīves atkritumiem
sabojātā materiāla izvešanai par
maksu.
Jautājumu gadījumā lūgums
sazināties ar ZAAO pa tālr.
64281250, e-pastu zaao@zaao.
lv, uzdot jautājumus ZAAO
mājas lapā vai twitter kontā twitter.com/zaao_lv vai vērsties Balvu birojā ZAAO EKO laukumā,
Ezera ielā 3.

“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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Kamermūzikas
festivāls Balvos Balvos
Kamermūzikas
festivāls
Šī gada 24.-25.augustā Balvos notiks 14.Kamermūzikas festivāls.
24.08. pulksten 16.00 Balvu Muižas koncertzālē
BĒTHOVENS, BRĀMSS UN LATVIEŠI
Egīls ŠĒFERS, klarnete
Ēriks KIRŠFELDS, čells
Toms OSTROVSKIS, klavieres
KOĶETS UN KLASISKS BĒTHOVENS. ĪPATNA UN NEDZIRDĒTA RATNIECE. SMELDZĪGS,
DRAMATISKS BRĀMSS. HUMORISKS UN FLIRTĒJOŠS PLAKIDIS.
I daļa
Ludvigs van BĒTHOVENS (1770–1827)
Trio klarnetei, čellam un klavierēm Si bemol mažorā op. 11 (1797 - 1798)
Santa RATNIECE (1977)
Libellules (“Spāres”) klarnetei un čellam (2009)
II daļa
Johanness BRĀMSS (1833–1897)
Trio klarnetei, čellam un klavierēm La minorā op. 114 (1891)
Pēteris PLAKIDIS (1947)
“Veltījums Brāmsam” (1999)
24.08. pulksten 19.00 Balvu Muižas koncertzālē
VASKS UN ŠŪBERTS
SPĪĶERU KVARTETS:
Marta SPĀRNIŅA, I vijole
Anti KORTELAINENS, II vijole
Ineta ABAKUKA, alts
Ēriks KIRŠFELDS, čells
Programmā
Francis ŠŪBERTS (1797–1828)
Stīgu kvartets Re minorā “Meitene un nāve” D 810 (1824)
Pēteris VASKS (1946)
Piektais stīgu kvartets (2004)
Jāzeps VĪTOLS (1863 - 1948)
Miniatūras stīgu kvartetam (1947)
25.08. pulksten 15.00 Balvu Muižas koncertzālē
RĪGAS KAMERKORA „AVE SOL” koncerts, mākslinieciskais vadītājs Uldis
Kokars. Solists Daumants Kalniņš. Piedalās komponists Mārtiņš Brauns.
I daļa

Mēs esam sacerēti. Karapulki. Ziedu kompozīcija. Sapnis par Rīgu. Drosminieks.
Pienenei. Kur miers. Veltījums. Mīla ir kā uguns. Mārtiņa Brauna mūzika.
51.psalms
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam
II daļa
KANTĀTE „DAUGAVA”.
Mārtiņa Brauna mūzika, Raiņa vārdi.
Festivālu organizē un atbalsta:
Balvu novada Dome
SIA „Latvijas koncerti”
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
Balvu Muiža
Ieejas maksa uz katru koncertu Ls 1,-

7.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja
labiekārtot piesaistītos zemes
gabalus
2012.gada
13.decembrī
Balvu novada Dome pieņēma
saistošos noteikumus Nr.25/2012
„Par Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējuma
apjomu
un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Pamatojoties uz saistošiem noteikumiem,
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem ir iespēja piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanai
kā
līdzfinansējumu
saņemt
otrreizējās
izmantošanas
materiālu – drupināto asfaltu
nepieciešamajā apjomā bez
piegādes uz vietas.
Lai saņemtu drupināto asfaltu pretendentiem jāatbilst šādām
prasībām:
- kā viena no galvenajām
prasībām ir, ka daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašumā
esošās
daļas
pārvaldīšanai
un
apsaimniekošanai
izveidota dzīvokļu īpašnieku
biedrība,
sabiedrība
vai
Civillikumā
noteiktajā
kārtībā noslēgts savstarpējs
līgums par mājas kopīpašumā
esošās
daļas
pārvaldīšanu
un
apsaimniekošanu,
vai
dzīvojamo māju apsaimnieko
apsaimniekotājs, kurš darbojas pamatojoties uz likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 50. panta
septīto daļu. Tas nozīmē, ka mājai
jābūt noteikti pārvaldniekam
- biedrība, sabiedrība, SIA,
pilnvarojuma
līgums
vai
profesionāls
apsaimniekotājs
(Balvu pilsētā tāds ir p.a. „ SANTEX”). Gribētu atgādināt, ka
katrai mājai ir vajadzīgs noteikti pārvaldnieks, kā to nosaka
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likums;
- dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku
apsaimniekošanas
maksas un pārējo ar dzīvokļa
lietošanu saistīto maksājumu
parāds
par
pēdējiem
12
mēnešiem nepārsniedz 15% no
kopējās aprēķinātās summas;
- vismaz 75% dzīvokļu
īpašnieku balsojot "par", ir
pieņemts lēmums veikt piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanas
pasākumus;

Līdzfinansējuma saņemšanai
pretendenta pilnvarotā persona
iesniedz pieteikumu (1.pielikums) un reģistrācijas anketu
(2.pielikums), pielikumus var
atrast novada mājas lapā www.
balvi.lv vai saņemt Īpašumu
apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļā Bērzpils
ielā 1A, Balvos 26. kabinetā,
pievienojot tam sekojošus dokumentus:
- tiesiskā kārtā noslēgta
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
(apsaimniekošanas) līguma kopija (uzrādot oriģinālu);
- izziņa, kurā norādīti
aprēķinātie
un
samaksātie
maksājumi par apsaimniekošanu,
komunālajiem pakalpojumiem,
nekustamā īpašuma nodokli
par pēdējiem 12 (divpadsmit)
mēnešiem;
- dzīvokļu īpašniekiem,
kas pārstāv ne mazāk kā 75%
no kopējā dzīvojamās mājas
dzīvokļu
īpašumu
skaita,
kopsapulcē, vai citā Dzīvokļa
īpašuma
likumā
dzīvokļu
īpašnieku
kopības
lēmuma
pieņemšanai paredzētā kārtībā un
veidā, balsojot „par”, ir pieņemts
lēmums par mājas teritorijas
labiekārtošanu protokola kopija
(uzrādot oriģinālu);
- pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
- sertificēta būvinženiera
apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķina kopija (uzrādot
oriģinālu).
Vairāku
māju dzīvokļu
īpašnieki Balvu pilsētā, Balvu
pagastā un Vīksnas pagastā ir
izmantojuši šo iespēju sakārtot
iebraucamos ceļus uz savām
mājām. Pašvaldība pateicas šo
māju dzīvokļu īpašniekiem par
sakārto vidi ap mājām un arī
turpmāk atbalstīs iespēju robežās
tās daudzdzīvokļu mājās, kurās
iedzīvotāji arī paši gatavi ieguldīt
līdzekļus un darbu māju un teritoriju labiekārtošanā.
Īpašumu apsaimniekošanas
un tehniskā nodrošinājuma
nodaļas vadītāja
Valentīna Fedulova

Hipotēku banka biznesa uzsācējiem palīdzēs segt aizdevuma
procentu maksājumus
Lai
veicinātu
uzņēmējdarbības aktivitāti visos Latvijas
reģionos, Hipotēku banka jau
vairākus gadus piedāvā īpašu
valsts atbalsta programmu –
Starta programmu. Programma
paredzēta jaunajiem uzņēmējiem
un tiem, kas vēl domā par biznesa uzsākšanu. Šovasar Starta
programmā ieviests jauninājums
– aizdevuma procentu subsīdija,
kas palīdzēs aizdevuma procentu
maksājumu segšanā.
Aizdevuma
procentu
subsīdija nozīmē, ka biznesa
uzsācējiem, kas savas idejas īstenošanai finansējumu ir
aizņēmušies Hipotēku bankas

Starta programmā, atkarībā
no uzņēmuma darbības ilguma, tiks segti 80% vai 70%
no kopējās aizdevuma procentos maksājamās summas.
Uzņēmējam pašam būs jāmaksā
tikai 20% vai 30% no šīs summas.
80% no visiem aizdevuma
procentu maksājumiem tiks
segti, ja uzņēmums darbojas
laika posmu līdz vienam gadam,
savukārt 70% – ja uzņēmums ir
1 līdz 3 gadus vecs. Subsīdijas
summa būs atkarīga no aizdevuma summas, termiņa, uz kādu tas
ņemts, kā arī aizdevuma procentu
likmes. Subsīdija tiks aprēķināta

un piešķirta kopā ar aizdevumu.
Procentu
subsīdija
ļaus
būtiski samazināt uzņēmēja izmaksas projekta īstenošanas
laikā. Piemēram, ja uzņēmējs
Starta programmā aizņemas 25
tūkstošus latu uz sešiem gadiem
ar aizdevuma procentu likmi 7%,
kopējie procentu maksājumi ir
8812 lati. Tagad 80% no šīs summas jeb 7049 latus uzņēmēja
vietā segs banka, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.
Starta programma ir Eiropas
Sociālā fonda līdzfinansēta valsts
atbalsta programma, kas biznesa
uzsācējiem piedāvā kompleksu
atbalstu – aizdevumu, bezmak-

sas konsultācijas un aizdevuma
procentu subsīdiju. Aizdevumu
piešķiršanas termiņš ir līdz 2013.
gada beigām. Plānots, ka termiņš
vēl tiks pagarināts un Starta programma ar aizdevumiem un procentu subsīdijām turpināsies līdz
2015.gada vidum.
Lai
Starta
programmas
iespējas būtu pieejamas vēl
plašākam uzņēmēju lokam, tagad
atbalstam var pieteikties arī
vairumtirdzniecības nozarē un
iekārtu, individuālās lietošanas
priekšmetu, sadzīves aparatūras
un iekārtu iznomāšanas nozarē
strādājošie uzņēmumi. Tagad
atbalsts pieejams arī jaunajiem

uzņēmumiem, kura īpašnieku
vidū ir juridiska persona (ar
līdzdalību ne vairāk kā 25%),
saņemot 70% subsīdijas.
Informāciju par Starta programmu, kā arī citām valsts atbalsta programmām uzņēmējiem,
var saņemt visās Hipotēku bankas filiālēs (tuvākā filiāle - Gulbene, Rīgas iela 47), Attīstības
programmu konsultāciju centros (tuvākais centrs - Balvos,
Brīvības ielā 46a) un Hipotēku
bankas mājas lapā www.hipo.
lv. Hipotēku bankas bezmaksas
informatīvais uzziņu tālrunis: 80
000 100.
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Briežuciemā
6. augustā tiek organizēta ekskursija pa bijušo Balvu rajonu pagasta vecākajai paaudzei. Izbraukšana no pagsta centra pl. 9.00
Pieteikties līdz 4.augustam pagasta pārvaldē, pie Zitas tautas
namā vai Silvijas skolā

PIKC Rīgas Valsts tehnikums
Balvu teritoriālā struktūrvienība 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.
Ja Tevi interesē šīs profesijas un vēlies mācīties tuvāk mājām, nāc
un apgūsti Komercpakalpojumu, Elektriķa vai kokapstrādes tehniķa
profesiju!

Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas Alūksnes filiālē
31.jūlijā dokumentu noformēšana studijām bez maksas!
Studiju programmas: „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”,
„Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu
pamatskolā”, „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, „Cilvēkresursu/
Biroja administrēšana”, „Darba aizsardzība”, „Komercdarbības
organizācija”, maģistrantūra „Organizāciju vadība”.
t.64381168, 26443798
e-pasts: aluksne@rpiva.lv

Aicina lauku jauniešus

Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Valsts Lauku
tīkla pasākuma „Atbalsts lauku
jauniešiem
uzņēmējdarbības
veicināšanai” ietvaros Balvu
nodaļa rīko informatīvo dienu ar interaktīvu programmu
jauniešiem „Tu vari vairāk”.
Tā notiks 2.augustā Brīvības
iela 46a Balvos, ZA RLP Balvu
sektora zāle.
Par pasākuma „Atbalsts lauku
jauniešiem
uzņēmējdarbības
veicināšanai” būtību, 2012.
gadā paveikto un plānoto darbu
2013.gadā runās Liene Ivanova – SIA LLKC Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante.
Par tēmu”Labas prakses
piemērs, uzsākot uzņēmējdarbību
laukos” stāstīs Sandis Odumiņš –
SIA „GRAVIN” valdes loceklis,
par finansējuma piesaistīšanu
laukos biznesa uzsākšanai, star-

ta programmu, citu aizdevumu
saņemšanas iespējām runās Līga
Rubene VA/s Latvijas Hipotēku
un zemes banka kredītprojektu
vadītāja.
Uzņēmējdarbības veidi laukos, sabiedriskās aktivitātes, projektu pieredze, LEADER programma – ar to iepazīstinās
Edīte Petrova biedrības „SAVI”
administratīvā vadītāja.
Lauku tūrisms – viens no
uzņēmējdarbības
virzieniem
laukos.
Pozitīvie
piemēri.
Uzņēmējdarbības
iespējas
lauku jauniešiem. Par šīm
tēmām runās Ineta Krakope
– Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatore un par
NVA piedāvātajiem
aktīvās
nodarbinātības
pasākumi
jauniešiem Sandra Kindzule – NVA Balvu filiāles
vadītāja.

Balvu pilsēta
9.augustā - Putu balle. Putu disenīte bērniem no plkst.18.00 līdz plkst.21.00 Balvu parka estrādē.
Putu balle. Diskotēka pieaugušajiem no plkst.22.00 līdz plkst.3.00 Balvu parka estrādē.
17.augustā - Novada diena Balvos ,,Ieelpa. Izelpa. Elpa”. Pasākumu programmu skat.afišā www.balvi.lv.
23.augustā - Deju vakars plkst.22.00 Balvu parka estrādē
Izstādes
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba
• Izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Jāņa Bērziņa fotoizstāde „Norvēģijas skati”
• Medību trofejas
• Nikolaja Gorkina fotoizstāde „Mūsu spārnotie draugi”
• Balvu mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde
• Izstāde – akcija „Mans lācītis vēsturei”
• D.Teilāes foto „Balvi no putna lidojuma”
• „Balvi senajās fotogrāfijās” - (D.Puncuļa dāvinājums)
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
Fotoizstāde ,,Balvu Tautas teātra aktieri”
Balvu muižā:
Izstāde „No Kamermūzikas festivāla vēstures”
Bērzkalnes pagasts
31.augustā - Bērzkalnes pagasta sporta svētki plkst.10.00 Bērzkalnes pagasta sporta un atpūtas laukumā
31.augustā - Deju vakars. Muzicē Dj Ingars plkst.20.00 Bērzkalnes pagasta estrādē
Bērzpils pagasts
23.augustā - Zaļumballe plkst.22.00 Bērzpils estrādē
Briežuciema pagasts
3.augustā - Radoša darbnīca “Uz pleciem- uzpleči’’ Briežuciema TN
10.augustā - Radošā darbnīca „Bantes un lentas, šlipses un tauriņi” Briežuciema TN
31.augustā - Svētki Briežuciemā „Koša vasara’’ Briežuciema TN
Krišjāņu pagasts
31.augustā - Netradicionālās sporta spēles Krišjāņu pamatskolas sporta laukumā
Kubulu pagasts
10.augustā - Kubulu pagasta svētki
Lazdulejas pagasts
23.augustā - Pagasta svētki „Satiekas paaudzes” plkst.20:00 Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē
Tilžas pagasts
10.augustā - Balle kopā Juri Ostrovski no grupas Patrioti.LG plkst.22.00 Tilžas estrādē
Vectilžas pagasts
10.augustā - Bērnu svētki plkst.15.00 Vectilžas sporta un atpūtas centrā
24.augustā - Tautas muzikantu saiets ,,Muzikantu dzierksts” plkst.18.00 Vectilžas sporta un atpūtas centrā
31.augustā - Sporta svētki plkst.10.00 Vectilžas pagastā
Vīksnas pagasts
3.augustā - Vīksnas skolai 100 gadu jubilejas svinības plkst.18:00 Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē.
Skolas jubilejas balle ar Juri Ostrovski (Patrioti.lg) plkst.20:00 Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē
10.augustā - Jaunības svētki plkst.17:00 Vīksnas tautas namā
10.augustā - Pilngadnieku balle ar Zinti Krakopu plkst.21:00 Vīksnas tautas namā
31.augustā - Baltinavas dramatiskais teātris “Palādas” ar Danskovītes komēdijas “Lauku kūrorts
pilsātnīkīm...” Vīksnas tautas namā

Juridiskā koledža Gulbenē

Gulbenē arī šogad studentus uzņems vienīgā šī reģiona austākās izglītības mācību iestāde –
JURIDISKĀ KOLEDŽA.
Mācības notiek sestdienās, divas reizes mēnesī, divu gadu garumā, lai profesionālu docētāju
vadībā iegūtu augstāko izglītību.
Šogad studentus uzņem 5 dažādās studiju programmās:
• Tiesību zinātnes
• Cilvēku resursu vadība
• Komerczinības
• Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
• Grāmatvedība un finanses.
Studiju maksa ir 52,50 lati mēnesī, iespējams arī saņemt valsts garantētu kredītu. Mācību
maksu var veikt arī pa mēnešiem, šinī mācību gadā pēdējo 3 gadu vidusskolu absolventiem un
tālākmācību vidusskolu beidzējiem būs iespējams saņemt 30% maksas atlaidi.
Dokumentu pieņemšana sāksies no 16.augusta,sīkāka informācija koledžas mājas lapā www.
jk.lv vai pa tālruņiem 67508005,29224936.
Gulbenes filiālē 24.augustā pulksten 11.00 notiks atvērto durvju diena - Gulbenes 2.vidusskolas aktu zālē Līkajā ielā 21.
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