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Dvēseles slieksnis ir jāpatur balts

Valsts svētkiem veltītais pasākums, kas notika 17.novembrī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā iesākās ar kora ‘’Mirklis’’ (diriģents Uldis Kokars)
dziedātajām himniskajām dziesmām, svētku uzrunu teica Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Balvu evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.

Par patriotismu runāja Saeimas
deputāts ģenerālis Kārlis Krēsliņš un
dāvāja pašvaldībai savu grāmatu
par Latvijas Bruņoto Spēku izveidi.

20. (91.) numurs

Zemkopības ministre –
22.novembrī Balvos
Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”
Valsts lauku tīkla aktivitāšu ietvaros organizēs reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi
informēts un ražo laukos”.
Konferences notiks Kultūras
un atpūtas centrā. Konferencē
lauksaimniekiem
tiks
sniegta informācija par tiešajiem
maksājumiem 2014. un 2015.
gadā, Lauku attīstības programmas mērķiem un ES un valsts atbalstu lauksaimniecībai no 2014.
līdz 2020. gadam, kā arī vietējo
lauku teritoriju attīstības iespējām.
Lauku
atbalsta
dienests
informēs to dalībniekus par
aktualitātēm, kā arī sniegs atbildes
uz interesējošiem jautājumiem.
Konferencei tiks nodrošināta
translācija tīmeklī www.laukutikls.lv.
Konferences darba kārtībā

būs Zemkopības ministres Laimdotas Straujumas uzruna par
ZM pakļautībā esošo iestāžu
vadītāji aktualitātēm, pēc tam informācija par darba grupām:
- Lauku attīstības programma
2014.-2020.gadā;
- Tiešie maksājumi 2014.-2015.
gadā;
- Vietējā iniciatīva lauku teritorijā.
Konferences noslēgumā - darba
grupu kopsavilkumi, ministres atbildes uz jautājumiem un diskusija.
Interesenti jautājumus zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai ir aicināti uzdot www.laukutikls.lv tiešraides laikā no plkst.
10.30 līdz 13.00, kā arī klātienē
izveidotajā
jautājumu
kastē
rakstiskā veidā vai mutiski konferences noslēguma daļā.
Piedalīties aicināti visi interesenti.

Ar Balvu novada Domes
Atzinības rakstu apbalvoti:
Sarīkojumu vadīja Rita Reliņa un Gunta Rukmane, ar deju iepriecināja Balvu KAC mazie dejotāji, kurus māca Zane
Meiere un Kubulu pagasta deju kolektīvs „ Cielaviņa”, vadītāja Zita Kravale. Ar dziesmām sveica Vectilžas folkloras
kopa „Saime”, ko vada Solveta Logina.

Emocionāli
izskanēja
Artūra
Puncuļa (attēlā) un Dobeles zemessargu dziedājums.

Dejo vismazākie

Atzinības rakstu saņēmēji - Lilita Aleksāne, Aina Rakstiņa, Jāzeps Ludboržs, Andris Ķerģis un Ārija Logina

• ĀDOLFS SERGEVIČS par profesionālo ieguldījumu Bērzpils pagasta un Balvu novada attīstības sekmēšanā;
• ĀRIJA LOGINA par ilggadēju un apzinīgu darbu izglītības jomā,
profesionālu Bērzpils vidusskolas skolēnu izglītošanu un sakarā ar 60
gadu dzīves jubileju;
• JĀZEPS RACIBORSKIS par ilggadēju ieguldījumu politiski represēto
piemiņas iemūžināšanā un patriotisma stiprināšanu sabiedrībā;
• LUCIJA VOICIŠA par nozīmīgu ieguldījumu Tilžas internātpamatskolas attīstībā un profesionālu darba pienākumu veikšanu;
• ALDIS VOITS par augstiem sasniegumiem Balvu pamatskolas
skolēnu izglītošanā, profesionālu un radošu darba pienākumu veikšanu;
• LILITA ALEKSĀNE par nesavtīgu Balvu novada skolu atbalstīšanu
un mecenātismu;
• AINA RAKSTIŅA par augstiem sasniegumiem Tilžas vidusskolas
skolēnu izglītošanā un jaunās paaudzes patriotisko audzināšanu;
• JĀZEPS LUDBORŽS par godprātīgu un profesionālu darbu Krišjāņu
pagasta iedzīvotāju labā un ieguldījumu lauku vides attīstībā;
• ANDRIS ĶERĢIS par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu darbu Balvu novada pašvaldībā;
• ILMĀRS KRIVIŠS par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā Balvu novadā un sakarā ar 60 gadu dzīves jubileju;
• RŪTA ABORINSKA par ilggadēju, profesionālu un nozīmīgu
ieguldījumu pacientu veselības aprūpē;
• SARMĪTE ANDRUKELE par ilggadēju, profesionālu un nozīmīgu
ieguldījumu pacientu veselības aprūpē;
• JĀNIS EIZĀNS par godprātīgu darbu Balvu slimnīcā un ieguldījumu
Balvu pilsētas attīstībā;
• TĀLIS KORLAŠS par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā Balvu novadā;
• ILONA VĪTOLA par radošu un pašaizliedzīgu darbu Balvu novada
attīstības popularizēšanā un tā atpazīstamības veicināšanā.
22.novembrī Balvos Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61
Zemkopības ministrijas sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centru” organizētajā konferencē „Esi informēts un ražo laukos”
būs iespēja ne tikai uzzināt jaunumus par lauksaimniecības un lauku
attīstības jautājumiem, bet arī iegādāties garšīgus LAUKU LABUMUS.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Pagātne un šodiena

Svētki bieži vien ir kā pārdomu laiks. Tas ir laiks, kad varam uz mirkli
apstāties un padomāt par lietām, kas ikdienā paskrien garām. Patriotiskā
un vienojošā noskaņā esam aizvadījuši Lāčplēša dienu. Šis 18.novembris man ir īpašs pārdomu laiks, jo, būdams svētku dalībnieks Balvos
un Rēzeknē, daudz domāju par mūsu zemes vēsturi, pārdzīvojumiem,
drosmīgiem un brīnišķīgiem cilvēkiem.
Mūsu valsts neatkarības vēsture sākās pirms 95 gadiem. 1918.
gada 17.novembrī apvienojās Latviešu Pagaidu Nacionālā padome un
demokrātiskais bloks, izveidojot Latvijas Tautas padomi. Par Tautas
padomes priekšsēdētāju kļūst Jānis Čakste, bet par Pagaidu valdības
Ministru prezidentu — Kārlis Ulmanis, 18.novembrī tika proklamēta Latvijas Republika. Jau no pirmajām valsts pastāvēšanas dienām jaunajai
republikai bija sevi jāaizstāv no iebrucējiem.
Vēl pēc tā, kad jau Latvija tika pilnībā atbrīvota no bermontiešu
karaspēka, 1920.gadā sākas Latvijas un Polijas karaspēka ofensīva pret
boļševikiem Latgalē. Latviešu un poļu vienotais karaspēks ieņēma
Daugavpili pēc tam tika noslēgti miera līgumi starp Latvijas Republiku
un Vāciju un vēl vēlāk – Latvijas – Krievijas miera līgums. Tieši Latgalē
brīvības cīņas bija visilgāk.
To atcerēties lika Lāčplēša dienas pasākums, kad ar lāpām un
svecītēm rokās pulcējamies pie pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem. Piemineklis atklāts 1938.gadā.Tas joprojām stāv
simboliskā sardzē, jau 20 gadus kopš tā atjaunošanas 1993. gadā.
Prieks, lepnums un gandarījums par mūsu cilvēkiem uzjundīja valsts
svētku pasākumā Balvu kultūras un atpūtas centrā – par daudzajiem
pašdarbniekiem, kas sniedza dvēseliski caurstrāvotus priekšnesumus,
par tiem cilvēkiem, kuri par savu veikumu saņēma Balvu novada Domes
Atzinības rakstus. Paldies sarīkojuma organizatoriem. Prieks, ka valsts
svētku pasākums bija kupli apmeklēts. Zāle bija par šauru. Tas vēlreiz
liecināja, ka iecerētā kultūras nama renovācija ir jāpasteidzina.
Svētki apliecināja, ka mēs mīlam Latviju un savu dzimto Latgali, un
tieši tāpēc gribētos to redzēt skaistu un augošu.
Vēlētos mūsu valstij novēlēt turpināt ceļu augšup, kā tā jau ir sākusi.
Lai šis ceļš spārno mūs visus, gan pilsētās, gan laukos. Vēlētos, lai mēs,
latvieši, vairāk ticētu savai valstij un tās augšupejai. Mēs nedrīkstam
aizmirst, cik daudz ilgu un cerību ir bijis tiem cilvēkiem un upuriem, kas
mūsu valsti ir izkarojuši. Mēs nedrīkstam par viņiem aizmirts un viņu
ideālus nodot.

Domes vadībai nozīmīgi apbalvojumi
Sakarā ar ar Latvijas Republikas proklomēšanas 95.gadadienu un Latvijas Sarkanā Krusta
95.dibināšanas dienu Latvijas
Sarkanā Krusta padome 2013.
gada 7.novembrī izteikusi atzinību
par sevišķiem nopelniem Latvijas Sarkanā Krusta darbības
veicināšanā Balvu novada vadībai.
Latvijas
Sarkanā
Krusta
padome apbalvo Balvu novada
Domes priekšsēdētāju Andri
Kazinovski ar Goda Žetonu. Tas
ir apbalvojums, ko piešķir par
ilggadīgu un centīgu darbību LSK
labā. Andris Kazinosvskis ir Latvijā
ceturtais
pašvaldību vadītājs,
kurš laika posmā no 1924. gada ir
izpelnījies šādu atzinību.
Latvijas Sarkanā Krusta prezidenta Goda rakstu saņems Balvu
novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva par ilggadīgu

Atklāts kārtējais "Austrumu stīgas" ceļa posms
Viļakas
novada
Šķilbēnu
pagastā 15.novembrī svinīgi tika
atklāts kārtējais autotransporta
maģistrāles “Austrumu stīga” garais ceļa posms, kas ir 12 km garš.
Līdz ar to ir noslēgusies kopumā
50 km garā autoceļa P45 Viļaka–
Kārsava rekonstrukcija.
Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, kurš ir viens no lielākajiem
projekta „Austrumu stīga” iniciatoriem. Domes priekšsēdētājs
pastāstīja, ka šis projekts paredz
Latvijas austrumu reģiona ceļu
sakārtošanu 256 km garumā, veicot gan esošo ceļu rekonstrukciju,
gan izbūvējot pilnīgi jaunus posmus. Projekts tika uzsākts 1998.
gadā ar Kārsavas, Ludzas un Balvu
novada pašvaldību iniciatīvu. Tas
ir stratēģiski ļoti svarīgs, jo iet gar
Latvijas austrumu robežu. Tomēr
A. Kazinovskis uzskata, ja ceļš
būtu izbūvēts pirms 20 gadiem,
tad iedzīvotāju te būtu vairāk un
to aktivitāte būtu lielāka, jo ceļš
ir galvenā artērija, kas nodrošina
dzīvību.
Saeimas deputāts, frakcijas
„Vienotība” priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns, atklājot
svinīgo pasākumu, atzina, ka ir
svarīgi, lai Latvijas laukos būtu
dzīvība, cilvēki, darbs, uzņēmēji
un uzņēmējdarbība. Svarīgi, lai
novadi būtu savienoti. „Pagājušajā
gadā „Lauku dienās” pārliecinājos,
ka šeit ir attīstīta lauksaimniecība
un citas nozares. Rekonstruētais
ceļš iedzīvotājiem atvieglos dzīvi,
ļaus ieekonomēt un pārvietoties
drošāk. Tas ir labs signāls Latvijas laukiem un Latgalei,” teica

7.novembra
Domes sēde
Balvos 7.novembrī notika
Domes ārkārtas sēde, to vadīja
Andris Kazinovskis. Tajā piedalījās
deputāti Juris Boldāns, Dmitrijs
Usins, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Jānis Trupovnieks, Ivans
Baranovs, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis un Pēteris
Kalniņš.
Balvu novada Dome nolēma
Piešķirt Balvu novada Domes
Atzinības rakstus 33 personām.

14.novembra
Domes sēde

sadarbību ar LSK Balvu komiteju
labdarības akciju organizēšanā un
īstenošanā.
Apbalvojumi tika pasniegti
17.novembrī svinīgajā svētku
pasākumā „Dvēseles slieksnis ir
jāpatur balts” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.

Muzejā slavenam novadniekam veltīta izstāde
Uz Valsts svētkiem muzejā tika atklāta jauna izstāde - veltījums novadniekam - sauszemes spēku brigādes ģenerālim, atjaunotās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoram, Latvijas militārajam
atašejam ASV, Kanādā un Krievijā - Valdim Matīsam. Izstādē skatāmas
fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi, apbalvojumi. Pateicamies par vērtīgo dāvinājumu viņa kundzei Irisai
Elvīrai Matīsai.

Balvos 14.novembrī notika
Domes sēde, to vadīja Andris Kazinovskis, domes priekšsēdētājs.
Sēsē piedalījās deputātiValdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Juris
Boldāns, Svetlana Pavlovska, Ināra
Ņikuļina, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par personu
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
Sēdē
pieņēma
saistošos
noteikumus „Par pirmsskolas
vecuma bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas kārtību Balvu novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs” un ievēlēja Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas
un uzņemšanas komisiju šādā
sastāvā:Nora Apīne, Inese Kikuča
un Svetlana Pavlovska, komisijas
priekšsēdētāja - Nora Apīne.

E.Smiltēns.
Savukārt
Valsts
akciju
sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”
valdes loceklis Reinis Freimanis
uzsvēra: „Ceļš ir valsts spogulis,
kas parāda, kā mēs te dzīvojam,
un, kāda mums ir kustība, cik
mēs esam mobili, kāda mums ir
iekšējā kapacitāte. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļiem, kas ir ieguldīti, mēs
esam sasnieguši lielisku rezultātu,
un varam būt par to gandarīti.”
R.Freimanis pateicās Latvijas Valsts
ceļu pārstāvjiem, projektētājiem
un būvniekiem par paveikto darbu.
Klātesošos
uzrunāja
arī
SIA
„Lemminkainen
Latvija”
rīkotājdirektors Guntis Vīnavs:
„Mēs esam darba veicēji. Lielākais
gandarījums mums ir par labi
paveiktu darbu. Uzskatām, ka
darbs paveikts ļoti labā kvalitātē”.
Savukārt
Viļakas
novada
domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs pateicās projekta

autoriem, kas ir izlolojuši un darbus veikuši līdz galam, par ko
var priecāties vietējie iedzīvotāji
un novada viesi. Pateicības
vārdus teica arī Šķilbēnu pagasta
pārvaldes vadītājs Andris Mežals
un Medņevas pagasta pārvaldes
vadītājs Pēteris Pravs.
Pasākumā piedalījās arī Zaļo
un Zemnieku savienības pārstāve
Ilona Jurševska, kura uzsvēra, ka
„ceļš tā ir artērija, būtiska artērija
visā kopējā valsts infrastruktūras
asinsrites kopumā. Un Latgalei bija
nepieciešams dopings, lai uzlabotu šo asinsriti.” I.Jurševska pateicās
projekta iniciatoriem, kuri turēja
roku uz pulsa un kontrolēja, lai
projekts tiktu realizēts.
Pārgriezt svinīgo lentu tika
aicināti visi klātesošie, kuri, kuri
bija iesaistīti šī projekta realizācijā.
Savukārt priesteris Ivars Vigulis
deva svētību jaunajam ceļam un
visiem pasākuma dalībniekiem.

Sēdē
ievēlēja
Pieaugušo
neformālās izglītības licencēšanas
komisiju šādā sastāvā: Ilona
Naļivaiko, Ingus Koļcovs un Nora
Apīne, Pieaugušo neformālās
izglītības licencēšanas komisijas sekretāra (bez balss tiesībām)
pienākumus veic Sandra Pundure.
Nekustamie īpašumi
Sēdē izskatīja jautājumus
par nekustamo īpašumu sadali,
par zemes vienības sadali, par
zemes nomas līgumu izbeigšanu
un par zemes nomas līguma
pagarināšanu, kā arī par zemes
nomu un par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu.
Deputāti lēma par medību
tiesībām Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves
zemes fonda zemes vienībās
Tilžas pagastā, par nosaukumu
piešķiršanu
īpašumiem,
par
adreses piešķiršanu jaunbūvei
un par zemesgabala-starpgabalu
nodošanu atsavināšanai.
Maina latus uz eiro
Sakarā ar valsts pāreju uz Eiropas vienoto valūtu, sēdē lielā
skaitā Saistošo noteikumu tika
izdarītas izmaiņas, to tekstā nomainot latus uz eiro.
Pašvaldības dzīvojamo telpu
īres maksas
Deputāti lēma par Balvu novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo telpu
īres maksas noteikšanas kārtību.
Mainās
uzņēmējdarbības
konsultatīvās padome
Sēdē lēma par izmaiņām
Balvu
novada
pašvaldības
Uzņēmējdarbības konsultatīvās
padomes sastāvā. Tika atbrīvoti
3 padomes locekļi un viņu vietā
padomes sastāvā iekļāva Imantu Serdāni- Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības

nodaļas vadītāju, Andreju Kindzuli – SIA “A.K.7” valdes locekli
un Guntaru Šultu – SIA „Eco fabrika” valdes priekšsēdētāju.
Izveido Ētikas komisiju
Deputāti apstiprināja Domes
Ētikas komisiju šādā sastāvā: Juris Annuškāns, Terēza Čudarkina
un Taisija Smirnova, par Ētikas
komisijas priekšsēdētāju ievēlēja
Juri Annuškānu.
Dalība projektos
Tika lemts par Balvu novada
pašvaldības
aizņēmumu
Eiropas Savienības fonda projekta
„Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija. 1.kārta” īstenošanai,
par dalību Eiropas Ekonomiskās
Zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas
mantojuma
saglabāšana
un
atjaunošana” neliela apjoma grantu shēma „Kultūras mantojuma
saglabāšana” un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
projektam
„Rituāla darbību atjaunošana,
restaurējot sakrālās kultūras Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli- Bēržu kapu kapliča”. Tika
uzklausīta informācija par Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta
2007.-2013.gadam
atbalstītā projekta Nr.ELRII-308
„Saglabāt, lai nepazaudētu –
kultūrvēsturiskā
mantojuma
aizsargāšana” realizācijas gaitu,
par ko ziņoja projekta vadītāja
Sanita Putniņa.

Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.
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Mūsu uzņēmēji
Noslēdzies jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss
„Laukiem būt!”, kurā vienu no
divām pirmajām vietām ieguvis Balvu novada jaunietis Uldis Arnicāns. Konkursu otro
gadu pēc kārtas rīko Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs un tā mērķis ir, sniedzot
praktisku palīdzību, mudināt
lauku jauniešus vecumā no 18
līdz 30 gadiem iesaistīties lauku
uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā
dzīvē. Pasākums „Atbalsts lauku
jauniešiem
uzņēmējdarbības
veicināšanai” sākās jau pavasarī
ar informatīvajām dienām, kurās
jaunieši 15 Latvijas reģionos tika
iepazīstināti ar pasākuma norisi.
Arī Balvu puses jauniešiem jau otro
gadu tiek piedāvāta šāda iespēja.
Jaunieši, kuri ieinteresējās par šo
pasākumu un vēlējas savas idejas
īstenot, piedalījās mācībās, kurās
apguva prasmi noformulēt savas
idejas, apgūt uzņēmējdarbības un
grāmatvedības pamatus, izprast
biznesa plānu un projektu būtību,
to sastāvdaļas, kā arī mācījās
izstrādāt savus biznesa plānus vai
projekta pieteikumus.
Ceturtdien, 7. novembrī, LLKC
galvenajā birojā Ozolniekos notika Valsts lauku tīkla pasākuma
„Atbalsts
lauku
jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai”
konkursa
„Laukiem
būt!”
noslēgums – fināla dalībnieku projektu prezentēšana, izvērtēšana
un uzvarētāju paziņošana. Kopā
konkursa dalībniekiem biznesa
ideju īstenošanai tika piešķirts
naudas balvu fonds 15 tūkstošu
latu apjomā. Taču, kā atzīst
paši jaunieši, galvenais ieguvums apmācību un konkursa
procesā ir jaunas zināšanas un

Konkursā „Laukiem būt!” uzvar balvenietis

E.Pundures un M.Millera foto

pamudinājums pašiem rīkoties.
Pasākumā kopā piedalījās 321
jaunietis. Biznesa plānus pirmajā
kārtā izvērtēja reģionālās komisijas, izvēloties trīs labākos darbus katrā reģionā, ko iesniedza
tālākai vērtēšanai. Analizējot
iesniegtos 42 darbus, konkursa
finālam tika izvirzīti 15 dalībnieki,
kuri iepazīstināja ar savām biznesa idejām klātienē, liekot lietā
savu pārliecināšanas prasmi un
dedzību par konkrēto ideju.
Konkursa vērtēšanas komisijā
darbojās speciālisti no LLKC,
VA/S „Hipotēku un zemes banka”, AS „Citadele banka”, Latvijas Pašvaldību savienības un
Zemkopības ministrijas. Žūrijai

bija grūti noteikt gala rezultātus, jo
projekti bija daudzveidīgi, interesanti, kā arī ekonomiski un idejiski
pamatoti.
Divas pirmās vietas konkursā
dalīja Uldis Arnicāns ar projektu par biškopības piederumu
ražošanu Balvu novadā un Inga
Gailīte ar projektu par mīksto
rotaļlietu un suvenīru ražošanu
Ogres novadā. Katrs ieguva naudas balvu 1900 latu.
Diplomus un naudas balvas
no 800 līdz 1400 latiem saņēma
dalībnieki, kuri ierindojās no
ceturtās līdz desmitajai vietai.
Mūsu puses jauniete Līna Barovska no Viļakas novada ar ideju par
skaistumkopšanas salona izveidi

ieguva septīto vietu, kas ir lielisks
rezultāts piecpadsmit finālistu
konkurencē.
Atzinības un 500 latu naudas
balvu ieguva jaunieši, kuriem tika
piešķirtas no vienpadsmitajai līdz
piecpadsmitajai vietai.
„Šī gada konkursā bija
vērojama lielāka konkurence
darbu kvalitātes un inovāciju
ziņā. Tas nozīmē, ka konkursa
ideja ir nostrādājusi un jaunieši
ir uztvēruši šo konkursu kā reālu
instrumentu
uzņēmējdarbības
uzsākšanai. Priecēja arī tas,
ka daļa no projektiem paredz
nodrošināt nevis tikai idejas autora nodarbinātību, bet arī radīt jaunas darbavietas lauku reģionos.
Kā nozīmīgāko šī konkursa
ieguldījumu tomēr uzskatu to, ka
jaunieši, kuri strādāja pie savas
biznesa idejas izstrādes, faktiski
tādā veidā palīdzēja sev pašiem
spert vēl dažus soļus sava biznesa
uzsākšanai. Ar tiem jauniešiem,
kuri
vēlēsies
reāli
uzsākt
uzņēmējdarbību, LLKC konsultanti turpinās sadarbību arī nākamajā
gadā, piedāvājot konsultācijas un
finansējuma piesaistes pakalpojumus,” – vērtē LLKC pārstāvis žūrijā
Dzintars Vaivods.
Konkursa uzvarētājs Uldis
Arnicāns no Balvu novada Kubulu
pagasta iecerējis nodarboties ar
biškopības inventāra ražošanu,
to pielāgojot modernām un
mobilām prasībām, apkalpojot
klientus arī to bišu dravu tuvumā.
Viņa ražotajiem stropiem būtu
piešķirta septiņu gadu garantija, kā
arī nodrošinājums ar ekoloģiskas
krāsas lietošanu un servisa apkopi. Ražojot stropus, tiktu aptverta vairāk nekā 3400 biškopju
liela mērķauditorija, no kuras 76%
iestājušies Latvijas Biškopības

Pilsoniskās līdzdalības veicināšana savā kopienā

Briežuciema
pamatskolas
sākumskolas skolotāja Silvija
Ločmele:
Iespēja 2 reizes piedalīties
starptautiskā projektā „Eiropas
iedzīvotāji kopienu labklājībai”,
kurā sadarbības partneri ir arī
vairāk nekā 10 Latvijas biedrības,
mūsu kopienas iedzīvotājiem un
arī man pašai personīgi devusi
ļoti daudz – atziņas, pārliecību,
emocijas, un – galu galā, atskārsmi,
ka savas dzīves telpas, savas dzīves
kvalitātes veidotāji esam mēs paši.
Briežuciemā
2012.gada
pavasarī
un vasarā notika
dažādi pasākumi – dekupāžas
meistardarbnīca, Lielā talka skolas apkārtnes labiekārtošanai,
attīstošo spēļu un rotaļu iegāde
pirmsskolas vecuma bērniem.
Šogad, 2013.gadā, biedrībai
sadarbībā ar Briežuciema pamatskolu bija iespēja atkal piedalīties
projektā
„Eiropas iedzīvotāji
kopienu labklājībai”. Šoreiz Latviju lielajā projektā pārstāv 17
biedrības. Tā kā centrālā tēma
šoreiz bija – izglītība kopienas iedzīvotāju nabadzības
mazināšanai,
Briežuciema
biedrība „Saulessvece” realizēja
ideju par to, ka sabiedrībā vairāk
jārunā par pozitīvajām iespējām,
izvēlēm, par to, ka dzimtene ir viena no katra cilvēka pamatvērtībām
un to nedrīkstētu iemainīt
pret materiālajiem labumiem.
Sabiedrībā daļēji zudusi izpratne
par dzīves pamatvērtībām, tādēļ
Grassrootu projekta „Tici sev un
Latvijai” ietvaros pavasarī uz skolu
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tika aicināti cilvēki, kuri ir pozitīvi,
dzīvi uztver kā prieku, nevis smagu
pienākumu un skaidri apzinās,
ka Latvija ir tā valsts, kurai viņi ir
vajadzīgi. Šīs skolēnu tikšanās
ar jauniešiem, kuri absolvējuši
Briežuciema pamatskolu, ieguvuši
profesiju un palikuši tepat Latvijā,
ar pašu Balvu novada domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski,
ar motoklubu „Spieķi vējā” visiem
palikušas atmiņā kā spilgtas un
neatkārtojamas.
Viena lieta ir, ja par patriotismu un pozitīvu dzīves uztveri audzināšanas stundā runā
skolotājs. Teiktajam pavisam cita
vērtība ir tad, ja to saka cilvēks,
kurš daudz kam izgājis cauri,
saglabājis smaidu uz lūpām,
turpina piepildīt savus sapņus un
vienkārši pilnvērtīgi dzīvot.
Kā piemērs augstākminētajam
ir projekta „Tici sev un Latvijai”
ietvaros noorganizētā tikšanās
skolēniem un Balvu motokluba
„Spieķi vējā” pārstāvjiem. Kad
skolas pagalmā spilgtā maija
saulē gozējās superstilīgi moči un
blakus tiem stāvēja ne mazāk stilīgi
moču savaldītāji ādas jakās, likās –
te ir vieta ekstrēmam braukšanas
stilam, ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpšanai, sava Ego slavināšanai
un citu ignorēšanai. Taču, kad
sākās saruna ar aptuveni 50 skolas
skolēniem, tad atklājās pavisam
citas patiesības un vērtības:
•
Zem ādas jakām slēpās
cienījamu un sabiedrībai svarīgu
profesiju pārstāvji un ģimenes
tēvi – skolotājs, ātrās palīdzības

šoferis, grāmatvedis;
•
Lai iegādātos tik fantastisku braucamrīku, to īpašnieki ir
strādājuši divos, trijos darbos, tā
ka nekas nekrīt no zila gaisa. Viss
ir jānopelna vaiga sviedros;
•
Motokluba pārstāvji arī
aicināja skolēnus būt atbildīgiem
uz ceļiem, sargāt pašiem sevi un
nepārkāpt noteikumus;
•
Viņi atgādināja, ka ir
vērts ticēt pašiem sev un dzimtenei, jo katrs bērns ir neliela, bet
ārkārtīgi vērtīga savas dzimtenes
mozaīkas daļa.
Taču patiesu atzinību un
cieņu ir pelnījis motokluba biedru stāstījums par Daini. Viņš
cieta satiksmes negadījumā un
likās, ka liktenis ir laupījis viņa
dzīves mīlestību - braukšanu ar
motociklu un prieku izjust vēju
plīvojošos matos. Daiņa draugi
gan nemeta plinti krūmos – rūpīgi
pārsprieduši, skices saskicējuši,
detaļas caur draugu draugiem
sadabūjuši vai paši salodējuši, viņi
uzmeistaroja motociklu ar rokas
vadību! Viņu projekts ir unikāls,
viņi nevar to patentēt, lai dotu
zaļo gaismu citiem invalīdiem,
jo valsts nevar vienoties – teikt
oficiālu jā vai nē tik vienreizīgam
mehānismam. Bet, kamēr valsts
prāto, draudzība un cilvēcība svin
uzvaras svētkus...
Un ir jārunā par tik
vienreizīgiem veiksmes stāstiem.
Ja mēs stāstām un izplatām veiksmi un ticību sev, mēs jaunajai
paaudzei nododam šifrētos labas,
veiksmīgas un piepildītas dzīves

kodus...
Citas aktivitātes projekta ietvaros:
•Biezumēveles un frēzes ir
izvilinājušas no mājām mūsu
vīriešus
•(līdz pat maijam skolotājs
Aigars reizi nedēļā, t.i.
piektdienās
gaida
skolas
kokapstrādes
darbnīcās
vietējos
iedzīvotājus,
lai
apmācītu strādāt ar darbgaldiem)
•Skola tikusi pie jauniem darbgaldiem:
• Frēze
• Lenteszāģis
• Biezumēvele
• Zāģgalds
• Putekļu savācējs
• Jostas un disku slīpmašīna

Konkurss skolēniem „Lasu,
lasu grāmatiņu!” Vadītāja –
brīvprātīgais jaunietis Sandra
• Pepijas Garzeķes vasaras
skola (pirmsskolas, sākumskolas
bērniem
regulāras
radošas
nodarbības vasarā);
• Internetveikala izveide
vietējiem amatniekiem (vietējie
varēs savus ražojumus – zeķes,
kokgriezumus, šalles, galdautus
u.c. pārdot, neizejot no mājām);
• «Tici sev un Latvijai» veiksmīgi cilvēki jeb «Veiksmes
stāsti» brauc uz skolu un sarunās
ar skolēniem atklāj, kāpēc būtu
vērts palikt un dzīvot Latvijā, jo…
•Vasaras nometni jūlijā 30
bērniem (bezmaksas!!!);

biedrībā, kas garantē profesionālu
sadarbību. Aprēķini rāda, ka katru gadu Latvijā nolietošanās dēļ
jānomaina aptuveni vairāk nekā
46 tūkstoši stropu, kas, ņemot
vērā arī konkurenci, ir pietiekami
augsts rādītājs. Tagad jau sagādāti
vairāki darbagaldi, taču tehnikas
vēl trūkst, piemēram, automašīnas
piekabes, piecu operāciju darbagalda un ģeneratora, kas ļautu
veikt iecerētos pakalpojumus
mājās pie klienta.
Uldis Arnicāns atzina, ka
lielākais ieguvums no šī pasākuma
ir bijusi iespēja tikties ar Balvu
nodaļas uzņēmējdarbības konsultanti, vaicāt to, kas viņam nav
skaidrs, kā arī uzzināt iepriekšējo
gadu
veiksmīgās
pieredzes
stāstus. Prēmijā iegūtā nauda tiks
ieguldīta apgrozāmajos līdzekļos
un uzņēmuma pamatkapitālā.
SIA LLKC Balvu nodaļas
uzņēmējdarbības
konsultante
Liene Ivanova konsultēja abus
jauniešus
uzņēmējdarbības
uzsākšanā un biznesa plāna
sagatavošanā, kā arī bija līdzās
viņu
vissatraucošākajā
šī
pasākuma brīdī – biznesa idejas
prezentēšanā Ozolniekos. Tas bija
nopietns pārbaudījums abiem
topošajiem uzņēmējiem sīvajā
konkurencē, kas pierādīja viņu
prasmi būt konkurētspējīgiem un
cīnīties par uzvaru.
Liene atzīst, ka „ieguldītais
darbs ir attaisnojies un ir patiess prieks par Līnas un Ulda
panākumiem konkursā. Viņi ir
gudri, mērķtiecīgi un uzņēmīgi
jaunieši, kuri ir novērtējuši
abpusējo kopdarbību un spēs
lietderīgi izmantot gan iegūtās
zināšanas, gan naudas balvu
uzņēmējdarbības uzsākšanā. Lai
viņiem izdodas viss iecerētais!”

•Sporta laukuma rekonstrukciju 1773 Ls apmērā;
•Velobraucienu vasarā jauniešiem sadarbībā ar Baltinavas
vidusskolu;
•Ekskursiju senioriem (sadarbībā ar Briežuciema kultūras
namu);
•Un…
Realizējot dažādas pilsoniskās
izglītības
un
pilsoniskās
līdzdalības iniciatīvas, gadās arī
„cietie rieksti”. Viens no tādiem
biedrības 2013.gada projektu
pieredzē ir pilsoniskās līdzdalības
veicināšanas projekts „Satiekamies kāpnēs!”.
Projekta mērķis – rast iespēju,
sadarbojoties vietējiem iedzīvotājiem un iestādēm, savest
kārtībā pašvaldībai piederošas
divstāvu ēkas kāpņu telpu. Telpu,
kas ir vizuāli nožēlojamā stāvoklī
un nevienam šai vietā negribas
uzturēties nevienu lieku sekundi. Projekts šovasar ir veiksmīgi
realizēts, iestādes savā starpā
sadarbojušās veiksmīgi, kāpņu
telpa ir pievilcīga un stilīga, taču
ne viss ir gājis tik gludi, kā izskatās.
Un secinājums ir šāds – ja,
realizējot pilsoniskās līdzdalības
aktivitātes, mēs koncentrēsimies
tikai uz mūžīgā sasaluma zonu,
tad ātri vien var sākt likties, ka
pilsoniskās līdzdalības veicināšana
Latvijā ir ekstrēma izklaide, nevis
normāla katra apzinīga pilsoņa
dzīves sastāvdaļa.
Ir jāsaredz un jāsaklausa labais
cilvēkos, ja vēlamies dzīvi uztvert
kā pozitīvu.
Cik daudz tas prasa no mums
pašiem...

“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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Zemnieku, uzņēmēju balle
Sestdien, 9.novembrī, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notika
tradicionālais pasākums Balvu novada „Zemnieku, uzņēmēju balle”,
kurā ar savu klātbūtni klātesošos
pagodināja Latvijas Republikas
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns,
kā arī pārstāvji no Igaunijas
pilsētas Pōlvas un Polijas pilsētas
Žukowas, kuras ir Balvu novada
pašvaldības sadarbības partneri.
Pasākumu atklāja Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis, kurš pateicās visiem
zemniekiem un uzņēmējiem par
darbu, uzņēmību un neatlaidību,
jo šo nozaru pārstāvji ir tie, kuri
attīsta savu novadu, radot darbavietas un maksājot nodokļus.
Uzrunājot klātesošos, Tieslietu
ministrs Jānis Bordāns atzina, ka
ir gandarīts par iespēju būt šajā
pasākumā, sastapt savus bijušos
klasesbiedrus un kopā atpūsties
no ikdienas steigas un darbiem. J.
Bordāns aicināja neaizmirst savas
saknes, savu valodu, un vietu, no
kuras mēs nākam.
Savukārt Elita Mozule, LAD
Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājas
vietniece, klātesošajiem sniedza

informāciju par aizvadīto gadu
un iespējām, kādas pavērsies,
sākoties jaunajam finanšu gadam.
Pasākumā piedalījās arī Ivars
Logins, Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Balvu nodaļas
vadītājs, un uzņēmējdarbības
konsultante Liene Ivanova, kuri
pateicās par sadarbību gan zemniekiem un uzņēmējiem, gan arī
Balvu novada pašvaldībai.

Pasākuma
gaitā
vairākās
nominācijās tika apbalvoti Balvu
novada zemnieki un uzņēmēji,
kuri
veiksmīgi
vada
savus
uzņēmumus un saimniecības:
1. Uzņēmīgākā saimniece laukos 2013 – Gunta Kalniņa, Z/S
„Austrumi” (Tilžas pagasts);
2. Ekoloģiskās produkcijas
ražotājs 2013 – Jānis Auziņš, Z/S
„Līči” (Kubulu pagasts);
3. Veiksmīga saimniekošana
laukos 2013 – Vera Prokofjeva, Z/S
„Pakalni” (Bērzkalnes pagasts);
4. Stipra ģimene lauku sētā
2013 – Iveta un Oskars Raciborski,
Z/S „Ceļvidi” (Bērzpils pagasts);
5. Enerģiskākais jaunietis
laukos 2013 – Jānis Zelčs, Z/S
„Pakalniņi” (Krišjāņu pagasts);
6. Izturīgākais lauksaimnieks
2013 – Staņislavs Jermacāns, Z/S
„Upmala” (Vectilžas pagasts);
7. Savas zemes patriots 2013 –
Guntis Ķikuts, Z/S „Nordeki” (Balvu pagasts);
8. Lauku mantojuma saglabātājs 2013 – Vija un Jāzeps
Jermacāni, Z/S „Kronīši” (Briežuciema pagasts);
9.
Sociāli
ekonomiskās
attīstības veicinātājs 2013 – Normunds Lapsa, SIA „Dolo” (Lazdulejas pagasts);
10. Radošākais lauksaimnieks
2013 - Ivars Miška, SIA „Žogmales”
(Vīksnas pagasts);
11. Gada tirgotājs 2013 – SIA
"Cerera 1” Ilmārs Mežals (Balvu
pilsēta);
12. Daudzveidīgas produkcijas ražotājs 2013 – AS „ Balvu
Maiznieks”, Ņina Barsukova (Balvu
pilsēta);
13. Inovatīvu tehnoloģiju
ieviesējs 2013 – SIA „Amati”, Andrejs Andrejevs (Balvu pilsēta);
14. Novada tēla popularizētājs
2013 – SIA „Eco Fabrika ”, Guntars
Šults (Balvu pilsēta);
15. Ilggadējs uzņēmums 2013 SIA „Vaduguns”, Edgars Gabranovs
(Balvu pilsēta);
16. Lielākais nodokļu maksātājs
2013 –SIA „Diogens audio”, Ilgonis
Punculs (Balvu pilsēta);
17. Par ieguldījumu slimnīcas
saglabāšanā un renovācijā - SIA
„Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība”, Eva Smirnova (Balvu
pilsēta).
Vakars turpinājās ar virtuoza
akardeonista Sergeja Ivanova koncertu, jautrām atrakcijām, uguns
šovu un dejām Dziedošās Igauņu
ģimenes pavadījumā.

Tiks ieslēgtas trauksmes sirēnas
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka š.g.
22.novembrī plkst.10.00 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes
sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes apziņošanas sistēmas
ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai
traucējumus trauksmes sirēnu un tā centrālā vadības pults darbībā.
Atgādinām, ka izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem
jāieslēdz televizori un radioaparāti, informācijas saņemšanai par trauksmes sirēnu ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.

Aicinām piedalīties projekta „KLP – Lauki ienāk pilsētā” noslēguma konferencē
„Lauku dzīve Tev un Man!”
Uzaicinām Jūs uz Eiropas Komisijas projekta ”KLP: Lauki ienāk pilsētā”
(līguma Nr. AGRI-2013-0086) noslēguma konferenci „Lauku dzīve Tev un
Man!”, kuru organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte, biedrības
„Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”, „Zemnieku saeima”
un „Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai”.
Norises laiks: 2013. gada 4.decembris
Vieta: Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona 6, Jelgava, LV – 3001
Mērķauditorija: Pilsētu un lauku iedzīvotāji, kam rūp Latvijas lauku
nākotne.
Konferences mērķis: Latvijā un visā Eiropas Savienībā cilvēkiem ir
attālināta izpratne par lauku politikas lomu ikkatra dzīvē, tālab vēlamies
rast instrumentus kā to varētu labot. Kāpēc ir nepieciešams atbalsts
lauksaimniecībai un lauku attīstībai? Kādas prasības ir jāievēro lauku
cilvēkiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu pārtiku?
Aicinām konferencē piedalīties jauniešus, jauniešu organizācijas,
lauksaimniekus, lauksaimnieku organizācijas, pilsētniekus, lauciniekus,
profesionālajā izglītībā iesaistītos, kā arī citus interesentus, kam rūp Latvijas lauku nākotne!
Lūdzam pieteikties dalībai konferencē zvanot uz tel. nr. 26340144
vai sūtot e-pastu uz adresi: daila.pastare@llu.lv
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Par gudru un stipru tēvzemi!
Lāčplēša dienas pievakarē
pie pieminekļa Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem,
ar lāpām, svecēm un ziediem
rokās pulcējās pilsētas un novada
iedzīvotāji, lai pieminētu Latvijas
valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā
saukto Bermonta karaspēku 1919.
gada 11. novembrī.
Sākoties Lāčplēša svētku vakara jundai „Par gudru un stipru
tēvzemi!” pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem nostājās Zemessardzes
31. AMII (Aizsardzība no masu
iznīcināšanas ieročiem) bataljona Goda sardze. Trīs pilsētas
vietās pulcējas skolu jaunieši,
jauktais koris „Ezerkrasts”, senioru
koris „Pīlādzis”un Tautas pūtēju
orķestris „Balvi”, skanēja ierakstu
mūzika – latviešu karavīru dziesmas „Brīvības kareivji” vīru kopas
„Vilki” dziedājumā. Pie pieminekļa
laukumā sanāca skolēni ar lāpām,
Balvu novada Domes vadība,
zemessardzes pārstāvji, kori,
pasākuma vadītāji – Balvu Valsts
ģimnāzijas audzēkņi.
Tautas pūtēju orķestris „Balvi”
atskaņoja Latvijas Valsts himnu,
koristi un pasākuma apmeklētāji
pievienojas
dziedot,
vakara
klusumā izskanēja patriotiska dzeja un dziesmas. Tas viss radīja sen
nebijušu kopības sajūtu.
Svētku dalībniekus uzrunāja Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, aicinot vairot patriotismu,
būt savas Latvijas un Latgales
cienīgiem. Viņš uzsvēra, ka mūsu
puses ļaudis paši ir bijuši brīvības
cīnītāju pulkā. Tas laikam gēnos
– arī tagad Latvijas armijā daudzi
komandieri ir no Balvu puses.
Svētkos balveniešus sveica Zemessardzes 31.bataljona
1.kājnieku rotas komandieris Guntars Mežals. Ar klusuma brīdi tika
godināt kritušos Latvijas brīvības
cīnītājus, lūdza nolikt ziedus, vainagus un sveces, godinot kritušos
Latvijas brīvības cīnītājus.
Savukārt Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notika pasākums
par godu Tautas frontes 25.gadadienai. Sakarā ar gadadienu
tika atklāta Imanta Koliņa atmiņu
grāmata par Tautas fronti, skatīta

izstāde „Balvenieši Latvijas Tautas
frontes kustībā” un A.Saulīša filma
„Atmodas antoloģija”.
Pasākumā uzvēdīja atmiņu
vējš. Zaiga Lāpāne, atklājot
tikšanos atgādināja laiku pirms
25 gadiem un skandēja rindas no
tolaik runātās Raiņa dzejas. Vairāki
Tautfrontieši dalījās atmiņās. Ruta
Cibule, uzsākot runāt fragmentu
no Raiņa poēmas „Daugava”,
atgādināja, ka to runājusi sen
atpakaļ – pirms 25 gadiem Tautas
frontes laikos. Pāršķirot Imanta
Koliņa atmiņu grāmatas lappuses, viņa sacīja, ka viņu uzrunājusi
tajā publicētā Tautas frontes
programma. Arī vērtējot no
šodienas redzējuma skatupunkta
– labi uzrakstīts dokuments.- Esam
gājuši pareizajā virzienā, - secināja
Ruta Cibule.
Juris Annuškāns akcentēja, ka

jāsaglabā garīgās vērtības. Viņš
atcerējās 1988. gada notikumus,
tautfrontiešus Leonīdu Bērziņu,
Juri Porieti, Vili Bukšu un citus. Jurim Annuškānam šķiet, ka
pašlaik mēs maz izmantojam to,
ko ieguvām Atmodas laikā. Viņš
atgādināja tajā laikā populāro
teicienu – Nevis ar karaspēku,
bet ar garaspēku. Ar garaspēku
tika
panākta
neatkarības
atjaunošana. Tas ir nenovērtējams
un nepārvērtējams ieguvums
latviešu tautai. Lai iesaistītos Tautas frontē un cīņā par neatkarības
atjaunošanu
bija
vajadzīga
drosme. Juris Annuškāns aicināja
arī šodien rast spēku pastāvēt par
saviem uzskatiem un ideāliem,
nostāties pret kopēju uzskatu
plūsmu, ja nepieciešams. To
mācīja Tautas frontes laiks.
Savās atmiņās dalījās to gadu

Austākās Padomes deputāts Kazimirs Šļakota, kas bija to deputātu
pulkā, kas 1990. gada 4. maijā
balsoja par Latvijas neatkarības
deklarāciju.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
valstiskās neatkarības atjaunošanā
un sakarā ar Latvijas Republikas
proklamēšanas 95.gadadienu un
Tautas frontes 25.gadadienu ar
Balvu novada Domes Atzinības
rakstu apbalvoja Tautas frontes
aktīvistus Voldemāru Šļakotu,
Leontiju Vizuli, Rutu Cibuli, Juri
Annuškānu, Marutu Sprudzāni,
Zinaidu Loginu, Juri Boldānu,
Ādolfu Lazdiņu, Vitoldu Circeni,
Juri Porieti, Otīliju Slišāni, Viktoru
Solovjovu, Andreju Baranovski,
Līgu Kozlovsku, Māri Kozlovski,

Pēteri Igauni, Juri Vaskinoviču,
Guntu Tiltiņu.
Balvu muzeja direktore Iveta
Supe iepazīstināja ar vēsturiski
nozīmīgu izdevumu – Imanta
Koliņa grāmatu „Mans Tautas
frontes laiks”. Tā izdota pēc muzeja
iniciatīvas. Grāmatai ievadvārdus
rakstījusi Balvu Novada muzeja
vēsturniece Ruta Akmentiņa, tās
sastādītāji ir Vilis Bukšs un Ruta
Akmentiņa, grāmata izdota ar novada Domes finansiālu atbalstu.
Emocionālajā grāmatas atvēršanas
brīdī piedalījās arī Imanta Koliņa
ģimene. Viņa dēls, uzrunājot
pasākuma dalībniekus, novēlēja,
lai vārdi ”gods kalpot Latvijai” nav
tukša skaņa.
Tikšanās, kas pulcināja Balvu
Tautfrontiešus pēc 25 gadiem,
raisīja atmiņas un jaukas sarunas.

Balvu novads pārņem gaismas stafetes lāpu
7. un 8. novembrī Skrundā
pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu griežos» Balvu novada
pašvaldība pārņēma pasākuma
stafetes lāpu. Tas nozīmē, ka
nākamgad
Lāčplēša
dienā
pasākums notiks Balvu novadā.
Skrundā tikās
ap 300
jaunieši vecumā līdz 18 gadiem
no dažādām Latvijas jaunatnes
organizācijām – no Jaunsardzes,
biedrības «Latvijas mazpulki»
un biedrības «Latvijas skauti un
gaidas», kā arī Skrundas novada
skolu jaunieši. Pasākuma mērķis
- Latvijas jaunatnes saliedēšana,
jauniešu valstiskā un patriotiskā
audzināšana.
Pasākumā bija
vairākas
aktivitātes, to skaitā nakts
pārgājiens ar militārām stafetēm
un kontrolpunktiem O. Kalpaka takā un Ventas forsēšana ar
militāro tehniku – binvāgeniem,
biedrības
«Latvijas
ģenerāļu

klubs» pārstāvju tikšanās ar
skolu jaunatni un sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana (Skrundas
vidusskolā, O. Kalpaka Rudbāržu
pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā,
Rudbāržu
internātpamatskolā
– rehabilitācijas centrā, Skrundas profesionālajā vidusskolā,
Jaunmuižas pamatskolā), kā arī
ekskursijas pa Skrundas novada
vēsturiskajām vietām un piemiņas
ozola stādīšana pie Skrundas
baznīcas netālu no vietas, kur
pirms 95 gadiem pirmoreiz tika
pacelts Latvijas karogs.
Svinīgajā pasākumā Skrundas
kultūras namā tika demonstrēti filmu fragmenti par karavīru ikdienu
starptautiskajās operācijās, bija
sarunas ar misiju dalībniekiem,
notika paneļdiskusija ar biedrības
«Latvijas
ģenerāļu
klubs»
pārstāvjiem, kā arī tika apbalvoti
labākie eseju konkursa autori par
Latvijas karavīriem. Muzikālos

priekšnesumus sniedza Skrundas
kultūras nama vīru vokālā ansamblis «Vecie zēni» un Nacionālo
bruņoto spēku orķestra mūziķi.
Pasākumu noslēgumā svinīgā
lāpu – gaismas nodošanas ceremonija
Latvijas
novadiem.

Visām pasākumā iesaistītajām
organizācijām
tika
pasniegtas lāpas, tā simboliski nododot
dzimtenes
mīlestību
simbolizējošo gaismu tālāk. Visi
ar lāpām, skanot pūtēju maršiem
pulcējās pie pieminekļa Skrundas

pilsētas centrā.Latvija
saņēma
Balvu novada Domes izpilddirektora vietnieks Normunds Dimitrijevs.
2011. gadā biedrība «Latvijas
ģenerāļu klubs» aizsāka jaunu
tradīciju, organizējot patriotiska
rakstura izglītojošus pasākumus
neilgi pirms Lāčplēša dienas ārpus
Rīgas, lai veidotu jauniešos dziļāku
izpratni par Lāčplēša dienas un 18.
novembra nozīmi Latvijas vēsturē,
skaidrotu armijas un karavīra
lomu gan vēsturē, gan mūsdienās.
2011. gadā tāds pasākums notika
Trikātā, 2012. gadā – Jēkabpilī un
7.–8. novembrī Skrundā, savukārt
2014. gadā pasākums norisināsies
Balvos.
Pasākumu
rīko
«Latvijas
ģenerāļu klubs» sadarbībā ar
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru un Skrundas novada domi,
1. Zemessardzes novada 45.
kājnieku bataljonu.
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Par eiro – kasieriem un ikvienam interesentam

Balvos (Ziemeļlatgales biznesa centrā – Vidzemes ielā
2b) 19.novembrī Latvijas Darba
devēju konfederācijas sadarbībā
ar Latvijas Banku un Ekonomikas
ministriju rīko semināru par eiro
jautājumiem "Kas jāzina par eiro
drošību – kasieriem un ikvienam
no mums". Semināram būs divas
daļas – pirmā (no plkst.10 līdz 12)
profesionāliem naudas lietotājiem
(kasieriem,
pārdevējiem,
citiem tirdzniecības uzņēmumu
darbiniekiem utt.) un otrā (no
plkst.12.30 līdz 13.30) ikvienam interesentam, tostarp gaidīti būs arī
masu mediju pārstāvji.
Interesējošos
jautājumus
varēs uzdot ne tikai semināra
laikā, bet, ja ir interese, iespējams
sarunāt atsevišķas intervijas (laikā
no 13.30 līdz 14) ar Latvijas Bankas

naudas drošības, ekonomikas ekspertiem, kā arī EM grāmatvedības
eksperti. Lūdzu ņemt vērā, ka tā ir
lieliska iespēja klātienē aprunāties
ar Latvijas vadošajiem naudas
tehnoloģiju pārzinātājiem.
Semināra "Kas jāzina par eiro
drošību – kasieriem un ikvienam
no mums" pirmajā daļā kasieri un
citi, kam ar skaidru naudu jāstrādā
ikdienā, tiks iepazīstināti ar eiro
banknošu un monētu dizainu,
drošības pazīmēm, atšķirībām
jaunās (Eiropas) sērijas eiro
banknošu dizainā un drošībā, kā
arī ar izmaiņām kases aparātu un
cenu norādīšanas kārtībā.
Semināru otrajā daļā tiks
sniegta informācija par ikvienam
svarīgiem
pamatjautājumiem
par pāreju uz eiro: kā samainīt
skaidru un bezskaidru naudu; kas

mainīsies norēķinos, izmantojot
banku; kas jāzina par kredītiem
un noguldījumiem; kas notiks ar
ienākumiem (algu, pensiju, pabalstiem); vai mainīsies cenas u.c.

Seminārs Balvos, 19.novembris
Semināru programma:
10:00–12:00 eiro banknotes
un monētas; citi profesionāliem
naudas lietotājiem svarīgi ar
pāreju uz eiro saistīti jautājumi:
- banknošu dizains, tai skaitā
jaunā ES2 sērija, banknošu
drošības pazīmes;
- monētu dizains - kopīgā un
nacionālā puse, īpašās apgrozības
un jubilejas monētas; kā noteikt
monētu īstumu;
- jaunās banknošu sērijas (ES2)
ieviešana;

- izmaiņas kases aparātu
kārtībai, kases aparāta pārprogrammēšana, darījumu kopsummas atspoguļošana rēķinos
iedzīvotājiem, lata un eiro
vienlaicīgais naudas apgrozības
periods;
- izmaiņas cenu norādīšanas
kārtībai, praktiski piemēri ar cenu
zīmēm, izņēmumi, uzraudzības
pasākumi, iniciatīva "Godīgs eiro
ieviesējs";
- atbildes uz iespējamiem
jautājumiem
par
izmaiņām
grāmatvedības
un
nodokļu
jautājumos
12:30-13:30 Ko katram vērts
zināt par pārejas uz eiro norisi:
- kā samainīt skaidru un
bezskaidru naudu;
- kas mainīsies norēķinos, iz-

Samaziniet skaidrās naudas īpatsvaru

Eiro ieviešanas diena tuvojas, un līdz tai ir atlikuši nedaudz
vairāk nepilni 2 mēneši. Latvijas
Banka prognozē, ka pārejā uz eiro
tiks nomainītas apmēram 1200
tonnas latu skaidrā naudā, kas
atbilst 250 ziloņu svaram. Kā
iedzīvotāji var sagatavoties pārejai
uz eiro, lai izvairītos no rindām,
raizēm un neērtībām ir laikus
mazināt skaidras naudas īpatsvaru
savā ikdienā.
Ikvienam, lai sagaidītu eiro
maksimāli ērti, ieteicams laikus
mazināt savā ikdienā skaidras
naudas īpatsvaru. Iedzīvotājiem
padoms ērtākajai pārejai uz
eiro ir vienkāršs - naudu glabāt
kontā un, veicot norēķinus, izmantot maksājumu karti vai

pārskaitījumus internetbankā.
Bankas kontā naktī uz 2014.
gada 1.janvāri lati automātiski tiks
konvertēti uz eiro pēc oficiālā
fiksētā kursa (1 eiro = 0.702804
lati) un bez maksas.
Visērtākā un visizdevīgākā
naudas iemaksa kontā
–
bankomātos.
Tā kā ap gadu miju un nākamā
gada pirmajās nedēļās banku
filiālēs gaidāmas lielas rindas,
izvairīties no šiem „sastrēgumiem”
var, jau laikus iemaksājot skaidro
naudu savā bankas kontā naudas
iemaksas bankomātos, kur to var
izdarīt bez komisijas maksas.
Kā laikus „nomest” monētu
svaru?

Monētu apstrāde ir viena
no
sarežģītākajām
un
laikietilpīgākajām,
tāpēc
ieteicams jau laikus apzināt ģimenes
rīcībā esošos monētu krājumus un
izlemt, kā labāk ar tiem rīkoties.
Monētas var:
•
ziedot labdarībai;
•
norēķināties
veikalos
ar precīzām summām un pēc
iespējas mazākās naudas vienībās;
•
veikt ieplānotos pirkumus, tostarp tādus, kas kalpos arī
ilgākā laika posmā. Piemēram,
dāvanu kartes, abonementus un
citus;
•
iegādāties Ziemassvētku
dāvanas savlaicīgi, izvairoties no
pirmssvētku iepirkšanās drudža.

Tērēt latus skaidrā naudā varēs
arī vēl 2 nedēļas pēc Jaunā gada
Ar latiem un santīmiem varēs
norēķināties vēl divas nedēļas
pēc eiro ieviešanas - no 2014.gada
1.janvāra līdz 15.janvārim, atlikumu
katru reizi saņemot jau eiro valūtā.
Lai nebūtu jāsatraucas par to, vai
atlikums izdots precīzi, par pirkumiem un pakalpojumiem, kļūs
vēl svarīgāka iespēja norēķināties
ar bankas karti – maksājums tiks
veikts precīzi, ātri un ērti.
Cik ilgi varēs samainīt latus
pret eiro?
•
Svarīgi atcerēties, ka Latvijas Banka latus uz eiro mainīs
mūžīgi pēc nemainīga pašreizējā
kursa 1 eiro = 0.702804 lati.

mantojot banku;
- kas jāzina par kredītiem un
noguldījumiem;
- kas notiks ar ienākumiem
(algām, pensijām, pabalstiem);
- vai mainīsies cenas;
- kā pazīt eiro banknotes un
monētas;
- Latvijas eiro monētas
Semināru lektori:
- Latvijas Bankas skaidras naudas eksperti Andris Tauriņš un
Aleksandrs Antiņš;
- Latvijas Bankas ekonomikas
un starptautisko attiecību eksperti;
- eksperti kases aparātu, cenu
norādīšanas, kā arī grāmatvedības
un nodokļu jomā

•
6 mēnešus komercbankās – no nākamā gada janvāra
līdz jūnija beigām latus uz eiro
bez maksas varēs apmainīt visās
Latvijas komercbankās. Bankas
aicina izmantot visu sešu mēnešu
periodu, nevis 2014. gada pirmās
nedēļas. Tā kā jaunas valūtas
ieviešana nav ikdienišķs notikums, pirmajās nedēļās pirms un
pēc eiro ieviešanas banku filiālēs
gaidāmas ļoti lielas rindas, kā rāda
arī citu valstu pieredze.
•
3 mēnešus Latvijas Pastā
– no nākamā gada janvāra līdz pat
marta beigām latus bez maksas
varēs apmainīt uz eiro 302 Latvijas
Pasta nodaļās, kas atrodas mazāk
apdzīvotās vietās, kur nav bankas
filiāļu vai bankomātu.

Valsts ieņēmumu dienests Ar Latgali sirdī
Austrumlatgales koncertzālē
par eiro
„Gors” 17.novembrī uz svētku

Valsts ieņēmumu dienests
(turpmāk - VID) atgādina, ka,
sākot ar 2013.gada 1.oktobri un
līdz 2014.gada 30.jūnijam, izsniedzot kases čeku patērētājam
— fiziskajai personai, darījuma
kopsummai čekos ir jābūt
norādītai gan latos, gan eiro.
Tādēļ aicinām kases aparātu un
kases sistēmu lietotājus, ja tas vēl
nav izdarīts, savlaicīgi sazināties
ar kases aparātu apkalpojošajiem
dienestiem, lai vienotos par kases
aparātu pārprogrammēšanu.
Vēršam
uzmanību,
ka
darījuma kopsummai vienlaikus gan latos, gan eiro no 2013.
gada 1.oktobra līdz 2014.gada
30.jūnijam jābūt norādītai, arī
noformējot VID reģistrētās kvītis.
Kā izņēmumi, uz kuriem neattiecas prasība darījumu kopsummu kases čekos un kvītīs
norādīt gan latos, gan eiro, ir
noteikti tirdzniecības automāti
(piemēram, kafijas, sulu, saldumu automāti, kas izsniedz preci
bez pārdevēja klātbūtnes) un
virkne kases aparātu modeļu.
Gadījumos, ja tomēr pircējs
vēlēsies zināt darījuma kopsummu gan latos, gan eiro, minēto
kases aparātu modeļu lietotājiem
pēc pircēja pieprasījuma tā būs

jāieraksta kases čekā ar roku un
jāapstiprina ar savu parakstu.
Atgādinām,
ka,
norādot
darījuma kopsummu (kopējo
summu ar pievienotās vērtības
nodokli) kases čekā vai VID
reģistrētajā
kvītī
latos
un
eiro,konvertācijai
izmantojams
Eiropas Savienības Padomes
noteiktais oficiālais maiņas kurss,
t.i. - 0,702804 lati par 1 eiro,
kā arī jāievēro Euro ieviešanas
kārtības likuma 6.pantā noteiktie
noapaļošanas principi.
Prasības attiecībā uz kases aparātiem saistībā ar eiro
ieviešanu ir noteiktas Euro
ieviešanas
kārtības
likuma
13.panta otrajā daļā, kā arī 2007.
gada 2.maija Ministru kabineta
noteikumu Nr.282 „Nodokļu un
citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu
lietošanas kārtība” X1.nodaļā.
Informācija par izmaiņām
sadarbībā ar VID līdz ar eiro
ieviešanu
pieejama
VID
mājaslapā www.vid.gov.lv īpaši
tam izveidotajā sadaļā Eiro
ieviešana Latvijā. Visus neskaidros
jautājumus par sadarbību ar VID
līdz ar eiro ieviešanu aicinām sūtīt
uz e-pastu VID.eiro@vid.gov.lv.

pasākumu aicināja
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrija. Latgales ļaudis
svētkos sveica Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, Rēzeknes
Rēzeknes
pilsētas
domes
priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs,
Preiļu novada domes
priekšsēdētājs Aldis Adamovičs
un režisors Jānis Streičs Pasākuma
laikā uzņēmīgi latgalieši tika apbalvoti ar VARAM Goda rakstiem. Varam būt pagodināti, ka
apbalvoto pulkā arī balvenieteBalvu pamatskolas direktore
Māra Pimenova. M.Pimenovu
svētkos un sakarā ar apbalvojuma
saņemšanu sveica Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Filmas “Ar Latgali sirdī”
pirmizrādes izvērtās par emocionālu pārdzīvojumu. Sadarbībā ar “Skuba films” un Latgales
plānošanas reģionu tapušā filma
kā dāvana valsts svētkos tika pasniegta latgaliešiem un visai Latvijai.
“Latvijas sākums ir Latgale.
Tieši sākums, nevis nostūris, nomale vai beigas. Caur Daugavu,
kas ietek Piedrujā, sākas mūsu
valsts. Latgale ir spoža zvaigzne
Latvijas novadu zvaigznājā, bezgala skaista un sirsnīga,” tā par

Latgali un tās cilvēkiem saka ar
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības
ministrijas
atbalstu tapušās filmas pirmizrādes
apmeklētāji autori un varoņi.
Piedzīvojumā pa Latgali filmas
skatītājus ievada rīdzinieks Dīvs
Reiznieks un rēzekniete Sandra
Stare, aicinot iepazīt Režisora Jāņa
Streiča dzimto pusi un gūt iedvesmu no ļaudīm, kas atgriezušies
Latgalē.
“Tas, kā skatāmies uz Latgali,
tās iespējām un kā šīs iespējas
izmantojam ir atkarīgs no mums
pašiem,” saka uzņēmīgie latgalieši,
kuri stāsta par savu reģionu un
ar piemēriem demonstrē, ka

plāns “Iespēju Latgale” nav tikai kārtējais tukšais dokuments.
Interesanta bija visa filma, kas
ar savu stāstījumu aizveda Latgales laukos, bet mums jo īpaši
saistīja epizodes, kas stāstīja par
Briežuciemu.
Filma “Ar Latgali sirdī” ir tapusi
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas iniciētā rīcības
plāna “Iespēju Latgale” ietvaros.
Kopumā
plānā
iekļauti
pasākumi 2012. – 2013.gadam, kas paredz iedzīvotāju
izglītības līmeņa un kvalifikācijas
uzlabošanu,
kā
arī
atbalsta pasākumus vietējiem un
topošajiem Latgales uzņēmējiem.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 12.septembra
lēmumu (prot. Nr.13, 9.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 12.septembrī

Balvos

Nr.22/2013

GROZĪJUMI 2010.GADA 23.SEPTEMBRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.16 „PAR BALVU NOVADA TERITORIJAS UN TAJĀ ESOŠO
ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16. punktu,
43.panta pirmās daļas 5.,6.punktu.

Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Balvu novada teritorijas un
tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu” (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
Izteikt Noteikumu 2.4.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „2.4.1.1.
ietves attīrīšanu no sniega un ledus (izņemot gar individuālajām
dzīvojamām mājām), smilts kaisīšana, kā arī pagalma celiņu tīrīšana
vai kaisīšana - katru dienu (arī brīvdienās un svētku dienās) līdz pulksten 8.00; sniega vaļņu attīrīšana iebraucamajā ceļā, celiņā, pagalmā
u.tml. pēc mehanizētās trotuāru un ielas braucamās daļas attīrīšanas
no sniega;”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks			

N.Dimitrijevs

PIELIKUMS

Balvu novada Domes
2013.gada 12.septembra
lēmumam (prot. Nr.13,9.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

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

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Grozījumi 2010.gada
23.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo
ēku un būvju uzturēšanu”” projektu
Īss projekts satura
izklāsts

Grozījumi paredz to, ka gar individuālajām mājām ietvi no sniega mājas
īpašniekam nebūs jātīra. Taču tam būs jānotīra sniega vaļņi
iebraucamajā ceļā, celiņā, pagalmā u.tml. pēc mehanizētās trotuāru un
ielas braucamās daļa sattīrīšanas no sniega.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi ir nepieciešami lai veiktu centralizētu un vienlaicīgu sniega
tīrīšanu no ietvēm, tādējādi nodrošinot netraucētu gājēju kustību pa
ietvēm.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Palielinās pašvaldības budžeta izdevumus apmērā, kas nepieciešams, lai
notīrītu ietves no sniega ziemas periodā.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav
Nav

Domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Dimitrijevs

Aicinām Balvu pilsētas daudzbērnu ģimenes nākt pēc saziedotājām
drēbēm. Interesēties pie biedrības „Mans patvērums” brīvprātīgajiem
jauniešiem, Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā" Balvos, Raiņa
ielā - 52 no 25.11.2013.
Tirdzniecības centra Balvos, Brīvības ielā 57 īpašnieka SIA „Alfa Development” vārdā sakām milzīgu paldies visiem mūsu ziedotājiem, kas
piedalījās labdarības pasākumā „RADI PRIEKU DALOTIES ” un ziedoja
drēbes daudzbērnu ģimenēm, jo tieši Jūs esat tie, kas sarūpēja prieku
daudzu bērnu sirsniņās!
Jaunās ekspozīcijas veidošanai Balvu Novada muzejs meklē:
•
Tautas mūzikas instrumentus - vijoli, lielās bungas, mutes
ermoņikas. Izskatīsim arī citus piedāvājumus.
•
Lielu mucu (kubulu).
•
Senas fotogrāfijas, kurās attēlotas amatu prasmes un tradīcijas
Ziemeļlatgalē - siera siešana, maizes cepšana, desu taisīšana,pļaušana,
kulšana,ķekatu maskas, muzicēšana u.c.
Telefons uzziņām: 28352770 - Iveta; 25613565 - Astra

7.

Tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme
uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem
No š.g. 14.novembra uz
šķīdoņa laiku tiks ierobežota
transportlīdzekļu
satiksme
uz Balvu novada pašvaldības
autoceļiem transportlīdzekļiem,
kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.
Transportlīdzekļu
satiksmes
ierobežojumi
noteikti
uz
sekojošiem
pašvaldības
autoceļiem:
Balvu pagastā
Naudaskalns – Ozolsala
Reči – Balvi
Naudaskalns – Silamala
Silamala – Dūrupe
Naudaskalns – Lemešova
Lācupe – Dzeņulauza
Bērzkalnes pagastā
Aizpurve - Moziņķi
Bērzkalne - Ploskena
Bērzkalne - Taureskalns
Silakrogs - Lazdukalns
Vējava - Brieževa
Silakrogs - Auzāji
Elkšņeva – Mūrova
Bērzpils pagastā
Dārza iela
Pāliņi - Dārza iela
Mūramuiža – Sola
Līdumnieki – Zosuļi
Golvari – Zosuļi
Golvari – Kononi
Viškuļi - vecais Ičas tilts
Silamuiža - Dārza iela
Viškuļi- Baka

Beļauski- Viškuļi
Zosuli – Auziņi
Golvari- Keiba
Briežuciema pagastā
Augstasils- Ploskine-Dambergi
Kubulu pagastā
Sita – Briedīši
Sita – Kozlova
Stirnusala – Sita
Stacija – Celmene
Steķentava – Pērkoni
Gobusala – Guznava
Vladimirova – Sita
Salmaņu kapi – Romūksti
Bankas ceļš
Celmenes kaltes ceļš
Druvenieki – Zači
Slūžu ceļš
Lazdulejas pagastā
Ķīļi- Orlovas vārti
Egļuciems- Petrovka
Šumkova- Priedes
Nobrauktuve uz Ozolzīlēm
Nobrauktuve uz Mežalaukiem
Nobrauktuve uz Liepām
Nobrauktuve uz Zirgadobi
Nobrauktuve uz Brinkeni-1
Nobrauktuve uz Ošsalām
Nobrauktuve uz Brinkeni-2
Petrovka- Lipukovka
Petrovka_ Marjevka
Petrovka- Zaļčupe
Nobrauktuve uz Vārpām
Brinkene1-Akmeņkalni
Egļuciems- Zaķusala

Nobrauktuve uz Avikšiem
Tilžas pagastā
Miza – Pakalnieši
Pakalnieši – Baldonis
Plēsums – Keiba
Pakalnieši – Sīviņš
Pauliņš – Barbāns
Ločmelis - Kāpessila kapi
Terentjevs – Pičukāns
Graudumnieks – Deņisovs
Ūdrenes ceļš
Zelčs - I-Komplekss
Tilžas kapi – Meteņi
Plēsums - Toki - Keiba – Tilža
Miza - Stalidzāns P.
Brakovska – Ločmelis
Berķi – Zelči
Logins - J. Stalidzāns
Vectilžas pagastā
Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe - Grūznis;
Pulksteņi - Sāvāni;
Vectilža - Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi
Vīksnas pagastā
Vīksna – Zaļmežnieki
Sprogas – Oknupe
Smiltene – Oknupe
Derdziņi – Derdziņu kapi
Makšinava – Ašusila
Ukraina – Kačupe

Balvu novada skolēni Rīgā
Izzinoša un prieka pilna 2.novembra sestdiena izvērtās 28
Balvu novada skolēniem, jo šajā
dienā tiem bija iespēja piedalīties
ekskursijā Rīgā.
Ekskursija tika rīkota ar
biedrības "Ascendum" atbalstu,
projekta „Garā pupa” ietvaros.
Balvu novads bija viens no novadiem, kuram tika piedāvāta
iespēja piedalīties šajā projektā.
Sociālā dienesta atbildīgie darbinieki uzrunāja bērnus, kuri
vēlētos piedalīties braucienā uz
Rīgu, priekšroku dodot bērniem
no lauku teritorijām, no trūcīgām
vai daudzbērnu ģimenēm.
Ekskursijas
laikā
bērni
apskatīja Latvijas Nacionālās
operas telpas, aizkulises, prezidenta ložu, kā arī iedomājās sevi
mākslinieku lomās, iemēģinot
operas skatuvi. Turpmāko ekskursijas plānu nedaudz mainīja
laikapstākļi,
tomēr
skolēni
apskatīja Vecrīgas skaistās ielas
un apmeklēja Saules muzeju, kur
tika stāstīts un rādīts par galaktiku,

planētām. Lielu sajūsmu mazajos
ekskursantos izraisīja brauciens ar
liftu uz viesnīcas „Radisson” pēdējo stāvu, no kura pavērās lielisks
skats uz visu galvaspilsētu. Ekskursija noslēdzās ar Latvijas Leļļu
teātra izrādi „Sarkangalvīte” un,
protams, veikala apmeklējumu.
Gan bērni, gan līdzi braucošie
vecāki un sociālie darbinieki bija
gandarīti par braucienu, par ko

jāpateicas biedrībai „Ascendum”,
Balvu novada pašvaldībai, bērnu
vecākiem un visiem, kuri iesaistījās
brauciena organizēšanā.
Dmitrijs Usins,
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem

Lāčplēša dienā sveic pagasta vīriešus
8. novembrī Briežuciemā
desmito reizi atraktīvie starpnovadu ļaudis svinēja Vīriešu dienu
Briežuciemā.
Sirsnīgi, nopietni un arī ar
labvēlīgu smaidu un amizantu humoru tika sveikti gan sava pagasta
vīrieši, gan sabraukušie skatītāji no
citiem pagastiem. Kad tepat aiz
durvīm Mārtiņdiena – saimnieku
diena, Lāčplēša diena un Latvijas
dzimšanas diena, Briežuciemā
godinām vīriešu, jo viņi ir tie, kas
rūpējas par sadzīves saimniecisko pusi mājās, lielāko tiesu
vīrieši stāv arī Dzimtenes sardzē.

Pasākuma sākumā izskanēja vārdi,
ka it kā sievietes un vīrieši esot no
atšķirīgām planētām, tiem būtu
jādzīvo atsevišķi, jo viens otram
liekamies nesaprotami, bet tomēr
par laimi dzīvojam kopā. Savādāk
jau pasaule sen būtu gājusi bojā,
dzīve būtu neinteresanta un
vienmuļa.
Mīļie vīrieši, ja sievietes par
jums pasmejas, neņemiet ļaunāsmiedamās par jums, viņas
reizē smejas arī pašas par sevi!
Jau desmito gadu Briežuciemā
Vīriešu dienā visi smejamies kopā
un neviens nav apvainojies, ja

jau pasākums tik ilgi ir noturējies
un kopā sasauc kuplu dalībnieku
skatītāju pulku. Šogad vīriešus
sveikt bija ieradušies kultūras
ļaudis no Tilžas, Baltinavas,
Krišjāņiem, Bērzpils, Medņevas,
arī savējie – Briežuciema ‘’Sipiņi”,
etnogrāfiskais
ansamblis
un
‘’Pāra ‘’ dejotāji. Protams, arī
Krapaču Ļuce. Līdz rītam kuplais apmeklētāju pulks dejoja
muzikanta Zinta Krakopa vadībā.
Tiksimies arī nākošgad Vīriešu
dienā Briežuciemā, iespējams, ka
savādākā pasākumā, bet vīrieši
bez svētkiem nepaliks!
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Balvu pilsēta
29.novembrī plkst.19.00 Komēdija „Balkona ragneši” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Lomās Nacionālā un
Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā LS 3.00, 4,00 5.00/EUR 4.27, 5.69,
7.11.
Izstādes
Balvu novada muzejā:
Izstāde par Latviojas armijas brigādes ģenerāli Valdi Matīsu
Nikolaja Gorkina pasteļu izstāde ATGRIEŠANĀS
• V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā
izstādē un dod iespēju apskatīt, gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu, un vēl daudz ko
citu, tikpat aizraujošu. ...
• Izstāde ”Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Mums jau vairāk kā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas
• Tautas tērpu izstāde „Pērle mūsu pulciņā”
• Izstāde ” Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Fotoizstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Balvu Mākslas skolas 2013.gada absolventu diplomdarbu izstāde
Balvu Centrālajā bibliotēkā:
• Izstāde „Vīrieša Skats. Vīrietis senajās fotogrāfijās”.
Bērzpils pagasts
23.novembrī Atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem.
Bērzpils Saieta namā.
23.novembrī plkat.13.00 Atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem Bērzpils Saieta namā.
Kubulu pagasts
30.novembrī Ansambļa „Vakarblāzma” 5 gadu jubilejas pasākums Kubulu Kultūras namā.
Tilžas pagasts
22.novembrī plkst.20.00 Pagasta pašdarbnieku balle Tilžas Kultūras namā.
Vīksnas pagasts
30.novembrī plkst.22.00 Balle. Spēlē Zintis Krakops
6.decembrī plkst.19.00 Vīksnas tautas namā Baltinavas dramatiskā kolektīva izrāde Danskovītes luga Tavas
meitas. Biļešu iepriekšpārdošana.

SIA ZAAO – 15 gadi
Trešdien,
20.novembrī
aprit 15 gadi kopš atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmuma
SIA ZAAO (ZAAO) darbības
uzsākšanas.
Jau no ZAAO dibināšanas
brīža
daudz
domāts
un
strādāts pie kvalitatīvas atkritumu
apsaimniekošanas
nodrošināšanas un klientiem ērtas
apkalpošanas sistēmas izveides
reģionā.
1998.gadā
81
reģiona
pašvaldībām vienojoties tika
izveidota Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija, gadu gaitā attīstīta

BALVU NOVADA ZIŅAS
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000703136
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ne tikai sadzīves, bet arī šķiroto
atkritumu savākšanas sistēma,
rūpējoties par vidi, cenšoties
noglabāt pēc iespējas mazāk
atkritumu, meklējot veidus, kā
nodot vairākus atkritumu veidus
otrreizējai pārstrādei.
Klientu serviss nepārtraukti
tiek uzlabots, ir izveidota elektroniska
norēķinu
sistēma
internetā, piedāvāts SMS pakalpojums, no 1.decembra darbu uzsāks zvanu centrs. Klientu
ērtībai šobrīd jau lielākā daļa
reģionālo biroju apvienoti ar EKO
laukumiem, lai klienti atbildes uz
saviem jautājumiem
saņemtu

tuvāk mājai un sev izdevīgā laikā.
Būtisks veikums ir 2004.
gadā izveidotais cieto atkritumu
savākšanas poligons „Daibe”,
kurš būtībā nodrošina moderna
atkritumu
apsaimniekošanas
centra darbību, ietverot ne tikai atkritumu sagatavošanu un
apstrādi pirms noglabāšanas, bet
arī otrreiz izmantojamu materiālu
sagatavošanu pārstrādei, bioloģiski
noārdāmu
atkritumu
kompostēšanu,
infiltrāta
un
biogāzes
apsaimniekošanu,
elektroenerģijas ražošanu, kā arī
sertificētas vides izglītības programmas realizēšanu.

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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