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1. (94.) numurs

Balvu novada pašvaldība saņem LBAS balvu „Sadarbības partneris 2013”
Latviešu
biedrības
namā
9.janvārī
Latvijas
Brīvo
arodbiedrību savienības rīkotajā
pasākumā „Sadarbības partneris” Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva saņēma
balvu „Sadarbības partneris 2013”
un Atzinības rakstu par sekmīgu
sadarbību ar arodbiedrību un
sociālā dialoga stiprināšanu.
Balvu novada pašvaldībai balva piešķirta par aktīvu sadarbību
ar Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrību (LIZDA), kura atzinīgi novērtējusi

ieguldījumu izglītības iestāžu
renovācijā un vides sakārtošanā,
īpaši
uzverot
skolēniem
nodrošinātās
brīvpusdienas,
mācību materiālus un transportu.
Tāpat Balvu novadā ik gadu tiek
godināti skolēni, kuri mācību
darbā un valsts olimpiādēs guvuši
panākumus, tiek rīkoti pasākumi –
„Gada skolotājs”, „Sporta laureāts”
u.c.
Arodbiedrība
novērtē
koplīgumu ieviešanu pašvaldībā
un tās iestādēs.
„Ir liels gandarījums, ka Balvu novada vārds izskan ārpus tā

robežām. Vienmēr esmu lepojusies ar mūsu novada izglītības
sistēmu un tajā strādājošajiem.
Protams, vienmēr ir kurp tiekties un ir lietas, kas jāsakārto, bet
paveikts ir ļoti daudz un ir prieks, ka
to novērtē,” saka balvas saņēmēja
Balvu novada pašvaldības izpilddirektore I.Kaļva.
Balvu novada pašvaldību balvai „Sadarbības partneris 2013”
pieteica LIZDA Balvu starpnovadu
arodbiedrība, kuras vadītāja ir
Olga Markova.

Vīksnas pagastā sumina simtgadnieku Paldies akcijas “Atver sirdi”
Nikolaju Jakovļevu
dalībniekiem!
Pirms pāris dienām janvāra
sākumā tika sveikts jaunākais Balvu novada iedzīvotājs, kurš dzimis
2014.gadā, bet 10.janvārī Balvu
novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis sveica vienu no
novada vecākajiem iedzīvotājiem
– Nikolaju Jakovļevu, kurš
9.janvārī nosvinēja savu 100.
dzimšanas dienu. Sveicēju vidū
bija arī Vīksnas pagasta pārvaldes
vadītāja Gunta Raibekaze, jubilāra
ģimene, kaimiņi un draugi.
Nikolajs audzis 5 bērnu
ģimenē, kur bijis jaunākais
bērns, visu savu mūžu nodzīvojis
Vīksnas pagastā. Viņš ir strādājis
dzelzceļa stacijā, kas nebūt nav
bijis viegli. Brīvajā laikā aizrāvies ar
medībām. Jubilāra sieva mūžībā
aizgājusi pirms 36 gadiem, vīra
paspārnē atstājot meitu un dēlu, 4
mazbērnus, 4 mazmazbērnus, nu
jau arī mazmazmazdēlu.
Nikolajs savā mūžā piedzīvojis
daudz, par to viņš stāsta arī savai

ģimenei un draugiem. Jubilāra
kaimiņi un draugi atklāj, ka
Nikolajs esot bijis sportisks - līdz
pat 95 gadu vecumam braucis ar

velosipēdu, vingrojis, arī slimojis
ir ļoti reti. Iespējams, ka tas ir viņa
ilgdzīvošanas noslēpums.

Pulkstenis katrā mājā ir
iezvanījis Jauno gadu, katrs mēs
kā piesardzīgais rūķis gribējām
ieķerties pulksteņa rādītājā, lai
pagarinātu aizejošo gadu par
kādu minūti.
Mēs, pieaugušie, ar sirds
gudrību un labiem darbiem
esam vairojuši savas cilvēciskās
un dievišķās īpašības - mīlestību,
prieku, mieru, labestību, laipnību.
Bērniem, kuri saņēma no
Ziemassvētku
vecīša
rokām
negaidītus pārsteigumus, noteikti
negribējās šķirties no gada, kurš
devis ticību un pārsteidzis mazās
sirsniņas.
Noslēgusies Balvu novada
Bāriņtiesas un Latvijas Sarkanā
Krusta jau 9 gadu garumā rīkotā
labdarības akcija “Atver sirdi”.
Sagādātās dāvanas Ziemassvētku
vecītis nogādāja 51 bērnam Balvu
novadā, kuriem liktenis paņēmis
kādu no vecākiem.
Paldies cilvēkiem, ar kuru
palīdzību,
sirds
mīlestību,
nesavtību un atbalstu mēs
varējām sagādāt dāvanas – Līgas
Penneres, Solvitas Porietes, Solvitas Avotiņas, Valērija Borisova,

Ritas Borisovas, Kristīnes Borisovas, Gundara Puka, Māra Korlaša,
Tāļa Korlaša, Andra Kazinovska, Raimonda Bordāna, Ilmāra
Mežala, Reiņa Zeiliša, Irēnas
Zelčas, Edītes Gorkinas, Ingūnas
Andersones, Maijas Oplucānes,
Ērikas
Mūrnieces,
Marutas
Tabūnes, Olgas Siņicas, Irēnas
Božas ģimenēm, kā arī Skaidrītei
Bērziņai, Emīlijai Sarkanei, Edītei
Jēgerei, Zinaidai Loginai, Vijai
Cibulei, Igoram Guščam, Edvīnam
Ķeģim, Intaram Ozolam.
Paldies sakām SEB bankai,
Būvvaldes,
Valsts
probācijas
dienesta
Balvu
teritoriālās
struktūrvienības
darbiniekiem,
rokdarbnieču klubam ”Mežģis”.
Lai Jūsu dzīves ceļš ved uz
laimi, mīlestību un pārticību! Lai
katra diena ir skaistāka un garā
pilnīgāka!
Lai
bērniem
sagādātais
pārsteiguma prieks un mirdzums
viņu acīs dod spēku un iedvesmu
Jūsu ikdienas veiksmēm!
Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa

Par aktuālāko novadā- valsts iestāžu vadītāju skatījumā
Pirmdien
Balvu
novada
pašvaldībā uz tikšanos pulcējās
novada Valsts iestāžu vadītāji.
Tā bija kārtējā tikšanās, lai
apmainītos ar informāciju un izteiktu viedokļus par aktuālāko.
Sarunu vadīja Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Dimitrijevs. Viņš
informēja par pašvaldības darbā
aktuālāko – projektu realizēšanu,
budžeta pieņemšanu, sadarbību
ar citām valstīm un citu.
N.Dimitrijevs aicināja uz domu
apmaiņu par svarīgāko katras
iestādes darbībā.
Juris
Ragovskis,
Valsts
probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības vadītājs,
stāstot par paveikto iepriekšējā

gadā, uzsvēra, ka sadarbojoties
ar pašvaldībām, sabiedriskām un
reliģiskām organizācijām, sekmīgi
tiek organizēts sabiedriskais un
piespiedu darbs. Viņš informēja,
ka uz gada beigām valstī sāks darboties projekts par elektronisko
uzraudzību.
Sandra Kindzule, Nodarbinātības Valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāja, stāstot par
bezdarbniekiem, minēja, ka to
skaists Balvu novadā pašlaik,
salīdzinot
ar
iepriekšējo
gadu, ir par 230 mazāks, taču
kopumā bezdarba līmenis ir
līdzīgs – apmēram 2500 cilvēki.
Šogad aktuālākais – bezdarbnieku profilēšana un darbs ar
jauniešiem.

Janīna Pužule
Valsts
ieņēmumu dienesta Latgales
reģionālās iestādes Balvu nodaļas
vadītāja pastāstīja par VID iestāžu
darba pārstrukturēšanu. Viņa arī
informēja, ka PVN atskaites un
deklarācijas tagad tiek savāktas tikai elektroniskā formātā.
Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes
veterinārā
inspektore
Sandra Vanaga atzina, ka dienesta
darbības lokā šogad, tāpat kā
pērn, ir uzdevums lokalizēt un
novērst cūku mēri.
Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienesta
Latgales
reģiona brigādes Balvu daļas
komandieris
Guntis
Magone uzsvēra, ka ugunsgrēku

un glābšanas darbu skaits ir
samazinājies, pozitīvs ir fakts, ka
pērn Balvu novadā ugunsgrēkos
nav neviena bojā gājušā.
Austrumvidzemes Lauku attīstības biroja Balvos vadītājs Ivars
Logins aktualizēja jautājumus
par ES struktūrfondiem un citiem
ar lauksaimniecību saistītiem
jautājumiem.
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības pārstāve Eva Smirnova
stāstīja, ka ievērojami
uzlabojusies slimnīcas finansiālā
situācija, īstenoti vairāki telpu
renovācijas projekti.
Valsts
policijas
Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
kārtības
policijas
nodaļas
priekšniece
Rita
Kravale

aktualizēja problēmu sakarā ar
atskurbtuves trūkumu Balvos.
Viņa sacīja, ka aktuālākie noziegumi ir vardarbība, kas saistīta
ar alkoholismu, zādzības (meži
un krāsainie metāli), krāpniecība
(datu izkrāpšana).
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļas
pārstāvis
Uldis
Matisāns
informēja, ka ceļu uzturēšanas
sistēma mainās, tagad „Latvijas Autoceļu uzturētājs” slēdz
tiešos līgumus ar ministriju.
Nepieciešamības gadījumā var
zvanīt 29262367.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Par novada interesēm

Gada nogalē Domes sēdē apstiprinājām Balvu novada pašvaldības
šī gada budžetu – tas skaitļu valodā būtiski neatšķiras no iepriekšējā
gada dokumenta un tā veidošanas principi ir tādi pat kā iepriekš. Šāds
novada budžeta plānošanas princips sevi ir attaisnojis. Tas nozīmē,
ka vispirms tiek sadalīti līdzekļi visām nepieciešamajām vajadzībām,
nosakot tos minimālajā apmērā. Līdz ar to budžeta iestādes var rimti
plānot savu darbu un darīt to bez nevajadzīgiem stresiem. Zināma daļa
budžeta līdzekļu paliek rezervē. Esam pārliecinājušies, ka notiekošo,
tanī skaitā ekonomiskos procesus, ne pašvaldībā, ne valstī nevaram
prognozēt. Ja gada ietvaros ir negaidīti pavērsieni, negaidīti valdības
lēmumi, tad mēs, šādi plānojot budžetu, esam atstājuši sev manevru
iespējas. Tā varam sekmīgi darboties arī dažādu projektu īstenošanā,
novadā racionāli varam izmantot līdzekļus attīstībai, varam izvērtēt, kam
visvairāk nepieciešami līdzekļu, kur to izlietojums būs visracionālākais.
Kā zināms, novadu pašvaldību attīstību nosakām ne jau tikai paši,
tā atkarīga no valsts politikas. Pašlaik mazajām un vidējām pašvaldībām
īpaši svarīgi, lai valdība daudz vairāk domātu par reģionu līdzsvarotu
attīstību. Lai panāktu novadu attīstību, attīstītu uzņēmējdarbību, ieviestu jaunas tehnoloģijas un celtu jaunus uzņēmumus, efektīvāk izmantotu
vietējos, piemēram, koksnes resursus, novadus valstī nedrīkst atstāt
pabērna lomā. Negatīvās sekas ir arī iedzīvotāju aizplūšana uz lielajiem
centriem un ārzemēm.
Arī tagad, kad tiek sastādīta jaunā valdība, ir svarīgi, lai tā spētu
paskatīties uz lauku pusi un lai tā redz ne tikai laukus ap Rīgu. Latvijā
attīstībai ir jābūt vienmērīgai pa visu valsti, nepareizi ir likt uzsvaru uz
modeli 9+21. Par to nesen paudu savu viedokli publikācijā laikrakstā
“Diena”.
Esmu Pašvaldību savienības valdes loceklis. Tas man dod iespēju
uzzināt aktuālāko valstī, izteikt savu viedokli un pārstāvēt pašvaldību
viedokli dažādos jautājumos, risinot tos gan valdībā, gan Saeimā. Mūsu
novada aktualizētajā Attīstības stratēģijā akcentējām nepieciešamību
Balvus attīstīt kā Ziemeļlatgales attīstības centru. Tā ir nebijusi iespēja
attīstīt Balvus kā trešo centru Latgalē – līdzās Daugavpilij un Rēzeknei.
Novada un Latgales intereses kopumā sakrīt .To izjūtu arī vadot Latgales
attīstības padomi. Šo pienākumu man ir uzticējuši Latgales pašvaldību
vadītāji. Mūsu novada attīstības jautājumus man palīdz risināt iespēja, ko
dod Eiroreģions „Pleskava – Livonija”, kur esmu Latvijas puses prezidents.

Esi aktīvs!
Ieskaties www.labiedarbi.lv un atbalsti projektu
"Radioelektronikas pulciņš "Jaunrade""
Balvu bērnu un jauniešu centrā balsojot pats un
aicinot citus. Nobalsot var caur:
inbox.lv
draugiem.lv
labiedarbi.lv
No 2014. gada janvāra Balvu bērnu un jauniešu centrā
būs iespēja darboties pulciņā un apgūt:
*Elektronikas, elektrotehnikas pamatus, pašiem skaitot,
rēķinot, lodējot dažādas darbības shēmas.
*Programmēšanas pamatus, kā arī ar saviem izstrādājumiem
piedalīties robotikas sacensībās.
*Auto, kuģu, raķešu un lidmodelisma pamatus, caur tiem
dziļāk izprotot dažadus fizikālus procesus.

Sīkāka informācija:
26758041 Edgars
edgars.darznieks@gmail.com

19.decembra
Domes sēde
Balvu Domes Ārkārtas sēde
notika
2013.gada 19.decembrī,
sēdi vadīja Andris Kazinovskis, domes priekšsēdētājs. Tajā
piedalījās deputāti Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs,
Egons Salmanis, Aivars Kindzuls,
Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs
Usins un Ināra Ņikuļina.
Pieņem budžetu
Deputāti lēma par Balvu
novada pašvaldības saistošo
noteikumu „Par Balvu novada
pašvaldības
2014.gada
budžetu”” pieņemšanu. Par sagatavoto lēmuma projektu sīkāk
paskaidroja finansiste O.Siņica,
uzsverot, ka lēmumprojekts ir
izskatīts 19.decembra Sociālās
un veselības aprūpes jautājumu
komitejas, Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides
komitejas un Finanšu komitejas
apvienotās ārkārtas sēdē, kur tika
viss detalizēti pārrunāts.Sēdes
vadītājs A.Kazinovskis uzsvēra,
ka Balvu novada pašvaldības
2014.gada budžets ir līdzīgs kā
iepriekšējā gada budžets. Algu
paaugstinājums skar tos darbiniekus, kuriem ir noteikta
minimālā alga, jo valstī tiek
paaugstināts minimālās algas
apmērs. Sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldības 2014.gada
budžetu.
Izmaiņas algās
Par Balvu novada pašvaldības
iestāžu
vadītāju
mēnešalgu
noteikšanu lēma sakarā ar pāreju
uz eiro.

Deputātam Jurim Boldānam –
jauns amats
Sēdes vadītājs A.Kazinovskis
sakarā ar to, ka izveidots
Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietnieka sociālajos un ārējo sakaru
jautājumos amats, ierosināja
izvirzīt kandidātus šim amatam.
Deputāts D.Usins par kandidātu
Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietnieka sociālajos un ārējo sakaru
jautājumos
amatam
izvirzīja
deputātu Juri Boldānu. Sēdē
ievēlēja deputātu Juri Boldānu
par Balvu novada pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietnieku sociālajos un ārējo sakaru
jautājumos ar 2014.gada 1.janvāri.
Par Starptautiskās sadarbības
komisijas ievēlēšanu
Deputāti ievēlēja Balvu novada pašvaldības Starptautiskās
sadarbības komisiju šādā sastāvā:
Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Inta
Kaļva, Juris Annuškāns un Natālija
Višņevska.
Par apstiprināšanu amatos
Sēdē atkārtoti apstiprināja
Uldi Sprudzānu Balvu novada
pašvaldības aģentūras „San-tex”
direktora amatā uz 5 gadiem ar
2014.gada 5.janvāri.
Deputāti
atbrīvoja
Irēnu
Semjonovu no Balvu novada
Bāriņtiesas locekļa amata ar 2014.
gada 3.janvāri (pēdējā darba
diena) pēc pašas vēlēšanās un
ievēlēja Gaļinu Daščenko par
Balvu novada Bāriņtiesas locekli
uz pieciem gadiem Kubulu pagasta administratīvajā teritorijā ar
2014.gada 10.janvāri.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par četru personu ievietošanu ilgstošas sociālās

aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
Saimnieciskie jautājumi
Sēdē analizēja un akceptēja
jautājumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanu, lēma par licences
izsniegšanu pārvadājumiem ar
vieglo taksometru, par nekustamā
īpašuma Baznīcas ielā 18A Balvos
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu, par zemes
nomas līguma izbeigšanu un par
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa
noteikšanu
zemes
vienībām.
Dalība projektā
Deputāti piekrita dalībai
Eiropas
Ekonomiskās
Zonas
finanšu instrumenta programmas
„Kultūras un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunošana”
neliela apjoma grantu shēmas
projektu
konkursā
„Kultūras
apmaiņa” un līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Roku
Rokā” un izlēma projekta atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu 5% apmērā jeb
EUR 3984.85 (trīs tūkstoši deviņi
simti astoņdesmit četri euro un
85 centi) no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
Izpilddirektores
darba
pārskats
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva sniedza
pārskatu par administrācijas un
pašvaldības iestāžu darbu 2013.
gada 2.pusgadā.

Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.

Balvu Valsts ģimnāzija – trešā labākā valstī skolu
reitingā izaugsmes ziņā

Latvijas skolās kopš 1935. gada
ir iedibināta akcija «Draudzīgais
aicinājums». «Draudzīgais aicinājums» ir nacionāla ideja.
Pagājušajā mācību gadā DA
skolu reitinga mērķis bija izveidot objektīvu skolu, kurās
realizē vidējo izglītību, vērtējumu
pēc
centralizēto
eksāmenu
rezultātiem.
Skolas
vērtēja
četrās nominācijās, atbilstoši to
objektīvajām iespējām:
- Ģimnāzijas (tajā skaitā arī
valsts ģimnāzijas, liceji);
- Pilsētu vidusskolas;
- Lauku vidusskolas;
- Specializētās skolas (tehnikumi, arodvidusskolas, mūzikas

skolas, vakara vidusskolas u.c.).
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
kolektīvs lepojas ar Draudzīgā
Aicinājuma
skolu
reitinga
rezultātiem, jo nominēto skolu
grupā, apsteidzot tikai Rīgas Valsts ģimnāzijas un Siguldas Valsts
ģimnāziju, ierindojās 6.vietā
(no 56 skolām). Ģimnāzijas tika
vērtētas arī lielo pilsētu un pilsētu
ģimnāziju grupā. Šajā reitingā,
apkopojot
sasniegumus
visos centralizētajos eksāmenos,
nominēto skolu vidū Balvu Valsts
ģimnāzija ir ieguvusi godpilno
2.vietu pilsētu ģimnāziju grupā
aiz Siguldas Valsts ģimnāzijas. Līdz
šim augstākais sasniegums mūsu

skolai bija 2010./2011.mācību
gadā – 7.vieta.
Reitingā tiek atspoguļota arī
skolu izaugsme. Šajā rādītājā
visaugstākā izaugsme ir Rīgas
Centra krievu privātģimnāzijai un
Rīgas Centra ģimnāzijai, bet 3.vieta – Balvu Valsts ģimnāzijai.
Sasniegumi ir apliecinājums
kvalitatīvam mācību procesam
skolā.
Pateicība
skolēniem,
skolotājiem, vecākiem un Balvu
novada Domei par atbalstu, jo
sasniegumi ir kopdarba rezultāts.
Plašāka informācija: http://
www.konkurss.lv/da_eks/index.
php?g=2013&b=0

Balvu novads – iespējams viena no zaļākajām
pašvaldībām Eiropā
2012.gada beigās Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis parakstīja Pilsētu
mēru paktu. Pilsētu mēru pakta
kustības dalībnieki savās teritorijās
brīvprātīgi apņemas palielināt
energoefektivitāti un izmantot atjaunojamos enerģijas resursus, kā
rezultātā tiecoties sasniegt mērķi
– samazināt CO2 izmešus par
20% līdz 2020.gadam. Šī kustība
Eiropā aizsākusies 2008.gadā
un strauji ieguvusi popularitāti.
Tagad kustībai pievienojušās
jau 5094 pašvaldības no visas
pasaules. Pagājušā gadā Balvu
novada pašvaldības speciālisti,
sadarbojoties ar Latvijas Vides
investīciju fondu, aktīvi strādāja
pie datu apkopošanas un analīzes
siltumapgādes, elektroenerģijas

un transporta jomās. Kā rezultātā
ir izstrādāts Balvu novada
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības
plāns
2014.–
2020.gadam.
Salīdzinot ar citām pašvaldībām
mūsu pašvaldība ir zaļi domājoša.
Mērķtiecīgas rīcības rezultātā
jau tagad esam sasnieguši
gandrīz 100% alternatīvo resursu izmantošanu siltumapgādē.
Lielākais CO2 izmešu apjoms
novadā tiek radīts elektroenerģijas
un transporta sektoros. Bet arī to
ir iespējams samazināt, rīkojoties
mērķtiecīgi un gudri. Kopā ar
enerģētikas jomas ekspertiem

plānā ir iestrādātas konkrētas
rīcības, kas ļaus mums sasniegt
izvirzīto mērķi – samazināt CO2
izmešus par 20% līdz 2020.gadam. Ar plānu var iepazīties Balvu
novada pašvaldības mājas lapā.
Aicinām
ikvienu
novada
iedzīvotāju domāt par vidi, kurā
dzīvojam. Tas nav tik grūti, dzīvot
un atpūsties videi draudzīgi nebrauc, bet ej kājām, sašķiro
atkritumus, pirms izmet, taupi
enerģiju, nosiltinot māju, vai
vienkārši iestādi koku, sakop
mežu... Iespēju tiešām ir daudz.
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Veiktie darbi dzīvojamo māju apsaimniekošanā
Pirms
gada
uzsākot
2013.gadu,
dzīvojamo
māju
pārvaldnieki bija apņēmības
pilni un noskaņoti uz lieliem darbiem. Iespējams, ka tas saistīts ir
iespējamo būvniecības izmaksu
pieaugumu 2014.gadā ieviešot
EUR, bet varbūt mēs neprotam
mierīgi sēdēt un gausties par dzīvi.
Māju pārvaldnieki iesniedza
nepieciešamos dokumentus t.i.
kopsapulces lēmumus ar nodomu veikt dzīvojamo māju
jumtu nomaiņu un citus ar mājas
apsaimniekošanu saistītus darbus.
Lielākā daļa māju Latvijā t.sk. arī
Balvos ir nosegtas ar savu laiku
nokalpojušām
azbestcementa
viļņotām loksnēm. Šīs loksnes it
kā ir, bet faktiski vairs neveic savas funkcijas. Kondensāts caur
mikroplaisām pil uz pārsegumu
un pamazām bojā apakšējo stāvu
dzīvokļus.
Lai samazinātu jumtu nomaiņu
izmaksas, pavasarī tika veikts iepirkums šķiedru-cementa viļņoto
lokšņu un nepieciešamo skrūvju
iegādei. Tiesības to piegādei ieguva SIA „Dako” par kopējo summu
4300.20 Ls.
2013.gada vasarā tika veikta
pilna jumta seguma nomaiņa
uz šķiedru - cementa viļņotām
loksnēm sekojošās mājās:
1. Partizānu ielā 21A t.sk. latojuma nomaiņa, to antiseptizēšana,

bojāto
spāru
nomaiņa,
ventilācijas kanālu pārbūve, lietus notekūdeņu sistēmas izbūve
(18678.74 Ls);
2. Raiņa ielā 54 (4984.84 Ls);
3. Tirgus ielā 1 t.sk. latojuma
nomaiņa,
to
antiseptizēšana,
ventilācijas kanālu atjaunošana ar
silikātķieģeļiem, lietus notekūdeņu
sistēmas izbūve (10803.70 Ls);
4. Tirgus ielā 1A
t.sk.
skursteņu atjaunošana ar dūmvadu ķieģeļiem, visa jumta
koka konstrukciju un latojuma
nomaiņa, to antiseptizēšana, lietus notekūdeņu sistēmas izbūve
(10078.05 Ls);
Vidzemes ielā 24 tika veikta jumta seguma izbūve no
ruberoīda Bipol XL materiāliem,
ventilācijas kanālu atjaunošana,
siltumtrases izolācijas nomaiņa,
betona apmales ap ēku izbūve
par kopējo summu 20879.69 Ls.
Daļēja jumta seguma atjaunošana tika veikta, mājām Ezera
ielā 18, Dārza ielā 8 (1772.65 Ls)
un Dārza ielā 10 (1205.33 Ls). Ezera
ielā 18 vēl tika veikta sienu ārējo
šuvju hermetizācija, jumta remonts, pagrabstāva logu nomaiņa
par kopējo summu 3081.45 Ls.
Lietus noteksistēmu nomaiņa
tika veikta Bērzpils ielā 8.
Ventilācijas
kanālu
un
skursteņu atjaunošana tika veikta Bērzpils ielā 8 (1894.96 Ls),

Bērzpils ielā 50, Brīvības ielā 68,
Dārza ielā 23, Draudzības ielā 4,
Teātra ielā 1 (1147.00 Ls), Teātra
ielā 14 (2064.47 Ls), Vidzemes ielā
22. Vidzemes ielā 22 papildus tika
veikta bēniņu stāva siltināšana ar
beramo akmens vati. Kopējā visu
darbu summa sastāda 4950.83 Ls.
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts tika veikts Bērzpils ielā 14.
Ieejas durvju nomaiņa tika
veikta Pilsoņu ielā 23 un Ezera ielā
40, kur papildus vēl tika veikta pagraba telpu logu nomaiņa, betona
apmales izbūve, ieejas sensora
apgaismes ķermeņu montāža par
kopējo summu 6971.51 Ls.
Paneļu māju šuvju rekonstrukcija tika veikta Ezera ielā 16
(1628.35 Ls), Ezera ielā 28 (707.14
Ls) un Tautas ielā 2 ( 5751.69 Ls).
Ieeju un kāpņu laukumu apgaismojuma izbūve tika veikta:
Baznīcas ielā 7, Ezera ielā 40 un
Vidzemes ielā 1. Pagrabstāva apgaismojuma atjaunošana Raiņa
ielā 48A.
Esošo pasta kastīšu nomaiņa
uz jauniem Brīvības ielā 59A,
Bērzpils ielā 14 un Raiņa ielā 48A.
Betona apmaļu ap mājām
izbūve Ezera ielā 40, Vidzemes
ielā 20 un Vidzemes ielā 24.
Trotuāra bruģa izbūve veikta
Brīvības ielā 59A, Ezera ielas 16 un
18 koplietošanas posmā.
Pagalmu iebraucamo ceļu

atjaunošana tika veikta Baznīcas
14, Brīvības 73, Pilsoņu 23 un Miera 15.
Automašīnu
stāvlaukuma
izbūve veikta Ezera ielā 18.
Sīkākam visu paveikto darbu
sarakstam ar izmaksām jābūt uz
katras mājas informācijas dēļa,
kuru uzlikšanu jānodrošina mājas
pārvaldniekam.
Kopumā māju apsaimniekošanā remontdarbu veikšanai
šogad tika izlietoti 221 908.93 Ls.
Lai nodrošinātu nepieciešamo
naudas
līdzekļu
uzkrājumu,
dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies
par apsaimniekošanas maksas

paaugstināšanu. Tā, piem., lielākas
maksas uz šodienu ir Bērzpils ielā
12 – 0.50 Ls/m2, Partizānu ielā 21A
– 0.40 Ls/m2, Bērzpils ielā 6 – 0.35
Ls/m2, Baznīcas ielā 14 – 0.35 Ls/
m2, Brīvības ielā 64 – 0.35 Ls/m2,
Tirgus ielā 1A – 0.35 Ls/m2 u.c.
Paldies visiem māju pārvaldniekiem par aktīvu līdzdalību savas
mājas un pilsētas tēla veidošanā
un ceram, ka arī nākošajā gadā
mūsu aktivitāte nesamazināsies.
U.Sprudzāns,
Balvu novada p/a „SAN-TEX”
direktors

Partizānu iela 21A. Ventilācijas kanālu un jumta seguma izbūve

Notiek NVO anketēšana, un tiek publicēta 1.daļa Pētījumam par
nevalstiskā sektora darbību Balvu novadā

2013.gada 16.novembrī Balvu
muižā - Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu attīstības centrā
-biedrība
„Radošās
Idejas”
organizēja informatīvo semināru
Balvu novada nevalstiskajām
organizācijām (NVO) un jebkuram citam interesantam.
Semināra
pirmajā
daļā
biedrības „Radošās Idejas” valdes
priekšsēdētāja Sanita Putniņa
iepazīstināja visus dalībniekus ar
biedrību, tās darbības mērķiem,
aktivitātēm, pieredzi un šobrīd
īstenojamajiem
projektiem,
kā arī, lai celtu Balvu NVO
pašvērtējumu un atpazīstamību,
aicināja uz sadarbības līguma
parakstīšanu starp Balvu novada NVO sadarabībai gan Balvu
vietējā līmenī, gan nacionālā un
starptautiskā līmenī.
Reģionālās attīstības eksperte Alise Vītola informēja par
NVO tīklošanās iespējām un
vajadzībām Balvu novadā, NVO
un iedzīvotāju iespējām aizstāvēt
savas idejas un piedalīties
vietējo un nacionālo lēmumu
pieņemšanas procesos, kā arī par

NVO aktualitātēm un projektu
iespējām 2014.-2020.gadā.
Semināra otrajā daļā inovāciju
eksperte Vita Brakovska ar praktisku piemēru palīdzību pierādīja,
ka katra organizācija var būt
radoša, var radīt konkurētspējīgu
produktu, pakalpojumu vai ideju. Semināra dalībniekiem tika
piedāvāta iespēja atklāt savu
radošo potenciālu, izmantojot
visdažādākos interaktīvos rīkus.
Semināra laikā un vēl šobrīd
Biedrība „Radošās Idejas” veic
NVO pārstāvju anketēšanu, lai
apzinātu Balvu novada NVO
vajadzības. Ir uzsākts pētījums
par Balvu novada nevalstiskā
sektora darbību un iespējām
tā pilnveidošanai. 2013.gadā
esam veikuši publiski pieejamās
informācijas analīzi, apzinot Balvu
novada nevalstisko organizāciju
skaitu un darbības jomas, kā arī
veikuši salīdzinājumu ar Latvijas
un reģiona vidējiem rādītājiem.
Dati liecina, ka Balvu novadā darbojas gandrīz 100 nevalstiskās
organizācijas, no kurām vairāk kā
puse reģistrētas Balvu pilsētā. Pa-

gastu konkurencē, skatot nevalstisko organizāciju skaitu uz 1000
iedzīvotājiem, līderi ir Lazdulejas
un Bērzkalnes pagasti. Biedrību
statūti liecina, ka visvairāk novadā
reģistrētas biedrības tādās jomās
kā jaunatnes lietas, sports un
sociālā iekļaušana, darbojas arī
nozīmīgs skaits mednieku un
makšķernieku biedrību.
Biedrība
„Radošās
Idejas” aicina novada biedrības
piedalīties anketēšanā, sniedzot savu viedokli par nevalstiskā
sektora vajadzībām, aizpildot
anketu elektroniski, atverot saiti:
https://docs.google.com/
forms/d/1KZSP5-PIKmPWqajj47ieB30ROtrBJWFSplxt6ICbTbU/viewform
2014.gadā turpināsim pētījumu,
apkopojot
2013.gada
nogalē uzsāktās NVO anketēšanas rezultātus, lai iegūtu
informāciju par pieejamajiem un
iztrūkstošajiem NVO pakalpojumiem, pasākumiem un aktivitātēm, kā arī apzinātu novada NVO
vajadzības. Lai veicinātu Balvu novada NVO sektora attīstību, snieg-

sim priekšlikumus reaģēšanas
mehānismu izveidei un nozares attīstības modeļa izstrādei
saskaņā ar Balvu novada attīstības
plānošanas dokumentiem.
Aicinām
iepazīties
ar
līdzšinējiem pētījuma rezultātiem.
Ja Jums rodas ieteikumi pētījuma
turpināšanai 2014.gadā, aicinām
sazināties ar Sanitu Putniņu, tel.
28316943, epasts: sanita@creativeideas.lv.
Biedrība
„Radošās
Idejas” pateicas visiem semināra
dalībniekiem un tiem, kas snieguši
atbildes uz anketas jautājumiem,
par atsaucību un vēl veiksmīgu
Jauno 2014.gadu.
Seminārs
tika
organizēts
un pētījums tiek veikts Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada
perioda
programmas
„NVO
fonds” apakšprogrammas „NVO
darbības atbalsta programma”

projekta „Biedrības „Radošās Idejas” institucionālās kapacitātes
stiprināšana un ilgtspējīga attīstība”
(projekta
līguma
Nr.:2012.
EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031)
ietvaros.
Projekta
programmas līdzfinansējuma apjoms ir
ne vairāk kā 90% no kopējām
attiecināmajām izmaksām un
biedrības finansējums ir ne mazāk
kā 10% no kopējām attiecināmām
izmaksām.
Projektu
finansiāli
atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija. 95% no programmas
līdzfinansējuma tiek piešķirti no
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un 5% no Latvijas
valsts budžeta.
Par programmu - programmu
„NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instruments un
Latvijas valsts. Vairāk informācijas
www.sif.lv un www.eeagrants.lv.

LOSP aicina parakstīties par iniciatīvu - Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem
Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP)
valdes priekšsēdētāja vietnieks
ES jautājumos, Armands Krauze
ir izveidojis iniciatīvu portālā
manabalss.lv - “LATVIJAS ZEME
LATVIJAS PILSOŅIEM”. Aicinām
visus, kuri nav vienaldzīgi par
mūsu
nacionālās
bagātības,
lauksaimniecības
un
meža
zemes
saglabāšanu
Latvijas
pilsoņu īpašumā, parakstīties par
iniciatīvu!
Balsot par iniciatīvu vari šeit:
http://manabalss.lv/i/625
Latvijas zeme ir vērtība, kuru,

acīmredzot nebijām novērtējuši,
jo pēdējo gadu laikā liela daļa
zemes ir nonākusi ārvalstu pilsoņu
īpašumā. Iniciatīva tika izveidota ar mērķi, lai Latvijas zemnieki netiktu nostādīti sliktākās
pozīcijās kā ārzemju. Piemēram,
mums ir grūti konkurēt ar cenu
un kredītresursu piesaistīšanu,
salīdzinot ar lielām dāņu, vāciešu
un citu veco ES valstu zemniekiem
piederošām saimniecībām. Šo
problēmu mēs izjūtam jau pašlaik
un pat ne tikai mazās un vidējās
saimniecības, bet arī daudzas
lielās lopkopības un piena noza-

res ražojošās saimniecības nespēj
pārsolīt ārzemnieku piedāvāto
cenu.
Armands
Krauze,
LOSP
valdes priekšsēdētāja vietnieks
ES jautājumos: „Saeimas deputāti
nevar pieņemt likumu, kas aizliedz pārdot lauksaimniecības un
meža zemi ārzemniekiem, jo tas
būs pretrunā ar Latvijas iestāšanās
līgumu
Eiropas
Savienībā.
Vienīgais risinājums ir tautas
nobalsošana, kurā Latvijas Republikas pilsoņu vairākums atbalstītu
aizliegumu ārzemniekiem iegādāties
lauksaimniecības
un

meža zemi. Eiropas Savienība
ir demokrātisks “veidojums” un
pilsoņu izteiktās vēlmēs ieklausās
un arī ņem vērā. Tā var nerēķināties
ar Latvijas politiķu iegribām, bet
nevar nerēķināties ar Latvijas tautas vēlmi. Jau pašlaik ir noteikts,
ka viens miljons ES iedzīvotāji
no septiņām dalībvalstīm var
ierosināt iniciatīvas par jebkuru
jomu, kas attiecas uz Eiropas
Komisijas kompetenci.”
Ja
mēs
klusēsim
un
nerīkosimies, nekas nemainīsies
savukārt, piemēram, ja Lietuva, kur jau veikta tautas

nobalsošana, Latvija un citas ES
valstis vēlēsies izskaust zemes
iztirgošanu ārzemniekiem, tad
ES vadītājiem būs jāieklausās
un jāatļauj dalībvalstīm ieviest
lauksaimniecības un meža zemes
tirdzniecības
ierobežojumus.
Saimniekot pašu zemē ir arī goda
jautājums – to, ko esam spējuši
nosargāt
gadsimtu
garumā,
neļausim atņemt miera laikos!
Neesi vienaldzīgs - Nāc un
nobalso - “LATVIJAS ZEME LATVIJAS PILSOŅIEM”
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Izstādes noslēgumā dāvana pilsētai

Noslēdzies mūsu novada fotokonkurss

No kreisās: Z.Logina, Z.Začeva, A.Kazinovskis, Z.Mežale, S.Pakalnīte

3.janvārī Ziemeļlatgales Biznesa centrā noslēdzās Balvu
novadnieka,
metālapstrādes
mākslinieka - kalēja Jāņa Ķeiseļa
izstāde.

Izstādes
noslēgumā,
kā
dāvanu savai pilsētai mākslinieks
pasniedza skaistu grilu lietošanai
dažādos pasākumos, kas atradīsies Balvu novada muzejā.

Balvu novada pašvaldības
izsludinātais fotokonkurss „Balvu novads caur fotoobjektīvu”
noslēdzies.
Izskatot iesniegtos darbu,
vērtēšanas komisija nepiešķīra
nevienu pirmo vietu, savukārt
lēma par divu 2.vietu piešķiršanu
– Zitai Mežalei un Sandrai
Pakalnītei. 3.vietu konkursā ieguva
Linda Rātfeldere. Savukārt Zinaida
Logina, Elīna Kaļva un Zane Začeva
ieguva balvas par piedalīšanos.
Iesniegtās
fotogrāfijas
ir
skatāmas izstādē Balvu novada
Domē.
Paldies
visiem
konkursa
dalībniekiem par atsaucību!

Zelta pāri satiekas gada nogalē

Sveic pirmo šogad dzimušo
Balvu novada mazuli
Balvu slimnīcas Dzemdību
nodaļā 2.janvāra pēcpusdienā
pasaulē nāca Rūdolfs, kurš ir pirmais 2014.gadā dzimušais Balvu
novada bērniņš.
6.janvārī Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Svetlana Romanovska apciemoja un sveica
mazuli un puisēna mammu Jolantu Loginu no Briežuciema pagasta,
kurai šis ir pirmais bērniņš.
Domes priekšsēdētājs jaunajam Balvu novada pilsonim
novēlēja augt stipram, veselam,
gudram un laimīgam. Savukārt
māmiņai vēlēja izturību, pacietību
un prieku ikdienā!

Daudz varam izdarīt paši

- Vai jūs jau sen strādājat šajā
darbā? Vaicāju Andrim Ķerģim, Balvu novada pašvaldības automobiļa
vadītājam.
- Liekas, ka nav jau tik daudz,
bet, ja paskaita – izrādās, ka no
40 darba gadiem man 36 jau ir
pagājuši darbā Balvos.
- Jūsu acu priekšā vai, pareizāk
sakot, darba mūžā, ir pagājis
samērā garš novada vēstures
posms. Kas raksturīgākais ir bijis,
kas palicis atmiņā?

- Piedzīvotas un pārdzīvotas
daudzas reorganizācijas, mainījušies priekšnieki, vietnieki, bet
mans darbs palicis tas pats. Sāku
strādāt 1977.gadā, Balvu rajona
izpildkomitejā
par
toreizējā
priekšsēdētāja J.Dūdas šoferi
un tā līdz šim laikam. Par visiem
priekšniekiem varu teikt tikai labu.
Katrs mēs esam īpašs, citādāks un
vispirms ir jāieskatās sevī, jāizvērtē
savas pieļautās kļūdas. Bez tā nevar. Visi esam cilvēki, un visi esam
grēcīgi.

Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļa ik gadu īpašā pasākumā
pulcina stiprās ģimenes, kuras
laulībā dzīvo jau piecdesmit gadus. No 16 pāriem, kuri 1963.gadā
reģistrēja laulību, šajā reizē 20.decembra pasākumā piedalījās seši
pāri.

Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis katram pārim pasniedza
Atzinības rakstu par augstu morāli
- ētisko un tikumisko vērtību
uzturēšanu ģimenē un sadzīvē,
par dzīves gudrības un pieredzes
nodošanu jaunajām Balvu novada

iedzīvotāju paaudzēm un sakarā
ar 50 gadu kopdzīves jubileju.
"Jūs esat mūsu zelta fonds,
piemērs jaunajiem, jūs esat tie,
ar kuriem lepojas visi", sveicot
klātesošos teica Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Svetlana Romanovska.

Domes “Atzinības raksta“ laureāts
- Pastāstiet, lūdzu, kādu īpašu
epizodi, kas palikusi atmiņā no garajiem darba gadiem!
- Spilgti atmiņā ir palikuši juku
laiki. Toreiz, rajona izpildkomitejas
priekšsēdētājs Voldemārs Šļakota
bija arī PSRS Augstākās padomes
deputāts, kuram bija jābrauc uz
Maskavu, pie Maskavas apvedceļa
mūs apturēja milicija un uzdodot jautājumu „kuda jedzite?” pa
automašīnas logu ielika automāta
stobru. Kad tika uzrādīta deputāta
apliecība mēs varējām braukt
tālāk, kaut ar uztraukumu un
dīvainām izjūtām tomēr laimīgi
tikām līdz Sarkanajam laukumam. Neizdzēšami atmiņā palicis Baltijas ceļš, toreizējā cilvēku
vienotība, emocijas, kur braucot
no Rīgas , Ieriķos, rokās sadevušies
piedalījāmies arī mēs, barikādes
Rīgā.
-Bet daudzie kilometri ir nobraukti veiksmīgi...
- Ir izbraukātas daudzas valstis, daudzi kilometri nobraukti,
bet visi nobraukti veiksmīgi....
Katru reizi ar Dievpalīgu dodos ceļā un atgriežoties pateicos Dievam par sargāšanu un
vadību. Nāku no ticīgas ģimenes.

Kopā ar dzīvesbiedri, bērniem
un mazbērniem esam Balvu
evaņģēliski luteriskās draudzes
locekļi un darbojamies katrs savā
lauciņā.
- Jūs esat vietējais? Kā saprotu,
jums tuva ir lauku dzīve.
- Esmu vietējais, dzimis
Bērzkalnes pagastā, patīk lauki,
hobijs-medības, laukos ir tēva
mājas, kur brīvdienās patīk darboties un būt kopā ar dēliem un
trīs brašiem mazdēliņiem, atbildēt
uz viņu neskatāmajiem „kāpēc” un
dažreiz, jāsaka godīgi viņi mani ar
saviem jautājumiem iedzen stūrī.
Arī viņiem patīk darboties laukos
un būt saimniekiem, kopā uzart
kādu tīrumiņu.
- Vai jau no bērnības gribējāt
kļūt par šoferi?
- Bērnībā sapņoju kļūt par
mašīnistu, lokomatīves vadītāju.
Toreizējais sapnis nepiepildījās
un laiks ir paskrējis nemanot, bet
esmu apmierināts darot darbu,
kas patīk. Mēs daudz ko lietas labā
varam darīt paši, lai dzīve kļūtu
labāka, netieksimies tik daudz
pēc materiālām vērtībām, vairāk
pievērsīsimies garīgām lietām, jo
nauda dzīvē nav galvenais. Cilvēks

pliks ienāk šai pasaulē, pliks arī aizies mūžībā.
- Ko varat vēlēt citiem Jaunajā
gadā?
- Vairāk smaidīsim viens
otram, būsim labestīgāki! Laiku
atpakaļ bija izdevība kādu mēnesi
būt Zviedrijā, man palicis atmiņā
tas, cik tur cilvēki ir smaidīgi un
labestīgi. Lai smaids nāk no sirds!
Nesūkstīsimies! Mēs daudz ko
varam izdarīt paši, lai dzīve būtu
labāka. Mazāķ grēkosim, un
dzīvot būs labāk.
- Jūs arī bieži uzsverat, ka ne jau
nauda ir dzīvē galvenais?
- Laiku atpakaļ bija izdevība
kādu mēnesi būt Zviedrijā,
Zviedrijas laukos, man dziļi
palicis atmiņā tur esošo cilvēku
savstarpējā attieksme vienam pret
otru, labestība un smaidi cilvēku
sejās, ko novēlu arī visiem šeit
Jaunajā gadā !
Pateiksimies Dievam par katru
nodzīvoto dienu.
- Paldies par sarunu!
Intervēja Ilona Vītola
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Tiekas otrajās „Sadraudzības pusdienās”
Jaunā gada priekšvakarā,
27.decembrī,
Balvu
novada
Domes deputāti un dažādu konfesiju novada garīdznieki - bīskaps
Einārs Alpe, mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, prāvests Alberts Budže,
priesteris Sergejs Tihomirovs un
mācītājs Mihails Voronovs klusā,
mierīgā un svētīgā gaisotnē tikās
„Sadraudzības pusdienās”.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis atzina, ka ir gandarīts par jau
otro kopīgo tikšanos, jo tās dod
mieru, svētību un spēku jauniem darbiem. „Lielai daļai gan
pašvaldību, gan valsts mēroga
politiķu, ierēdņu un darbinieku
trūkst ticības Dievam. Ja ikviens
no mums pieņemtu lēmumus,
strādātu saskaņā ar savu ticību,
mēs dzīvotu mierīgāk un Latvija
attīstītos straujāk”, teica Domes
priekšsēdētājs.
Prāvests
Alberts
Budže
uzsvēra, ka Dievs un baznīca
vienmēr ir mums līdzās „Šogad
baznīcās bija vērojams liels cilvēku
pieplūdums. Kāpēc? Tāpēc, ka

cilvēki meklē patvērumu, mieru, un to atrod baznīcā”, teica
A. Budže. Prāvests pateicās par
pašvaldības atbalstu baznīcām
un vēlēja, lai sadarbība turpinātos
arī nākotnē. „Lai Dievs mums visiem palīdz Jaunajā gadā!”, vēlēja
prāvests.
Lai arī priesteris Sergejs
Tihomirovs Balvos ir tikai pāris
mēnešus, pilsēta un izpalīdzīgie
cilvēki šeit priesterim ļoti patīk.
Jaunajā gadā S.Tihomirovs vēlēja
ikvienam atrast Dievu, atvērt tam
savu sirdi un galvenais, rast mieru!
Savukārt bīskaps Einārs Alpe
vēlēja, lai mēs nebūtu zem
dzīves gruvešiem.. „Ja pār mums
nav Dieva roka ikdienā, mēs visi
esam zem gruvešiem. Katru gadu
no jauna mēs svinam Kristus
dzimšanas dienu. Bet vai svētki
vienmēr ir tie paši? Vai tie tomēr
katru gadu mainās? Ziemassvētki
ir savādāki, jo mēs esam savādāki,
mēs maināmies. Bet tie ir arī tie
paši, jo Dieva mīlestība ir tā pati,
tā nemainās. Lai kādā situācijā
mēs būtu, lai cik smagos apstākļos

Attēlā (no kreisās 1.rindā): J.Boldāns, E.Alpe, A.Kazinovskis, A.Budže, A.Kindzuls, V.Dzenis,
2.rindā M.Voronovs, E.Salmanis, A.Pušpurs, S.Tihomirovs, I.Kaļva, M.Vaickovskis, N.Dimitrijevs, D.Usins.
mēs būtu, Dievs dāvā mums savu
mīlestību. Lai kas ar mums notiek, atcerēsimies vienmēr gaišo
mirkļus!”, teica bīskaps Einārs
Alpe. Bīskaps pateicās novada
vadībai par rīkoto pasākumu,

kurā tikās laicīgā un garīgā vara
un, kā arī izteica savu atzinību par
prāvesta Alberta Budžes un Jāņa
Bārtuļa ilggadējo kalpošanu novada iedzīvotajiem.
Sadraudzības
pusdienas

noslēdzās ar kopīgu lūgšanu
par novadu, tā iedzīvotājiem un
vadītājiem, un klusu pārdomu
brīdi.

Apbalvo labākos sportistus
10.janvārī jau 10.gadu pēc
kārtas notika tradicionālais Balvu
Sporta skolas rīkotais pasākums
„Sporta laureāts 2013”, kurā tika
apbalvoti 9 labākie sportisti savā
jomā.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis atzina, ka ir gandarīts par
šo ikgadējo apbalvošanas ceremoniju, kura jau kļuvusi par
tradīciju. „Gandarījums par sasniegumiem noteikti ir ne tikai
mums –vadītājiem, bet arī pašiem
sportistiem, jo tas ir sākums. Kas
to lai zina, iespējams, ka pēc kāda
laiciņa kāds no šiem laureātiem
sasniegs
augstus
rezultātus

Latvijā, Eiropā. Augstākai mērķis
–Olimpiskās spēles”, teica Domes
priekšsēdētājs un novēlēja sportistiem nepalikt iedomīgiem,
cīnīties un sasniegt augstus
rezultātus. A. Kazinovskis pateicās
treneriem par ieguldīto darbu,
vecākiem par uzdrošināšanos
savas atvases nodot Sporta skolas treneru rokās, bet vislielāko
„Paldies!” Domes priekšsēdētājs
teica Sporta skolas direktorei ar
kolektīvu.
„Ātrāk, augstāk, tālāk! Lai
personīgie rekordi pārtop par
Latvija rekordiem, Latvijas – par Eiropas, bet Eiropas – varbūt pat par
pasaules rekordiem,” ar šādiem

vēlējumiem sportistus sveica Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Nora Apīne.

No kreisās: A.Romka, D.Bebins, J.Zakarītis, V.Sņegovs

No kreisās: V.Sārtaputnis, R.K.Kokorevičs, I.Kairišs, A.Niedra

Balvas „Sporta laureāts 2013”
saņēma:
• Edijs Oplucāns - 2013.gada
laureāts svarcelšanā, treneris Varis
Sārtaputnis;
• Ralfs Kristers Kokorevičs 2013.gada laureāts peldēšanā, trenere Alīna Zelča;
• Deivids Bebins un Amanda
Romka - 2013.gada laureāti sporta
dejās, trenere Anita Grāmatiņa;
• Dmitrijs Goļikovs - 2013.
gada laureāts Grieķu-romiešu
cīņā,
treneris
Konstantīns
Titorenko;
• Lotārs Aleksejevs - 2013.
gada laureāts basketbolā, treneris
Arnis Voika;
• Vadims Sņegovs - 2013.gada
laureāts futbolā, treneris Jānis
Zakarītis;
• Arvis Zelčs - 2013.gada
laureāts volejbolā, treneris Igors
Šnepers;
• Aiva Niedra - 2013.gada
laureāts vieglatlētikā, treneris
Imants Kairišs.

No kreisās: D.Goļikovs, L.Aleksejs, I.Šnepers, A.Zelčs, K.Titorenko

Uzstājas ģitāristu ansamblis no Viļakas novada
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 12.decembra
lēmumu (prot. Nr.19, 97.§)

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 12.decembra
lēmumam (prot. Nr.19, 97.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 12.decembrī

Balvos

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr.54/2013

GROZĪJUMI 2009.GADA 01.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu

1.
Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Noteikumu 11.punktu ar 11.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.19. Starptautiskās sadarbības komisiju 5 locekļu sastāvā.”
1.2. Izteikt Noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:
„Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki – Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta
jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos un ārējo sakaru jautājumos. Domes priekšsēdētāja
vietnieku amati ir algoti.”
1.3. Izteikt Noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos, atbilstoši savai kompetencei:
17.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus
pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;
17.2. organizē domes administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu
sniegšanai pagasta pārvaldēs;
17.3. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību;
17.4. pēc komisiju, valžu un darba grupu priekšsēdētāju priekšlikuma nosaka komisiju, valžu un darba
grupu sēžu norises vietu un laiku;
17.5. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu
un tiesību realizācijai, iesaistot tajās domes administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus
un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
17.6. organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti pašvaldības struktūrvienībās;
17.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;
17.8. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;
17.9. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.”
1.4. Papildināt Noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:
„17.1 Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos un ārējo sakaru jautājumos, atbilstoši savai kompetencei:
17.11. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa un domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras
un sporta jautājumos prombūtnes laikā vai domes priekšsēdētāja uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus
likumā paredzētajos gadījumos;
17.12. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību;
17.13. pēc komisiju, valžu un darba grupu priekšsēdētāju priekšlikuma nosaka komisiju, valžu un darba
grupu sēžu norises vietu un laiku;
17.14. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu
un tiesību realizācijai, iesaistot tajās domes administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus
un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
17.15. organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti pašvaldības struktūrvienībās;
17.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;
17.17. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.”
1.5. Svītrot Noteikumu 18.5.1 apakšpunktu.
1.6. Aizstāt Noteikumu 22. punktā vārdu „vietnieks” ar vārdu „vietnieki”;
1.7. Aizstāt Noteikumu 96. punktā vārdu „vietniekam” ar vārdiem „vietniekam izglītības, kultūras un sporta
jautājumos”;
1.8. Izteikt Noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.9. Izteikt Noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
2.
Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošie noteikumi Nr.54/2013 “Grozījumi
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” stājas spēkā 2014.gada
1.janvārī.

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

Paskaidrojuma raksts
par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.54/2013 „Grozījumi 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” projektu
Īss projekts satura
izklāsts

Noteikumi groza Balvu novada pašvaldības nolikumu. Tā kā
tiek ieviests otra domes priekšsēdētāja amats un izveidota
Starptautiskās sadarbības komisija, izmainās pašvaldības
pārvaldes struktūra.
Minētās izmaiņas arī ir atspoguļotas saistošajos noteikumos.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Nolikumam ir jāatspoguļo pašvaldības pārvaldes struktūra.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

1.pielikums
Balvu novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 54/2013
Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”

Balvu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma
D O M E
S

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS

PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS

Finanšu
komiteja

Tautsaimniecības un
vides komitejas
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Sociālā un veselības
aprūpes jautājumu
komiteja

Izglītības, kultūras un
sporta komiteja

Tautsaimniecības un
vides komiteja

K O M I S I J A S

Vēlēšanu komisija
Administratīvā
komisija
Patstāvīgā iepirkumu
komisija
Pirmpirkuma tiesību
izvērtēšanas komisija

Pašvaldības īpašumu
privatizācijas un
atsavināšanas komisija

Interešu izglītības
programmu
izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales
komisija

Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija

Pieaugušo neformālās
izglītības licencēšanas
komisija

Būvju pieņemšanas
ekspluatācijā komisija

Pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas komisija
Administratīvo aktu
strīdu komisija
Civilās aizsardzības
komisija

Ētikas
komisija

Zemes komisija

Starptautiskās
sadarbības komisija
komisija
A.Kazinovskis

Dzīvokļu komisija

Domes priekšsēdētājs

2.pielikums
Balvu novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 54/2013 Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”

BALVU NOVADA IESTĀŽU UN AĢENTŪRU PAKĻAUTĪBA
Izpilddirektors

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests
Balvu novada
pašvaldība
(Domes administrācija)

P/a
“SAN – TEX”

Balvu novada
pašvaldības
Būvvalde

Balvu novada
Dzimtsarakstu
nodaļa

Balvu novada
pašvaldības
„Pansionāts
„Balvi””

P/a
“Ziemeļlatgales
Biznesa centrs”

Balvu pagasta
pārvalde

Bērzkalnes
pagasta pārvalde

Bērzpils pagasta
pārvalde

Briežuciema
pagasta pārvalde

Krišjāņu pagasta
pārvalde

Kubulu pagasta
pārvalde

Lazdulejas
pagasta pārvalde

Tilžas pagasta
pārvalde

Vectilžas pagasta
pārvalde

Vīksnas pagasta
pārvalde

Balvu Valsts ģimnāzija;
Balvu amatniecības vidusskola;
Bērzpils vidusskola;
Tilžas vidusskola;
Balvu pamatskola;
Briežuciema pamatskola;
Stacijas pamatskola;
Tilžas internātpamatskola;
Balvu PII „Pīlādzītis”;
Balvu PII „Sienāzītis”;
Bērzkalnes PII;
Kubulu PII „Ieviņa”;
Tilžas PII.
Balvu kultūras un atpūtas
centrs
Balvi centrālā bibliotēka

Pielikumā:

1. Shēma „Balvu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma” uz 1 lapa.
2. Shēma „Balvu novada iestāžu un aģentūru pakļautība” uz 1 lapa.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Balvu novada
pašvaldības policija

Balvu novada
bāriņtiesa

Balvu novada muzejs
Balvu sporta centrs
Balvu Mūzikas skola;
Balvu Mākslas skola;
Balvu Sporta skola
Bērnu un jauniešu centrs

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centrs

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē Izsludināts konkurss „Jauniešu
ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
balva 2013”

Baznīcas iela 18A, Balvi, Balvu
novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.0953 ha platībā
(kadastra Nr. 3801 004 0278). Izsoles sākumcena – LVL 1000.09
(viens tūkstotis lati, 09 santīmi)
vai EUR 1423.00 (viens tūkstotis
četri simti divdesmit trīs euro, 00
centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”,
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv vai Balvu no-

vada pašvaldībā pie juriskonsultes Sarmītes Gržibovskas, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat
laikā interesanti var veikt izsolāmā
objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2014.gada 17.februārim plkst
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 17.februārim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%

apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. LVL 100.01 (viens simts lati,
01 santīmi) vai EUR 142.30 (viens
simts četrdesmit divi euro, 30
centi) un reģistrācijas maksa LVL
4.92 (četri lati, 92 santīmi) vai
EUR 7.00 (septiņi euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 18.februārī plkst.14.00.

Lai apzinātu Balvu novada
aktīvos jauniešus un jauniešu
grupas, veicinot viņu aktīvu
līdzdalību sabiedriskajā dzīvē
un popularizējot individuālu ta-

lantu pilnveidošanu, ir izsludināts
konkurss „ Jauniešu balva 2013".
Līdz 24.janvārim ir iespēja pieteikties vai pieteikt pretendentu
kādai no konkursa nominācijām.

Par videonovērošanu Balvu pilsētā
Cienījamie Balvu pilsētas
iedzīvotāji un ciemiņi!
Darām zināmu, ka ar 2013.
gada 28.decembri Balvu pilsētā
tiek uzsākta videonovērošana,
kuras
mērķis
ir
preventīvi
pasākumi sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā,
sabiedriskās
kārtības
nodrošināšana
un

noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar
īpašuma aizsardzību un personu
vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā
dzīvības un veselības aizsardzība.
Publisku vietu novērošana Balvu pilsētā tiks veikta izmantojot 5
videokameras (4 stacionārās un 1
pārvietojamo).
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Par Būvvaldes
pārbaudēm
Balvu novada pašvaldības
speciālisti veiks daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsekojumus.
Galvenais uzdevums pārbaudīt tos
dzīvokļus, kuros ir veikta pārbūve
un vai dzīvokļa īpašniekam ir
nepieciešamie
saskaņojumi
pārbūves veikšanai un vai nav
skartas (demontētas) nesošās konstrukcijas. Šo nelikumīgo darbību
rezultātā starpstāvu pārsegums
var neizturēt tam neparedzēto
slodzi, un tad līdz katastrofai ir tikai viens solis.
Veicot pārbūves darbības,
dzīvokļu īpašnieki neapzinās,
kādu ļaunumu tie var nodarīt
dzīvojamai mājai, tās nesošajām
konstrukcijām, apkures sistēmai
un citām inženierkomunikācijām.
Ne jau sods ir tas, no kā
jābaidās, bet gan no nopietniem
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
bojājumiem, jo dzīvokļa īpašnieks
„it kā” nojaucis lieko starpsienu.
Aicinām dzīvokļu īpašniekus
neveikt pārbūvi dzīvokļos, to
nesaskaņojot un neizstrādājot
pārbūves projektu – vienkāršotās
renovācijas apliecinājuma karti un jāiesniedz Balvu novada
pašvaldības Būvvaldē. Gadījumā
ja tiek plānots mainīt inžiniertīklu
izvietojumu, tas jāsaskaņo ar
mājas apsaimniekotāju (PA „SanTex”).
Dzīvokļa īpašniekiem, kuri
veikuši pārbūvi bez saskaņojuma
ar Būvvaldi, jārēķinās ar to, ka tiks
pieprasīta tehniskā ekspertīze
nesošo konstrukciju slodzēm.

Sākusies pretendentu pieteikšana Latgaliešu
kultūras Gada balvai „Boņuks 2013”
„Boņuks” ir vienīgā gada balva,
kas īpaši izceļ un godina sasniegumus latgaliešu kultūras dzīvē, un
šogad tā tiks pasniegta jau sesto
gadu.
Nomināciju pieteikumus līdz
24. janvārim var iesūtīt rakstot
uz elektroniskā pasta adresi bonuks@rezekne.lv vai pasta adresi
Latgales vēstniecība GORS, Pils
iela 4, Rēzekne, LV 4601, Latvija
ar norādi „Pieteikums Latgaliešu
kultūras gada balvai „Boņuks
2013”” (pasta zīmogs 20. janvāris).
Šogad Latgaliešu kultūras
Gada balvas „Boņuks” rīkošanā
pirmo reizi iesaistījusies Latgales
vēstniecība GORS, notikušas arī
nelielas izmaiņas nolikumā un
nominācijās – vairākas apvie-

notas, bet dažas nākušas klāt,
piemēram, pirmo reizi tiks pasniegtas balvas par sasniegumiem vizuālajā, audiovizuālajā un
skatuves mākslā. Pirms izveidot
2013. gada balvas nolikumu, Latgales vēstniecība GORS aicināja
ikvienu kultūras draugu paust savu
redzējumu un ieteikumus par
balvas nominācijām, vērtēšanu
un citiem ar balvu saistītiem
jautājumiem.
Lielākā
daļa
viedokļu paudēju atzina, ka balvas nomināciju skaits varētu būt
mazāks, rezultātā šogad „Boņuku”
paredzēts pasniegt 21 nominācijā.
Latgaliešu
kultūras
Gada
balva „Boņuks” radīta ar mērķi
veicināt latgaliešu kultūrvides
saglabāšanu un attīstību, kā arī

apkopot un godināt spilgtākos
un nozīmīgākos sasniegumus
latgaliešu kultūrā pagājušā gada
griezumā. „Boņuks 2013” rīkotāji
ir Latgales vēstniecība GORS un
biedrības „Kukuži” un „Latgolys
Producentu grupa”.
Pretendentu
pieteikšana
Latgaliešu kultūras Gada balvai
„Boņuks 2013” norisināsies no
9. līdz 24. janvārim (nolikums
un pieteikuma anketa atrodama atsevišķos dokumentos, kā
arī Latgales vēstniecības GORS
mājas lapā www.latgalesgors.lv).
„Boņuka” balvu pasniegšanas
ceremonija
norisināsies
23.
februārī Latgales vēstniecības
GORS Lielajā zālē.
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AFIŠA

Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs Arvis Vilkaste startē Pasaules kausā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība arī šogad izsludina konkursu Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs.
Aicinām
lasītājus
un
iedzīvotājus
pastāstīt
par
brīnišķīgiem bibliotekāriem, lai
pateiktu PALDIES: par entuziasmu, radošumu, savas bibliotēkas

izveidošanu par vietējo gaismas pili un pagasta „dvēseli”,
pasākumu organizēšanu, mājīgu
bibliotēkas vidi, laipnu un
atsaucīgu attieksmi.
Pieteikuma vēstules gaidīsim
līdz 21. martam Rīgā, Tērbatas ielā
75, LV-1001 vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Latvijas Olimpiskās vienības
komiteja izvērtējusi ziemas sporta veidu sportistu sasniegumus
aizvadītājā sezonā un ir nosaukusi olimpisko spēļu “Soči 2014”
sastāvus 2013./2014.gada sezonai.
Viņu vidū ir arī mūsu novadnieks,
Balvu Sporta skolas audzēknis
bobslejists Arvis Vilkaste.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Arvis startēja Pasaules kausa
posmos Oskara Melbārža ekipāžā
un svētdien izcīnīja pirmo vietu
Šveicē notikušajā Pasaules kausa
posmā. Melbārža ekipāža nedēļas
beigās startēs sacensībās Austrijā.
Lai veiksmīgas šīs sacensības
un starti olimpiskajās spēlēs
Sočos!

Balvu pilsēta
18.janvārī plkst.17.00 koncerts „Vecais Jaunais gads”.
Organizē krievu kultūras biedrība
“Razdoļje”, piedalās ansamblis
“Harmonija” no Rēzeknes un grupa “Prieks” no Daugavpils. Ieeja
bezmaksas.
25.janvārī plkst.14.00 Starptautiskais bērnu un jauniešu
modes un talantu festivāls ,,Pa
modes
pakāpieniem,,
Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Stila un
Avangarda tērpu iznācieni. Kolekcijas. Piedalās viesi no Lietuvas.
Ieejas maksa 2,- Eur.
26.janvārī plkst.11.00 Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls „Pa modes
pakāpieniem,, Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Etnotērpu un
Vakartērpu uznācieni. Kolekcijas. Ap plkst.15.00 koncerts un
rezultātu paziņošana. Ieejas maksa 2,- Eur.
8.februārī plkst.18.00 konkurss „Mis un Misters Balvi” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu
iepriekšpārdošana no 28.janvāra
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Bērzpils pagasts
22.janvārī plkst.11.00 Radošā
darbnīca- gatavosim prievītes
Bērzpils Saieta namā.
Bērzkalnes pagasts
20.janvārī plkst.17.00 Barikāžu aizstāvju atceres diena
Rubeņu Saieta namā.
Lazdulejas pagasts
18.janvārī plkst.17.00 Zolītes
vakars Lazdulejas Saieta namā.
25.janvārī plkst.11.00 Pagasta
iedzīvotāju Foto izstādes „Mūsu
ģimenes mīluļi” atklāšana Lazdulejas Saieta namā.
Vīksnas pagasts
Līdz 31.janvārim Tatjanas
Ābeltiņas gleznu izstāde „Pieturas
punkts” Vīksnas Tautas namā.
Balvu Novada muzejā:
•
No 20.janvāra gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde.
•
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.
•
Līdz 13.janvārim N.Gorkina gleznu izstāde “Atgriešanās”.
•
Izstāde, veltīta novadniekam V.Matīsam.
•
Izstāde “Mans LĀCĪTIS
vēsturei”. Mums jau vairāk nekā
100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu
ar savējo. Piedalies!
•
Izstāde „Latgales partizānu pulks”;
•
Izstāde „Kārļa Ozoliņa
mantojums”;
•
Gleznotāja Jāņa Ūdra
piemiņas istaba;
•
Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”;
Balvu Mākslas skolā:
•
Līdz 31.janvārim Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā:
•
Ilzes Krastiņas un Andra
Kaļiņina gleznu izstādes.

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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