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Sākot darbību Bāriņtiesā – svinīgs solījums
Pirmdienas
rīts
novada
Domē iesākās ar svinīgu mirkliBāriņtiesas locekles Ginta Sirmā
un Gaļina Daščenko Domes
priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim deva svinīgo solījumu.
- Vai svinīgā solījuma došana
ir tradīcija? - vaicāju Balvu
Bāriņtiesas priekšsēdētajai Rudītei
Krūmiņai. Viņa pastāstīja:
- Pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas vajadzēja paiet pāris
gadiem, lai Latvijā atjaunotos bāriņtiesas - aizbildnības
un aizgādnības iestādes, kam
Latvijā ir sena vēsture. 1995.gada
23.novembrī Valsts prezidents
Guntis Ulmanis izsludināja Saeimā
pieņemto likumu „Par bāriņtiesām
un pagasttiesām”, kas paredzēja ar
1996.gada 1.martu sākt Latvijā atjaunot un veidot bāriņtiesas.
1996.gada
26.marta
MK
noteikumi
Nr.80,
6.punkts
paredz, ka, stājoties amatā
(pie
pienākumu
pildīšanas),
bāriņtiesas priekšsēdētājs un
locekļi dod pašvaldības domes
priekšsēdētājam svinīgu solījumu
un paraksta to.
Astoņpadsmit gadu garumā
šāds pienākums kļuvis par
tradīciju jaunajiem darbiniekiem,
bāriņtiesas darbinieku rīcībai ir

Attēlā: Balvu Bāriņtiesas locekles Gaļina Daščenko (otrā no kreisās) un
Ginta Sirmā( trešā no kreisās) pēc svinīgā solījuma nodošanas kopā ar
Balvu novada Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski un Balvu Bāriņtiesas
priekšsēdētāju Rudīti Krūmiņu.
jāatbilst Satversmei, Starptautiskajiem aktiem un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem. Darbībā
jāievēro publisko tiesību principi,
darbības neatkarība un godīgums,
demokrātiskas sabiedrības principi, godprātīga rīcība un sociālā
taisnīguma princips.
- Skan nopietni un skarbi...
- Jā, jo Bāriņtiesa nav tikai
institūcija, kas atņem bērnus
vecākiem, kuri savas nolaidības
dēļ pamet bērnus veselībai un

dzīvībai
bīstamos
apstākļos,
bet pieņem arī citus lēmumus administratīvos aktus, pēc tiesas
pieprasījuma sniedz atzinumus
(saskarsmes tiesības izmantošanas
kārtības noteikšana, viena vecāka
atsevišķas aizgādības noteikšana,
aizgādības tiesību atņemšana un
atjaunošana, paternitātes atzīšana
vai apstrīdēšana un citos Civilprocesa likumā paredzētajos
gadījumos),
iesniedz
tiesā
apstiprināšanai lēmumus (pilngadības piešķiršana pirms 18 gadu

vecuma sasniegšanas, atlīdzība
aizgādnim, ja tas pārsniedz EUR
427,00, mājas kārtībā izdarīta mantojuma dalīšana, ja aizbildnībā
vai aizgādnībā esošās personas
daļa pārsniedz EUR 14,000) un
iesniedz lietu izšķiršanai tiesai, kad
pieņēmusi lēmumu par bērnam
vai aizgādnībā esošajai personai
piederošā nekustamā īpašuma
(ja tā vērtība pārsniedz EUR
14,000) atsavināšanu, ieķīlāšanu
vai apgrūtināšanu ar citām lietu
tiesībām.
Šobrīd lietvedībā atrodas 549
lietas, ar kurām notiek darbība
(lietas ir aktīvas, līdz bērns sasniedz 18 gadu vecumu).
- Kas ir svarīgākais jūs darbā
šogad?
- Ar 2014.gadu aizgādnim ir
pienākums par personu, kuru tiesa
līdz 2011.gada 31.decembrim atzinusi par rīcībnespējīgu, iesniegt
tiesā pieteikumu par rīcībspējas
ierobežojuma pārskatīšanu, kā to
paredz Civilprocesa pārejas noteikumu 62.punkts, kas stājies spēkā
01.01.2013. Balvu novadā ir 24 personas, par kurām nāksies iesniegt
prasības, bāriņtiesas darbinieki
uzrunās aizgādņus, palīdzēs sagatavot pieteikumus un pievienojamo dokumentu kopijas.
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Aktuāli šobrīd iedzīvotājiem ir
2014.gada grozījumi likumā „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Grozījumi minētā likuma 13.pantā
paredz bāriņtiesai tiesības, iesaistoties vecāku domstarpību
par nodokļa atvieglojumu piemērošanu
izšķiršanā,
pieņemt
attiecīgu lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu konkrētam
vecākam par apgādībā esošu
bērnu.
Līdz šim bāriņtiesa, izvērtējot
viena vecāka iesniegtos pierādījumus un pārbaudot bērna dzīvesvietu, izsniedza uzziņu Valsts
ieņēmumu dienestam, turpmāk
par pamatu būs bāriņtiesas lēmums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu konkrētam
vecākam ar abu bērna vecāku,
tātad administratīvā procesa
dalībnieku, piedalīšanos sēdē.
Atgādinājums vecākiem, kuri
dodas uz ārvalstīm ilgāk par trim
mēnešiem – neatstājiet dokumentu sakārtošanu uz pēdējo brīdi.
Ja esat nolēmuši bērnus atstāt citas personas aprūpē Latvijā,
tad pirms došanās vismaz vienu
mēnesi iepriekš iesniedziet dokumentus bāriņtiesā.
- Paldies par sarunu!
Ilona Vītola

Jaunie talanti konkursā ”Pa modes pakāpieniem”
Ar
skaistu šovu
25. un
26.janvārī
Balvos
noritēja
4.Starptautiskais
talantu
un
modes festivāls “Pa modes
pakāpieniem”. Festivālā jau ceturto gadu piedalījās vairāki
dalībnieki vecumā no 3-18 gadiem, lai parādītu savas prasmes
defilē, tērpu demonstrēšanā un
aktiermākslā.
Šogad Festivāla ietvaros notika divi konkursi- individuālo
tērpu demonstrētāju konkurss
„Top modelis”, kurā piedalījās 56
dalībnieki un teatralizēto tērpu
kolekciju konkurss, kurā tika
parādīta 21 tērpu kolekcija - gan
profesionālu tērpu dizaineru kolekcijas, gan arī tērpu kolekcijas,
ko veido paši radošie kolektīvi.
Konkursa
„Top
modelis”
dalībnieki rādīja savas prasmes
tērpu demonstrēšanā, parādot
četrus tērpus- stila un imidža
tērpu jeb kā modes pasaulē saka
„pret a porter” tērpu, vakartērpu,
etnotērpu
(tradicionālu
vai
stilizētu jebkuras tautas tērpu)
un avangarda tērpu (tērpu, kas
izgatavots no netradicionāliem
materiāliem vai arī audums ir izmantots netradicionāli).
Ar katru gadu uz Balviem sabrauc arvien vairāk šī festivāla
dalībnieku. Šogad bija ieradušies
viesi no 5 Lietuvas pilsētāmViļņas, Kauņas, Paņevežas, Ukmerges un Jonavas, kā arī no

4 Latvijas pilsētām- Rīgas, Valmieras, Cēsīm, Gulbenes un jau
tradicionāli startēja arī vietējiePašapziņas celšanas studija “Lote”
no Balviem, kuru vada Līga Moroza- Ušacka.
Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī
šogad kompetenta žūrija vērtēja
dalībniekus 4 vecuma grupās un
noteica labākos festivāla talantus.
Žūrijas komisijas priekšsēdētāja
- biedrības “Emergo” valdes
priekšsēdētāja, Latvijas talantīgo
meiteņu un vecmāmiņu konkursu organizētāja un dibinātāja,
daudzu sieviešu konkursu fināliste
Elita Drāke. Žūrijā strādāja arī
pazīstamā aktrise, dziedātāja,
mūziķe Ieva Pļavniece, uzņēmēja,
Latvijas talantīgo meiteņu festivāla
patronese
Aija
Nikolajeva,
Vecmāmiņu konkursa direktore
Sandra Keiša, dizainere Anna
Kerija Studente, Rīgas talantīgo
bērnu skolas „Cipsēni” direktore, interjera konsultante Anamika Goldberga, fotomākslinieks,
ARStudio pasniedzējs Kaspars
Teilāns, horeogrāfe, deju skolotāja
Valērija Olekša, producents, grupas “Forte” līderis Jānis Kļaviņš,
daudzkārtēja Latvijas un starptautisko talantu un modes konkursu
uzvarētāja, tērpu demonstrētāja
Elīza Ļistopada, māksliniece no
Grieķijas Anna Polyza-Evangelidou, gaismu režisors, daudzu
pasākumu producents Ivars Saide.

No
pašapziņas
celšanas
studijas
“Lote”
individuālo
tērpu demonstrētāju konkursā
piedalījās 14 dalībnieces. Titulus
ieguva: vecuma grupā no 3-6 gadiem - Annija Tiltiņa- I modele,
Una Niedra- II modele un Sabīne
Ločmane - Top elegance, vecuma grupā no 7-9 gadiem- Sintija Vīksniņa- Foto modele, Elīza
Boroduška- Top avangards, vecuma grupā no 10-12 gadiem- Paula
Poriete- Top vakartērps, Alise
Barbaniška- Top avangards, vecuma grupā no 13-18 gadiem- Top
modele- Viviāna Bukša, I modele- Agnese Kaša, Amanda Sale-

niece- Top stils, Agita Matule- Top
vakartērps, Madara Sirmace- Top
avangards.
Žūrijas komisijas locekļi bija
sagatavojuši savas simpātiju balvas, kā arī uzaicinājumus un Latvijas Talantīgo meiteņu festivālu
un Pasaules konkursu “Little Mis
World”.
Uzaicinājumu startēt Latvijas
Talantīgo meiteņu festivālā no
Balviem saņēma- Viviāna Bukša,
Sabīne Ločmane, Sintija Vīksniņa,
Elīza Boroduška un Emīlija Zelča,
savukārt uzaicinājumu uz konkursu “Little mis World” Turcijā,
Antālijā no Balvu meitenēm

saņēma Agnese Kaša, Viviāna
Bukša un Alise Barbaniška.
Tradicionāli šie festivāli tiek
veidoti kā krāšņi šovi, kurā konkursa programma mijas ar vietējo
mākslinieku koncertprogrammu.
Koncertprogrammā
uzstājās:
Pirmsskolas vecuma tautu deju
kolektīvs “Balvu vilciņš” (vadītāja
Zane Meiere), Deju studija“DI
DANCERS” (vadītāja Dita Nipere),
deju studija “Terpsihora” un šova
deju grupa “Leo” (vadītāja Līga
Moroza- Ušacka), kā arī Latvijas
talantīgo meiteņu festivāla titula
Latvijas talantīgā princese Talants
ieguvēja Dagmāra Laicāne.

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

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 30.janvāris

Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Dzīvosim, redzēsim

Ir apstiprināta jaunā - Laimdotas Straujumas valdība. Prieks par to,
ka pirmo reizi valdību vada sieviete un īpašs prieks par to, ka viņa ir
mūsu novadniece. Jānovēl veiksme, lai iecerētais izdodas.
Jaunā valdība savā deklarācijā ir ierakstījusi daudzas mūsu novadam
svarīgas lietas. Valdības prioritātes ir vērstas uz Latvijas iedzīvotāju spēju
kopīgi vienoties un virzīties uz līdzsvarotu valsts attīstību atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam (Latvija 2030) un
Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2014.-2020.gadam (NAP2020).
NAP2020 noteikto ekonomikas izrāviena saturu veido izaicinājumi, kas
jāpārvar valsts, pašvaldības, mājsaimniecības un ikviena indivīda līmenī.
Mums visiem kopīgi un ikkatram jāspēj atbildēt, kādas papildu kompetences apgūsim, kā uzlabosim sava veikuma produktivitāti, vai skolosim
bērnus par prasmīgiem profesionāļiem izvēlētajā nozarē, kā mainīsim
ieradumus un uzturēsim veselīgāku dzīvesveidu, efektīvāk un saudzīgāk
izmantosim dabas resursus un cik prasmīgi veidosim attiecības ar
līdzcilvēkiem. Deklarācijā paredzēts nodrošināt iepriekš minēto dokumentu prioritāšu pārnešanu Eiropas Savienības fondu investīciju
aktivitātēs.
Mums svarīga ir tēze - stiprināt reģionus un nodrošināt to
attīstību. Jaunā valdība paredz sniegt mērķtiecīgu atbalstu nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centriem un to funkcionālajām
teritorijām, lai sekmētu valsts konkurētspējas izaugsmi un ekonomikas strukturālu pielāgošanu, nodarbinātību un izglītību, veicinātu
nevienlīdzības mazināšanu un līdzsvarotu teritoriju attīstību. Investīcijas
teritoriju attīstībai plānosim atbilstoši Latvija2030, NAP2020 un
Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam noteiktajai
valsts policentriskajai attīstībai un integrētajām pašvaldību attīstības
programmām, diferencējot atbalsta mehānismus atbilstoši attīstības
centru potenciālam. Tātad galvenā vērība tiks veltīta 21 centra attīstībai,
paredzot arī pasākumus dzīves līmeņa izlīdzināšanai. Balvu novadam
tas ir labi, jo Balvi ir viens no šiem centriem. Bet kas notiks ar pārējām
teritorijām, kas nav šī 21 centra statusā?
Jau pieņemts likums par administratīvo teritoriju reformu turpinājumu. Tas nozīmē, ka mazos novadus apvienos, tos pievienos
lielākajiem un tā veidosies 21 attīstības centrs. Tas notiks bez lielas
ažiotāžas. Līdz ar to gaidāmas lielas pārmaiņas Latvijas teritoriālajā
sadalījumā. Cik tas ir labi vai slikti? Mēs kārtējo reizi šķērdējam valsts
līdzekļus. Rodas jautājums, kāpēc vajadzēja likvidēt rajonus, ja pēc
būtības mēs pie tiem atgriežamies?
Tiek klusēts par administratīvo reģionu izveidošanu un attīstību un
arī ES struktūrfondu sadali pēc reģionu principa. Redzēsim, kā tas izdosies, jo līdzekļu novirzīšana uz attīstības centriem, nevis reģioniem, ir
kārtējais eksperiments, kas noris vienīgi Latvijā.
Tajā pašā laikā valstī rodas tukšas teritorijas, īpaši valsts nomalēs
un laukos. Kam tās ir vajadzīgas? Zinot to, ka tiek plānots, ka visām
ES valstīm būs jāsadala uz tām plūstošā bēgļu straume, kura šobrīd
pārpilda Itāliju, Franciju un Spāniju, tiek spriests par noteikumiem, kas
noteiks bēgļu kvotu katrai valstij. Viens no kritērijiem kvotas lielumam
ir neizmantotās teritorijas lielums. Ir pamatotas bažas, ka mūsu valstī
daudzas teritorijas tiek paredzētas bēgļu izmitināšanai - ne velti atļauj
attīstīt infrastruktūru, renovēt skolas, kurās tikpat kā nav skolēnu, bet
kuras ,iespējams, noderēs bēgļiem.
Dzīvosim, redzēsi. Nākotnē raugos bažīgi – vai tiks saglabāts mūsu
dzīvesveids, tradīcijas un nacionālā identitāte.

Atbalstīts PII „Sienāzītis”
projekts

Lai radītu vidi, kas rosinātu
bērnu zinātkāri, ļautu viņiem
izzināt un pētīt apkārtējo pasauli,
Balvu pirmskolas izglītības iestāde
„Sienāzītis” aizvadītā gada nogalē
iesniedza savu projekta pieteikumu biedrībai „Labie darbi”.
Liels prieks un gandarījums par
to, ka projekts „Mazais pētnieks
Balvu pirmskolas izglītības iestādē
„Sienāzītis”” tika atbalstīts un
14.janvārī tika noslēgts līgums par
tā īstenošanu.
Projekts paredz nodrošināt PII

„Sienāzītis” bērnus ar viņu vecumam piemērotu dabas pētniecībai atbilstošu materiālo bāzi
– mikroskopiem, lupām, kompasiem, mēģenēm un dažādām galda spēlēm. Projekta realizēšanai
līdz šī gada 30.maijam biedrība
piešķīrusi finansējumu 2840,- eiro
apmērā.
Pirmsskolas izglītības iestādē
gūtās zināšanas mudinās bērnus
arī turpmāk aktīvi darboties un,
iespējams, kādam palīdzēs kļūt
par zinātnieku.

16.janvāra
Domes sēde
Balvu novada Domes sēdi
16.janvārī vadīja Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. Domes sēdē piedalījās
deputāti Andris Kazinovskis,
Svetlana Pavlovska, Normunds
Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs,
Aigars Pušpurs, Juris Boldāns,
Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra
Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis
Trupovnieks
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par ievietošanu
ilgstošas
sociālās
aprūpes
institūcijā un sociālā pakalpojuma
apmaksu.
Sēdē apstiprināja Balvu novada pašvaldības „Pansionāts
„Balvi”” pakalpojuma „Grupu
dzīvoklis” nolikumu. Domes
sēdē precizēja
Balvu novada
pašvaldības 2013.gada 14.novembra saistošos noteikumus
„Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas
un
uzņemšanas
kārtību Balvu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs”.
Nekustamais īpašums
Deputāti balsoja par adreses
maiņu zemes vienībām, par
zemes nomu ,par rezerves zemes
fonda zemes vienību nomu, par
zemes nomas līguma izbeigšanu
un par zemes nomas līgumu
izbeigšanu . Sēdē precizēja Balvu pagasta kadastra karti, lēma
par adrešu piešķiršanu zemes
vienībām, par adreses un nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem
īpašumiem, par zemes īpašumu
nodošanu atsavināšanai, kā arī
apstiprināja zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam.
Izsniedz licenci pasažieru
pārvadājumiem

Deputāti balsoja par licences izsniegšanu SIA „Ašie”
pasažieru pārvadājumiem ar
vieglo taksometru un par licences izsniegšanu Nadeždai Silinai
pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru.
Par San-tex darbību
Sēdē apstiprināja Balvu novada pašvaldības aģentūras „Santex” vidēja termiņa darbības
un attīstības stratēģiju 2014. –
2016.gadam un Balvu novada
pašvaldības aģentūras „San-tex”
darba plānu 2014.gadam.
Par „Ziemeļlatgales Biznesa
centru”
Deputāti apstirināja
Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
darba plāna 2014.gadam .
Balvu novada ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāns
Sēdē lēma par Balvu novada ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2014. – 2020.gadam
apstiprināšanu.
Kapliču uzņemšana pašvaldības bilancē
Deputāti balsoja par Saksmales kapsētas kapličas Bērzpils
pagastā ,par Miezāju kapsētas
kapličas Vīksnas pagastā, par
Ostrolīdumu kapsētas kapličas
Briežuciema pagastā, par Augstasila kapsētas kapličas Briežuciema
pagastā, par Dukuļevas kapsētas
kapličas Briežuciema pagastā,
par Bēliņu kapsētas kapličas
Briežuciema pagastā, par Ploskenes kapsētas kapličas Lazdulejas pagastā, par Putrānu kapsētas
kapličas Krišjāņu pagastā, par
Krišjāņu kapsētas kapličas Krišjāņu
pagastā uzņemšanu bilancē.
Aizņēmums projekta īstenošanai
Tika izlemts par aizņēmumu
Balvu novada pašvaldības projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu
– kultūrvēsturiskā mantojuma

aizsargāšana” īstenošanai.
Par maksas pakalpojumiem
Sēdē lēma par Balvu novada
pašvaldības Briežuciema pamatskolas maksas pakalpojumu
apstiprināšanu, par Balvu novada
pašvaldības „Pansionāts „Balvi””
specializētā autotransporta maksas pakalpojumu apstiprināšanu,
par
saistošo
noteikumu
Nr.2/2014 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 10. - 12.klašu
izglītojamiem” pieņemšanu, par
mērķdotācijas sadali pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2014.
gadam, par maksas noteikšanu
par Balvu novada pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem.
Deputāti nolēma, ka ārpus pilsētas
teritorijas dzīvojošajiem Balvu
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā
deklarētajiem
vispārējās
vidējās
izglītības
iestādēs (klātienes 10.–12.klase)
izglītojamiem ir tiesības saņemt
kompensāciju 100% apmērā par
braukšanas izdevumiem, kas
saistīti ar braucienu mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ Balvu novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā, ja izmanto sabiedrisko
transportlīdzekli:
1.
sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus
reģionālajā starppilsētu nozīmes
maršrutā;
2.
sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus
reģionālajā vietējās nozīmes
maršrutā.

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

Izsludināta pieteikšanās uz kultūras
zīmi "Latviskais mantojums"
Lauku ceļotājs aicina Latvijas
lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties zīmei „Latviskais mantojums”, kas nu jau tiks piešķirta
trešo reizi. Aicinām pieteikties
zīmei gan pašus uzņēmējus gan
arī mudinām tūrisma informācijas
centrus, pašvaldības un kultūras
mantojuma zinātājus informēt
Lauku ceļotāju par tūrisma objektiem, kas atbilst zīmes kritērijiem.
Latviskā Mantojuma zīme izveidota ar mērķi godināt un rādīt
latviskās kultūras un sadzīves
mantojumu, kas dzīvo mūsdienās
un nav sastindzis muzeju plauktos. Latviskā mantojuma zīmes
uzdevums – saglabāt latviskās
identitātes saikni ar mūsdienu
dzīvi, demonstrējot to tūrismā.
Pēc šīs zīmes var atpazīt vietas, kur
saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un
prasmes, svinēt latviskos svētkus.
Zīmes uzdevums ir popularizēt
un saglabāt kultūras mantojumu,
to aktīvi lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam.
Līdz šim zīmi saņēmuši jau 28
lauku tūrisma uzņēmēji. Latviskā
mantojuma zīmi var saņemt
naktsmītnes, lauku saimniecības,
amatnieki, lauku krodziņi, lat-

visko tradīciju pasākumu rīkotāji
un vadītāji, muzeji, kolekcijas,
prasmju un arodu zinātāji (maizes
cepēji, audēji, bitenieki, keramiķi,
kalēji, pirtnieki, jumtu licēji,
teicēji, dziesminieki, u.c.).
Zīme izveidota pēc „Lauku
ceļotāja” iniciatīvas, sadarbībā ar
LR Kultūras ministriju un Latvijas
Pašvaldību savienību.
Lai pieteiktos zīmei, lūdzam
iesūtīt aizpildītu pieteikšanās anketu uz e-pasta adresi: lauku@celotajs.lv līdz 2014. gada 3.martam.
Ja jums rodas kādi jautājumi
par pieteikšanos, lūdzam jūs
rakstīt:
elina@celotajs.lv
vai
zvanīt: +371 29175362
Sīkāku
informāciju
par
pieteikšanos un kritērijiem skatīt
šeit:
Informācija par zīmi "Latviskais
mantojums"
un
piešķiršanas
kārtību
http://www.celotajs.lv/cont/
prof/proj/Interreg_IVA-Heritage_
Tourism/Documents/pieskirshana_latviskais_mantojums_zime.
doc
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" kritēriji
http://www.celotajs.lv/cont/
prof/proj/Interreg_IVA-Heritage_
Tourism/Documents/kriteriji_lat-

viskais_mantojums_zime2014.
doc
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" pieteikšanās anketa
http://www.celotajs.lv/cont/
prof/proj/Interreg_IVA-Heritage_
Tourism/Documents/pieskirshana_latviskais_mantojums_anketa_2014.doc
Zīmes piešķiršanas ekspertu
komisijas sastāvs.
http://www.celotajs.lv/cont/
prof/proj/Interreg_IVA-Heritage_
Tourism/Documents/ekspertu_
saraksts_latviskais_mantojums_
zime2014.doc
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„Sienāzīša” vecāku projekts gūst atzinību
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sienāzītis” nereģistrētas
iedzīvotāju grupas „Mēs saviem
bērniem…”vecāku pārstāve Elīna
Ķerģe kopā ar biedrības „Balvu
rajona partnerība” pārstāvjiem
piedalījās Nīderlandes Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij (turpmāk KNHM) fonda
noslēguma pasākumā Lielvārdē.
Tajā piedalījās uzvarētāji, no
mūsu novada - Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis”
vecāki. Lielvārdē uzvarētājprojekti

gadā KNHM fonda sadarbības
partneri bija 18 organizācijas,
kuras
administrēja
projektu
konkursus savā darbības teritorijā.
Kopā KNHM fonds pagājušajā
gadā atbalstīja 150 iedzīvotāju
iniciatīvas,
kurām
projektu
realizētāji nodrošināja 10 – 50 %
līdzfinansējumu. KNHM fonds
Latvijā darbojas kopš 2006.
gadā un kopā astoņos gados
ir atbalstītas 1500 iedzīvotāju
iniciatīvas. KNHM fonda direktors Franks van Bussels,

(katrs) saņēma čeku par 500,00
EUR. Kā pastāstīja Elīna Ķerģe,
par šo līdzekļu izlietošanu
Nīderlandes fonda pārstāvjiem
nav jāsniedz atskaite. Iegūto
finansējumu var izmantot gan
pieredzes apmaiņas braucienā,
gan atalgojumos, bet ir iecere
šo naudu izmantot bērnudārza
vajadzībām.
Biedrības
„Balvu
rajona
partnerība” valdes locekle Vineta Zeltkalne, informē, ka 2013.

sveicot noslēguma pasākuma
dalībniekus,
teica:
„Paldies,
ka kopā darāt, jo iedzīvotāji
paši ir atbildīgi par dzīves
vides sakārtošanu savā ciemā,
pagastā, novadā. Tas ir svarīgi, ka
paši ieguldāt savu darbu vides
labiekārtošanā. Kļūstot aktīvākiem
iedzīvotājiem, ir iespējams pacelt
vietas pašapziņu. Mūsu galvenais
uzdevums ir motivēt iedzīvotājus
noticēt saviem spēkiem. Mēs
lepojamies ar Jums visiem, kuri

2013.gadā realizēja projektus.
Pateicos arī vietējiem koordinatoriem par ieguldīto darbu. Paldies
žūrijām, jo viņi veica atbildīgo
darbu, nosakot, kurus projektus
atbalstīs un kuri projekti saņems
papildus finansējumu. Latvijā
KNHM fonds pastāv 8 gadus, bet
Nīderlandē – 30 gadus. Diemžēl
2014.gads ir pēdējais KNHM fonda darbības gads Latvijā”.
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sienāzītis” aktīvo vecāku
grupas vadītāja Elīna Ķerģe atzina,
ka viņi ir ļoti priecīgi par saņemto
balvu. „ PII „Sienāzītis” bija rakstījis
projektu pieteikumus dažādos
konkursos, bet līdz šim nebija
veicies. Saņemtais KNHM fonda
atbalsts ir palīdzējis noticēt saviem spēkiem un motivējis sadarboties vecākiem. Pēc projekta
realizēšanas vecāki ir ieinteresēti
sanāk kopā un realizēt jaunas idejas. Liels prieks, ka KNHM fonds
mūsu izgatavotās filca rotaļlietas ir
izmantojis diplomu noformējumā
un fotogrāfiju uzlicis uz 2013.
gada uzvarētājprojektu bukleta. Prieks, ka mūsu paveiktais
ir iepriecinājis arī citus. Rakstot
projektu, nedomāju, jāraksta
tāpēc, lai dabūtu balvu 500,00
EUR. Lai realizētu projektu, sašūtu
100 filca rotaļlietas, izgatavotu
dažādus spēļu komplektus, izgatavotu skatuvīti, aizslietņus, bija
nepieciešams atrast laiku, savu laiku un citu laiku, lai kopā paveiktu
visu projektā plānoto. Tā bija liela
atbildība. Tāpēc ir patīkami, ka
esam novērtēti. Prezentācijās iepazinos ar daudziem maziem projektiem, kur ieguldot savu darbu
un līdzekļus ir izdarītas lielas lietas. Guvu iedvesmu turpmākam
darbam,” priekā dalījās E.Ķerģe.

Saldumu paciņas var saņemt līdz 1.martam
Aizvadītā
gada
nogalē
Sociālā dienesta Atbalsta un
rehabilitācijas nodaļa organizēja
Ziemassvētku
eglīti
novada
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Priecājamies, ka mūsu pasākums
bija kupli apmeklēts. Bērnu
priekam un atpūtai bija veltīts
Lazdukalna jauniešu
grupas
„Neatkarība - Balt” teātra muzikāls
uzvedums. Bērni piedalījās rotaļās
un atrakcijās. Izsakām pateicību
biedrībai, kas nu jau vairākus
gadus palīdz iepriecināt mūsu
bērnus. Ceram uz atsaucību
un sadarbību arī turpmāk, tikai
jādomā par plašākām telpām, jo
pārliecinājāmies, ka mūsu dienesta zāle ir par mazu 68 bērniem un
viņu piederīgajiem.

Aicinām bērnu vecākus un
vecvecākus parūpēties par saviem bērniem un atnākt uz Sociālā
dienesta 3.stāvu pēc saldumu

paciņām līdz 1.martam.
Tel. Kontaktam 645 21997;
26182362

Vineta Zeltkalne informē, ka
biedrība „Balvu rajona partnerība”
sadarbību ar KNHM fondu
turpinās arī 2014.gadā. Viņa saka
paldies nīderlandietim Niko Opdamam par atbalstu 2013.gadā un
ceram uz viņa atbalstu arī šogad.
Tuvākajā laikā (iespējams jau
februārī) izsludinās jaunu projektu konkursu. Vienam projektam
iespējamais maksimālais atbalsts
no KNHM fonda būs 400,00
EUR, taču ikvienam projekta

3.

iesniedzējam būs jānodrošina
līdzfinansējums 50% apmērā.
Maksimālā
viena
projekta
attiecināmo izdevumu summa
būs 800,00 EUR, taču var rakstīt
projektus arī par mazāku summu.
E.Ķerģe projekta īstenotāju
vārdā saka paldies Vinetai Zeltkalnei, Balvu partnerības un
pirmsskolas izglītības iestādes
darbiniekiem par organizatorisko
darbu, par vispusīgo atbalstu.

Balvu novada pašvaldība –
„Senioriem draudzīgākā pašvaldība
Latgales reģionā”
Rēzeknes novada Domē
17.janvārī notika Latgales senioru reģionālais forums, kurā tika
prezentēti pētījuma “Latvijas
pašvaldībās plānotās un realizētās
politiskās
iniciatīvas
senioru
dzīves kvalitātes paaugstināšanai
un
veiksmīgai
novecošanai”
rezultāti, uzklausītas senioru
vēlmes un iespējas Latvijas simtgades priekšvakarā.
Pasākuma noslēgumā tika apbalvota „Senioriem draudzīgākā
pašvaldība Latgales reģionā”.
Pēc visu pašvaldību iesniegtās
informācijas apkopošanas un

izvērtēšanas pētījuma organizatori šo nomināciju piešķīra Balvu
novada pašvaldībai, kura saņēma
LR 11.Saeimas deputātu I.Vanagas,
I.Bites,
G.Igauņa,
J.Viļuma
parakstītu Apliecinājumu par
piedalīšanos pētījumā un iegūto
statusu.
Līdzīgi forumi šogad tikšot
rīkoti visā Latvijā, lai noskaidrotu būtiskākās problēmas un
to risinājumus par sabiedrības
novecošanos
šādās
jomās:
ienākumi un dzīves apstākļi,
veselība un medicīnas aprūpe,
sociālā telpa.

Jau februārī – visi labākie tūrisma piedāvājumi izstādē "Balttour 2014"!
No 7. līdz 9. februārim
Starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsalā notiks 21. starptautiskā
tūrisma izstāde-gadatirgus "Balttour 2014”, kas aicinās izmēģināt
jaunās tūrisma sezonas labākos un
izdevīgākos piedāvājumus Latvijā,
Baltijā un visā pasaulē!
Daudzveidīga atpūta katrā Latvijas novadā
"Atklāj Latviju no jauna!” – ar
šādu devīzi apmeklētāji draudzīgi
tiks sagaidīti hallē "Apceļo Latviju!", kur plaši būs pārstāvēti
visi četri Latvijas novadi un Rīga,
izceļot mums tik raksturīgo un
tūristiem pievilcīgo kolorītu.

Katrs novads prezentēs tūrisma
un atpūtas iespējas, tradīcijas,
pasākumus, kā arī piedāvās
iegādāties
katram
reģionam
raksturīgos ēdienus un amatnieku
darinājumus. Latgalieši pārsteigs
ikvienu gardēdi, iepazīstinot ar
gastronomiskā tūrisma iespējām
– šogad Latgales reģiona stendā
uzsvars uz kulināro mantojumu.
Izstādē apmeklētājiem būs
pieejama aktualizētā Balvu novada
tūrisma karte, kurā apkopoti gan
kultūrvēstures un amatniecības
objekti, gan lauku labumu un
atpūtas iespējas mūsu pusē. Kartē
kā jaunums ir piedāvājums viesoties uzņēmumos, kuri izmanto

preču zīmi “Ražots Balvos”- “Balvu
Maiznieks”, “Eko Fabrika” un sveču
darbnīca “Bela Kandelo”.
Sadarbojoties 11 novadiem,
kas atrodas Latvijas austrumu
pierobežā, ir izstrādāti 4 jauni
maršruti, kas ietver teritoriju
no Alūksnes līdz pat Dagdai un
piedāvā iespēju iepazīt šo mazāk
atklāto Latgales pusi. Jaunie
maršruti būs pieejami izstādes
laikā Latgales stendā, kā arī pēc
tam tūrisma informācijas centros
un internetā.
Akcentējot kulināro tēmu
Latgales reģiona stendā, trīs

dienās tajā strādās arī mūsu puses cilvēki – Dainis Rakstiņš no
Bērzpils sniegs ieskatu īsta Latgales alus darīšanas tradīcijās,
biškopis Jānis Silaunieks no Tilžas
ikvienu iepazīstinās ar bišu dzīvi
un biškopības produkciju, z/s/
Rūķīši no Rugāju novada piedāvās
žāvētas zivis. Tāpat stendā
strādās Balvu novada tūrisma organizatore Ineta Krakupe, Tilžas
Kultūrvēstures izpētes un tūrisma
centra vadītāja Rutta Silauniece un
tūrisma speciālisti no Rugāju un
Baltinavas novadiem, informējot
apmeklētājus
par
tūrisma
piedāvājumu Ziemeļlatgalē.

Par Starptautisko tūrisma
izstādi “Balttour”
"Balttour 2014" divās hallēs
"Apceļo Latviju!" un "Atklāj pasauli!" varēs apskatīt vairāk nekā 450
stendus, kuros savus aktuālākos
piedāvājumus
prezentēs
ap
700 tūrisma uzņēmumuno Latvijas, Itālijas, Izraēlas, Krievijas,
Slovākijas, Spānijas, Taizemes,
Turcijas,
Tunisijas,
Ukrainas,
Ungārijas, Uzbekistānas, Vjetnamas, Ganas un citām tikpat
kolorītām valstīm.
Vairāk par izstādi lasiet www.
balttour.lv
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Latvijas čempionāts zemledus makšķerēšanā sākas uz Balvu ezera
Sestdien un svētdien uz Balvu
ezera pulcējās 14 makšķernieku
komandas,
lai
mērotos
spēkiem 2014.gada zemledus
makšķerēšanas
čempionāta
pirmajā
posmā.
Pārstāvēta
bija visa Latvija. Piedalījās arī
komanda no Pēterburgas, kurā
startēja arī divi Krievijas izlases
dalībnieki.
Balvos
zemledus
makšķerēšanas
čempionāta
posms notiek jau otro gadu.
Sacensību atklāšanā dalībniekus
uzrunāja vairākkārtējais pasaules
čempions, makšķerēšanas sporta
eksperts Normunds Grabovskis,

Balvu Sporta centra vadītājs Edgars Kaļva un sacensību galvenais tiesnesis Egils Draudiņš. Viņi
atzina, ka Balvos sacensības notiek labā līmenī, ne katra Latvijas
pilsēta var lepoties ar ezeriem
pilsētas centrā. Eksperti teica, ka
ļoti iespējams, ka arī nākamgad
sacensības varētu notikt Balvos.
Patīkami, ka mūsu pilsētas
komanda
„LIARPS”
spēcīgā
konkurencē izcīnīja otro vietu. Pirmie bija „RAPALA”, trešie
„SALMO”. Nākamais čempionāta
posms notiks uz Limbažu ezera.

Skaists mirklis, sagaidot Motoklubs nosvin 10.jubileju
Pirms 10 gadiem janvārī tika
Veco Jauno gadu
nodibināts motoklubs "Spieķi
Balvu krievu kultūras biedrība
„Razdoļje”, atzīmējot Veco jauno
gadu un Zvaigznes dienu, 14.
Janvārī uzņēma krievu kultūras
pārstāvjus. Balvu kultūras un
atpūtas centrs bija pārpildīts,
neskatoties uz ziemas spelgoņu aiz
logiem. Uz skatuves- svētku viesi:
ansamblis „Prieks” no Daugavpils
novada Lauces pagasta, vadītāja
Natālija Davidova, un mūsu senie
draugi- vokālais kolektīvs „Harmonija” no Rēzeknes, vadītāja
Olga Gaile.
Svētku vakars tiešām bija
izdevies - skatītājus „iesildīja”
vietējās solistes Svetlana Duļko,
Dagmāra Laicāne, Žannas Ivanovas estētikas pulciņa dalībniekiskolēni piedāvāja apskatīt ziemas
periodam raksturīgas modernās
kleitas, demonstrēja savu dejas
mākslu. Bet dziesmas- aizraujošas,
bēdīgas un priecīgas,- piepildīja
ar lielisku noskaņojumu visus,
kas vēlējās piedalīties Vecā jaunā
gada svinībās.
Balvu krievu biedrība pateicās
Ivanam Ribakovam, 11. Saeimas
deputātam, par materiālu atbalstu,

vējā". Pa šiem gadiem klubs ir
kļuvis pazīstams ne tikai Latvijā,
bet arī ārpus mūsu valsts robežām.
"Spieķi vējā" piedalās daudzos Balvu pilsētas un novada pasākumos.
Viens no populārākajiem vasaras
pasākumiem Balvos ir kluba
organizētā ikgadējā "Motociklu
vasara", kas pulcē dalībniekus un
skatītājus no visas Latvijas un arī
ārvalstīm. Kluba prezidents Andis Grāvītis, uzrunājot jubilejas
dalībniekus, izteica pateicību un
gandarījumu par kluba biedru un
viņu draugu uzticību. Zīmīgi, ka
jubilejas svinības notika jaunajā
kluba mājā. Bija svētku uzrunas,
apsveikumi, svētku torte, jautras
atrakcijas un dejas.

nodrošinot viesiem transportu, par
iespēju pabūt kopā, padziedāt un
redzēties jaunajā 2014.gadā.
Tāpat biedrība pateicas par
atbalstu Balvu kultūras un atpūtas
centra darbiniekiem, direktorei
Anitai Strapcānei, Balvu novada
domei par piemiņas suvenīru
nodrošināšanu viesiem. Paldies
visiem pasākuma apmeklētājiem!

LURSOFT laikrakstu bibliotēka mūsu Aicina pieteikties
lasītājiem arī šogad bez maksas
šuvējas!
Kultūras informācijas sistēmu
centrs sadarbībā ar SIA Lursoft projekta "Elektroniskās publikācijas
Latvijas bibliotēkām" ietvaros
2014. gadā nodrošina ”Laikrakstu bibliotēkas” datubāzes pieeju
visām pašvaldību publiskajām
bibliotēkām bez abonēšanas
maksas.
Īstenojot vērienīgos digitalizācijas
projektus
Latvijas
bibliotēkās un rūpējoties par to, lai
Latvijas iedzīvotājiem sev tuvākajā
bibliotēkā
būtu
pieejamas
mūsdienīgas un konkurētspējīgas
tehnoloģijas, projekta "Elektroniskās
publikācijas
Latvijas
bibliotēkām" mērķis vienmēr
bijis ar šo tehnoloģiju palīdzību
bibliotēku lietotājiem piedāvāt
daudzveidīgu pieeju jaunākajai
informācijai
un
kvalitatīvu,
izglītojošu
saturu.
Projekta
īstenotāji īpašu nozīmi pievērsuši
tieši latviešu valodā esošo uzticamo resursu nodrošināšanai

bibliotēkās.
Lursoft Laikrakstu bibliotēka
www.news.lv ir apjomīgākais Latvijas laikrakstu krājums internetā,
tajā iekļauti vairāk kā 50 centrālie
izdevumi, Zemgales, Kurzemes,
Vidzemes un Latgales vietējo
periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas un aktuālāko
ziņu apkopojums. Latvijas laikrakstu publikāciju krājums internetā,
vidēji ik dienas tiek papildināts ar
1000 jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.
gada.
Ar laikrakstu klāstu variet
iepazīties mājas lapā www.news.
lv –bibliotēka. Bez maksas rakstu pilnas versijas Jūs varēsiet
lasīt visās Latvijas pašvaldību
publiskajās bibliotēkās.
Izmantojiet šo iespēju, kas ļauj
sameklēt aktuālās vai vēsturiskās
publikācijas
par
dažādiem
jautājumiem, plašajā Lursoft Laikrakstu bibliotēkā!

Balvos SIA „Mežroze” ir
paredzējusi atvērt šūšanas cehu.
Aicina pieteikties šuvējas. Telefons 29245332.

Uzņēmumam San-tex
jauna mājas lapa
Uzņēmumam San-tex ir izveidota jauna mājas lapa, kur
plašāk apskatīti pilsētsaimniecības
jautājumi, atrodams pārvaldnieku
saraksts, pakalpojumu izcenojumi, likumu saraksts un iespēja
nodot skaitītāju rādījumus.
7.-8.februārī Balvos notiks
5.BALVU VILKA TURNĪRS TEĀTRA
SPORTĀ.
Turnīram pieteikušās vairāk
nekā 40 komandas no visas Latvijas ( 200 bērni un jaunieši).
Jau piekto gadu teātra pulciņš
"Pipariņš" organizē šo plaši
apmeklēto turnīru.
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Balvu reģiona bibliotekāri Grāmatu ķēdē

Sestdien, 18.janvārī, 30 Balvu reģiona bibliotekāri veidoja
posmu Grāmatu draugu ķēdē, lai
palīdzētu ikvienai, otrpus Daugavai ceļu iesākušai grāmatai, nonākt
Gaismas pils plauktā. Ikvienu
piepildīja satraukums un svētku
sajūta būt klāt šai notikumā. Mūsu
ķēdes posms atradās Gaismas pils
trešajā stāvā, kur plānotās pusstundas vietā, dziedādami un dejodami, nodrošinājām grāmatu
virzību. Darbu padarījām godam
un ar lielu prieku!

Atgriešanās

Balvu muzejā nesen bija
skatāma Nikolaja Gorkina pasteļu
izstāde. Tagad tā aplūkojama Gulbenes bibliotēkā.
No 1994.gada līdz 2009.gada
vasarai Nikolajs Gorkins strādāja
Balvu Amatniecības vidusskolā par vizuālās mākslas un kultūras
vēstures skolotāju un vadīja
gleznošanas un linogriešanas
pulciņu. Kopā ar D.Blūmu
sarakstījis grāmatu „Pasaules
kultūras vēsture”, ko 2002. un
2003.gadā izdevusi izdevniecība
„Pētergailis”. Labākie darbi tapuši
90.gadu beigās un šī gadsimta
sākumā. N.Gorkina darbu un viņa
vadītā pulciņa – studijas bērnu
darbu kopīga izstāde notika 2000.
gada februārī – martā Balvu novada muzejā, 2004.gadā izstāde
Balvu Amatniecības vidusskolā
sakarā ar Balvu pilsētas pasākumu
„Vidzemes ielas svētki”, 2007.
gada martā - aprīlī Balvu pilsētas
Kultūras un atpūtas centrā – „Viss
sākās ar…”. Šajā izstādē studijas
vadītājs piedalījās ar 16 darbiem.
Tāpat viņa studijas audzēkņi ir
piedalījušies starptautiskās bērnu
un jauniešu skatēs citās valstīs, kur
saņēmuši diplomus.
- Liels bija mans prieks,
- izstādes atklāšanā atmiņās
dalījās Nikolajs Gorkins, - kad
ASV notikušajā bērnu zīmējumu
izstādē, kurā bija eksponēti
tūkstošiem darbu, divi mani
audzēkņi kļuva par laureātiem.
- Bērni man iemācīja strādāt, saka sirmais skolotājs. Zīmēšanas
studija bijusi svētdienās, pulksten četros visi pulcējušies un
strādājuši. Tā izauguši vairāki jauni
mākslinieki. Prieks par viņiem.
Nikolaja
Gorkina
pasteļtehnikā tapušo darbu izstāde
„Atgriešanās” skatītājus aizved
krāšņajā ziedu pasaulē, aicina
izbaudīt dažādus gadalaikus, rosina uzkavēties pļavās un pasēdēt

Spītējot aukstumam, pasākumā piedalījās vairāk nekā 14
tūkstoši cilvēku no visas Latvijas,
tostarp arī no ārzemēm – Baltijas valstīm, Vācijas, Zviedrijas,
Šveices, ASV, Krievijas u.c. Piecu
stundu laikā no LNB vecās ēkas
K. Barona ielā 14 uz jauno ēku
Mūkusalas ielā 3 no rokas rokā,
cilvēkiem dziedot un gavilējot,
sirsnīgā atmosfērā tika pārnestas
aptuveni 2000 grāmatas. Tās
tika izvietotas Tautas grāmatu
plauktā, kas ēkas ātrijā slejas

piecu stāvu augstumā un ir viens
no centrālajiem tās interjera elementiem. Pirmā grāmata akcijā
"Gaismas ceļš – Grāmatu draugu
ķēde" ceļu uz jaunajām mājām
sāka 1825.gadā Sanktpēterburgā
latviešu valodā izdotā Bībele,
ko bibliotēkai uzdāvinājis grāfs
Lambsdorfs. Savukārt pēdējā un
visilgāk pa cilvēku rokām ceļojusī
akcijas grāmata bija Pētera Upenieka "Balandnieki".

ezera vai upes krastā. Lielākā daļa
krāšņo pasteļu ir tapuši Balvu ezera krastos. Vasarīgās ainavas rosina skatītāju doties nesteidzīgās
pastaigās pa pievakares saules
pielietām meža takām. Ar

bildusi, ka lauku ainava vīra gleznā
ir pat skaistāka nekā dabā. Pats
darbu autors var būt lepns, ka viņa
gleznas atrodas Krievijā, Somijā,
Amerikā, Austrālijā un, protams,
Latvijā. Arī lielākā daļa izstādē

apbrīnojamu rūpīgu mākslinieks
gleznojis katru zieda lapu, smilgu,
pašu vissīkāko un smalkāko detaļu
kopējā ainavā.
- Katrai puķei ir zaļas lapas, saka N.Gorkins, rādot uz darbu,
kurā redzama krāšņa pļava, - bet
ikvienai no tām katra lapiņa ir
citādāka.
Savos darbos
viņš nemīl
paviršību, bet ir gatavs atlikt malā
iesākto gleznu, lai pie tās atgrieztos pēc gada un pabeigtu līdz
galam. Lai taptu glezna, kurā
attēlota meža taka, viņš pēc gada
pabijis tajā pašā vietā mežā un
tur arī darbu pabeidzis gleznot.
Pasteļtehnika prasa skrupulozu
darbu, bet, kā redzams izstādē
„Atgriešanās”, tas ir bijis pūļu un
pacietības vērts.
Gleznotāja pirmā kritiķe ir
viņa dzīvesbiedre Edīte Gorkina,
kura ir ārste. Ne reizi vien viņa

aplūkojamo darbu pēc tam radīs
konkrētu mājvietu. Desmit viņa
darbi atrodas kādā Amerikas
dievnamā.
Gleznošana
nav
vienīgā
N.Gorkina aizraušanās. Ilgus gadus viņš bijis Latvijas kinoamatieru
biedrības valdes loceklis un desmit
gadus vadījis kinostudiju, kas
darbojās Gulbenes „Lauktehnikā”.
N.Gorkins 20 sava mūža gadus ir
pavadījis Gulbenē, tāpēc daudzas
viņa
veidotās
dokumentālās
filmas stāsta arī par Gulbenes
cilvēkiem. Lai tām būtu ilgāks
mūžs, to autors filmas pārveidojis
DVD formātā. Filmas stāsta gan
par novadniekiem Gido un Imantu Kokariem, māksliniekiem Ilonu
un Jāni Brektēm un daudziem citiem Gulbenes pilsētas un novada
dzīves notikumiem. Plašo filmu
klāstu papildina arī N.Gorkina
fotogrāfijas. N.Gorkins atceras,

ka tieši Jānis Brekte bijis tas, kas
pamudinājis viņu pievērsties
gleznošanai.
Veidojot
filmu
„Skaisto saprast un atkārtot” par
mākslinieka Jāņa Brektes daiļradi
nākusi šī atklāsme.
Nevienā pasākumā viņš nav
iedomājams bez fotoaparāta.
Ar
fotografēšanu
N.Gorkins
sācis nodarboties jau desmit
gadu vecumā. Viņa fotogrāfiju
personālizstāde ar nosaukumu
„Pasmaidi” pirms pieciem gadiem bijusi skatāma Balvu kultūras
un atpūtas centrā. Viņa fiksētie
fotomirkļi bijuši skatāmi arī
izstādē „Viena skatiena attālumā”
Gulbenes bibliotēkā. N.Gorkina
fotoetīdes ir papildinājušas arī
gulbenietes Ivetas Krūmiņas
miniatūru krājumu. Mākslinieks
piedalījies
arī
tematiskajās
fotoizstādēs Valsts Dabas muzejā,
savos darbos apliecinot, ka

mums apkārtējā dzīvē vienmēr ir
iespējams ieraudzīt kaut ko skaistu un neparastu.
Pēdējos dzīves
gados
N.Gorkins atkal vairāk nodarbojas ar fotografēšanu. Liela
viņa darbu personālizstāde "Pasmaidi" bija 2009.gadā Balvu
kultūras un atpūtas centrā. 2010.
gada 14.septembrī tika atklāta
N.Gorkina fotoizstāde "Viena
skatiena attālumā" Gulbenes
bibliotēkā. Šajā pat dienā te notika tāda pat nosaukuma Ivetas
Krūmiņas grāmatas atvēršanas
svētki, kurā I.Krūmiņas miniatūras
papildināja N.Gorkina fotoetīdes.
Pēc tam grāmatas atvēršanas
svētki notika Balvu novada
muzejā. Par ieguldījumu jaunās
paaudzes estētiskajā izglītošanā,
skolēnu veiksmīgu sagatavošanu
dzīvei un sakarā ar septiņdesmit
gadu jubileju Balvu pilsētas Dome
Nikolaju Gorkinu 2006.gadā apbalvoja ar Atzinības rakstu.
Izstādes” Atgriešanās” nosaukums ir simbolisks – tas liecina par
atgriešanos pie gleznošanas pēc
smagas slimības. Lai ir spēks un
veselība!
Ilona Vītola
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra
lēmumu (prot. Nr.1, 17.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2014.gada 16.janvārī

Balvos

				

Nr.1/2014

PAR PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS UN
UZŅEMŠANAS KĀRTĪBU BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
I.
Vispārīgie noteikumi
1.
Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – Bērni) reģistrācijas un uzņemšanas
kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – Iestāde).
2.
Pirmsskolas izglītības programmu Bērns apgūst no pusotra līdz 7 gadu vecumam. Programmas
apguve Iestādēs sākas kārtējā gada 1.septembrī. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās
sagatavotības, saskaņā ar vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu, pirmsskolas izglītības programmas
apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu.
3.
Obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā
kalendārajā gadā, kurā Bērnam aprit pieci gadi.
4.
Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Iestādē. Bērna
vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu, ir tiesības lūgt mainīt Iestādi.
5.
Lēmumu par vietas piešķiršanu Iestādēs pieņem ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu izveidota komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā (turpmāk – Komisija).
6.
Komisijas sēdes tiek organizētas martā, pirmsskolas grupu nenokomplektēšanas gadījumā, komisijas sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības.
7.
Komisijai sadarbībā ar Iestāžu vadītājiem, komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro Vispārējās
izglītības likums, šie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.
II.
Iesniegumu reģistrācijas kārtība
8.
Vecāku pieteikums (1.pielikums) par Bērna uzņemšanu rindā Balvu pilsētas Iestādēs tiek reģistrēts
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē (turpmāk – IKS pārvalde) pie izglītības
speciālista apmeklētāju pieņemšanas laikā.
9.
Pārējās Balvu novada Iestādēs Bērns uzņemšanai rindā tiek reģistrēts attiecīgajā Iestādē.
10. Bērna reģistrācijas pieteikumu var iesniegt Bērna vecāki vai persona, kas tos aizstāj – pilnvarotā
persona, pievienojot notariāli apstiprinātas pilnvaras kopiju, aizbildņi – notariāli apstiprināta lēmuma par
aizbildniecības nodibināšanu kopiju, audžuvecāki – notariāli apstiprināta līguma par bērna ievietošanu audžu
ģimenē kopiju (uzrādot oriģinālu).
11. Vecāki, reģistrējot rindā Bērnu uzņemšanai Iestādē, iesniedz:
11.1. iesniegumu, norādot vēlamo izglītības iestādi;
11.2. uzrāda Bērna dzimšanas apliecību;
11.3. uzrāda personu apliecinošus dokumentus.
12. Vecāku iesniegumus par pieprasījumu uzņemt Bērnu Iestādē kārto hronoloģiskā secībā pēc
iesnieguma saņemšanas datuma Bērnu dzimšanas gadu secībā un uzglabā IKS pārvaldē 7 (septiņus) gadus.
13. Reģistrācijas pieteikuma elektronisko formu aizpilda vecāku klātbūtnē un izdrukā 2 (divos)
eksemplāros (vienu eksemplāru saņem vecāki, otrs paliek IKS pārvaldē).
14. Pieteikums tiek reģistrēts 1 (vienu) reizi.
15. Līdz vietas piešķiršanai pašvaldības izglītības iestādē vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto
vēlamo Iestādi, izvēlēto Iestādes apmeklēšanas sākuma laiku (gadu) (2.pielikums), saglabājot pieteikuma
pirmreizējās reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu (3.pielikums)
IKS pārvaldē. IKS pārvaldes izglītības speciālists veic izmaiņas reģistrā, pamatojoties uz vecāka iesniegumu.
Vecāku pienākums ir rakstiski informēt IKS pārvaldi par izmaiņām pieteikumā norādītajā informācijā (adreses
maiņas, u.c. gadījumos).
16. Komisijas sēdes tiek protokolētas un protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.
IKS pārvalde 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas piešķiršanu Iestādē informē
Iestāžu vadītājus un ievieto informāciju Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv sadaļas Izglītība
apakšsadaļā Pirmsskolas izglītības iestādēs pieteikto bērnu reģistrs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
III. Bērnu uzņemšanas kārtība Iestādē
17. Komplektējot grupas, tiek ievēroti Latvijas Republikas MK 2002.gada 27.decembra noteikumi
Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.
18. Grupu komplektācija Iestādē notiek visu mācību gadu.
19. Komplektējot grupas, Komisija piešķir vietu Iestādē rindas kārtībā (Bērnu dzimšanas gadu secībā),
ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā Iestādē un vecāku iesniegumā norādīto vēlamo
Iestādi.
20. Bērna obligātās pirmsskolas izglītības vecumā izglītība tiek nodrošināta visiem Balvu novada
pašvaldības teritorijā deklarētajiem bērniem.
21. Priekšrocības uzņemšanai Iestādē ir Bērnam, kuram dzīves vieta ir deklarēta Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
22. Papildu ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem priekšrocības Bērna uzņemšanai
Iestādē ārpus rindas ir šādos gadījumos:
22.1. kāds no Bērna vecākiem strādā Balvu novada administratīvajā teritorijā esošajā Iestādē;
22.2. Bērns ir no audžu ģimenes;
22.3. Bērnam ir bāriņtiesas atzinums vai rekomendācija.
23. Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt Iestādē līdz 1. septembrim, pārreģistrē uz nākamo gadu
reģistrācijas pieteikšanas kārtībā.
24. Bērna uzņemšanai Iestādē vecāki iesniedz šādus dokumentus:
24.1. IKS pārvaldes norīkojumu (4.pielikums);
24.2. Bērna dzimšanas apliecības kopiju , uzrādot oriģinālu;
24.3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja Bērns tiek pieteikts speciālās pirmsskolas izglītības
programmā;
24.4. Bērna medicīnisko karti 026/ u;
24.5. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām;
24.6. ģimenes ārsta izziņu par Bērna veselības stāvokli.
25. Šo noteikumu 23. punktā minētos dokumentus Iestādes vadītājs reģistrē vecāku klātbūtnē, un tos
ievieto Iestādes Bērna personas lietā. Tie tiek glabāti Iestādes lietu nomenklatūrā noteikto laiku.
26. Vecākus iepazīstina ar šādiem Iestādes darbību reglamentējošajiem dokumentiem:

26.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;
26.2. pirmsskolas izglītības programmām un licencēm;
26.3. Iestādes nolikumu;
26.4. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
26.5. drošības noteikumiem.
27. Bērna uzņemšanu Iestādē noformē ar Iestādes rīkojumu,
norādot izglītības programmu, kuru Bērns apgūs.
28. Komisija, pamatojoties uz vecāku iesniegumu (5.pielikums),
lemj par Iestādes maiņu Bērnam pirmsskolas izglītības apguvei, ja Bērna
Iestādes maiņa ir iespējama.
IV. Bērnu atskaitīšanas no Iestādes kārtība
29. Ja Bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē Iestādi laika
periodā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta Iestādē tiek
saglabāta, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un/vai pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu. Šajā laikā Iestādes vadītājs ir tiesīgs uz
terminētu laiku – uz Bērna prombūtnes laiku – Iestādē uzņemt nākamo
Bērnu rindas kārtībā.
30.
Ja Bērns (līdz piecu gadu vecumam) bez attaisnojuma
neapmeklē Iestādi vairāk nekā 1 (vienu) nedēļu, Iestādes vadītājs
vecākiem pieprasa informāciju par Bērna neierašanās iemesliem.
31.
Ja Bērns (līdz piecu gadu vecumam) bez attaisnojuma neapmeklē Iestādi vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi un vecāki nav
snieguši rakstisku paskaidrojumu par Bērna Iestādes neapmeklēšanas
attaisnojošiem iemesliem 5 (piecu) dienu laikā no Iestādes vadītāja
pieprasījuma dienas, Bērns tiek atskaitīts, pamatojoties uz Iestādes
vadītāja rīkojumu.
32. Iestādes vadītājam ir tiesības atskaitīt Bērnu no Iestādes šādos
gadījumos:
32.1. šo noteikumu 29.punktā minētajā gadījumā;
32.2. pēc vecāku iniciatīvas (rakstisks iesniegums);
32.3. pēc pirmsskolas izglītības programmas pabeigšanas;
32.4. pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena, kas
nepieļauj Iestādes apmeklēšanu;
32.5. ja Bērna (līdz 5 gadu vecumam) vecāki nav nokārtojuši
finansiālās saistības vairāk kā par 2 mēnešiem un pēc Iestādes vadītāja
uzaicinājuma nav noslēguši vai nepilda noslēgto vienošanos par saistību
izpildi.
33. Ja Bērns tiek atskaitīts no Iestādes, par to tiek rakstiski paziņots
vecākiem (izņemot 31.2. un 31.3. punktos minētos gadījumus). Pēc
atskaitīšanas Bērns var tikt atkārtoti uzņemts uzskaitē, iesniedzot dokumentus vispārējā kārtībā, ja nepastāv apstākļi, kas bijuši par pamatu
atskaitīšanai.
V. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
34. Bērnu reģistrāciju rindā un uzņemšanu Iestādēs pārrauga Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.
Strīdus par Bērnu reģistrēšanu rindā, administratīvā akta vai faktiskās
rīcības apstrīdēšanas gadījumā izskata Balvu novada pašvaldības
administratīvo aktu strīdu komisija.
IV. Noslēguma jautājums
35. Nolikums stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs				

A.Kazinovskis

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra lēmumam
(sēdes prot. Nr.1,7.§)

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 Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2014 “ Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Šādu saistošo noteikumu pieņemšanu paredz Vispārējās izglītības
likuma 26.panta pirmā daļa, kurā ir norādīts, ka pašvaldību vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes
dibinātāja noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas
un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas
un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Nav

Nav

Nav
Nav

Andris Kazinovskis

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 30.janvāris
1.pielikums
Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2014

4.pielikums
Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2014

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājam
..................................................................................................
(iesniedzēja vārds, uzvārds)
..................................................................................................
(vecāka deklarētā dzīves vieta)

Bērna vārds, uzvārds ...................................................
Tiek nodrošināts/a ar vietu Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādē (PII).....................
ar ........................................................

..................................................................................................
(e-pasts, kontakttālrunis)

Norīkojums izsniegts ....................................................

(bērna vārds, uzvārds)

(gads, datums, mēnesis)

(gads, datums, mēnesis)

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
Pārvaldes vadītāja ...................................... /............................................. /

Datums ___/___/____

Norīkojumu saņēmu ................................... /............................................/

Datums ___/___/____

(paraksts)

deklarētā dzīves vieta (bērnam)_________________________________________________
pirmsskolas izglītības programmas apguvei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē____________________________________________________

Īpašas atzīmes/iespējamās priekšrocības:
LR normatīvie akti
Normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas vai tiesības bērnu
iekārtot iestādē ārpus rindas
Pašvaldības saistošie
Bērns ir obligātās pirmsskolas izglītības vecumā
noteikumi
Kāds no bērna vecākiem strādā izvēlētajā pirmsskolas izglītības
iestādē
Bērns ir no audžu ģimenes
Bērnam ir bāriņtiesas atzinums vai rekomendācija

-

-

IKS pārvaldes norīkojums
Bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu
Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja Bērns tiek pieteikts speciālās pirmsskolas izglītības
programmā
Bērna medicīniskā karte 026/ u
Izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām
Ģimenes ārsta izziņa par Bērna veselības stāvokli


5.pielikums
Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2014






Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājam

Papildus informācija:
................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

..................................................................................................
(iesniedzēja vārds, uzvārds)

Esmu informēts/a, ka
Jebkuru pieteikumā norādīto ziņu izmaiņu gadījumā t.sk. pieteikuma atsaukumu, apņemos ziņot Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības speciālistam/pirmsskolas izglītības iestādes
darbiniekam.
Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei un publicēšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

..................................................................................................
(faktiskā dzīves vieta)
..................................................................................................
(kontakttālrunis)

..................................................................

Datums ___/___/_____

(vecāka/aizbildņa paraksts, atšifrējums)

201…g.

(atšifrējums)

PII iesniedzamie dokumenti:

Vēlamais laiks bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ___________________
(mēnesis, gads)
Vecāku/aizbildņu darba vieta:
Māte
Tēvs

201…g.

(atšifrējums)

(vecāka/aizbildņa paraksts)

(pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums)

Rindas Nr.
2013.g.

(PII nosaukums)

..................................................................................................
(faktiskā dzīves vieta)

PIETEIKUMS
Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu ___________________________
dzimšanas dati _________________

NORĪKOJUMS NR.____

201…g.

IESNIEGUMS

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS MAIŅAI

201…g.

Lūdzu rast iespēju mainīt pirmsskolas izglītības iestādi manam dēlam/meitai

Pirmsskolas speciālista paraksts/atšifrējums:____________________

..............................................................................................................................................,
2.pielikums
Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2014

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājam
..................................................................................................
(iesniedzēja vārds, uzvārds)
..................................................................................................
(vecāka deklarētā dzīves vieta)
..................................................................................................
(faktiskā dzīves vieta)

(bērna vārds, uzvārds)

dzimšanas dati....................................,
bērna deklarētā dzīvesvieta:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................,
pirmsskolas izglītības programmas apguvei
no Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „...............................................”
uz Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi „..................................................”.

..................................................................................................
(e-pasts, kontakttālrunis)

..................................................................

IESNIEGUMS

(vecāka/aizbildņa paraksts, atšifrējums)

IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS PIETEIKTO BĒRNU REĢISTRĀ

Lūdzu reģistrēt šādas izmaiņas pieteikumā Nr._______________

Datums ___/___/_____

(Aizpildīt tikai tās sadaļas, kurās jāveic izmaiņas)

Mainīt vēlamo Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas apguves pirmsskolas izglītības
iestādi no „______________________” uz „______________________”.
(pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums)

Vēlamais laiks bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ___________________ .
Vecāku/aizbildņu darba vieta:
Māte

(mēnesis, gads)

Tēvs

Īpašas atzīmes/iespējamās priekšrocības:
LR normatīvie akti
Normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas vai tiesības bērnu
iekārtot iestādē ārpus rindas
Pašvaldības saistošie
Bērns ir obligātās pirmsskolas izglītības vecumā
noteikumi
Kāds no bērna vecākiem strādā izvēlētajā pirmsskolas izglītības
iestādē
Bērns ir no audžu ģimenes
Bērnam ir bāriņtiesas atzinums vai rekomendācija







Papildus informācija:
................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Esmu informēts/a, ka
Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei un publicēšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

..................................................................

Datums ___/___/_____

(vecāka/aizbildņa paraksts, atšifrējums)

3.pielikums
Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2014

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājam
..................................................................................................
(iesniedzēja vārds, uzvārds)
..................................................................................................
(faktiskā dzīves vieta)
..................................................................................................
(kontakttālrunis)

IESNIEGUMS
PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI
PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS PIETEIKTO BĒRNU REĢISTRĀ

Saskaņā ar Balvu novada Domes 14.10.2013. saistošo noteikumu Nr.___/2013 „Pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”
15.punktu, lūdzu atsaukt manu pieteikumu Nr.______________ par manas meitas/ dēla
______________________________________________________________
(bērna vārds, uzvārds)
dzimšanas dati __________________
reģistrāciju Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pieteikto bērnu reģistrā.
Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei un publicēšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

..................................................................

Datums ___/___/_____

(vecāka/aizbildņa paraksts, atšifrējums)

7.

Lasītājs jautā
Kur novietot automašīnu? Vai var
braukt pa ezeru?
Lai arī Balvos ir domāts par
to, kur ielās un laukumos novietot automašīnas, nereti stāvvietu
tomēr pietrūkst.
Kā
informēja
Balvu
pašvaldības policijas priekšnieks
Ēriks Ločmelis, šo situāciju var
uzlabot paši auto braucēji.
Pirmkārt, Bērzpils ielā, kur
izbūvētas
apstāšanās
vietas
automašīnām – kabatas, iestāžu
darbiniekiem nevajadzētu uz visu
dienu nolikt stāvēšanā savu auto.
Tas traucē piebraukt aptiekai, veikaliem.
Jāatceras, ka uz Sporta ielas
jau trīs mēnešus automašīnas
stāvēšanai
ir
jānovieto
perpendikulāri ielai. Daži šo zīmi
nepamana.
Lai
palielinātu
iespējas
centrā novietot automašīnas, ir
paredzēts Teātra ielā gar tiesas
māju ieviest vienvirziena kustību,
lai ielas labajā pusē varētu stāvēt
automašīnas. Arī pie svēra Teātra
ielā paredzēts izveidot auto
stāvvietu.
Pašvaldības policijas priekšnieks atgādināja arī, ka aizliegts braukt ar transportu pa
Balvu ezeru. To nosaka Balvu
novada
Saistošie
noteikumi
Nr.11, kas pieņemti 2009.gada
29.decembrī. To punkts 6.8.
nosaka, ka par izbraukšanu ar
mehānisko transportlīdzekli uz
ledus publiskajās ūdenstilpnēs,
izņemot
gadījumus,
kad
nepieciešams sniegt palīdzību vai
apsaimniekot ūdenstilpni izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 71,14 euro.

Klienti aicināti norēķināties par atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumiem 2013.gadā
SIA ZAAO (ZAAO) aicina klientus, kuru vēl nav
paguvuši norēķināties par 2013.
gadā saņemtajiem atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumiem, to izdarīt šonedēļ, pretējā
gadījumā no februāra uzņēmums
būs spiests pārtraukt pakalpojumu sniegšanu līdz parādsaistību
nomaksai.
Ar
klientiem,
kuri
norādījuši korektu un aktuālu
kontaktinformāciju, uzņēmuma

darbinieki
sazināsies,
tomēr
iedzīvotājiem lūgums arī pašiem
sekot līdzi informācijai un veikt
rēķinu apmaksu laikus.
Norēķiniem par pakalpojumiem ZAAO piedāvā vairākas
iespējas:
elektronisko
Klientu
pašapkalpošanās
sistēmu
internetā https://klientiem.zaao.
lv/public/;
- automātisko maksājumu par
atkritumu izvešanu (interesēties

savā bankā);
- rēķina apmaksu komunālo
maksājumu norēķinu vietās, tai
skaitā bankās un pasta nodaļās
(uz klientam izsūtītā aprēķina ir
svītrkods, kuru pirms maksāšanas
noskenē).
Neskaidrību gadījumā lūgums
sazināties ar ZAAO pa tālruni
64281250 (sazvanot Zvanu centru
jāspiež taustiņš 2) vai sūtot ziņu uz
e-pasta adresi zaao@zaao.lv.

ZAAO interešu izglītības programmu apgūst ar
ieinteresētību
SIA ZAAO (ZAAO) apkopojusi dalībnieku skaitu interešu
izglītības
programmā
vides
izglītībā, kura tiek realizēta
poligonā „Daibe”. Savas zināšanas
vides jautājumos 2013./2014.
mācību gada pirmajā semestrī
papildinājušas 10 skolēnu grupas.
Sertifikātus, kā apliecinājumu
jauniegūtajām zināšanām, saņēmušas Katvaru internātpamatskolas, Skujenes pamatskolas,
Vidrižu pamatskolas, Straupes
pamatskolas, Viļakas ģimnāzijas,
Lādezera pamatskolas, Rūjienas
vidusskolas, Taurenes pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas, Smiltenes Centra
vidusskolas klašu grupas.
Pavasara semestrim apmācībai
jau pieteikušās vairākas ci-

tas izglītības iestāžu grupas.
2012./2013. mācību gadā, kad programma tika realizēta pirmo reizi,
zināšanas par vides jautājumiem
sniegtas kopā 32 grupām.
ZAAO pateicas par atbalstu
interešu izglītības programmas
realizācijā pašvaldībām, kuras
palīdz risināt transporta jautājumu
skolēnu nokļūšanai līdz poligonam „Daibe”.
Interešu
izglītības
programmas mācību saturs ir veidots balstoties uz dabas zinību
priekšmetos
ietverto
saturu,
kas aptver ZAAO darba jomu.
Mācību programma nodrošina
padziļinātas zināšanas par dabas
sistēmām un procesiem, kā arī
cilvēka un vides mijiedarbību.
Programmas
mācību
satura

izklāsts balstīts uz praktisku
iemaņu apguvi un pētniecisko
prasmju pilnveidošanu. Programmā piedāvātas četras tēmas,
katrai tēmai paredzētas trīs
mācību stundas. Tēmas un tēmu
saturs
diferencēts
atbilstoši
klašu grupām. Piedāvātās tēmas:
Cilvēka un vides mijiedarbība,
vides piesārņojums; Resursi,
enerģijas avoti; Atkritumu veidi, „
Nulles atkritumu koncepts”; Atkritumu apsaimniekošanas veidi.
Uzziņai: ZAAO 2012.gada
oktobrī no Pārgaujas novada
pašvaldības
saņēma
licenci
par interešu izglītības programmas
realizēšanu
vides
izglītībā reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas centrā „Daibe”.

“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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AFIŠA

Balvu pilsēta
1.februārī plkst.14.00 Tautisko deju kolektīvu sadancošana ,,Lecam pa vecam, lecam pa jaunam....XI”
labdarības koncerts pansionātā „Balvi”. Piedalās Lubānas vidusskolas deju kolektīvi, Riebiņu KC JDK ”Strūga”.
8.februārī plkst.18.00 konkurss „Mis un Misters Balvi” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu Kultūras un atpūtas centrā, cena: 14,23EUR, 11,38EUR, 7,11EUR, stāvvietu biļešu nav.
8.februārī plkst.9.00 Lauku labumu tirdziņš Balvos, Tirdzniecības centrā Brīvības ielā 57.
14.februārī plkst.21.00 Valentīndienas balle. Muzicēs grupa “Ginc&es”. Iespējams rezervēt galdiņus.
15.februārī plkt.16.00 Tautas mākslas kolektīvu tematisks koncerts “Es sapņoju par lieliem, baltiem kuģiem...”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
22.februārī plkst.16.00 dokumentālā filma “Ghetto Games” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
23.februārī „... par Sievieti”- Santa Zapacka un Harijs Ozols sirsnīgā koncertprogrammā Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.. Biļetes iepriekšpārdošanā, cena: EUR 4,27; 5,69.
28.februārī plkst.16.00 Konkurss “Mūsu talanti” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Balvu pagsts
23.februārī plkst.12.00 Meteņdiena Pilskalnā ar vizināšanos no kalna, pankūkām, grūbu biezputru.
Interesantāko braucamrīku īpašniekus gaida pārsteiguma balvas.
Bērzpils pagasts
21.februārī plkst.22.00 Deju vakars kopā ar Aināru Lipski Bērzpils Saieta namā.
26.februārī plkst.16.00 Radošā meistardarbnīca- sveču liešana Bērzpils Saieta namā.
Bērzkalnes pagasts
4.februārī plkst.17.00 Sveču liešanas darbnīca Kultūras un atpūtas telpās Bērzkalnē.
5.februārī plkst.17.00 Sveču liešanas darbnīca Rubeņu saieta namā.
14.februārī plkst.19.00 “Bez mīlestības nedzīvojiet...” - Valentīndienas diskoballe Rubeņu saieta namā.
Briežuciema pagasts
1.februārī plkst.20.00 Gada ieskaņas koncerts un balle Briežuciema Tautas namā. Piedalās pagasta
pašdarbības kolektīvi un Baltinavas dāmu deju kolektīvs ‘’Gaspažas’’. Ballē spēlē ‘’Savējie’’. Ieejas maksa
koncerta apmeklētājiem EUR 1,-, pārējiem EUR 2,-.
Kubulu pagasts
1.februārī plkst.17.00 Tautisko deju kolektīvu sadancošanās ”Lecam pa vecam, lecam pa jaunam....XI” Kubulu Kultūras namā. Piedalās: TDK”Cielaviņa”(Kubuli), ”Dzērvenīte”(Rīga),”Randiņš(Cēsis), Žuburi (Lubāna)”,
Lubānas vidusskolas DK,
JDK ”Strūga” (Riebiņu nov.), Rugāju novada JDK, estrādes DK „Ciprese”(Vangaži).
No 1.februāra līdz 1.martam fotoizstāde „Mana zeme - Latvija” Kubulu Kultūras nama mazajā zālē.
Tilžas pagasts
14.februārī plkst.9.00 Valentīndienas tirdziņš Tilžas Kultūras namā.
Vīksnas pagasts
14.februārī plkst.22.00 Disko balle mīlētājiem ar Dj Ingaru ( Bērzkalne) Vīksnas Tautas namā. Ieeja 2EUR.
22.februārī plkst.13.00 Neparasto slīdmodeļu parāde „Metenītis 2014” Vīksnas pagastā.
Balvu Novada muzejā:
• Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas 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.
• Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”;
• Izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”;
• Gleznotāja Jāņa Ūdra gleznu – jaunieguvumu izstāde;
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”;
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznu izstādes skatāmas līdz 6.februārim

Kursi lauksaimniekiem

Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība arī šogad izsludina konkursu Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs.
Aicinām
lasītājus
un
iedzīvotājus
pastāstīt
par
brīnišķīgiem bibliotekāriem, lai
pateiktu PALDIES: parentuziasmu, 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

SIA
„Latvijas
lauku
konsultāciju un izglītības centrs” 2014. gadā komplektē
zemāk minētās mācību grupas Dzīvnieku pārraudzībā
B metodes pārrauga (vienā
ganāmpulkā) darba tiesību
iegūšanai sekojošās dzīvnieku
sugās:
1. Gaļas šķirnes liellopi – kursi
notiks februāra mēnesī. Pirmā
mācību diena š.g. 11. februāris
plkst. 10.00, LLKC;
Kursi, kuriem mācību dienu
datumi tiks precizēti
2. Truškopībā - kursi notiks
aprīļa mēneša 2. pusē;
3. Piena šķirnes liellopi - kursi notiks maija mēneša 1. pusē;
4. Aitkopībā - kursi notiks augusta mēneša 2. pusē;
Kursu maksa 65.00 EUR.
Lūdzam laicīgi pieteikties
Pieteikšanās uz mācībām un
informācija .- Ivars Kalnītis mob.
tel. 29175921, Lita Stūrmane
pa mob. tel. 26148820 vai
63050235

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Kursi
piena
lopkopības
saimniecībā
strādājošajiem
un pārraugiem piena šķirņu
govkopībā (ES projekta 80%
finansējums)
SIA „Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centrs” 2014. gada
25, 26, un 27. februārī organizē
gan teorētiskās, gan praktiskās
mācības dzīvnieku pārraugiem
un citiem piena lopkopības
saimniecībās
strādājošajiem.
Mācības organizētas piesaistot
80% ES finansējumu. Dalībnieku
līdzfinansējums par visu mācību
kursu 28.00 EUR. Mācību pirmajā
dienā Ozolniekos teorētiskās
nodarbības. Lektori 1. LLU prof.
D. Kairiša, tēma „Slaucamo govju
ganāmpulka atražošana”. 2. LLU
prof.. I. Ciproviča tēma „Kvalitatīva
piena pārstrādes iespējas” 3. LLKC
piena kvalitātes eksperts Ilmārs
Gruduls, tēma „Pasākumi augstas
piena kvalitātes nodrošināšanai
saimniecībā un slaukšanas tehnikas nepareizas darbības sekas”
4. LLKC konsultants-eksperts
veterinārmedicīnā, tēma „Slimību
diagnostika izmantojot piena

pārraudzības datus”. Mācību otrajā
dienā plānots 1. Lauksaimniecības
datu centra nodaļas vad. Dainas
Lodiņas lekcija tēma „Izmaiņas
dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu
reģistrācijas un pārraudzības
dokumentu aizpildīšanā” 2. Izbraukums uz 2 saimniecībām
Auces novadā - tēmas pieredze govju ēdināšanas iekārtu
modernizācijā, piena izslaukuma
uzskaite un tās kvalitātes kontrole.
Mācību trešajā dienā plānots
izbraukums uz saimniecībām
Ogres un Aizkraukles novados.
Tēmas pieredze kvalitatīva piena
pārstrādē saimniecībās, novietņu
iekārtojuma plānošana un citi
aktuāli jautājumi.
Mācību
kursu
sākums
25.februārī plkst. 9.30, Ozolniekos Rīgas ielā 34 .
Sakarā
ar
saimniecību
apmeklējumiem grupā plānoti 20
dalībnieki.
Pieteikšanās uz mācībām un
informācija pa tel. 29175921 Ivars
Kalnītis, 26148820 Lita Stūrmane
vai 63050235.

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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