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Pasākums būs 7. novembrī
«Latvijas ģenerāļu kluba»
un Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra pārstāvji 7. februārī tikās ar Balvu novada
Domes priekšsēdētāju Andri
Kazinovski, lai apspriestu jautājumu par pasākumā «Latviešu karavīrs laikmetu griežos» organizēšanu Balvos.

un gaidas», kā arī Balvu novada skolu jaunieši. Pasākuma
mērķis ir Latvijas jaunatnes saliedēšana, jauniešu valstiskā un
patriotiskā audzināšana. Pasākumā paredzētas vairākas aktivitātes, to skaitā orientēšanās
ar kontrolpunktiem, biedrības
«Latvijas ģenerāļu klubs» pār-

Sarunā piedalījās biedrības
«Latvijas Ģenerāļu klubs» valdes priekšsēdētājs viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots,
Rekrutēšanas un Jaunsardzes
centra (RJC) Jaunsardzes departamenta direktors Ansis
Strazdiņš, RJC sabiedrisko
attiecību speciāliste Vineta
Žilinska, RJC saimniecības pārzinis Artis Behmanis, Jaunsardzes departamenta 2. novada
nodaļas vadītājs Juris Lelis un
Tilžas 301. un Balvu 302. jaunsargu vienības vadītājs Guntis
Liepiņš.

stāvju tikšanās ar skolu jaunatni
un sarkanbaltsarkano lentīšu
locīšana, piemiņas ozola stādīšana. Pasākuma laikā tiks
demonstrēti filmu fragmenti
par karavīru ikdienu starptautiskajās operācijās, būs sarunas
ar misiju dalībniekiem, notiks
paneļdiskusija ar biedrības
«Latvijas ģenerāļu klubs» pārstāvjiem, kā arī tiks apbalvoti
labākie projektu konkursa autori. Pasākumu noslēgs svinīgā
lāpu – gaismas nodošanas ceremonija Latvijas novadiem.
Visām pasākumā iesaistītajām

2011. gadā biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs» aizsāka
jaunu tradīciju, organizējot
patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus neilgi pirms
Lāčplēša dienas ārpus Rīgas,
lai veidotu jauniešos dziļāku
izpratni par Lāčplēša dienas
un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrotu armijas
un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās. 2011. gadā
tāds pasākums notika Trikātā,
2012. gadā – Jēkabpilī, 2013.
gadā Skrundā, savukārt šogad
– 2014. gadā pasākums norisināsies Balvos. Pērn pasākumā
Balvu novada pašvaldība pārņēma pasākuma stafetes lāpu.
7. novembrī Balvos pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu
griežos» tiksies ap 300 jaunieši
vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām – no Jaunsardzes,
biedrības «Latvijas mazpulki»
un biedrības «Latvijas skauti

organizācijām tiks pasniegtas
lāpas, tā simboliski nododot
dzimtenes mīlestību simbolizējošo gaismu tālāk. Pasākumu
rīko «Latvijas ģenerāļu klubs»
sadarbībā ar Rekrutēšanas un
Jaunsardzes centru, Balvu novada pašvaldību, Mazpulkiem,
Skautiem un gaidām. Balvu
novada skolās - Balvu Valsts
ģimnāzijā, Balvu amatniecības
vidusskolā, Tilžas internātpamatskolā, Balvu pamatskolā,
Bērzpils vidusskolā, Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē, Tilžas
vidusskolā, Tilžas vidusskolas
Vectilžas filiālē, Briežuciema
pamatskolā, Stacijas pamatskolā, Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiālē un Rīgas Valsts
tehnikumā Biedrības «Latvijas Ģenerāļu klubs» pārstāvju
tiksies ar skolu jaunatni, notiks
sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana Balvu novada skolās un
citi pasākumi.
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Tikšanās Taipejas misijā
Pirms nedēļas Balvu
novada pārstāvji viesojās
Taipejas misijā. Tā ir Ķīnas
Republikas (Taivānas) pārstāvniecība Latvijā, Lietuvā
un Igaunijā. Pārstāvniecības
galvenā misija ir būt par sadarbības tiltu starp Ķīnas Republiku (Taivānu) un Baltijas
valstīm ekonomikas, kultūras un citās jomās. Balvu
novada pārstāvji – Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, deputāts, Domes
Starptautiskās
sadarbības
Komisijas
priekšsēdētājs
Ivans Baranovs, izpilddirektore Inta Kaļva un jurists
Juris Annuškāns tikās ar Taivānas vēstnieku Gari Koun
viņa vietnieku Ja Ming Suen
un apsprieda sadarbības iespējas.

Balvu pašvaldība ar Taivānu sadarbojas kopš 1998.
gada, ir noslēgts sadraudzības līgums ar Taujenas pilsētu. Abu pušu starpā ir bijusi
delegāciju apmaiņa, mūsu
bērni ir piedalījušies Taivānas rīkotos bērnu zīmējumu
starptautiskos
konkursos.

Taivānā mācās studenti no
Latvijas, arī Balviem. Arī šogad tiks izsludināta 50 studentu uzņemšana, ir iecerētas jauniešu apmaiņas vizītes
ar uzņemšanu ģimenēs. Tikšanās laikā tika apspriestas
arī citas sadarbības iespējas.

Balvenieši 21. Starptautiskajā tūrisma izstādē
“Balttour”
No 7. Līdz 9. februārim Rīgā
notika 21. Starptautiskā tūrisma
izstāde „Balttour”, kas pulcēja plašu dalībnieku loku divās
hallēs, kā arī lielu apmeklētāju
skaitu, kuri izstādē gan iegādājās ceļojumus no tūrisma
aģentūrām hallē „Atklāj pasauli”, gan arī iepazina Latvijas reģionu un novadu piedāvājumu
hallē „Apceļo Latviju”. Balvu
novada tūrisma informācijas
centrs (TIC) piedalījās Latgales
reģiona stendā „Latgale vieno!”, kurā Latgales tūrisma iespēju daudzveidību prezentēja Latgales novadi un pilsētas
kopā ar Vitebskas (Baltkrievija)
un Pleskavas apgabala (Krievija) tūrisma speciālistiem.

tāms un kādi pasākumi plānoti,
gan arī daloties iespaidos par
savu iepriekšējo braucienu uz
Latgali. Šogad izstādē kā jaunums tika piedāvāti 4 jauni
tūrisma maršruti pa pierobežu
– no Alūksnes caur Balviem un
Viļakai līdz pat Dagdai. Jāatzīst, ka šie maršruti izpelnījās
lielu interesi un gaidīsim šovasar arvien vairāk ceļotāju Ziemeļlatgalē!
No informatīvajiem materiāliem izstādes apmeklētājiem
visvairāk saistošas ir drukātās
tūrisma kartes, kurās ir aptverts
plašāks reģions, nevis tūrisma
piedāvājums viena novada robežās, kā arī plānoto pasākumu plāns konkrētam novadam

pinātās zivis, savukārt sestdien
un svētdien - z/s Silaunieki
no Tilžas piedāvāja biškopības produkciju. Latgales stenda tūrisma informācijas zonā
Ziemeļlatgali pārstāvēja Balvu
novada TIC tūrisma organizatore Ineta Krakupe, Tilžas Kultūrvēstures izpētes un tūrisma
centra vadītāja Rutta Silauniece, Rugāju novada Lauku un
uzņēmējdarbības centra vadītāja Mārīte Orniņa un Baltinavas novada tūrisma speciāliste
Gunta Pudnika.
No izstādes uz Balvu novada TIC ir atvesti daudz un
dažādi tūrisma informatīvie
materiāli par tūrisma piedāvājumiem visā Latvijā – iegriezieties TIC pēc informācijas vai
padoma, plānojot savu atpūtas
braucienu pa Latviju!
Turpinoties tūrisma izstāžu laikam, jau šajā nedēļas
nogalē Latgales, t.sk. arī Balvu
novada tūrisma piedāvājums
tiks popularizēts tūrisma izstādē “Tourest” Tallinā (Igaunija),
kurp Latgales reģiona stendā
strādāt dosies arī Balvu novada
TIC pārstāve I.Krakupe.

Lasītājs jautā

Apmeklētājiem joprojām ir
liela interese par Latgali, kas atklājās sarunās ar interesentiem,
kuri vērsās pie Latgales tūrisma
informācijas centru speciālistiem gan ar jautājumiem, kas
jauns šogad pie mums apska-

vai reģionam.
Latgales stenda amatnieku
un mājražotāju zonā piektdien
apmeklētāji varēja nobaudīt
īstu Latgales alu, ko brūvējis
Dainis Rakstiņš no Bērzpils un
Rugāju novada “Rūķīšos” kū-

Kas atbild par ceļu uzturēšanu?
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Latgales reģiona Balvu nodaļas
pārstāvis Uldis Matisāns informēja, ka ceļu uzturēšanas sistēma mainījusies, 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

Rīgas-GulbenesBalvu-Pitalovas
dzelzceļu vajag
reanimēt

13. februāra Domes sēde
Balvu novada Domes sēdi 13.
februārī vadīja Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu un par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar
biedrību „Latvijas Samariešu
apvienība”.
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 lēma par adrešu piešķiršanu zemes vienībām, par adreses un nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem,
par zemes īpašumu nodošanu
atsavināšanai, par zemes vie-

KONKURSA
Valstī ir jauna valdība, un sakarā ar to tiek aktualizēti vairāki jautājumi, kas iepriekš nebija guvuši dzirdīgas ausis. Cerams, ka tā būs arī ar jautājumu
1. Konkursa mērķis:
par dzelzceļa līnijas atdzīvināšanu.
Pēc gulbeniešu iniciatīvas tikās to pašvaldību vadītāji, kuras šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Pitalova. Mēs
ceram, ka šis jautājums varētu tikt reāli aktualizēts
valsts mērogā. Un jo vairāk tādēļ, ka valsts prezidents
Andris Bērziņš dzelzceļa līniju likvidāciju uzskata par
vienu no lielākajām kļūdām, kas tikušas pieļautas Latvijā, un jau tuvākajā laikā tā ir jārisina, ja vēlamies saglabāt Latvijas lauku un mazo pilsētu attīstību.
Atceros, ka es kā Balvu rajona padomes priekšsēdētājs uz tikšanos Balvos biju uzaicinājis toreizējos
valdības pārstāvjus no Ārlietu un Satiksmes ministrijas, „Latvijas dzelzceļa” vadītāju Andri Zorgevicu, kā
arī Krievijas Federācijas Oktobra dzelzceļa vadību, ko
pārstāvēja vairāki ģenerāļi. Vizītē, kas ilga divas dienas, tika izskatīti politiskie, tehniskie un saimnieciskie
jautājumi, lai varētu atjaunot vilcienu kustību Rīga Gulbene - Balvi - Pitalova.
Sarunu rezultāti toreiz bija pozitīvi, un pēc neilga
laika gan Latvijas, gan Krievijas pusē notika dzelzceļa
komunikāciju sakārtošana – atjaunoja gulšņus, sakaru
komunikācijas.
Krievijas pusē Nosovā (Purmalā) no asfalta seguma
tika atbrīvotas sliedes. Dzelzceļš bija gatavs iespējamai kustības atjaunošanai. Diemžēl negatīvi nostrādāja politiskā situācija, jo tikko bija panākts, ka Krievija izved savu armiju no Latvijas, un ,diemžēl, mūsu
Ārlietu ministrija nedeva akceptu dzelzceļa atjaunošanai. Tā šis jautājums tika apstādināts uz ilgu laiku.
Tagad Latvijas pusē ir nojauktas un pārdotas sliedes, daudzas dzelzceļam piederošās ēkas ir nodotas
pašvaldību rīcībā. Krievijas pusē dzelzceļa klājums ir
saglabāts, savulaik Balvu un Pitalovas rajonu sarunu
rezultātā Pitalovā tika izbūvēts muitas termināls, cerot
apkalpot kravu plūsmu arī Pitalovas- Balvu-GulbenesRīgas virzienā.
Ceru, ka uzsāktās aktivitātes reanimēt Rīgas - Gulbenes- Balvu- Pitalovas dzelzceļu īstenosies.

nības ieskaitīšanu pašvaldībai
piekritīgajās zemēs. Deputāti
balsoja par Balvu novada pašvaldības 2013. gada 12. decembra saistošo noteikumu
„Par kapsētu uzturēšanu un
apsaimniekošanu Balvu novadā” precizēšanu, par transportlīdzekļa iegādi Balvu novada
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, par Miezāju
kapsētas kapličas Vīksnas pagastā uzņemšanu bilancē, par
ūdenstorņa Briežuciema pagastā uzņemšanu bilancē, par
ūdenstorņa Vectilžas pagastā
un par ūdenstorņa Vīksnas pagastā uzņemšanu bilancē.
Apstiprina Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
Sēdē apstiprināja Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam gala
redakciju.
Par maksas pakalpojumiem un dalības maksām
Deputāti apstiprināja maksas

pakalpojumu cenrādi par Balvu novada pašvaldības Vīksnas
pagasta pārvaldes sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un
par Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Iekļaujošas izglītības
atbalsta centra maksas pakalpojumiem.
Sēdē lēma par dalības maksu festivālā „Latvju bērni danci
veda” un par dalības maksu
konferencē „Latviešu pēdas
Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
Tika apstiprināta Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
izdevumu tāme pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
Tika lemts par saistošo noteikumu „Grozījumi Balvu novada
pašvaldības 19.12.2013. saistošajos noteikumos „Par Balvu
novada pašvaldības 2014. gada
budžetu”” pieņemšanu un citi
jautājumi.
Sīkāka informācija mājaslapā: www.balvi.lv

“SAKOPTĀKAIS ĪPAŠUMS” NOLIKUMS

1.1. Veicināt kārtību individu-

ālo un pašvaldības māju, iestāžu, organizāciju, uzņēmumu,
tirdzniecības un pakalpojumu
objektu teritorijās, kā arī ēku
sakoptību.
1.2. Noskaidrot sakoptākās teritorijas, ēkas un to īpašniekus
(apsaimniekotājus).
1.3. Radīt interesi Balvu novada iedzīvotājos piedalīties
pilsētas un novada teritorijas
apstādījumu sakopšanā un veidošanā, radot to pievilcīgu un
skaistu gan tās iedzīvotājiem,
gan viesiem.
2. Konkursu rīko:
Balvu novada Dome.
3.Vērtēšana:
Vērtēšana notiek piecās dalībnieku grupās:
3.1. individuālo māju teritorijas
(Balvu pilsētā un Balvu novadā)
(2 nominācijas);
3.2. daudzdzīvokļu māju teri-

Balvu novadā

torijās (1 nominācija);
3.3. daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas (1 nominācija);
3.4. sabiedrisko ēku teritorijas
(mācību iestādes, baznīcas,
administratīvās ēkas) (1 nominācija);
3.5. uzņēmumu un darījumu
iestāžu teritorijas (1 nominācija).

5.3. Komisija īpašumus apsekos un vērtēs laika periodā no
20. jūnija līdz 25. jūlijam, vienu
reizi.
5.4. Konkursa rezultāti tiek apkopoti līdz 2014. gada 1. augustam
5.5. Goda plāksnes tiks pasniegtas Balvu novada svētku
pasākumā.

4. Vērtēšanas kritēriji:
4.1. Ēkas, objekta un īpašuma
kopiespaids, celiņi, augu kompozīcijas un augu grupas, savstarpējais saderīgums, atpūtas
vietas, mazās arhitektoniskās
formas, zāliens.
4.2. Konkursā netiks vērtēti tie
īpašumi, kas ir saņēmuši atzinības plāksnes pēdējos 5 gados.
5. Vērtēšanas komisija:
5.1. Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore ar rīkojumu izveido komisiju.
5.2. Komisija vērtēs tos īpašumus, kuri būs pieteikti līdz
2014.gada 01.jūnijam.

6. Uzvarētāju apbalvošana:
6.1. Konkursa uzvarētājam katrā grupā tiek piešķirts atzinības
plāksne un balva.
6.2. Balvu fonds tiek plānots no
novada 2014.gada budžeta.
6.3. Konkurss tiek izsludināts,
publicējot tā nolikumu Balvu
novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada
Ziņas” un interneta mājas lapā
www.balvi.lv.
6.4. Konkursa rezultāti tiek atspoguļoti Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā
„Balvu Novada Ziņas”.

N. Dimitrijevs - pašvaldību vadītāji ir vienprātīgi
par dzelzceļa līnijas uz Krieviju atjaunošanu
Piektdien, 7. februārī, Gulbenes Domē uz tikšanos ar
Gulbenes novada domes
priekšsēdētāju Nikolaju Stepanovu
bija
ieradušies
Apes, Alūksnes, Viļakas, Balvu,
Madonas,
Cesvaines,
Smiltenes un Lubānas pašvaldību vadītāji, lai dalītos

pieredzē dažādu pašvaldību
jautājumu risināšanā. Balvu
novadu pārstāvēja Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs. Viens
no galvenajiem sarunu jautājumiem bija par slēgtās
dzelzceļa līnijas Rīga – Pitalova atjaunošanas iespējas. Vi-

si pašvaldību vadītāji bija
viennozīmīgi par to, ka minētā
dzelzceļa līnija ir jāatjauno.
Tas nenoliedzami dotu vērā
ņemamu ekonomisko pienesumu apkārt esošajām pašvaldībām, arī Balviem.

Sveiks Igaunijas
Neatkarības dienā
Balvu novada Domes
priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis un vietnieks
Normunds Dimitrijevs ar
kundzēm pēc sadraudzības pilsētas Pilvas pašvaldības administrācijas
vadītāja Georga Pelisāra
uzaicinājuma 21. februārī

piedalīsies svinīgajā pasākumā Pilvā. Mūsu pašvaldības vadītāji sveiks
sadarbības
partnerus
Igaunijas Valsts svētkos Neatkarības dienā. Igaunijā 24. februāris ir nacionālie svētki.
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Tilžas vidusskolā - ciemiņi Mana pilsēta Balvi – skaistākā pilsēta Latvijā
Februāris- mēnesis, kad mūsu pilsēta Balvi
no ASV vēstniecības Rīgā atzīmē
savu dzimšanas dienu. Februāra pirmajā

23. janvāris Tilžas vidusskolā, neskatoties uz ziemas
iestāšanos, pulcināja ciemiņus - gan tos, kam dzimtā valoda ir latviešu, gan tos, kamangļu. Skolēni un skolotāji no
Tilžas vidusskolas un Briežuciema pamatskolas tikās ar
pārstāvjiem no ASV vēstniecības Rīgā.
Vēstniecības
darbiniekidiplomāte Danielle Korshak,
kas nāk no Ņujorkas, ASV un
liepājnieks, izglītības speciālists Andris Arhomkins iesaistīja kā skolēnus, tā skolotājus
sarunā par stereotipiem, kas
attiecas uz amerikāņiem un
latviešu dzīvi Amerikas Savienotajās Valstīs. Sarunas laikā
runāja ne tikai mūsu ciemiņi,
bet arī skolēni un skolotāji, kas
vēlējās zināt vairāk. Jautājumu
dažādība bija plaša- gan par izglītības sistēmu ASV, gan to, kā
pret latviešiem ASV izturas pārējie. Skolēnu uzmanība un arī
zināšanas tika pārbaudīts ar dažādiem jautājumiem, kas deva
iespēju iegūt dažādas balviņas

ar vēstniecības simboliku.
Diena izvērtās pozitīvām
emocijām pildīta. Ciemiņiem
bija izdevība ne tikai stāstīt un
runāt ar skolēniem un skolotājiem, bet arī rast priekšstatu par
Tilžas vidusskolu. 12. klases atraktīvās meitenes - Dagne Striķe, Sandija Elste, Ruta Berķe,
Aiga Dzene un Ginta Graudiņa
stāstīja, kas ir Tilžas vidusskola,
ar ko tā lepojas un ko piedāvā.
Ciemiņi bija tik ieinteresēti, ka
pēc tam pie pusdienu galda
turpināja uzdot jautājumus.
Pasākums mums deva iespēju ieskatīties pasaulē un
sajust citu kultūru! Paldies ASV
vēstniecības darbiniekiem par
garā ceļa mērošanu un atraktīva stāstījuma prezentēšanu.
Paldies Tilžas vidusskolas vadībai, kolektīvam, tehniskajam
personālam par iesaistīšanos
pasākuma organizēšanā, kā arī
atraktīvajiem 9.-12.klašu skolēniem.
Sagatavoja: angļu
valodas skolotāja Evija Kaša

Balvu mūzikas skolēnu
veiksmīga dalība Vītolam
veltītā konkursā
Janvāra nogalē Rīgā , Latvijas Mūzikas akadēmijas lielajā
zālē notika nu jau XIX Latvijas
Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
izpildītāju konkurss veltīts Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejai.
Veiksmīgi šajā konkursā startēja Balvu Mūzikas skolas
audzēkņi - 3. tubas klases au-

dzēknim Igoram Višņakovam
(skolotājs Egons Salmanis, koncertmeistare Egita Salmane)
- Diplomanda gods (trešais rezultāts) un arī 6.eifonija klases
audzēknim Gvido Dokānam
(skolotājs Jānis Budevičs, koncertmeistare Egita Salmane) Diplomanda gods.

Pirmā lielā debija
Skolēniem, kas vienlaikus
ar mācībām apgūst uzņēmējdarbības pamatus, mācoties
pēc izglītojošās organizācijas
„Junior Achievement – Joung
Enterprise Latvija” programmām katra mācību gada septembris sākas ar Skolēnu Mācību Uzņēmumu (SMU) dibi-

nāja Balvu Amatnicības vidusskolas meitenes Laura Aņifonova un Ivita Kušķe. SMU SIA
„Kociņš” dibināja Balvu Amatnicības vidusskolas zēni Agris
Apinis,Kalvis Krakops,Reinis
Ločmelis,Andris Ivanovs. Abus
uzņēmumus konsultē skolotāja Vineta Muzalevska. Meite-

nāšanu. Gada laikā uzņēmums
piedalās
uzņēmējdarbības
aktivitātēs skolā, pilsētā, valstī.
Šajā Lauku Labumu tirdziņā, kas notika 8. februārī tirdziņa apmeklētāji pamanīja
divus jaunus dalībniekus: SMU
SIA „Aroma” un SMU SIA „Kociņš”. SMU SIA „Aroma” dibi-

nes tirgū prezentēja pašu gatavotos smaržīgo augu spilventiņus, bet puiši – skaistas minigolfa dzirnaviņas. Reti kurš tirgus apmeklētājs neapstājas pie
jauniešu darbiem. Novēlēsim
mūsu topošiem uzņēmējiem
neizsīkstošu izdomu, veiksmi
arī turpmāk.

pusē Balvu pamatskolas visi 5. un 6.klašu skolēni
atsaucās bibliotēkas uzaicinājumam apmeklēt
uzziņu- informācijas stundu „Mana pilsēta Balvi
–skaistākā pilsēta Latvijā”, kur varēja iepazīties ar
faktiem un notikumiem par Balviem prezentācijā, pārbaudīt savas zināšanas par pilsētas ģerboni, karogu, ielām, arhitektūras pieminekļiem,
minēt mīklas, atbildēt uz jautājumiem, iepazīt
Balvu vilciņu animācijas filmiņā, izteikt vēlējumus pilsētai 86. dzimšanas dienā un noslēgumā
nonākt pie secinājuma:” Mana pilsēta Balvi –
skaistākā pilsēta Latvijā”

PALDIES VISIEM SKOLOTĀJIEM PAR IEINTERESĒTĪBU ATSAUCĪBU !

Mākslas draugu tikšanās
Pilsētas dzimšanas dienā
muzejā tikās mākslas draugi. Svētkus atklāja „Jautrie
zīmulīši” no pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis”
un apsveikuma vārdus no
pašvaldības teica Izglītības,

kultūras un sporta pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras
jautājumos Iveta Tiltiņa. Paldies vārdus saņēma dāsnie
balvenieši, kuri papildinājuši
muzejā esošo J.Ūdra mākslas
kolekciju ar saviem dāvināju-

miem – Cunsku ģimene un
Rita Pennere. Pasākuma otro
daļu - gleznošanas studijas
„Olīves” 5 gadu jubilejas izstādi – ar dziesmu par ceļu uz
mājām ievadīja A.Ločmele ar
savu audzēkni Nelliju Teilāni. Paldies māksliniekiem par
svētku sajūtu!

Balvu Novada muzejs izsaka PATEICĪBU par dāvinājumiem un atbalstu ekspozīcijas
veidošanā –
Vilbertam Lāpānam, Arnoldam Salmanim, Svetlanai Pavlovskai, Dzidrai Romanovskai, Ivetai Gabrānei, Jānim Keiselim, Valdim Baškirovam, Inārai Ņikuļinai, Veronikai Vītolai, Skaidrītei Šneperei, Jevgēnijai Pundurei, Vitālijam Baltiņam, Arvīdam Kozlovskim,
Ausmai Sņegovai, Kārlim Rakstiņam, Dainim Rakstiņam, Dzintaram Dvinskim, Viļakas,
Baltinavas, Upītes, Rugāju muzejiem, Tilžas tūrisma un kultūrvēstures izpētes centram, Annai Āzei , Modrim Teilānam, Aldim Pušpuram, Mārītei Orniņai, Balvu Centrālajai bibliotēkai, Rutai Cibulei, Ilgai Oplucānei, Andrejam Stableniekam, Skaidrītei un Ērikam Kašiem,
Krakupu ģimenei, Ērikam Kanaviņam, Egonam Salmanim, Aigaram Mačam, Zaļotovai,
Irminai Koliņai, Annai Cibulei, Vitai Romanovskai, Jurim Vaskinovičam, Ārim Kļaviņam.

Pilsētas dzimšanas dienā – tikšanās muzejā
Balvu Novada muzejs
uz tikšanos 11. februārī bija
aicinājis bijušos Balvu pilsētas
vadītājus, lai kopā nosvinētu
pilsētas dzimšanas dienu un
lai papildinātu informāciju
ekspozīcijai par pilsētas vēsturi.
Uz aicinājumu atsaucās
četri pilsētas vadītāji – Ināra
Ņikuļina, Jānis Trupovnieks,
Juris Annuškāns un Dzintars
Putniņš. Tikšanās noritēja svinīgā un mājīgā atmosfērā,
pārrunājot bijušos laikus,
veiksmīgus un mazāk veiksmīgus projektus, izskanēja
arī idejas nākotnei. Viena no
pārdomām – izveidojoties novadam
mazinājies
Balvu
pilsētas statusa nozīmīgums,
mazinājies pilsētnieku patriotisms. Ināra Ņikuļina atzina, ka
sākotnēji, pašvaldībām apvienojoties novadā, bijušo rajona centru statusa svarīgumu
netieši mazināja likums, taču
dzīve rāda, un kaimiņu pilsētās
to ir atzinuši, ka arī pilsēta – tā
ir atsevišķa teritoriāla vienība
novadā – ar savām tradīcijām,
ar sirdi un seju. Arī Balvi to
pazaudēt nedrīkst. Caur pilsētu
arī viss novads iegūst spēku.
Dzintars Putniņš ar skumjām
secināja, ka arvien vairāk
iedzīvotāju izvēlas atstāt dzimto vietu un doties svešumā.
Pilsētas „mēri” tika aicināti
nosaukt 3, viņuprāt, nozīmīgas
lietas,
kas
norisinājušās
pilsētā, laikā, kad viņi stāvēja
vadības priekšgalā. „Trīs – tas
noteikti ir par maz!” atbilde
bija viennozīmīga. Atmodas
laika norises ar milzīgajām
pārmaiņām
visās
sfērās:
„Staņislava” pieminekļa atjaunošana; estrādes atklāšana

pēc remonta; Lāča dārza
izveidošana; daudzās pārmaiņas infrastruktūras sakārtošanā ; šķeldas katlumāja,
kas bija 1. tāda Latvijā;
Amatniecības
vidusskolas,
Mākslas skolas un citu iestāžu izveidošanās; pirmais
pašvaldības uzņēmums „Turība”, SIA Balvu tirgus; pirmie
siltināšanas
projekti;
starptautiskās sadarbības uzsākšana ar Lieksu, Taivānu;
dalība konkursā „Sakārtotākā
pilsēta Latvijā”, kur pirmoreiz
palikām 2. – aiz Siguldas,
bet 2005.gadā ieguvām 1.
vietu; pirmās datortehnikas
ieviešana pašvaldības darbā;
vērienīgie ielu un tilta rekonstrukcijas darbi; pirmoreiz no
valsts iegūtais līdzfinansējums
katoļu baznīcas rekonstrukcijai; Strūklakas izveidošana un
skvēra rekonstrukcija; peldbaseina būvniecība, muzeja,
bibliotēkas, biznesa centra
rekonstrukcija .... uzskaitījumu
varētu turpināt vēl un vēl.
Daudzi no šiem projektiem
sākumā nemaz nebija tik
viennozīmīgi pozitīvi novērtēti.
Piemēram – Lāča dārzs, par
kura tapšanas gaitu no Dz.
Putniņa uzzinājām daudzas
interesantas nianses. Dažādas
bijušas domas par šo vaibstu
pilsētas sejā, tomēr šodiena
pierāda – Lāča dārzs kļuvis
par vienu no interesantākajām
un apmeklētākajām vietām,
tomēr svarīgi ir ne tikai izveidot, bet arī uzturēt un attīstīt.
Balvu novada pašvaldībā ir
tehniskais projekts šī pilsētai
nozīmīgā objekta realizācijai,
atliek
tikai
gaidīt
savu
kārtu tā realizācijai. Bijušie
vadītāji domā, ka tas jādara

nekavējoties. Juris Annuškāns
atzina, ka ne vienmēr vajag
lauzties aizslēgtās durvīs –
labāk izdarīt kvalitatīvi tieši
to, ko tu pašreiz vari, tā ir liela
atbildība un uzdrīkstēšanās
– rīkoties atšķirīgi, citādi,
kad tev ir pārliecība par labu
rezultātu. Noslēgumā radās vēl
dažas atziņas – katram pašam
jābūt aktīvam, atbildīgam un
drosmīgam, tikai tad var cerēt
uz rezultātu; šobrīd svarīgi –
ieguldīt saimnieciskās darbības
veicināšanā, taču tas jādara ļoti
profesionāli – īpaši ar tiem objektiem, kuri ir mūsu pilsētas
kultūrvēsturiskais mantojums.
Lai veiksmīgi attīstītos pilsēta,
nepieciešams pieaicināt nozaru ekspertus, kvalificētus
speciālistus, kā arī nodrošināt
aizsākto darbu un projektu
pēctecību, neraugoties uz
vadības maiņām.
Muzeja viesiem bija iespēja
apskatīt izstādi, noskatīties
videomateriālus par pilsētas
vēsturi, minēt Irēnas Šaicānes
sagatavoto krustvārdu mīklu.
Viesi bija ļoti pateicīgi tikšanās organizatoriem, gandarīti
par jauki pavadīto pilsētas
dzimšanas dienas vakaru.
Ceļamaizei pilsētas vadītāji
no
muzeja
darbiniekiem
saņēma ābolu ar vēlējumu
– lai vienmēr, kā Ņūtonam,
ir ābols, kas, pareizajā brīdī
uzkrītot uz galvas, rada ideju.
Ņūtons atklāja gravitācijas likumu – Zemes pievilkšanas
spēka likumu. Arī mums svarīgi sajust šo savstarpējās
pievilkšanas spēku, turēties kopā, nepazaudēt vienam otru,
tad varēsim paveikt lielas lietas.
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja vadītāja
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Ceļā uz Starptautisko folkloras festivālu „Baltica 2015”
Februārī sākās skates
ceļā uz Starptautisko folkloras festivālu „Baltica
2015”.
Pirmā skate notika X
Daugavpils
Starptautiskā
folkloras festivāla ietvaros 1.
februārī Daugavpils Latviešu
kultūras centrā, bet 8.februārī skate notika Rugāju novada Tautas namā. Tajā piedalījās 5 Balvu novada folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi – Briežuciema

23. martā Dricānos.
Skati vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra ekspertes - folkloras eksperte
Gita Lancere un tautas lietišķās mākslas eksperte Linda
Rubena, Valsts Izglītības satura centra ārštata folkloras
metodiķe Māra Mellēna un
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore
Anda Beitāne.

Vectilžas pagasta folkloras
kopa „Saime”, vadītāja
Solveta Logina

Briežuciema tautas nama etnogrāfiskais ansamblis,
vadītāja Maruta Ločmele

ansamblis „ Sagša”, vadītāja
D.Jēkabsone, Briežuciema
TN folkloras kopas „ Soldanī” vecākā grupa, vadītāja
A.Pakalnīte un Vectilžas pagasta folkloras kopa „ Saime”,
vadītāja S.Logina. Bērzpils
pagasta folkloras kopa „
Saivenis” skatē piedalīsies

Šķilbēnu pagasta folkloras kopa „Rekavas dzintars”,
vadītājs Vilis Cibulis

TN etnogrāfiskais ansamblis,
vadītāja Maruta Ločmele,
Briežuciema TN folkloras

kopas „ Soldanī” jaunākā
grupa, vadītāja A.Pakalnīte,
Tilžas pagasta etnogrāfiskais

Tilžas pagasta etnogrāfiskais ansamblis „Sagša”,
vadītāja Daiga Jēkabsone

Briežuciema tautas nama
folkloras kopas „Soldanī”
jaunākā grupa un divas
meitenes no vecākās grupas,
vadītāja Anita Pakalnīte

Izvērtējot folkloras kopu,
etnogrāfisko ansambļu un
citu ar tradicionālo kultūru
saistītu izpildītāju māksliniecisko līmeni, šogad žūrija
mēģina iet jaunu ceļu- skatēs nepiešķir punktus, bet
tikai kategorijas, kas apliecinās, vai skates dalībnieks ir
mākslinieciski tik varošs, ka
var piedalīties festivālā „Baltica”.
Skates rezultāti vēl nav
apkopoti, bet mēs ļoti ceram, ka mūsu kolektīvu būs
„ Baltica 2015” dalībnieki.
Paldies mūsu
kolektīviem par sniegumu,
vadītājiem par ieguldīto
darbu.

PIKC „Rīgas Valsts Tehnikums” Balvu teritoriālā struktūrvienība - labākā tehniskā koledža valstī
2013. gada Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā – Specializēto skolu kopvērtējumā
PIKC „RVT” Balvu teritoriālā
struktūrvienība iegūst divas
augstas nominācijas.
Pirmā nominācija - 2. vieta „Skolu izaugsmē” no 106
specializētajām skolām (2011.
g. ierindojās 42. vietā un 2012.
g. - 64. vietā). Otrā nominācija
- Labākais tehnikums (koledža)
Valstī.
Patīkami pārsteigti struktūrvienības pedagogi un audzēkņi
par augsti gūtajiem sasniegumiem, kas ir apliecinājums
audzēkņu mērķtiecīgumam,
vēlmei mācīties un iegūt labas
zināšanas. Tieši tādi arī ir 4.kursa audzēkņi-prasīgi, pirmkārt,
pret sevi, precīzi un atbildīgi,
zinātkāri un radoši, sportiski un
atraktīvi.
Viss struktūrvienības kolektīvs lepojas ar šiem jauniešiem
un vēl veiksmi kvalifikācijas

eksāmenā!
Balvu teritoriālās struktūrvienības pedagogi un audzēkņi
izsaka pateicību Balvu novada
priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim un deputātiem par
sniegto iespēju jauniešiem

mācīties PIKC „Rīgas Valsts
Tehnikuma” Balvu teritoriālā
struktūrvienībā.
Augsti gūtie sasniegumi ir
dāvana PIKC „Rīgas Valsts Tehnikumam” 95. gadu jubilejā no
balveniešiem.

2013. gada Draudzīgā Aicinājuma skolu reitings
Nominētās skolas

Izaugsme
aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem
(proporcija 70%/30%)
Vieta

Skola

Izaugsme

1

Viduslatgales Profesionālā vidusskola Višķi

+0.267

2

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Balvu
teritoriālā struktūrvienība

+0.199

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola - 1. vieta specializēto
skolu grupā

3

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

+0.166

4

+0.146

Rīgas Doma kora skola - 2. vieta specializēto skolu grupā

Viduslatgales Profesionālā vidusskola
Dagda

5

Ventspils Tehnikums

+0.081

5

Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības
kompetences centrs “Ventspils
Profesionālā vidusskola”

+0.081

6

Viduslatgales Profesionālā vidusskola
Jaunaglona

-0.023

7

Laidzes Profesionālā vidusskola

-0.032

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola - Labākā vakara vidusskola

8

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža

-0.065

Viduslatgales Profesionālā vidusskola Višķi Labākā specializēto skolu grupā nominācijā IZAUGSME

9

Saldus Vakara vidusskola

-0.084

10

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

-0.094

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola - 3. vieta
specializēto skolu grupā
Profesionālā vidusskola “VICTORIA” - Labākā
profesionālā vidusskola
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Balvu teritoriālā
struktūrvienība - Labākais tehnikums (koledža)
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Rikšiem vien rikšot

1. februārī Briežuciemā
notika ierastais gada ieskaņas
koncerts, kurā jauno gadu ieskandināja pagasta pašdarbnieki un ciemiņi no Baltinavas.
Kā zinām, 2. februāris ir
Sveču diena, kad ne tikai jālej
un jādedzina sveces, bet arī
daudz jādzied, jāsmejas un
jāpriecājas, tad viss gads būs
lustīgs. Briežuciemieši un ciemiņi šogad lustēties sāka jau
pirmajā februārī, jo labas lietas
darīt nekad nav par agru. Pasākuma vadītāji Aiva Ozoliņa
un Edgars Jermacāns, piesakot
vienu no koncerta numuriem,
tā arī teica : „Zilais zirga gads,
kas solās būt veiksmīgs talantīgiem cilvēkiem, Briežuciemā ir
paviesojies jau laicīgi, jo koncertā dziedāja un dejoja kupls
skaits vietējo mākslinieku un
arī lustīgās Baltinavas dāmas
no senioru deju kopas „Gazpoža”’. Sandras Pakalnītes vadībā
redzējām tērpu skati „Gadalaiki’’, jo gads tikko sācies – būs
gan skaisti pavasara rīti, vasaras
košā varavīksne, rudens zelts
un ziema kā balta Adventa svece. Deju kolektīvs ‘’Pāris’’ ,vasaru gaidīdami, izdejoja dejas
‘’Jūrmalnieks ‘’ un ‘’Eima, eima,
moseņas’’. Ne viens pasākums
pagastā nav izticis bez daudza-

jiem Anitas Pakalnītes dziedātājiem – dziedāja gan lielie
‘’Soldanī’’, gan jaunākā dziedātāju grupa, arī duets Valfrīds
un Valērijs. Pati Anita kopā ar
Marutu Ločmeli priecēja skatītājus ar akordeona spēli.”
Gada ritējumu izdziedāja
etnogrāfiskais ansamblis. Dramatiskais kolektīvs rādīja „Briežuciema radara 2 „safilmētos
jaunākos notikumus. Šogad
atraktīvie ‘’Sipiņi „stāstīja gan
par zemnieku nedienām, gan
mīlestības spēku, tāpat kā pagājušajā gadā tika rādīti sižeti
no salona ‘’Veras maģija’’. Skeča nobeigumā tika secināts :
‘’Laukos dzīve ir ne tikai raiba,
bet arī laba!’’
Kad dziesmas bija izdziedātas, dejas izdejotas, teātris nospēlēts, Sveču dienas ticējumi
dzirdēti, Aiva un Edgars visiem
novēlēja : „Šajā gadā rikšiem
vien rikšot, daudz darbiņu izdarīt, sapņot un sapņus piepildīt, neaizmirst arī priecāties, lai
jautri skan dziesmas un lustīgi
danči, lai pilni maciņi eiro, lai
labs sējas un siena laiks, lai
raža laba, lai siltas krāsns ziemā, lai veselība turas un bērni
klausa, lai mīlestība mājās un
daudz draugu......un vēl un vēl
un vēl......’’

Ciemos pie Briežuciema
bērnu un jauniešu folkloras
kopas „Soldonī”!

Projekta „Saglabāt lai nepazaudētu” ietvaros Balvu
Novada muzeja darbinieki
ciemojās pie Briežuciema
bērnu un jauniešu folkoras
kopas „Sodonī”.

Projektam tiek vāktas un
apzinātas tradicionālās dziedāšans, dejošanas, rotaļu, mūzikas instrumentu spēlēšanas
un maskošanās tradīcijas Ziemeļlatgalē. Ar lielu prieku un
gandarījumu var secināt, ka
Briežuciema bērni un jaunieši
pārmanto un cenšas saglabāt

tās tradīcijas, kuras daudzviet
jau ir piemirstas. „Soldonī” parādīja savu prasmi dziedāt, iet
rotaļās un muzicēt ar dažādiem
instrumentiem, pat ar ķemmi.
Šobrīd jaunieši ar pilnu atdevi kopā ar savu vadītāju Anitu Pakalnīti intenīvi gatavojas
etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu reģionālajai skatei
š.g. 7.februārī Rugājos. Šis folkloras kopas sastāvs ir kopā pavisam neilgu laiku, tāpēc šī būs
viņu pirmā piedalīšanās skatē.
Novēlam viņiem veiksmi un lai
labi skan!

5.

Skaistie Miss un Mistera svētki

8. februārī Balvu Kultūras un Atpūtas centrā
notika konkurss “Mis un Misters Balvi 2013”.
Šis bija 9. konkursa norises
gads, kura laikā 8 Balvu novada jaunieši - Arita Voika, Evelīna Kozlovska, Aiga Dzene,
Roberta Mūrniece, Atis Ripa,
Jānis Bukovskis, Lauris Kuļšs,
Toms Grigorjevs nodeva žūrijas un skatītāju vērtējumam
apmēram 2 mēnešu darba
rezultātu un cīnījās par titula “Mis un Misters Balvi 2013”
īpašnieka godu. Uz skatuves
tika izdzīvoti dažādi “liktenīgi”
dzīves pagriezieni, pieskaroties mūsu sākotnei, iejūtoties
baletdejotāju, ugunsdzēsēju,
stjuaršu un citu tipāžu lomās.
Konkurss izvērtās par brīnišķīgu un krāšņu šovu, kurā dalībnieku sniegumu papildināja arī
viesmākslinieki Kristīne Šomase, iluzionists Krišs, LNT Dziedošo ģimeņu šova dalībniece
un „Latvijas talantīgā princese”
Talants 2013 ieguvēja Dagmāra
Laicāne un šarmantais vakara
vadītājs, Nacionālā teātra aktieris Egīls Melbārdis.
Pēc apmēram pusotras
stundas garas priekšnesumu
daļas tika apkopoti skatītāju
balsojuma rezultāti, kā arī žūrija, tās vadītāja - Balvu novada
domes priekšsēdētāja vietnieka Jura Boldāna vadībā, ķērās
pie saviem tiešajiem pienākumiem- konkursa laureātu
noteikšanas. Noslēguma ceremoniju, krītot sniegbaltam
sniegam, iesāka konkursanti ar
savu pēdējo sagatavoto priekšnesumu - valsi. Tad jau bija pienācis brīdis apsveikumiem un

vērtējumam. Katrs dalībnieks
saņēma ziedus un atbalstītāju
sarūpētās dāvanas, kā arī dažādas simpātiju balvas. Protams,
par kulmināciju izvērtās galveno titulu īpašnieku paziņošana. Skatītāju simpātiju balvu
ieguva Arita Voika un Atis Ripa.
Mis un Misters foto simpātiju

balvu ieguva Aiga Dzene un Jānis Bukovskis. Titula Vice “Mis
un Misters Balvi 2013” īpašnieki
kļuva Arita Voika un Toms Grigorjevs, bet galveno titulu “Mis
un Misters Balvi 2013” saņēma
Roberta Mūrniece un Atis Ripa.
Pasākuma producents
Ivars Saide

Krāsaina sveču liešana

Jaunie velosipēdisti pārbauda sevi
Pēc latviešu tautas ticējumiem 2.februārī svinama Sveču diena. Sveču diena iezīmē
ziemas vidu.
Gatavojoties šai dienai, Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē
tika organizēta sveču izstāde,
kuru papildināja skolēnu zīmējumi. Bet šonedēļ, projektu
nedēļas ietvaros, bērni, skolotāji un darbinieki marmorizēja
sveces.

Pirms pašas radošās darbnīcas skolas direktore Ilona
Stepāne un struktūrvienības
vadītāja Gunta Rižā parādīja
kā baltās sveces pārvērst krāsu
varavīksnē. Pašu marmorizētās,
skaistās, krāsainās sveces gan
papildināja sveču izstādi, gan
tika nestas uz mājām un dāvinātas vecākiem. Darba process
un rezultāts iepriecināja gan
lielus, gan mazus.

31. janvārī Gulbenē noslēdzās CSDD mācību konkursa
„Gribu būt mobils!” piektais
no septiņiem pusfināliem,
kurā piedalījās arī Balvu bērnu un jauniešu centra jauno
velosipēdistu pulciņa komanda ” BBJC Atraktīvie” ( skolotājs Ž.Pērkons).
Komanda dalībnieki- Alens
Alans Nipers, Matīss Zelčs,
Jūlija Gorbača, Anete Annija

Logina un Deivids Bebins pārbaudīja savas zināšanas testa
uzdevumos pie datora un parādīja savas iemaņas un zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību,
pilnveidojot ceļu satiksmes
shēmas.
Visas komandas mājas darbā prezentēja izanalizēto situāciju savā pilsētā vai novadā un
sniedza priekšlikumus, kā efek-

tīvi vērsties pie vienaudžiem
un ar kādiem argumentiem viņus pārliecināt par atstarojošo
materiālu nepieciešamību ceļu
satiksmē.
Esam priecīgi, ka mūsu debitanti - komanda ”BBJC Atraktīvie” ,pēc rezultātu apkopošanas, ieguva 7. vietu, iegūstot
savā īpašumā ne tikai pieredzi
un zināšanas ,bet arī jaukas
balvas - termosomas.
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Balvu novada gada balva kultūrā “Mūsu lepnums”
Sākusies Balvu novada gada balvas kultūrā ,,Mūsu
lepnums”pieteikšanās.
Jau
trešo reizi tiks izvērtēta labākā
aizvadītā gada pieredze un notikumi kultūrā.
Uz nominācijām var pieteikt:
•jebkuras kultūras iestādes
(tautas/ saieta/ kultūras
namu, bibliotēku, muzeju)
aktivitātes un radošus kultūras cilvēkus;
•mūzikas un mākslas skolu aktivitātes;
•privātpersonu un sabiedrisko
organizāciju kultūras aktivitātes.
Pieteikšanās balvai notiek :
•elektroniski aizpildot anketu
www.balvi.lv
•saņemot anketas Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldē
Balvos ,Sporta ielā 1, Balvu

Kultūras un atpūtas centrā,
Balvu centrālajā bibliotēkā,
pie tautas un saieta namu
vadītājiem un pagastu pārvaldēs;
•aizpildot anketu, kuru var izgriezt no Balvu novada ziņām
un laikraksta “Vaduguns”.
Aizpildītas pieteikuma anketas
(izņemot elektroniski aizpildītas) jāiesniedz Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Balvos, Sporta ielā 1 līdz
2014. gada 1.martam. Pagastos
anketas var iesniegt kultūras
darba organizatoriem, kuri tās
iesniedz Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldē.
Pielikumā: Balvu novada gada
balva kultūrā ,,Mūsu lepnums”
NOLIKUMS, Pieteikuma anketa.

IETEIKUMA ANKETA
par gada balvas kultūrā piešķiršanu
Informācija par kandidātu apbalvošanai
Nominācija
Sabiedrība un kultūra
Novada Gada cilvēks kultūrā
Mūža ieguldījums kultūrā
Novada kultūras sponsors
Gada kultūras darbinieks
Gada mūzikas pedagogs (par
ieguldījumu mūzikas attīstībā)
Gada bibliotekārs
Gada mākslas pedagogs/
mākslinieks (par ieguldījumu
mākslas attīstībā)
Gada amatiermākslas
kolektīvs
Gada amatiermākslas
kolektīva vadītājs
Gada jaunais amatiermākslas
kolektīvs/vadītājs(-3 g.)
Gada muzejnieks
Kultūras norises
Novada labākais kultūras
pasākums
Gada pasākums kultūras /
tautas namā
Gada mūzikas koncerts /
konkurss
Gada vizuālās mākslas
izpausmes
Gada ieguldījums
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā

NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Ideja un mērķis
1.1. Veicināt sabiedrībā izpratni
par kultūras pozitīvo ietekmi
uz kopējiem novada un valsts
attīstības procesiem, aktivizēt
sabiedrības līdzdalību kultūras
jomā.
1.2.Veicināt tradicionālās, populārās un inovatīvās kultūras
attīstību novadā un aiz tā robežām.
1.3.Celt kultūras darbinieku
profesionālo prestižu. Apkopot labāko aizvadītā gada pieredzi.
1.4. Rosināt kvalitātes un oriģinalitātes kāpinājumu mūsdienu kultūrā.
II. Rīkotāji
2. Konkursu organizē Balvu
novada pašvaldība sadarbībā
ar Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldi.
III. Pieteikšanās un piedalīšanās nosacījumi
3.1. Nominācijām var pieteikties vai tikt pieteikta jebkura
persona vai personu grupa,
kas atbilst šādiem balvas kritērijiem:
• aizvadītā gada laikā kultūras
nozarē veikts kvalitatīvs,
radošs , mērķtiecīgs novada
sabiedrībai nozīmīgs darbs;
• iepriekšējā gadā nav saņēmis Gada balvu konkrētajā
nominācijā.
3.2. Balvas kandidātus var izvirzīt to pārstāvošas organizācijas
un citas fiziskas vai juridiskas
personas.
3.3. Pieteikšanās balvai notiek :
3.3.1.elektroniski aizpildot anketu www.balvi.lv
3.3.2. saņemot anketas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē Balvos ,Sporta ielā 1, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā,
Balvu centrālajā bibliotēkā, pie
tautas un saieta namu vadītājiem un pagastu pārvaldēs;
3.3.3. aizpildot anketu, kuru var
izgriezt no Balvu novada ziņām
un laikraksta „ Vaduguns”.
3.4. Aizpildītas pieteikuma
anketas (izņemot elektroniski

aizpildītas) jāiesniedz Balvu
novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldē, Balvos, Sporta
ielā 1 līdz 2014. gada 1.martam.
Pagastos anketas var iesniegt
kultūras darba organizatoriem,
kuri tās iesniedz Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.
IV. Nominācijas
4.1. Uz nominācijām var pieteikt:
• jebkuras kultūras iestādes
(tautas/ saieta/ kultūras
namu, bibliotēku, muzeju)
aktivitātes un radošus kultūras cilvēkus;
• mūzikas un mākslas skolu
aktivitātes;
• privātpersonu un sabiedrisko organizāciju kultūras
aktivitātes.
4.2.Pieteiktās personas vai
personu grupas (gan fiziskās,
gan juridiskās) var pretendēt
uz sekojošām nominācijām:
Sabiedrība un kultūra
• Novada labākais kultūras
pasākums
• Novada Gada cilvēks kultūrā
• Mūža ieguldījums kultūrā
• Novada kultūras sponsors
• Gada kultūras/tautas nama
darbinieks
• Gada mūzikas pedagogs
(par ieguldījumu mūzikas
attīstībā)
• Gada mākslas pedagogs/
mākslinieks (par ieguldījumu
mākslas attīstībā)
• Gada bibliotekārs
• Gada amatiermākslas kolektīvs
• Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs
• Gada jaunais amatiermākslas kolektīvs/vadītājs (līdz 3
gadiem)
• Gada muzejnieks
Kultūras norises
• Novada labākais kultūras
pasākums
• Gada pasākums kultūras /
tautas namā
• Gada mūzikas koncerti /
konkursi
• Gada vizuālās mākslas izpausmes/izstādes

• Gada ieguldījums kultūrvēs-

turiskā mantojuma saglabāšanā
V. Vērtēšana
5.1. Ņemot vērā sabiedrībā
veiktās aptaujas rezultātus,
Nominācijai pieteiktos pretendentus vērtē Balvu novada
pašvaldības izpilddirektores
izveidota Konkursa komisija 4
locekļu sastāvā:
• Izglītības kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jautājumos
I.Tiltiņa
• Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktore A.Strapcāne
• Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore R.Cibule
• Balvu muzeja direktore
I.Supe
5.2.Ja kāds no Kultūras komisijas locekļiem ir saistīts ar kādu
no nominācijām, viņš nepiedalās konkrētās nominācijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.
5.3. Konkursa komisijas lēmumi tiek pieņemti atklātā
balsošanā.
5.4. Konkursa komisijai ir tiesības:
• pagarināt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus;
• pieaicināt speciālistus vai
ekspertus;
• pieprasīt no pretendentiem
papildu informāciju.
• nepiešķirt nomināciju, ja
pretendentu sasniegumi nav
pietiekami pārliecinoši.
VI. Apbalvošana
6.1. Pieteikšanās līdz katra gada
1.martam par iepriekšējo gadu.
6.2. Komisija pieteikumus izskata 2 nedēļu laikā, rezultāti
tiek paziņoti mājas lapā www.
balvi.lv
6.3. Balvas pasniegšanas ceremonija notiek gada pirmajā
ceturksnī.
6.4. Balvas saņēmēji tiek uzaicināti uz balvas pasniegšanas
ceremoniju, kurā saņem Balvu
novada Domes pateicības
rakstu.

Pasniegs latgaliešu kultūras Gada balvu
“Boņuks 2013”

Noslēgusies Latgaliešu kultūras Gada balvas “Boņuks
2013” pieteikumu vērtēšana,
un žūrija izvirzījusi balvas
pretendentus 17 nominācijās.
Latgaliešu kultūras Gada
balva “Boņuks 2013” tiks pasniegta 19 nominācijās – 23.
februārī tiks nosaukti arī Balvas par mūža ieguldījumu
latgaliešu kultūras attīstībā un
balvas par visvairāk atskaņoto
latgaliešu dziesmu ieguvēji.
Nominācija “Gada notikums”pretendentu pulkā ir
pasākuma “Ontonam Slišānam
65”: rīkotāji - Balvu centrālās
bibliotēkas
vadītāja
Ruta
Cibule, Upītes tautas nama
vadītājs Andris Slišāns, Upītes
kultūrvēstures muzeja vadītāja
Ligita Spridzāne.
Latgaliešu kultūras Gada
balvas “Boņuks 2013” žūrijas

komandā darbojās cilvēki,
kuru veikums latgaliešu kultūras dzīves veicināšanā jau
kādreiz novērtēts ar “Boņuka”
balvu, kā arī neatkarīgi eksperti un savas jomas lietpratēji.
Balva radīta ar mērķi veicināt
latgaliešu kultūrvides saglabāšanu un attīstību, kā arī apkopot un godināt spilgtākos
un nozīmīgākos sasniegumus
latgaliešu kultūrā pagājušā
gada griezumā. “Boņuks” ir
vienīgā gada balva, kas īpaši
izceļ un godina sasniegumus
latgaliešu kultūras dzīvē, un
šogad tā tiks pasniegta jau sesto gadu.
Šogad ieviestas nelielas
izmaiņas nolikumā un nominācijās – vairākas apvienotas, bet dažas nākušas klāt,
piemēram, pirmo reizi tiks pasniegtas balvas par sasniegumi-

em 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. «Boņuks 2013»
rīkotāji ir Latgales vēstniecība
«Gors» un biedrības «Kukuži»
un «Latgolys Producentu grupa».
«Boņuka» balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies 23.
februārī plkst. 16.00 Latgales
vēstniecības «Gors» Lielajā zālē.
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Nīderlandes fonda projektu
konkurss 2014. gadā

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Balvu nodaļa
20. februārī plkst. 10.00

Balvos, Brīvības ielā 46a, ZA RLP Balvu sektora zālē
rīko informatīvo semināru

Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem
Darba kārtībā:
Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina projektu
konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2014”. Projektu konkursu atbalsta
Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
(turpmāk KNHM) fonds.
Aicinām projektus iesniegt reģistrētas iedzīvotāju grupas
(biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, bet jānorāda
konkrēti cilvēki, kuri darbosies projektā) un nereģistrētas
iedzīvotāju grupas no Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas
novadiem.
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem
Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados, atbalstot iedzīvotāju
privātu iniciatīvu, lai iesniegtu projektus vides labiekārtošanā,
sporta, kultūras, izglītības un citās jomās. Fonds atbalsta tikai
materiālu iegādi, darbs ir jāveic pašiem.
Projektu pieteikumi no 2014.gada 1.marta līdz 2014.gada
31.martam iesniedzami personīgi biedrības „Balvu rajona
partnerība” juridiskajā adresē: Bērzpils ielā 1a, Balvi, Balvu novads,
LV-4501 (ēkas 3.stāvā pie Irēnas Začevas (35.kab.)). Projektu
pieteikumi tiek pieņemti darba dienās, darba laikā no plkst. 8.30
līdz 17.00.
Projekti ir jāīsteno no 2014. gada 1.maija līdz 2014. gada
15.septembrim. Konkursa projektu realizācijai paredzētais
kopējais finansējums no KNHM fonda ir EUR 6000,00. KNHM
fonda piešķirtais maksimālais finansējums viena projekta
realizācijai – EUR 400,00. Projektu īstenotājiem jānodrošina
50 % līdzfinansējums. Maksimālā viena projekta summa ir EUR
800,00, bet var iesniegt projektus arī par mazāku summu.
Projekta nolikums un veidlapa ir pieejami tīmekļa vietnēs:
www.balvi.partneribas.lv un www.vilaka.lv (skatīt projektu
konkursa nolikumu (pdf formātā) un pieteikuma veidlapu (doc
formātā). 2014.gada marta sākumā tiks organizēti arī informatīvie
semināri, lūdzu, sekot līdzi informācijai partnerības mājas lapā:
www.balvi.partneribas.lv.
Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 64507216 vai mob.tālr.
29373559 (brīvprātīgai projektu konkursa koordinatorei Vinetai
Zeltkalnei).

Apmācības muzeja darbiniekiem
Nu jau aizvadīta otrā muzeju un tūrisma centru darbinieku apmācības sesija, kas notika
27.-30. janvārī Daugavpilī Latgales plānošanas reģiona projekta “Muzeju Vārti”, LLB-2-208
ietvaros. Vispārējais projekta
mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Latgales-Utenas-Vitebskas
pārrobežu reģionā izmantojot
kopēju pārrobežu pieeju tūrisma eksporta un produktu
sekmēšanā un sadarbības veicināšanā starp tūrisma sektora
speciālistiem.
Apmācībās piedalās gan

Balvu novada, gan mūsu kaimiņu Rugāju, Baltinavas, Viļakas
novadu muzeju darbinieki. Pirmās apmācības noritēja Lietuvā, Utenas rajonā, kur uzsvars
tika likts uz radošo domāšanu,
vizuālo komunikāciju un muzeja ekspozīciju veidošanu.
Daugavpilī galvenā apmācību tematika bija ekonomiskās
darbības pamatnoteikumi, informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas kā arī tūrisma produktu mārketings. Trešā apmācību sesija notiks 24. – 28.februārī Baltkrievijā Polockā.

1. Aktualitātes nodokļu likumdošanā. Grozījumi
nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos
normatīvajos aktos, kas stājas spēkā no 2014.gada
1.janvāra.
Lektore - Irina Markova, VID NP konsultāciju
koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu
inspektore
2. Aktualitātes mežu īpašniekiem, izmaiņas
likumdošanā.
Lektore - Linda Vladimirova, MKPC Ziemeļaustrumu
nodaļas vadītājas vietniece
3. Aktualitātes PVD uzraudzībai pakļautajiem
uzņēmumiem. Prasības mājražotājiem un
lauksaimniecības produktu realizētājiem.
Lektore - Mārīte Ņukša, PVD Ziemeļlatgales pārvaldes
vadītāja, Valsts vecākā veterinārā inspektore.
Seminārs tiek finansēts no Valsts Lauku tīkla un ir
bezmaksas. Kontaktinformācija: liene.ivanova@llkc.lv,
t.64521058, t.mob.29103683
Liene Ivanova,
Balvu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā
lauksaimniecības stāvoklī
No 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai
var pieteikt visu zemi, kas ir
labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota,
jo ir atcelts 2003.gada nosacījums.
Līdz šim vienoto platības
maksājumu varēja saņemt par
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, kura tika apsaimniekota
un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada
30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par
to lauksaimniecības zemi, ko
lauksaimnieki bija iekopuši
pēc 2003.gada, piemēram,
bija atbrīvojuši no krūmiem.
Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.
LAD jau ir uzsācis esošo
datu par labā lauksaimniecības
stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lauku bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar
aktualizētājiem lauku blokiem
var redzēt LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv sadaļā „Lauku bloku karte”. Gadījumos,
ja LAD jau ir aktualizējis lauku
bloku kartes un tās atbilst situācijai realitātē, tad lauksaimnie-

kam LAD nav nekas jāiesniedz.
Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs,
tad lauksaimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums.
Pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var tikai
par zemi, kas jau ir sakopta uz
bloku precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nevis
par to, ko plāno sakopt vēl tikai
šā gada laikā.
LAD ir sagatavojis prezentāciju ar piemēriem (ortofoto)
gadījumiem, kādos var pieteikt
precizēšanas
pieprasījumus
par zemi, kas nebija labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.
gadā, bet tagad ir sakopta un
apsaimniekota (ar bultām norādītas tās platības, kas ir sakoptas pēc 2003.gada un redzamas 2013.gada ortofoto).
Lauku bloku precizēšanas
pieprasījumus var iesniegt gan
elektroniski no šā gada 4.februāra, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, gan
aizpildot un iesniedzot Lauku
bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu.

Iedzīvotāju ievērībai – San-tex
jauns pakalpojumu veids
Ar š.g. februāri Balvu novada p/a „SAN-TEX” atver
savu mājas lapu www.san-tex.
lv, kurā tiks iekļauta visa veida informācija par aģentūras
struktūru, māju pārvaldīšanu,
pārvaldniekiem, dažādi raksti
un foto utt.
Vienlaikus katrs ūdens lietotājs, izmantojot mājas lapas

starpniecību, varēs nodot gāzes, karstā un aukstā ūdens
rādījumus. Tos var nodot caur
sadaļu „Skaitītāji” – „Skaitītāju
rādījumi”. Tabula tiek aizpildīta
par katru rādītāju atsevišķi.
U. Sprudzāns,
Balvu novada
p/a „SAN-TEX” direktors

Izmaiņas sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksā
SIA ZAAO atgādina, ka Baltinavas, Rugāju, Apes, Viļakas, Balvu
novados un Gulbenes novada
Lizuma un Rankas pagastos ir
veiktas izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā, kas
radās pēc 2013. gada novembrī
apstiprinātajiem grozījumiem
Dabas resursu nodokļa likumā.
Grozījumi likumā paredz, ka no
2014. gada 1. janvāra tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa
likme par sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonos, tai skaitā poligonā „Kaudzītes”, kur tiek
nogādāti Malienas reģiona atkritumi. Dabas resursu nodokļu likme ir 12EUR/t. Izmaiņas maksā
ir aptuveni par 2,5 procentiem.
Informējam, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
sastāv no sadzīves atkritumu
savākšanas un transportēšanas
izdevumiem, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā
tarifa par atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā un dabas resursa nodokļu likmes.
Maksa no 2014. g. 1. janv.
par m3

Baltinavas
novads
Rugāju
novads
Apes
novads
Viļakas
novads
Balvu
pilsēta
Balvu
novada
pagasti
Gulbenes
novada
Lizuma
un Rankas
pagasti

Ls 11.49 jeb
16.35 EUR +PVN
Ls 11.49 jeb
16.35 EUR +PVN
Ls 11.49 jeb
16.35 EUR +PVN
Ls 11.49 jeb
16.35 EUR +PVN
Ls 10.87 jeb
15.47 EUR +PVN
Ls 11.93 jeb
16.97 EUR +PVN
Ls 11.54 jeb
16.42 EUR +PVN

Aicinām uz bezmaksas
semināru par ūdens
apsaimniekošanas
jautājumiem
Trešdien, 19. februārī, plkst.
11.00
Latgales
vēstniecībā
„Gors”, Rēzeknē ACO Nordic
aicina uz bezmaksas semināru
projektētājus, arhitektus, būvniekus un citus interesentus, lai
iepazīstinātu ar ACO produkciju, pastāstītu par realizētajiem
projektiem un informētu par
aktualitātēm ūdens apsaimniekošanas jomā.
Seminārā iepazīstināsim un
pastāstīsim par ACO Stormbrix
infiltrācijas sistēmu un tās izmantošanas piemēriem Eiropā,
lietus ūdens novadīšanas kanāliem un to izvēli atkarībā no
pielietojuma, naftas un tauku
atdalītājiem un to atšķirībām un
priekšrocībām, kā arī par ACO
tendencēm 2014. gadā.
Semināra norises laiks no
plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00.
Dalību seminārā aicinām pieteikt līdz 17. februārim pa tālruni
29240225 vai elektroniski - rs@
aco-nordic.lv.
SIA ACO Nordic ir ACO Nordic Group meitas uzņēmums,
kas ir specializējies ūdens drenāžas nozarē, sniedzot visaptverošus sistēmu risinājumus, uzstādīšanas un apkopes atbalsta
pakalpojumus. Uzņēmums piedāvā drošus un efektīvus risinājumus lietus ūdens, kanalizācijas
ūdeņu un notekūdeņu apsaimniekošanā.
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Sekmīgi turpinās Balvu Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcija

Balvu novada pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā
attīstības fonda (ERAF) projektu Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/003
„Balvu
valsts ģimnāzijas rekonstrukcija. 1. kārta”.
Jau deviņus mēnešus
Balvu Valsts ģimnāzijā notiek rekonstrukcija, kas
nozīmē, ka projektā paredzētie darbi pamazām jau
tuvojas noslēgum. Fasāde
un jumts jau pilnībā nosiltināti. Atlicis uzklāt fasādes
dekoratīvo apmetumu un
veikt krāsošanas darbus,

kuri notiks, tiklīdz iestāsies
siltāks laiks, atnākot pavasarim. Šobrīd notiek dažādi
iekšdarbi, t. i. sanmezglu rekonstrukcija, projektā paredzēto grīdu pārbūve, iekšējo elektrotīklu un zibensaizsardzības tīklu izbūve, kā arī
gaisa aizkaru montāža.
Rekonstrukcijas
darbus objektā veic būvirma
SIA „Vidzemes energoceltnieks”. Uz šo brīdi darbi
ir veikti par summu EUR
1052442 (ar PVN). Līguma
summa ir EUR 1325648.08
ar PVN.

Projekta kopējā summa
ir EUR 1344798.51. Valsts
budžeta dotācija sastāda
3% jeb EUR 40343,95. Pašvaldības finansējums ir 12%
jeb EUR 161375,83. ERAF finansējums ir 85% jeb EUR
1143078,72.
Saskaņā ar līgumu, darbus paredzēts pabeigt līdz
2014. gada 30. maijam.
Būvuzraudzību objektā
veic SIA “Jurēvičs un partneri”.
Autoruzraudzība ir nodokļu maksātāja Ervīna Ločmeļa pārziņā.

Paziņojums par paredzētās darbības - kūdras ieguve
kūdras atradnē “Lutināni” Balvu novadā Lazdulejas
pagastā un Briežuciema pagastā ietekmes uz vidi
novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2014.
gada 29. janvāra lēmumu Nr.
57, tiek uzsākta kūdras atradnes
„Lutinānu purvs” ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūra.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “CompaQpeat”,
reģ. Nr. 52103030361, Juridiskā
adrese: „Pūces”, Rucava, Rucavas novads, LV – 3477.
Paredzētās darbības vieta
atrodas Balvu novada Briežuciema un Lazdulejas pagastos
“Lutinānu” purvā. Kūdras ieguve tiek plānota, paplašinot
līdzšinējās kūdras ieguves te-

Infekciju nodaļa pārcelta uz
jaunām telpām
SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” informē, ka no šā gada 5.februāra
Gulbenes slimnīcas infekciju nodaļa ir iekārtota jaunās
telpās – bijušajā poliklīnikas
ēkā. Savukārt poliklīnika ir
pārcelta uz Gulbenes slimnīcas pirmā stāva telpām, kur
atradās stacionārs.

ritorijas, ietverot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
38660050018 (kopējā platība 127,85 ha), un kadastra Nr.
386600301125 8001 (130,5
ha) un Nr.386600301125 8003
(21,53 ha). Teritorijā tiek plānots iegūt galvenokārt frēzkūdru, nedaudz griezto sūnu
kūdru. Paredzētā darbība atbilst Balvu novada teritorijas
plānojumam.
Sākotnējās
sabiedriskās
apspriešanas sanāksme notiks
2014. gada 13. martā plkst.
13.00
Balvu novada domes telpās,domes sēžu zālē

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”

SIA „CompaQpeat”,
kontakttālrunis 22078787

izglītojošā diena

Dzīves mācību jauniešiem, vecākiem un pedagogiem atklās
Ventspils Izglītības pārvaldes skolu ārsts Gundars Kuklis
Plānotā darba kārtība:

plkst. 10.00 – 14.50 – skolēniem ārsta G.Kukļa
seminārs, ģimnāzijas psiholoģes un sociālās pedagoģes
nodarbība, tikšanās NVA Karjeras centra speciālisti Sarmīti
Raibekazi.

plkst.15.00 – 16.00 – lekcija pedagogiem, vecākiem
„Kā labāk izprast jaunību?” G.Kuklis.

plkst. 16.30 – 17.30 – seminārnodarbība vecākiem,
pedagogiem „Bērns – skola – vecāki: veiksmīga sadarbība”
G.Kuklis.
Esiet mīļi gaidīti!
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

“Metenītis 2014”. Interesantāko modeļu īpašniekus gaida
pārsteiguma balvas. Nobeigumā sildīsimies pie ugunskura ar karstu tēju un pankūkām. Pasākums nenotiks sakarā
ar laika apstākļiem!!!

3.stāvā,Bērzpils ielā 1A, Balvos.
Rakstiskus priekšlikumus par
paredzēto darbību var iesniegt
Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23,
LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, epasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.
vpvb.gov.lv) līdz š.g. 15. martam
Ar
plašāku
informāciju var iepazīties Balvu novada Domē, Briežuciema
un Lazdulejas pagastu pārvaldēs,
www.balvi.lv un
www.compaqpeat.lv

2014. gada 19. februārī Balvu Valsts ģimnāzijā

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

AFIŠA

Balvu pilsēta
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 pagasts
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.
Kubulu pagasts
No 1.februāra līdz 1.martam fotoizstāde „Mana zeme - Latvija”
Kubulu Kultūras nama mazajā zālē.
Tilžas pagasts
22.februārī plkst.20.00 Pozitīvu emociju šovs
”Pop-iela piestāj Tilžā”
Vīksnas pagasts
22.februārī plkst.13.00 neparasto slīdmodeļu parāde

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Kā lai salīmē kopā
šīs pusītes?
2014. gada 1. jūnijā Balvu
novada Dzimtsarakstu
nodaļa

piedāvā
bērnu vecākiem noslēgt
laulību bez ceremonijas
maksas.
Iesniegumus pieņemam līdz
30. aprīlim,
t. 64507147, 29397765

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 autors.
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