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Sveicam novadnieku Arvi Vilkasti ar olimpisko sudrabu!
Sudraba
medaļu
Soču
olimpiskajās spēlēs bobsleja
četrinieku
ekipāžām
izcīnīja
Oskara Melbārža komanda ar
stūmējiem Daumantu Dreiškenu,
Arvi Vilkasti un Jāni Strengu,
iegūstot ceturto godalgu Latvijai
šajās Olimpiādes spēlēs.
Atgādinām, ka Arvis ir Balvu
sporta skolas audzēknis. Viņa
startiem tāpat kā radinieki un
draugi līdzi juta un pārdzīvoja
viņa treneres Sarmīte Keisele,
Ludmila Beļikova un daudzi jo
daudzi novadnieki.
Pirmdien vēlu naktī, kad sportisti ielidoja Latvijā. viņus sagaidīt
lidostā bija devušies arī sporta
skolas, novada domes pārstāvji
un daudzi citi līdzjutēji, lai sveiktu
Arvi ar panākumiem un dalītos
priekā.
Juris Boldāns, Novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālajos
un ārējo sakaru jautājumos, kurš
arī bija sveicēju un sagaidītāju
pulkā, pastāstīja, ka uz olimpiešu
sagaidīšanu bija ieradies daudz
cilvēku. Savu novadnieku sveikt
bija atbraukuši gan balvenieši, gan
baltinavieši.
Lidostas sagaidīšanas zāle
bija pilna cilvēkiem, valdīja
saviļņojums un īpašs pacēlums.
Skanēja mūzika un gaviles. Par
spīti vēlajai stundai, olimpiešus
lidostā sagaidīja aptuveni 200
cilvēku. Visskaļākās ovācijas tika
visiem bobsleja cilvēkiem. “Visa
Latvija divas nedēļas sēdēja pie TV
ekrāniem. Bieži sakām, ka esam
mazi, bet bobslejisti ar asarām
acīs lika justies, ka esam lieli un

vareni. Mums ir divi sudrabi un
divas bronzas, tomēr visa Latvijas olimpiskā komanda bija zelta
komanda,” apsveicot olimpiešus
teica Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa .
Latvijas Olimpiskās komitejas
prezidents Aldons Vrubļevskis
izteicās, ka sportistu parādītie
rezultāti Soču olimpiskajās spēlēs
parādījuši - Latvijā ziemas sports
attīstās. “Cerams, pēc četriem ga-

diem mēs būsim tikpat priecīgi.”
-Tas ir liels gods Balvu Sporta
skolai- izaudzināts olimpietis,
- sacīja Juris Boldāns. Viņš arī
uzsvēra, ka Arvim sporta skolas
laikā daudz palīdzējusi māmiņa,
kas vadājusi viņu uz treniņiem Balvos. Nepārvērtējama ir viņa treneru S.Keiseles un L. Beļikovas loma
sportista izpausmē.
Pēc atgriešanās mājās bobslejisti ar policijas eskortu devās uz

Brīvības pieminekli, kura pakājē
nolika ziedus. Prieks, ka visas Latvijas panākumu varam dalīt arī
mēs, balvenieši.

Balvu novada Domes deputāti
nolēma piešķirt Arvim Vilkastem
prēmiju 1316 euro apmērā.

Eiroreģiona „Pleskava- Livonija” Latvijas jauniešu sekcija – par iespējām
Balvu novada muzeja telpās
20. februārī notika Eiroreģiona
„PleskavaLivonija”
Latvijas
jauniešu sekcijas kopsapulce,
kurā tikās 22 Eiroreģiona novadu pārstāvji- Balvu, Viļakas,
Rugāju, Baltinavas, Kārsavas,
Ludzas, Ciblas, Valkas, Alūksnes
novada jaunieši un novadu koordinatori. Latvijas jauniešu sekcija
tika izveidota 2013.gada maijā,
kad Apē notika pirmā Latvijas
jauniešu sekcijas kopsapulce,
kurā tika ievēlēta jauniešu sekcijas valde – Alise Matule – valdes
priekšsēdētāja, Romina Meļņika,
Madara Jeromāne un Juris
Vorkalis- valdes locekļi. Dalība
Eiroreģionā ir iespēja katram jaunietim paplašināt savu draugu
un paziņu loku starptautiskā un
valstiskā mērogā- organizējot
kopīgas aktivitātes, sadarbojoties
un realizējot kopīgas idejas.
Kopsapulces
iesākumā
jauniešus uzrunāja Eiroreģiona
„Plekskasva – Livonija” izpilddirektors Juris Annuškāns, kam sekoja
Viļakas novada domes Attīstības
plānošanas nodaļas speciālistes
sadarbības jautājumos, ilggadējas

projektu vadītājas Vinetas Zeltkalnes prezentācija par jauniešu
projektu
iespējām
Eiropas
Savienības jaunajā izglītības,
apmācības, jaunatnes un sporta
programmā „Erasmus+” un projektu konkursā „Sabiedrība ar
dvēseli 2014”, kuru
atbalsta
Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij
fonds.
Jaunieši nolēma izstrādāt

un līdz 30.aprīlim iesniegt projektu programmā „Erasmus+”
- Strukturētā dialoga: jauniešu
un jaunatnes politikas veidotāju
tikšanās novirzienā, lai piesaistītu
līdzekļus savu ideju īstenošanai,
sadarbības
veicināšanai
gan
starp Latvijas Eiroreģiona novadu
jauniešiem, gan sadarbojoties ar
Igaunijas un Krievijas jauniešiem.
Nākošā jauniešu tikšanās tiek
plānota šī gada 13. un 14. martā

Alūksnes bērnu un jauniešu
centrā, kur tiks izstrādātas projekta
idejas, 2014.gada aktivitāšu plāns,
kā arī Eiroreģiona Igaunijas un
Pleskavas sekciju jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens uz Latviju. Šīs tikšanās laikā tika iecelta
jauna valdes priekšsēdētāja- Madara Jeromāne.
Aicinām
visus
jauniešus
iesaistīties Eiroreģiona „Pleskava- Livonija” aktivitātēs! Ikvie-

nam interesentam ir iespēja
vērsties pie sava novada koordinatora, lai uzzinātu informāciju
un ņemtu dalību mūsu darbībā,
īstenotu savas idejas un izteiktu
savus priekšlikumus gan Latvijas
Eiroreģiona novadu sadarbībai,
gan Igaunijas- Krievijas- Latvijas
jauniešu sadarbībai.
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Apmācības Latgales reģiona
jauniešiem „Mērķē augstāk!”
TEV ir mērķis, bet nezini, kā
to sasniegt? Varbūt vēl nezini,
kāds ir TAVS mērķis? Ir ideja, bet
trūkst atbalsta vai iedvesmas, lai to
realizētu?
Piedalies Latgales reģiona
jauniešu apmācībās „Mērķē
augstāk!” un Tu:
•
iepazīsi labāk sevi un citus jauniešus no Latgales reģiona;
•
uzzināsi, kā sasniegt to,
ko Tu vēlies;
•
gūsi jaunu pieredzi, kontaktus un idejas;
•
pavadīsi divas vērtīgas
un interesantas nedēļas nogales!
Apmācības notiks 2 daļās:
pirmā daļa 28.-30.03. viesu namā
„Rāznas līcis”, Rēzeknes novadā,
un otrā daļa 25.-27.04. viesu namā
„Rāznas Ezerkrasti”, Rēzeknes
novadā.
Ja Tu:
•
esi Latgales reģiona jaunietis/jauniete vecumā no 17 līdz
25 gadiem,
•
vēlies sevi attīstīt, izvirzīt
un sasniegt mērķus,
•
vari piedalīties abās
apmācību daļās,
PIESAKIES!
Dalībnieku atlasē priekšroka
tiks dota jauniešiem, kuri iepriekš
nav piedalījušies neformālās
izglītības projektos un apmācībās,
un jauniešiem ar ierobežotām
iespējām
Par dalību apmācībās Tev
nebūs jāmaksā. Dalībniekiem
tiks nodrošinātas naktsmājas,
ēdināšana
un
apmācību
materiāli. Taču Tev pašam/-ai
būs jāparūpējas par nokļūšanu
līdz apmācību norises vietai –
1.daļā līdz viesu namam „Rāznas
līcis”
(http://www.raznaslicis.
lv/) un 2.daļā līdz viesu namam
„Rāznas Ezerkrasti” (http://www.

raznasezerkrasti.lv/), kur ērti var
nokļūt arī ar sabiedrisko transportu.
Apmācības vadīs: Lauma
Žubule un Linda Ūzuliņa
Apmācību
noslēgumā
saņemsi apliecinājumu par dalību
apmācībās.
Lai pieteiktos apmācībām,
aizpildi pieteikuma anketu http://
ej.uz/merke-augstak-latgale līdz
2014. gada 17. martam
Vietu skaits ir ierobežots – 22
dalībnieki. Informāciju par to, vai
esi apstiprināts dalībai apmācībās,
personīgi saņemsi 21. martā.
Jautājumu gadījumā, lūdzu,
zvani vai raksti:
Mudīte Kiseļova
Latgales apmācību koordinatore
Tālr.: +371 26467137
E-pasts:
mudite.kiselova@
gmail.com
Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra sadarbībā ar biedrību
„Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices
sadarbības programmas „Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos”
ietvaros.
Latvijas – Šveices sadarbības
programmu „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos” finansē
Šveices Konfederācija no Latvijas
un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
Vairāk informācijas par Latvijas
un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu
attīstībai attālos vai mazattīstītos
reģionos”” meklējiet mājas lapā:
www.jaunatne.gov.lv.

Eiroreģiona kultūras darbinieku
tikšanās Balvos

Ceturtdien, 27.februārī Balvos tikās kultūras darbinieki
no
Eiroreģiona
sadarbības
pašvaldībām Latvijā. Tikšanās
mērķis - vienoties par Eiroreģiona
dienām Latvijā 2014.gada vasarā.
Pēc pirmajām sarunām, tiek
plānots, ka Eiroreģiona dienas varētu notikt Valkā. Tajās
piedalīsies pašvaldības vadītāji,
Eiroreģiona pārstāvji, amatnieki,

pašdarbības kolektīvi, jauniešu
sekcijas dalībnieki, uzņēmēji.
Pasākuma ietvaros notiks konference par sadarbību un projektu
iespējām, varēs piedalīties amatnieku tirdziņā. Tāpat būs ielu koncerti un noslēguma pasākums ar
visu kolektīvu piedalīšanos.
Nākošā tikšanās kultūras darbiniekiem būs Valkā, kur vienosies
par datumu un programmu.

Balvu novada pašvaldība izsludina
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Vidzemes iela 7K, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no zemes
gabala - starpgabala 0.0321 ha
platībā (kadastra Nr. 3801 001
0560). Izsoles sākumcena – EUR
690.00 (seši simti deviņdesmit
euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā– „Balvu Novada Ziņas”,
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteiku-

mu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā,ne vēlāk kā
līdz 2014.gada 26.martam plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 26.martam plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 69.00 (sešdesmit deviņi
euro, 00 centi) un reģistrācijas
maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050
0142 9173 9.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 27.martā plkst. 14.00 .

27.februāra
Domes sēde
Balvu novada Domes ārkārtas
sēde notika 27.februārī. To vadīja
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis
Par dalību konkursos
Darba kārtībā bija jautājums
par projektu „Grupu mājas pakalpojuma sniegšana personām
ar garīga rakstura traucējumiem
Balvu novadā” un „ Balvu pilsētas
ielu rekonstrukcija stratēģiski
nozīmīgu objektu sasniedzamības
nodrošināšanai”
avansā
pārmaksātā
finansējuma
atmaksu. Deputāti piekrita dalībai
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju
samazināšanai”
un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam ”Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai
Balvu
Valsts
ģimnāzijas internātā”.
Izskatot jautājumu
par
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam
„Zivju
resursu
palielināšana Pērkonu ezerā”, tika
nolemts piedalīties Valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem ar projektu „Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā”
un projekta atbalsta gadījumā,
nodrošināt līdzfinansējumu 1
033,60 euro apmērā no projekta
kopējām izmaksām 5 033,60
euro, kā arī segt papildus izmaksas, zivju mazuļu transportēšanas
izdevumus 300 euro.

Lemjot par līdzfinansējuma
nodrošināšanu
projektam
„Zandartu mazuļu ielaišana Balvu
ezerā”. Tika izlemts piedalīties
Valsts
atbalsta
saņemšanai
zivsaimniecības
attīstībai
no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem
ar projektu „Zandartu mazuļu
ielaišana Balvu ezerā”, projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 403,20 euro
apmērā no projekta kopējām
izmaksām 2 323,20 euro un segt
papildus izmaksas, zivju mazuļu
transportēšanas
izdevumus
304,92 euro.
Deputāti piekrita dalībai
Labklājības ministrijas projektu
konkursā „„Jauniešu mājas” izveide
bērnu aprūpes iestādes bērniem
pašvaldībā” un līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Tuvāk
mājām”. Piedalīties Labklājības
ministrijas projektu konkursā
„„Jauniešu mājas” izveide bērnu
aprūpes
iestādes
bērniem
pašvaldībā”, iesniedzot projektu
„Tuvāk mājām”. Sēdē lēma projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 11 262.37
apmērā un apstiprināt projekta
kopējās izmaksas EUR 36 874.37.
Par naudas balvas piešķiršanu
Arvim Vilkastem
Sēdē nolēma piešķirt naudas balvu par XXII Ziemas Olimpisko spēļu godalgotās II vietas
iegūšanu bobsleja četriniekā Balvu novadniekam Arvim Vilkastem,
deklarētā dzīvesvieta „Jurāni”,
Grūšļeva, Briežuciema pagasts,
Balvu novads, EUR 1316 apmērā
no Balvu novada pašvaldības
2014.gadā plānotajiem līdzekļiem

neparedzēto izdevumu segšanai.
Izīrē
telpas
šūšanas
uzņēmumam
Deputāti
balsoja
par
nedzīvojamo
telpu
Bērzpils
ielā 56, Balvos, Balvu novadā
nomas līguma slēgšanu ar SIA
„Elēģija Vīle”. Atļaut Balvu novada
pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”
iznomāt nedzīvojamās telpas
Bērzpils ielā 56, Balvos) ar kopējo
platību 494,4 m2 SIA „Elēģija Vīle”
ražošanas vajadzībām.
Noteikta nomas maksa par
minēto telpu nomu EUR/m2 0,48
(četrdesmit astoņi euro centi)
mēnesī, papildus aprēķināts PVN
21% EUR/m2 0.10, kopā EUR/m2
0,58 (piecdesmit astoņi euro centi) mēnesī.
Uzdots
Balvu
novada
pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”
slēgt telpu nomas līgumu ar SIA
„Elēģija Vīle”, par minēto telpu
nomu uz 12 gadiem.
Par Balvu novada pašvaldības
izglītības iestāžu reorganizāciju
Deputāti pēc nozīmīgām
debatēm
pieņēma
lēmumu
reorganizēt
Balvu
novada
pašvaldības Balvu amatniecības
vidusskolu,
nododot
Balvu
tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centra izglītības programmu
īstenošanu
Balvu
amatniecības vidusskolai, un
piešķirt
nosaukumu
Balvu
profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola.

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

Aktualizēta informācija par transportlīdzekļu satiksmes
ierobežošanu uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem!
Sakarā ar pavasara šķīdoni
Balvu novada pašvaldība ir
noteikusi transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu pašvaldības
autoceļiem ar grants segumu
transportlīdzekļiem, kuru pilna
masa pārsniedz 3,5t.
Uzņēmējus, kuri izmanto
pašvaldības
autoceļus
kravu
pārvadājumiem, lūdzam ievērot
ceļu satiksmes ierobežojumus
vai izvēlēties kravu pārvadājumu
maršrutus, kas neskar pašvaldības
autoceļus ar grants segumu.
Transportlīdzekļu
satiksme
kravu pārvadājumiem tiks atjaunota pēc iespējas drīzākā laikā,
saskaņā ar laika apstākļiem.

Domopole
Stacijas iela- Patmalnieki
Pāliņi - Dārza iela
Silamuiža - Dārza iela
Mūramuiža – Sola
Līdumnieki – Zosuļi
Golvari – Zosuļi
Golvari – Kononi
Golvari- Keiba
Viškuļi - vecais Ičas tilts
Viškuļi- Baka
Baka- Javenieki
Līdumnieki- Liepnīte
Beļauski- Viškuļi
Zosuli – Auziņi

Lūdzam ņemt vērā, ka izmantojot autoceļus šķīdoņa laikā,
pašvaldībai tiek nodarīti būtiski
finansiāli zaudējumi.

Kubulu pagastāSita-Briedīši
Sita-Kozlova
Stirnusala-Sita
Stacija-Celmene
Steķentava-Pērkoni
Gobusala-Guznava
Vladimirova-Sita
Salmaņu kapi- Romūksti
Bankas ceļš
Celmenes kaltes ceļš
Druvenieki-Zači
Slūžu ceļš

Balvu pagastāNaudaskalns – Ozolsala
Reči – Balvi
Naudaskalns – Silamala
Silamala – Dūrupe
Naudaskalns – Lemešava
Lācupe – Dzeņulauza
Bērzkalnes pagastāAizpurve – Moziņķi
Bērzkalne – Ploskena
Bērzkalne – Taureskalns
Silakrogs – Lazdukalns
Vējava – Brieževa
Silakrogs – Auzāji
Elkšņeva - Mūrova
Bērzpils pagastāDārza iela
Dārza iela- Vecpils- Mūramuiža
MarkovaBērzieši-Augstari-

Briežuciema pagastāDambergi- Ploskene-Augstasils

Krišjāņu pagastāKrišjāņi – Krampiņas – Runcene –
Krišjāņi
Mežupe – Purviņas
Runcene – Mežupe
Vakšenieki - Vakšenieki
Lazdulejas pagastāĶīļi- Orlovas vārti
Egļuciems- Petrovka
Šumkova- Priedes
Nobrauktuve uz Ozolzīlēm

Nobrauktuve uz Mežalaukiem
Nobrauktuve uz Liepām
Nobrauktuve uz Zirgadobi
Nobrauktuve uz Brinkeni-1
Nobrauktuve uz Ošsalām
Nobrauktuve uz Brinkeni-2
Tilžas pagastāMiza – Pakalnieši
Pakalnieši - Baldonis
Plēsums – Keiba
Pakalnieši – Sīviņš
Pauliņš - Barbāns
Ločmelis - Kāpessila kapi
Terentjevs - Pičukāns
Graudumnieks – Deņisovs
Ūdrenes ceļš
Zelčs - I-Komplekss
Tilžas kapi – Meteņi
Plēsums - Toki - Keiba – Tilža
Miza - Stalidzāns P.
Brakovska – Ločmelis
Berķi – Zelči
Logins - J. Stalidzāns
Krasta iela- Spirģu ceļš
Stangas – Zelčs E.
Vectilžas pagastāSudarbe - Orlovas vārti
Sudarbe - Grūznis
Pulksteņi - Sāvani
Vectilža - Medņusala
Tilts - Tilžas pagasts
Krutova - Lutenānu kapi
Vīksnas pagastāVīksna – Zaļmežnieki
Sprogas – Oknupe – Pokuļeva
Smiltene - Oknupe
Derdziņi – Derdziņu kapi
Makšinava – Ašusila karjers
Ukraina – Kačupe
Dobudeksnis – Makšinava
Vīksna – Valentinova
Strauti - Priežupļavas
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Paziņojums par Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam apstiprināšanu
Balvu novada pašvaldība
informē, ka Balvu novada Dome
2014.gada 13.februāra sēdē (protokols Nr.3, 8.§) apstiprinājusi Balvu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju līdz 2030.gadam.
Ar attīstības plānošanas doku-

mentu var iepazīties Balvu novada
pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā) un pašvaldības
mājaslapas www.balvi.lv sadaļā
„Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti”.

Uzņēmējdarbības konsultatīvajā
padomē – par investīcijām
Trešdien "Ziemeļlatgales Biznesa centrā" Vidzemes 2b Balvos
uzņēmējdarbības konsultatīvās
padomes sanāksme. To atklāja
Ģirts
Teilāns-Balvu
novada
Uzņēmējdarbības konsultatīvās
padomes priekšsēdētājs. Par Bal-

vu novada Investīciju programmu
2014.-2017.gadam referēja Valda
Vancāne - pašvaldības finanšu un
attīstības nodaļas speciāliste .
ALTUM kredītprojektu vadītāja
Līga Rubene stāstīja par ALTUM
atbalstu uzņēmējdarbībai.

3.

Skolēnu pārvadājumu problēmas un ceļi
to risināšanai
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimirijevs
pārstāvēja
Balvu novadu sanāksmē Gulbenes novada domē, kur tikās
vairāku pašvaldību, VSIA "Autotransporta direkcija" un Vidzemes plānošanas reģiona (VPR)
pārstāvji, lai pārrunātu, kā ir
nepieciešams sakārtot skolēnu
pārvadājumu sistēmu pašvaldībās.
Pašvaldību pārstāvji uzsvēra,
ka
skolēnu
pārvadājumu
jautājums ir "pilnībā uzlikts
uz pašvaldību pleciem", taču
pašvaldību rīcībā esošie autobusi
lielākoties esot veci un līdzekļu

jaunu iegādei nepietiek. Diskusijā
runāts arī par to, ka ir jāsakārto un
jāorganizē efektīvāki skolēnu autobusu maršruti, turklāt jāpanāk,
lai reisi ļautu skolēniem nokļūt
uz un no izglītības iestādes, vienlaikus neatņemot pasažierus sabiedriskajam transportam. Balvu
novadā šī problēma nav aktuāla,
norādīja N.Dimitrijevs, jo sabiedriskais transports nedublējas ar
skolēnu transportu.
VSIA "Autotransporta direkcija" pārstāvis Ainārs Šteins pauda
direkcijas vēlmi drīzumā tikties
arī ar citu pašvaldību pārstāvjiem
Latvijā, lai vēlāk pēc pašvaldību

ierosinājumiem kopīgi sakārtotu
skolēnu pārvadājumu sistēmu
pašvaldībās. konkrētas ieceres
tikšanās laikā vēl netika nosauktas.
Diskusijā piedalījās Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Cesvaines,
Lubānas, Alūksnes, Apes, Rugāju,
Viļakas un Balvu pašvaldību
pārstāvji,
Gulbenes
novada
domes priekšsēdētājs Nikolajs
Stepanovs (Reģionu alianse),
VSIA "Autotransporta direkcija"
pārstāvis Ainārs Šteins, kā arī VPR
pārstāvji Hardijs Vents un Lotārs
Dravants.

VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un darbiniekus izmantot Elektroniskās deklarēšanas
Slimnīcās daudz paveikts. Kritisku sistēmas priekšrocības!
situāciju var radīt parādnieki!

SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” ir apkopojusi savus 2013. gada finanšu
rezultātus, kas rāda, ka aizvadītajā
gadā uzņēmuma darbība ir bijusi veiksmīga.Ir paveikts milzīgs
darbs – sakārtota slimnīcas
infrastruktūra, atjaunota slimnīcas
aparatūra, uzlabota darba vide
personālam
un
uzturēšanās
apstākļi pacientiem.
Tomēr uztrauc kāda biedējoša
tendence – palielinās to pacientu
skaits, kas ir izrakstīti no slimnīcas,
nenorēķinoties par valsts noteiktajām pacientu iemaksām un
līdzmaksājumiem. Ja 2012. gadā
pacientu parādsaistības bija 40
000EUR, tad 2013.gadā tās jau
ir pieaugušas līdz 52 000 EUR.
Slimnīcas ikdienas darbībā tā ir ļoti
nozīmīga summa. Tāpēc vēlamies
vērsties gan pie pacientiem, gan
pie pacientu piederīgajiem: ja
neesat norēķinājušies ar slimnīcu
par saņemtajiem pakalpojumiem,
lūdzam to izdarīt. Norēķināties
varat arī pa mazām summām,
kaut vai ik mēnesi pārskaitot
10 EUR. Norēķinus var veikt arī
poliklīnikas
vai
uzņemšanas
nodaļas kasēs. Ja stacionējoties
jau zināt, ka būs grūti samaksāt
pacienta līdzmaksājumu, iesakām
laicīgi griezties pie slimnīcas
sociālā darbinieka, kurš sadarbojas ar pašvaldību. Tāpat arī
pastāv iespēja noformēt atlikto maksājumu, vēl ārstējoties
slimnīcā. Atgādinām, ka sakarā ar

pāreju uz eiro, pacientu iemaksu
apjomi nav mainījušies.
Turpinoties šādai tendencei,
slimnīcas administrācija apsver
iespēju publiskot parādnieku
vārdus presē un arī vērsties
iestādēs, kuri veic saistību izpildi
piespiedu kārtībā, kas sabojās
kredītvēsturi, tādējādi apgrūtinot
jebkāda kredīta vai līzinga
iegūšanu, kā arī procesam turpinoties, nāksies segt tiesu izdevumus. Slimnīca iedzīvotājiem, kuri
ļaunprātīgi nenorēķinās, būs spiesta atteikt plānveida medicīnisko
palīdzību. Tāpēc lūgums visiem,
kuri savās pastkastēs vai telefoniski būs saņēmuši atgādinājumu par
pacientu iemaksas samaksāšanu,
veikt to nekavējoties.
Lūdzam visus parādniekus,
kas tādu vai citādu apsvērumu
dēļ nav samaksājuši pacientu
līdzmaksājumu, un ir palikuši
parādā slimnīcai,
atcerēties,
ka jūsu nesamaksātā pacienta
līdzmaksājuma dēļ mūsu visu
slimnīcai var tikt liegta iespēja
iegādāties
jaunu
medicīnas
iekārtu vai papildināt zāļu
krājumus. Un kādā brīdi tas var
būt kritiski!
Sargiet savu un savu tuvinieku
veselību!
Telefons uzziņām par sava
parāda lielumu: 64473713

Ārsts speciālists otolaringologs Irēna Švagle pieņem
Balvu poliklīnikā 339. kabinetā
pēc
iepriekšēja
pieraksta
tel.29120256
Pirmdien, Otrdien, Trešdien
10.00-14.00
Trešdien, Ceturtdien 12.00-16.00
Piektdien 9.000-13.00
Pacientu
iemaksas:
ar
ģimenes ārsta nosūtījumu EUR

4,27, iedzīvotāju kategorijām,
kuras ir atbrīvotas no pacientu
iemaksām – bezmaksas.
Maksas
pakalpojumi
–
bez ārsta nosūtījuma par ambulatoru apmeklējumu pie
ārsta speciālista ambulatorā
ārstniecības iestādē pieaugušajiem un bērniem jāmaksā EUR
20,00.

SIA ”Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības” administrācija

Atgādinām, ka laika posmā
no 2014.gada 15.februāra līdz
2014.gada
1.aprīlim
(ieskaitot) valsts amatpersonām ir
jāiesniedz kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2013.
gadu. Minētās deklarācijas ir
jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmu (EDS). Ņemot vērā, ka visas valsts amatpersonas ir EDS
lietotāji, aicinām arī citas nodokļu
un
informatīvās
deklarācijas
iesniegt elektroniski, izmantojot
EDS. Savukārt valsts iestāžu darbiniekus, kuri vēl nav EDS lietotāji,
VID aicina noslēgt līgumu par
EDS lietošanu un izmantot
sistēmas piedāvātās iespējas un
priekšrocības.
Lai pieteiktu EDS līguma
parakstīšanu noteiktā VID klientu
apkalpošanas centrā un laikā,
ir tikai jāpiezvana uz sev ērtāko
klientu apkalpošanas centru un
jāvienojas ar konsultantu par
piemērotāko līguma parakstīšanas
datumu un laiku. Norunātajā
laikā atnākot uz VID klientu
apkalpošanas centru, varēs do-

ties pie konkrēta konsultanta un
parakstīt jau iepriekš sagatavotu
EDS līgumu. Nepieciešamības
gadījumā konsultants arī parādīs,
kā praktiski darboties ar EDS.
Jau no šī gada 3.marta
būs iespējams iesniegt gada
ienākumu
deklarāciju,
lai
saņemtu iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pārmaksas atmaksu par
ārstniecības, izglītības un citiem
attaisnotajiem izdevumiem.
Iesniedzot minēto deklarāciju
elektroniski, tajā automātiski
tiek atspoguļota visa VID rīcībā
esošā informācija par nodokļu
maksātāju:
gūtie
ienākumi,
neapliekamie
ienākumi,
informācija no kredītiestādēm
par iemaksām pensiju fondos un
no apdrošināšanas sabiedrībām
par iemaksām par dzīvības
apdrošināšanas pakalpojumiem,
kā arī no iepriekšējiem gadiem
pārnestie attaisnotie izdevumi par
izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Tādējādi,
lai
saņemtu
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli, attiecīgajā deklarācijas

pielikumā (D 4) jānorāda tikai summa, kas iztērēta par
ārstniecības, zobārstniecības vai
izglītības pakalpojumiem, kā arī
jāpievieno deklarācijai attaisnojuma dokumenti (čeki vai stingrās
uzskaites kvītis), iepriekš tos
nofotografējot vai ieskenējot un
lejupielādējot datorā.
VID mājaslapā ir pieejama arī
īpaši izstrādāta video instrukcija, kurā soli pa solim izstāstīts,
kā iesniegt Gada ienākumu
deklarāciju elektroniski.
Plašāka
informācija
par
Gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanu pieejama www.vid.
gov.lv sadaļā Gada ienākumu
deklarācija, savukārt plašāka
informācija par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas un
aizpildīšanas kārtību pieejama
www.vid.gov.lv sadaļās Noderīgi/
Valsts amatpersonām.
Neskaidrību gadījumā aicinām
zvanīt uz VID Informatīvo tālruni
1898, izvēloties pirmo tēmu
„Nodokļi”.

Mājsaimniecības sāk saņemt elektrības tirgus piedāvājumus
Turpmāk iedzīvotāji varēs
izvēlēties
piemērotākos
elektroenerģijas
piedāvājumus
atbilstoši savām vajadzībām
Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā paredz, ka iedzīvotāji
turpmāk varēs izvēlēties starp
dažādiem
elektroenerģijas
tarifu plāniem vai pat pakalpojumu
komplektiem.
Citiem
vārdiem sakot, iedzīvotājiem būs
izvēles brīvība pašiem noteikt
piemērotāko
elektroenerģijas
piedāvājumu!
Likumdevējs ir paredzējis, ka
elektroenerģiju mājsaimniecībām
varēs tirgot vairāki uzņēmumi.
Līdz tirgus atvēršanai 1. aprīlī ir
sagaidāms, ka tirgotāji sagatavos
elektroenerģijas piedāvājumus un
pakāpeniski ar tiem iepazīstinās
iedzīvotājus.
«Iedzīvotāji ir pieraduši, ka
elektroenerģiju mājsaimniecībām
tirgo tikai „Latvenergo”. Tomēr
situācija jau ir mainījusies,» uzsver Ilvars Pētersons, A/S „Sadales
tīkls” valdes loceklis. «Līdzīgi, kā,
saglabājot tālruņa numuru, līdz
šim izvēlējāties sev piemērotāko
mobilo sakaru operatoru un
tarifu plānu, jūs varat izvēlēties
elektroenerģijas
piedāvājumu.

Turklāt elektroenerģijas piegādes
ceļš līdz klientiem nemainās –
jauni vadi un kabeļi nav jāvelk,
skaitītāji nav jāmaina, jaunas
kontaktligzdas mājokļos arī nav
jāierīko.»
Kas jādara iedzīvotājiem?
Šobrīd iedzīvotājiem ir jāgaida
tirgotāju
piedāvājumi.
Katrs
tirgotājs informēšanas kampaņu,
visticamāk, uzsāks savā laikā,
līdz ar to iespējams, ka pirmos
piedāvājumus saņemsiet tuvāko
nedēļu laikā. Lai no 1. aprīļa jums
būtu pieejams labākais tarifu
plāns, tirgotāja piedāvājums ir
jāizvēlas līdz šī gada 15. martam.
Šādu izvēli var veikt katra Latvijas
mājsaimniecība. Ja nepaspēsiet
izvēlēties vai vēl neesat gatavs
izdarīt izvēli par sev piemērotāko
elektroenerģijas
piedāvājumu,
neuztraucieties – elektrība tiks
piegādāta, bet to iegādāsieties
par universālā pakalpojuma cenu
līdz brīdim, kad būsiet izdarījis
izvēli kādā no turpmākajiem
mēnešiem. Tāpēc rūpīgi izsveriet, kurš no tirgū pieejamajiem
elektroenerģijas piedāvājumiem
ir jums izdevīgākais. Lai jaunais piedāvājums stātos spēkā
no mēneša sākuma, sava izvēle

ir jāpaziņo tirgotājam līdz
iepriekšējā mēneša 15. datumam.
Kuri
uzņēmumi
tirgo
elektroenerģiju?
Šobrīd savus piedāvājumus
ir paziņojuši divi uzņēmumi:
A/S „Latvenergo” un SIA „Baltcom TV”. Informāciju par visiem
tirgotājiem mājsaimniecībām var
iegūt www.sadalestikls.lv, zvanot
pa tālruni 8020 0403, kā arī rakstot uz e-pastu: st@sadalestikls.lv.
Izvērtējiet nosacījumus
«Kad saņemsiet piedāvājumus, pievērsiet uzmanību,
kādus nosacījumus un norēķinu
iespējas piedāvā katrs tirgotājs.
Tirgotāji savā starpā konkurēs
ar klientu apkalpošanu, tādēļ
izvērtējiet, kā tie palīdz izvēlēties
labāko piedāvājumu, kā atbild
un risina jūsu jautājumus. Visi
elektroenerģijas tirgotāji izmantos valstī esošo elektrotīklu,
kura uzturēšanu un attīstīšanu
veic A/S ”Sadales tīkls”, kas arī
turpmāk nodrošinās skaitītāju
apkalpošanu, kontroli, jaunu
pieslēgumu
ierīkošanu,
remontdarbus, bojājumu novēršanu,» skaidro I. Pētersons.
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Balvu jaunie mūziķi – sekmīgi Stīgu
instrumentu konkursā
J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas
vidusskolā 14.februārī notika
Valsts konkursa Stīgu instrumentu
spēlē 2. kārta, kur teicamu sniegumu rādīja no Balvu Mūzikas skolas izvirzītie audzēkņi. Audzēkņu
skolotāja - Zoja Zaharova.
Konkursa 1. grupā- Evelīnai

Pipcānei- 1.vieta, viņa izvirzīta
uz Valsts konkursa 3. kārtu Rīgā
(koncertmeistare Jeļena Agafonova), - Sonorai Loginai - Atzinības
raksts
(koncertmeistare
Rita
Kočerova).
Savukārt 2.grupā- Nadīnai
Magonei – 2. vieta (koncertmeis-

tare Jeļena Agafonova) un Elīnai
Samoiļenko – 3. vieta (koncertmeistare Rita Kočerova).
Arī 3.grupā Annijai Anetei
Loginai- 2. vieta (koncertmeistare
Jeļena Agafonova)un Elīzai Zelčai3.vieta (koncertmeistare Jeļena
Agafonova).

Mazās zinātniskās skolas pirmās
nodarbības Balvu ģimnāzijā
Piektdien, 28.februārī Balvu
Valsts ģimnāzijā sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldi
notiks Vidzemes augstskolas
nodarbības.
Žurnālistikas
skola
no
plkst.10.40 - 12.20
Komunikācijas un mediju

studiju virziena direktore Agnese
Karaseva
"Kas ir žurnālistika mūsdienu
mediju vidē".
Politoloģijas
skola
no
plkst.10.40 - 12.20
Pārvaldības studiju virziena direktore Dace Jansone.
Laipni gaidīti nodarbībās!

Latgales reģiona tūrisma piedāvājums prezentēts Turpinās darbs pie tūrisma galamērķa
„Pierobeža” attīstīšanas
izstādē Tourest 2014
No 14. līdz 16. februārim Latgales plānošanas reģions Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta 2007 - 2013. gadamietvaros projekta "Tour de Latgale and Pskov" (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08)
ietvaros piedalījās starptautiskajā
tūrisma izstādē TOUREST 2014
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. Tas
ir lielākais gada notikums tūrisma
nozarē mūsu kaimiņzemē, kas
pulcē gan pašmāju, gan ārzemju
tūrisma
nozares
pārstāvjus.
Šajā gadā izstāde bija plaši
apmeklēta, arī par Latvijas tūrisma

piedāvājumu tika izrādīta liela interese.
Jāsaka, ka pagaidām Igaunijas tūristu pieplūdums Latgales
reģionā nav pārāk liels, taču
ar katru gadu tas pieaug. Šajā
izstādē vietējie tūroperatori un
individuālie tūristi interesējās par
kultūras, amatniecības un aktīvā
tūrisma iespējām Latgalē.
Latgales stendā 3 dienu
laikā strādāja Latgales reģiona
tūrisma
informācijas
centru
(TIC) speciālisti – Inta Lipšāne no
Krāslavas novada TIC un Ineta
Krakupe no Balvu novada TIC, kā
arī keramiķis Valdis Pauliņš no
Krāslavas, kas padarīja stendu

pievilcīgāku un izraisīja izstādes
apmeklētājos papildus interesi
par Latgales reģionu. V. Pauliņš
organizēja
arī
meistarklases,
kuru laikā izstādes apmeklētāji
savām rokām no māla veidoja
„švilpaunīkus”.
Projekta "Tour de Latgale and
Pskov" budžets sastāda 1 681
815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1
513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL)
sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta 2007
– 2013. gadam finansējums un 10
% partneru līdzfinansējums.

21.februārī Kārsavas novada
Malnavā maiznīcā „Dzīles” uz
tikšanos bija sabraukuši Latvijas
austrumu pierobežas – Balvu, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas
un Rēzeknes novadu tūrisma
informācijas centru speciālisti, lai
pārrunātu līdzšinējo sadarbību
kopīga
tūrisma
galamērķa
„Pierobeža” attīstībā, kā arī
vienotos par turpmāk veicamajiem darbiem un sadarbības
formām konkurētspējīga tūrisma
piedāvājuma radīšanā pierobežas
reģionā.
Viens
no
svarīgākajiem
darbiem ir turpināt darbu pie
tūrisma portāla www.pierobeza.
lv pilnveidošanas, jo mūsdienās

lielākā daļa ceļotāju informāciju
par tūrisma iespējām meklē tieši
interneta resursos. Tāpat ir svarīgi
izmantot darbā arvien vairāk
mūsdienu tehnoloģiju iespējas un
tūrisma speciālisti diskutēja par
iespēju caur projektiem piesaistīt
finansējumu portāla mobilās
aplikācijas izstrādei.
Arī šogad tiks organizēts
pierobežas tūrisma speciālistu un
uzņēmēju pieredzes apmaiņas
jeb info-brauciens pa reģiona
tūrisma objektiem 30.aprīli un 1.
maijā, kā arī izsludināta tūrisma
sezonas atklāšanas akcija 1. maijā,
kad tūrisma objekti tiek aicināti
apmeklētājiem piedāvāt bezmaksas ieeju.

Diskusija: Kas ir Kultūras kanons Balvos?
Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB) kopā ar publiskajām
bibliotēkām rīko pasākumu ciklu
„Latvijas kultūras kanona zīmē”.
No 26. februāra līdz 24. aprīlim
visos Latvijas reģionos – Latgales
reģionā (Balvi), Zemgales reģionā
(Mežotne, Jēkabpils), Kurzemes
reģionā (Liepāja), Latgales reģionā
(Daugavpils) un Vidzemes reģionā
(Cēsis, Valka) – tiks organizētas
septiņas diskusijas. Tās noslēgsies
9. maijā ar grāmatu svētkiem
Valkā.
26. februārī Balvu Centrālajā
bibliotēkā notika pirmā diskusija,
kura skāra Kultūras kanona tautas
tradīciju sadaļu. Galveno ekspertu
lomas uzņēmās bibliotēkas direktore Ruta Cibule un Latvijas
Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja
direktora vietniece Una Sedleniece. Diskusiju vadīja Bibliotēku
konsultatīvā
centra
projektu
vadītāja Liega Piešiņa.
Sarunu muzikāli kuplināja un
saikni ar tautas tradīcijām radīja
Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas Tautas instrumentu kapela
ar skolotāju Ilonu Bukšu.
Diskusijā
piedalījās
un
iesaistījās
Rugāju
vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas
jaunieši un pedagogi, kultūras
nozares
darbinieki.
Sarunas
laikā nācās secināt, ka daudzi
sabiedrībā uzdod jautājumu “Kas

Nacionālās bibliotēkas kolēģes Ilze Kļaviņa( priekšplānā) un Baiba Bierne
iepazīst kultūras kanona vērtības kopā ar Balvu bērniem
ir Kultūras kanons?” Dalībnieki
nonāca pie dilemmas - vai vispār
ir nepieciešams izcelt kādas
konkrētas vērtības, mēs tajās
dzīvojam un tā ir labi! Izskanēja
doma, ka kanons ir kā metode,
instruments, kas kontrolē vērtības
un popularizē mazāk ievērotās.
Secinājums viens – tas nav pabeigts un noslēgts vērtību kopums,
ar laiku papildināms un katram
personiski papildināms ar savām
vērtībām.
Savukārt Balvu pamatskolas skolēni piedalījās Nacionālās
bibliotēkas radošajā darbnīcā „Kas
ir Kultūras kanons”. Būvēja paši

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas tautas instrumentu kapela, vadītāja
Ilona Bukša

savu Gaismas pili un ,darbojoties,
krāsojot, veidojot, iepazinās ar
dažām no kanona vērtībām.
Latvijas
Kultūras
kanons
ir izcilāko un ievērojamāko
mākslas darbu un kultūras
vērtību kopums, kas atspoguļo
nācijas visu laiku nozīmīgākos
sasniegumus septiņās nozarēs
– tautas tradīcijās, vizuālajā
mākslā, skatuves mākslā, mūzikā,
literatūrā, arhitektūrā un kino. LKK
veido 99 kultūras vērtības, kas raksturo gan Latvijas kultūru kopumā,
gan rosina piederības izjūtu valstij.
www.kulturaskanons.lv

Sarunas dalībnieki

Ideju konkursa „Krišjāņu pagasta logo”
Krišjāņu pagasta pārvalde
aicina ikvienu Krišjāņu pagasta
iedzīvotāju, īpaši Krišjāņu pamatskolas audzēkņus, piedalīties
ideju konkursā „Krišjāņu pagasta
logo”. Konkursa norises laiks no
24.02.-31.03.
Konkursa mērķis
*Oriģināla Krišjāņu pagasta
logo izveide.
Konkursa uzdevumi:
*Veicināt Krišjāņu pagasta
atpazīstamību un vienotu vizuālā

tēla veidošanu.
*Veicināt pagasta iedzīvotāju
radošumu un piederību savam
pagastam.
Konkursa darbs:
*Konkurss ir atklāts un tajā
var piedalīties ikviena juridiska
vai fiziska persona, vai personu
grupa.
*Vienam dalībniekam atļauts
iesniegt ne vairāk kā 2 logo darbus.
*Katrs darbs jānoformē un
jāiesniedz atsevišķi šī nolikuma

noteiktā kārtībā.
*Logo jāsagatavo kā grafisks
zīmējums, izšuvums vai datorsalikums uz A4 formāta lapas, kuram
pievienots īss, paskaidrojošs
apraksts.
*Konkursa dalībnieku vecums
nav ierobežots.
Konkursa
vērtēšanas
pamatkritēriji:
*Konkursam iesniegtā darba
aktualitāte un atbilstība konkursa
mērķim un uzdevumiem.
*Piedāvātās
idejas

oriģinalitāte.
*Logo skices saturs abstrakti
vai reālistiski attēlo Krišjāņu pagastu.
*Logo jāietver pagasta nosaukums.
*Logo ir piemērots drukai
krāsainā un melnbaltā formātā,
vienlīdz saglabājot galveno logo
ideju.
Konkursa
rezultātā
apstiprinātais logo tiks izmantots
informatīvajos un prezentāciju

materiālos, kā arī Krišjāņu pagasta
karoga izveidē.
Darbus
izvērtēs:
Jāzeps
Ludboržs, Gunta Rižā, Sanita
Pauliņa, Sanita Sinele, Evija
Kalniņa.
Darbus var iesniegt Krišjāņu
pagasta bibliotēkā vai elektroniski
krisjanubibl@inbox.lv
Sīkāka
informācija
pa
tel.28790553 (Evija), 64546648
(Sanita Sinele)
P.S. LABĀKIE DARBI TIKS APBALVOTI.
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LU Fonda stipendijas topošajiem studentiem
Latvijas Universitātes (LU)
Fonds
2014./2015.ak
gadā
piedāvā divas stipendiju programmas – „Ceļamaize” un Minnas
Matildes Vilhelmīnes Petkevičs
piemiņas stipendijas – topošajiem
LU studentiem. Stipendijām varēs
pieteikties no 1. līdz 24.martam,
aizpildot elektronisku pieteikumu
anketu portālā www.fonds.lv. Pērn
stipendijas ieguva 19 motivēti LU
pirmā kursa studenti.
Stipendija
"Ceļamaize"
domāta 12.klašu absolventiem,
kam ir izcilas sekmes mācībās un
augsti sasniegumi gan mācībās,
gan citās aktivitātēs ārpus mācību
darba.
Savukārt
M.M.V.Petkevičs

piemiņas stipendija ir paredzēta
12.klašu skolēniem, topošajiem
LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem
ir labas sekmes mācībās un
ir
nepietiekams
materiālais
nodrošinājums studijām un kuri ir
aktīvi sabiedriskajā dzīvē.
Stipendijas apmērs ir EUR 2
200/ak. gadā, ko var izmantot
gan mācību maksas, gan ikdienas
tēriņu segšanai – dzīvošanas izdevumiem un sevis intelektuālai
pilnveidei.
Elektroniskajā anketā, kas
jāizpilda LU Fonda portālā www.
fonds.lv, abu stipendiju pretendentiem - stipendijas „Ceļamaize”
un M.M.V. Petkevičs piemiņas

stipendija - klāt jāpievieno
noteikta parauga CV, 11.klases
liecība (jāieskenē) un 12.klases
1.semestra liecība (jāieskenē),
rekomendācija no vidusskolas direktora (skolotāja) vai ārpusskolas
un interešu izglītības iestādes
vadītāja (jāieskenē), kā arī
jāpievieno citi dokumenti, kas
varētu palīdzēt iegūt stipendiju. Savukārt piesakoties M.M.V.
Petkevičs piemiņas stipendijai, nepieciešams pievienot arī
rekomendāciju no pašvaldības
sociālā darbinieka (jāieskenē),
izziņu no sociālā dienesta,
kas apliecina ģimenes kopējo
ienākumu līmeni vai apgrūtinātu
sociālo stāvokli (jāieskenē).

Biedrība «Latvijas ģenerāļu
klubs» sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību, Rekrutēšanas
un Jaunsardzes centru un
Nacionālajiem
bruņotajiem
spēkiem
aicina
jauniešus
piedalīties pasākuma «Latviešu
karavīrs laikmetu griežos» 2014.
gada radošo projektu konkursā.

PAR TRADĪCIJU UN
PASĀKUMU BALVOS

Pasākumā paredzētas vairākas
aktivitātes, to skaitā orientēšanās
ar kontrolpunktiem, biedrības
«Latvijas ģenerāļu klubs» pārstāvju
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
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, Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem.

Par Jauniešu Saeimu
Lai jauniešiem būtu iespēja
gūt reālu pieredzi līdzdalības
demokrātijas īstenošanā, Saeima jau ceturto gadu pēc kārtas
īstenos projektu "Jauniešu Saeima". 4.Jauniešu Saeimas laikā 100
jauniešiem no visas Latvijas būs
iespēja diskutēt par sev svarīgiem
jautājumiem, kā arī iegūt pieredzi,
ko nozīmē būt deputātam - tautas - vai šajā gadījumā jauniešu pārstāvim.
Projekta pirmajā posmā vēlēšanu kampaņā - jaunieši
vecumā no 15 līdz 20 gadiem
interneta
lapā
www.jauniesusaeima.lv sacentīsies ar savām
idejām, lai kļūtu par vienu no 100

5.

4.Jauniešu Saeimas deputātiem.
Kandidēšana
un
balsošana
mājaslapā notiks no 2014.gada
20.februāra
līdz
2014.gada
16.martam.
Otrajā posmā - 25.aprīlī - 100
populārāko ideju (par kurām
saņemts lielākais balsu skaits) autori tiks aicināti uz Saeimas namu.
Jauniešu Saeimā iekļuvušajiem
jauniešiem būs iespēja mācīties,
ko nozīmē debatēt, pierādīt
kolēģiem savas idejas pamatotību
un tās ieviešanas nepieciešamību,
meklēt kompromisus. Dienas
noslēgumā Jauniešu Saeimas sēdē
tiks pieņemtas deklarācijas.

Izsludināts pasākuma «Latviešu karavīrs laikme- Žetonu vakars Tilžas vidusskolā
Tilžas vidusskolā 12.klases brīnuma zālīti – jeb savu īsto un
tu griežos» 2014. gada radošo projektu konkurss Žetonu vakara svinīgā daļa sākās vienīgo. Saimnieci, kas būs čakla,

Konkursa mērķis ir rosināt
interesi par Latvijas vēsturi,
attīstīt izpratni par valstiskumu
un patriotismu. Apzināt sava
novada Pirmā pasaules kara
(latviešu strēlnieku) un Brīvības
cīņu dalībnieku vārdus un viņu
sasniegto. Izzināt un iepazīt
savā novadā dzīvojošo Latvijas Brīvības cīņu dalībnieku
pēcnācēju dzīvi un darbību.
Aktualizēt interesi par Latvijas
karavīru ikdienu un trauksmaino
dzīvi.
Konkursa uzvarētāji iegūs
tiesības piedalīties pasākumā
«Latviešu
karavīrs
laikmeta
griežos» 6.—7. novembrī Balvos,
kā arī saņems vērtīgas balvas.

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.
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 un gaidas», kā arī Balvu novada skolu
jaunieši. Pasākuma mērķis ir
Latvijas jaunatnes saliedēšana,
jauniešu valstiskā un patriotiskā
audzināšana.

ar „svētku vaininieku” sirsnīgiem
apsveikumiem vecākiem, pateicības vārdiem skolotājiem un
caur dzīves vagona logu atskatoties uz reiz piedzīvoto.
Pasākuma otrajā daļā 12.klases
kolektīvs rādīja izrādi „Brīnuma
zālīte”, pēc R.Blaumaņa stāsta
motīviem. Izrādes galvenais varonis Viļņu Jānis caur smiekliem un
asprātībām patiesībā nodarbojas
ar ļoti nopietnu lietu – meklēja

mīļa uzticīga, mācēs iešūt biksēm
pogu un būs dzīves gudra. Par spīti
sarežģītajiem meklējumiem Jāņa
meklētais bija turpat acu priekšā.
Izrāde atklāja, ka vienmēr
būs cilvēks, kurš par tevi domās,
rūpēsies un mīlēs.
12.klases kolektīvs Žetonu
vakaru atceras kā vienreizīgu
piedzīvojumu. Bet izrādē gūtās
izjūtas viņi vēlas atkārtot – tādēļ ir
iecerēts doties viesizrādēs!

Žetonu vakars Balvu Valsts ģimnāzijā
Žetonu vakars ir skaista Balvu
Valsts ģimnāzijas tradīcija, kad
12. klašu skolēni saņem skolas
piemiņas zīmi, skolā viesojas
vecāki, skolas beidzēji.
Pasākuma laikā skolas biedri aicināja kavēties atmiņās un
vēlēja skaistus ceļavārdus. Cēsu
Karmīnsarkanās krāsas karoga kora soliste Sabīne Krilova
dziesmā veltīja skaistus vārdus 12
klašu skolēniem un audzinātājām
Rudītei Priedeslaipai un Anitai Kamenderei, stāstot, ka „tava sirds ir
tavas mājas, dzīvo tā un esi brīvs!”
Žetonu vakarā 12. klašu skolēni
prezentēja savus uzvedumus,
šogad tie stāstīja par bērnības pasaku varoņiem, kuri izdzīvoja jaunus piedzīvojumus pašu skolēnu
interpretācijā. Skolēni prasmīgi
scenārijā caurvija dziesmas, dejas
un pūtēju kvarteta priekšnesumus.
Šogad skolēni piedzīvo skaistas pārmaiņas skolas dzīvē, 2013.
gadā tika ieviesti skolas formas
elementi, arī Žetonu vakarā visi 12.
klašu skolēni beigās ieradās skolas
formās un izpildīja Balvu Valsts
ģimnāzijas skolas himnu „Un skola
sauc”.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2014.gada 13.februāra
lēmumu (prot. Nr.2, 28.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2014.gada 13.februārī

Balvos

			

Nr.3/2014

PAR KAPSĒTU UZTURĒŠANU UN
APSAIMNIEKOŠANU BALVU NOVADĀ
Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
43.panta pirmās daļas 2. un 9. punktu un 43.panta trešo daļu
1.Vispārīgie jautājumi
1.1.Noteikumos lietotie termini:
Kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Balvu novada Domes lēmumu ierādīta mirušo
apbedīšanai;
Atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
Daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;
Slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek.
Kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda
mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai, tas ir, kopiņas izveidošanai un
apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai vai kapa aprīkojuma uzstādīšanai,
t.sk., piemiņas plāksnes vai kapu pieminekļa uzstādīšanai.
Kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas
(ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai.
Kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas;
Kapsētas pārzinis – amatpersona, kuru izvirzījis kapu apsaimniekotājs, kas pilda kapsētu
uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu.
Kapsētu apsaimniekotājs – Balvu novada pašvaldība, vai juridiska persona, kurai kapsēta
nodota apsaimniekošanā vai kas ir uzvarējusi Balvu novada Domes rīkotā izsolē (konkursā)
un ieguvusi tiesības organizēt Balvu novada kapsētu saimniecisko darbu.
1.2.Saistošie noteikumi “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”,
turpmāk – Noteikumi, regulē kapsētu izveidošanas un uzturēšanas kārtību Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
1.3. Balvu novada kapsētas var būt Balvu pašvaldības, reliģisko organizāciju vai citu personu īpašums.
1.4. Kapsētas izveidošana uz privātpersonu zemes ir atļauta tikai tad, ja šīs zemes
īpašnieks, pēc ierosinājuma, saņem Balvu novada Domes atļauju (lēmumu) par kapsētas
ierīkošanu un nodrošina tās uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem un LR normatīvajiem
aktiem.
1.5. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas reģistrēšanu zemesgrāmatā un
kapsētas apsaimniekošanu.
1.6. Jaunas kapsētas ierīkošanai tiek piešķirta Balvu novada pašvaldības īpašumā
esoša zemes dabas pamatnes teritorija, kas tiek reģistrēta zemesgrāmatā, norādot tās
izmantošanas veidu. Balvu novada Dome nodrošina Balvu novada pašvaldības kapsētu
reģistrēšanu zemesgrāmatā.
1.7. Balvu novada pašvaldības kapsētas vai tās daļas pēc atsevišķu reliģisko organizāciju
vai citu juridisko personu pieprasījuma, vienojoties ar Balvu novada Domi par kapsētas
nodošanas kārtību, var nodot šo organizāciju uzturēšanā. Pirms tam jāveic teritorijas
inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu shēma. Mirušo reģistrācijas grāmatas un visi
ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti saskaņā ar aktu. Visus izdevumus, kas saistīti
ar kapsētas nodošanu, maksā reliģiskā organizācija vai juridiskā persona.
1.8. Kara laika pārapbedījumu koncentrēšana Balvu novadā, apglabājot esošajās vai
jaunizveidotās kapsētās no citiem Latvijas rajoniem ievestu karu laikos kritušo vai bojā
gājušo mirstīgās atliekas, ir atļauta tikai ar Balvu novada Domes lēmumu.
1.9. Balvu novadā ir atvērtās kapsētas. Balvu novada Dome pēc apsaimniekotāja atzinuma un saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, nosaka un maina
kapsētas statusu.
1.10. Kapsētu vai tās daļu var slēgt saskaņā ar Balvu novada Domes lēmumu, ja šādam
lēmumam ir pamatojums. Kapsētu vai tās daļu var likvidēt ar Balvu novada Domes lēmumu
tikai pēc 25 gadiem no pēdējās apbedīšanas šajā kapsētā vai tās daļā.
1.11. Ja kapsēta vai tās daļa tiek slēgta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek pārtraukta. Ne
vēlāk kā gadu pirms kapsētas slēgšanas likvidācijai, Balvu novada Domei jāsniedz oficiāla
informācija presē. Visi izdevumi, kas saistīti ar pārapbedīšanu, kapu pieminekļu un apmaļu
pārvietošanu, jaunu kapa vietu ierīkošanu citās kapsētās, notiek par kapsētas vai tās daļas
likvidācijā ieinteresētās puses līdzekļiem. Slēgtās kapsētās, līdz to likvidēšanai, kapavietas
tiek koptas tādā pašā kārtībā, ka darbojošās kapsētas.
2.Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
2.1. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu uzturētājiem, strādniekiem, amatniekiem
kapsētā jāuzturas godbijīgi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja un kapsētas pārziņa norādījumi.
2.2. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā,
kuri uzņemas par viņiem atbildību.
2.3. Apmeklētājiem kapsētā aizliegts:
2.3.1. ievest dzīvniekus;
2.3.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, mopēdiem, motocikliem
u.tml.;
2.3.3. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka,
apsaimniekotāja vai pārziņa atļauja;
2.3.4. braukt ar automašīnu kapsētu teritorijā bēru ceremonijas laikā;
2.3.5. sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez kapsētas
īpašnieka, apsaimniekotāja vai pārziņa saskaņojuma;
2.3.6. tirgoties bez īpašnieka, apsaimniekotāja vai pārziņa saskaņojuma;
2.3.7. kurināt ugunskurus;
2.3.8. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
2.3.9. sēdēt un kāpt uz kapavietām;
2.4. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko
personām var piemērot naudas sodu līdz 50,00 euro.

3.Kapsētu īpašnieku, apsaimniekotāju un pārziņu pienākumi un tiesības
3.1. Kapsētu īpašnieku, apsaimniekotāju un pārziņu pienākums ir nodrošināt:
3.1.1. kapliču, iekšējo celiņu un ietvju, koplietošanas laukuma, zālienu un koku kopšanu,
teritoriju labiekārtošanu,
3.1.2. kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar apstiprinātiem
projektiem;
3.1.3. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām
tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem;
3.1.4. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;
3.1.5. apbedījuma vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību. Apbedīšanas
un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata, kur
jāizdara ieraksti
3.1.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu;
3.1.7. kapsētas ierīkošanas plānu, kurā būtu apzīmēti:
3.1.7.1. zemes gabali (iecirkņi) apbedīšanai un to izmantošanas secība,
3.1.7.2. gājēju celiņu izmēri, izvietojums un labiekārtojums,
3.1.7.3. funkcionālo (kapsētas funkcionēšanai nepieciešamo) ēku un iekārtu izvietojums
(kapliča, iežogojums u.c.);
3.2.Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs kapsētu apsaimniekot pats vai nodot kapsētas
apsaimniekošanas tiesības, pamatojoties uz noslēgtu līgumu. Pašvaldība savā īpašumā
esošās kapsētas nodod apsaimniekošanā juridiskai personai vai fiziskai personai, kas
uzvarējusi konkursā par kapu teritorijas apsaimniekošanu.
3.3.Kapsētas apsaimniekotājam ir pienākums nozīmēt kapsētas pārzini un noteikt viņa
tiesības un pienākumus.
3.4.Kapsētas apsaimniekotājam nosakot maksas pakalpojumus, to apmēri ir jāsaskaņo
ar Balvu novada Domi.
3.5.Kapsētas apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par:
3.5.1.lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu;
3.5.2.kapsētas esošo vērtību un īpašuma saglabāšanu;
3.5.3.nav atlīdzināmi zaudējumi, kas nodarīti stihisku nelaimju, dabas katastrofu dēļ;
3.5.4.atbild par kapavietu reģistru.
4.Apbedīšanas kārtība
4.1.Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas
apliecību vai izziņu.
4.2.Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku. Apbedīšana var
notikt katru dienu no pulksten 9.00 līdz 17.00. Ja kapavietas uzturētājs vienojas ar kapsētas
īpašnieku, ir iespējami izņēmumi.
4.3.Kapu rakšanu un aizbēršanu veic fiziskas un juridiskas personas, saskaņojot to ar
kapu apsaimniekotāju. Kapam jābūt izraktam un sagatavotam mirušā apbedīšanai ne vēlāk
kā vienu stundu pirms apbedīšanas ceremonijas sākuma.
4.4.Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēta
apbedīšanas firma, persona vai personu grupa.
4.5.Kapsētas apsaimniekotājs veido speciālu sektoru kapsētā bez piederīgo
apbedīšanai.
4.6. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m,
platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m līdz zārka vākam. Apglabājot starp kapu kopiņām garajās
malās jābūt 1 m, īsajās malās 0.5. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot
kapa dziļumu.
4.7.Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka
vākam.
4.8.Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapa vietā, jaunā
kapavietā vai speciāli ierādītā vietā. Urna ar mirušā pelniem jārok 1 m dziļumā. Ir pieļaujama
vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapa vietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.
4.9.Ierādāmo kapavietu izmēri:
Kapavieta

Platums m

Garums m

Laukums m2

Vienvietīga

1,75

3,00

5,25

Divvietīga

2,50

3,00

7,50

Trīsvietīga

4,00

3,00

12,00

Kapavieta urnai

Platums m

Garums m

Laukums m2

Vienvietīga

0,75

1,5

2,25

Divvietīga

1,50

1,5

4,50

Trīsvietīga

2,17

1,5

6,50

4.10. Apbedīšanu izdara ne ātrāk kā 24 stundas pēc nāves iestāšanās konstatēšanas
brīža. Ja ir veikta mirušā ķermeņa pataloganatomiskā izmeklēšana vai tiesu medicīniskā
izmeklēšana, šo termiņu var saīsināt.
4.11.Mirušo atlieku ekshumāciju var veikt LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā,
saskaņojot ar kapu īpašnieku vai apsaimniekotāju.
4.12. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt, saņemot kapsētas apsaimniekotāja un Veselības
inspekcijas atļauju. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina. Ar
pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu..
4.13.Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos
zārkos vai urnā. Mirušā cilvēka apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos,
respektējot tautas un reliģiskās tradīcijas.
4.14.Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas un
apbedīšanas kārtība noteikta LR normatīvajos aktos.
5.Kapliču izmantošana
5.1. Kapsētas apsaimniekotājs iznomā bēru rīkotājiem kapliču mirušo novietošanai
līdz apbedīšanas brīdim un sēru pasākumiem. Mirušā ievietošanai kapličā iesniedzama
miršanas apliecības kopija.
5.2. Kapličas drīkst apmeklēt tikai kopā ar kapsētu pārzini, pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
5.3.Atvadu ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko, vienojoties ar bēru
rīkotāju, noteicis kapu pārzinis.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 28.februāris
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra
lēmumu (prot. Nr.1, 58.§)

6.Kapavietu kopšanas noteikumi un administratīvā atbildība
6.1. Kapavietas uzturētājam, ja viņš ir kapavietā apbedītās personas
radinieks, saskaņā ar šiem Noteikumiem ir tiesības būt apglabātiem
ģimenes kapavietā, kā arī apbedīt tur savus piederīgos.
6.2. Kapa vietas uzturētājs var kopt kapa vietu pats vai arī noslēgt
līgumu par kapavietas kopšanu ar kapsētas apsaimniekotāju vai citu juridisku vai fizisku personu.
6.3. Stādījumi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par
70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz un to zari nedrīkst sniegties pāri ierādītās
kapavietas robežām.
6.4. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst
pārsniegt 20 cm augstumu.
6.5. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot
neatbilstošus materiālus (šīferi, skārdu, ķieģeļus un citus nepiemērotus
materiālus).
6.6. Aizliegts kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus
starp kapavietu rindām.
6.7. Ierādot kapavietas, jāievēro, ka celiņu platumam starp
kapavietām ir jābūt 2m, galveno kapsētas ceļu platumam jābūt līdz 3 m.
Izbūvējot celiņus kapsētas iekšienē, kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs
izdot rīkojumu par to, ka kapavietas uzturētājiem jāatbrīvo sakarā ar
agrāk labiekārtoto kapavietu aizņemtie ceļi.
6.8. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā kapu
apsaimniekotāja izveidotajās atkritumu izbēršanas vietās (uzstādītajos
konteineros vai kaudzēs).
6.9. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas
labiekārtot kapa vietu un to regulāri kopt.
6.10. Ģimenes kapa brīvo platību, kuras labiekārtošana (kopšana)
gada laikā netiek veikta, pēc ierakstīta brīdinājuma nosūtīšanas, piešķir
citiem. Brīdinājums izsūtāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms brīvās
platības ierādīšanas citai personai.
6.11. Kapa vieta, kas netiek kopta 15 gadus pēc kārtas tiek atzīta par
neuzraudzītu. Kapavietas uzturētājs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo
kapavietas nolīdzināšanu. Kapsētas apsaimniekotāja pilnvarota persona pēc 15 gadiem kapa kopiņu nolīdzina, 60 dienas iepriekš par to
informējot kapavietas uzturētāju vai nomnieku.
6.12. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā
apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem. Neidentificēta
(bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek saglabāta 15 gadus.

Domes priekšsēdētājs				 A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2014 “Par kapsētu uzturēšanu un
apsaimniekošanu Balvu novadā” projektu

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

2014.gada 16.janvārī

		

Nr.2/2014

PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM 10. – 12.KLAŠU IZGLĪTOJAMIEM
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu
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
reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;
2.
sabiedrisko transportlīdzekli, kas
reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

pārvadā

pasažierus

pārvadā

pasažierus

Domes priekšsēdētājs				 A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra lēmumam
(sēdes prot. Nr.1,58.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
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Balvos
par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem 10. - 12.klašu izglītojamiem” projektu

7.1. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma
raksturu un vainas pakāpi.
7.2. Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda šo noteikumu un citu kapsētu apsaimniekošanas jautājumus
reglamentējošu Balvu novada Domes lēmumu prasības, kapsētas
apsaimniekotājam ir tiesības pārtraukt līgumattiecības un aizliegt šīm
personām sniegt pakalpojumus kapsētās.
7.3. Ar šo saistošo noteikumu pārkāpšanu saistītās lietas izskata un
uzliek naudas sodu Balvu novada administratīvā komisija.
7.4.Iekasētā administratīvā soda izlietošana tiek paredzēta Balvu novada kapsētu uzturēšanai un labiekārtošanai.
7.7. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē LR likums “Par policiju”, Balvu novada Domes nolikums u.c. normatīvie akti.
7.5.Domstarpības un strīdus starp kapavietas uzturētāju vai nomnieku un kapsētas apsaimniekotāju, vienojoties izšķir kapsētas īpašnieks.

2. Īss projekta satura izklāsts

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

7.Atbildība un administratīvā soda piemērošana

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Norādāmā informācija
Balvu novada administratīvajā teritorijā ir 46 kapsētas. Pašvaldības
autonomā funkcija ir rūpēties par tām un nodrošināt, lai iedzīvotāji
var tās izmantot.
Saistošie noteikumi nosaka kapsētu izveidošanas, uzturēšanas un
slēgšanas kārtību.
Nav

Nav

Nav
Nav

A.Kazinovskis

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija

Balvu novada administratīvajā teritorijā daļu 10. – 12.klašu
skolēnu līdz izglītības iestādei un atpakaļ nogādā ar Balvu
novada pašvaldībai piederošajiem skolēnu autobusiem. Līdz
ar to minētajai daļai skolēnu nav jāmaksā nemaz par
nokļūšanu izglītības iestādē. Taču tiem skolēniem, kuri ir
spiesti izmantot sabiedrisko transportu, likumdošana paredz,
ka var izmaksāt kompensāciju tikai 50% apmērā no
braukšanai paredzētās naudas. Lai attieksme būtu vienāda pret
visiem 10. – 12. klašu skolēniem, tiek pieņemti šie noteikumi.
Saistošie noteikumi nosaka ka visiem 10. – 12.klašu
skolēniem ceļa izdevumi uz skolu un atpakaļ tiek
kompensēti 100% apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Budžeta izdevumi palielināsies.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs

Andris Kazinovskis

7.

Lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu
plēvju bezmaksas savākšanas akcija
Tuvojoties pavasarim lauksaimniekiem
aktuāls
kļūst
jautājums – kur likt skābbarības
sagatavošanā
izlietotās
ruļļu
un bedru plēves. Tās noteikti
nedrīkst dedzināt, lai neradītu
iespējamību bīstamu ķīmisku
savienojumu nonākšanai gaisā vai
ūdenī, plēves nedrīkst arī aprakt,
jo tā praktiski nesadalās. Plēves
likt sadzīves atkritumu konteinerā
izmaksā dārgi, turklāt tām tur nav
jānonāk, jo konkrētais atkritumu
veids ir izmantojams kā otrreizēja
izejviela.
SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā
risināt jautājumu savācot minēto
materiālu no saimniecībām, lai to
sagatavotu otrreizējai pārstrādei.
Pakalpojums bez maksas tiek
sniegts Ziemeļvidzemē, kā arī
Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju
novados.
Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO aicina uzkrātās
skābbarības ruļļu plēves vai
pārklājamās plēves skābbarības
bedrēm, izlietoto polipropilēna
minerālmēslu Big-Bag maisus
un plastmasas kannas vai mucas (PEHD, HDPE) savākt vienuviet. No plēvēm noteikti jāizņem
šņores vai sieti (pretējā gadījumā
šie atkritumi tiks uzskatīti par
lielgabarīta atkritumiem un tiks
savākti par maksu, kas ir 21.34
EUR/m3+pnv jeb 15 Ls/m3+pvn).
Plastmasas kannas vai mucas
ir jāizskalo un tām jānoskrūvē
korķi. Izlietotās, atšķirotās un
notīrītās plēves jāsaliek kaudzēs
tā, lai ZAAO atkritumu savākšanas
mašīna varētu piebraukt pie
kaudzes no sāniem un netraucēti
ar kausu iekraut kravas kastē.
Lūgums
lauksaimniekiem
plēvju savākšanu pieteikt līdz
31.maijam pie ZAAO speciālistiem
pa tālruni 26132288 vai 64281250,
nosaucot
aptuveno
apjomu
kubikmetros vai ruļļu skaitu.
ZAAO pēc pieprasījuma izsniedz
arī pakalpojuma saņemšanas
apliecinājumu – izziņu par savākto
atkritumu veidu un apjomu.
Atgādinām, ka 2013.gadā pakalpojumu izmantoja 77 klienti,
sagatavošanai pārstrādei nododot
712 m3 plēves.

Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kubulu pagastā
Balvu novada pašvaldība
ir uzsākusi projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība
Balvu novada Kurnas ciemā”,
N r. 3 D P / 3 . 4 . 1 . 1 . 0 / 1 3 / A P I A /
CFLA/083 īstenošanu. Projekta
īstenošanas laiks ir 13 mēneši. Projekta īstenošanas beigu termiņš ir
2014.gada oktobris.
Projekta ietvaros plānots veikt
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūvi un rekonstrukciju,
Kubulu pagastā Kalna ielas un
Balvu ielas posmos, savienojot šos
posmus kopējā tīklā.
Plānotās darbības:
• Ūdensapgādes tīklu izbūve
un rekonstrukcija, veicot:
- esošo ūdensvada posmu
0,68 km rekonstrukciju;
- jaunu ūdens vadu 0,939 km
izbūvi.
• Jaunas artēziskās akas izbūve
(dziļums 70 m) Kurnā;
• Jaunu bioloģisko attīrīšanas
iekārtu uzstādīšana Kurnā;

• Jaunu kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve: KSS1 (2 l/s) un KSS5
(5 l/s);
• Jauna spiedvada izbūve 0,23
km garumā, drošai notekūdeņu
nogādei uz NAI;
• Esošā kanalizācijas tīkla
rekonstrukcija,
nomainot
kanalizācijas cauruļvadus kritiskajos posmos 0,65 km garumā;
• Jauna kanalizācijas vada
izbūve 0,81 km garumā.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija tiks veikta nodrošinot atzarus līdz sarkanajām līnijām (līdz
robežai starp pašvaldības zemi
un privātīpašumu). Esošajiem
patērētājiem tiks nodrošināti
pārslēgumi arī aiz sarkanās līnijas

robežām, nepasliktinot patērētāju
situāciju.
Iepirkuma rezultātā ir noteikts, ka Tehniskā projekta izstrādi
ūdenssaimniecības
attīstībai
Balvu novada Kubulu pagasta
Kurnas ciemā veiks projektēšanas
uzņēmums SIA „Austrumi” no
Rēzeknes. Šobrīd projektētāji ir
uzsākuši tehniskā projekta izstrādi
un tuvākajā laikā plāno dabā
apskatīt ūdens un kanalizācijas
tīklu izbūves un rekonstrukcijas
darbu vietas.
Balvu novada pašvaldība aicina Kubulu pagasta iedzīvotājus
būt atsaucīgiem mērniecības
darbu laikā un aktīvi līdzdarboties
projektēšanas un būvniecības
laikā.

“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
28.februārī plkst.16.00 Konkurss “Mūsu talanti” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
1.martā plkst. 17.00 LECAM UZ NEBĒDU! Gaidīsim skatītājus uz brīnišķīgu deju koncertu. Pie deju kopas
“Nebēda” viesosies kolektīvi no Alūksnes, Gulbenes, Valkas, Līgatnes un Kokneses. Ieeja bezmaksas.
7.martā plkst. 21.00 atpūtas vakars “Tiem, kam pāri 25...”. Muzicēs Arnis Graps, pauzēs amatierteātra “Spogulis” teatralizēti uzvedumi. Ieejas maksa EUR 3 (Ls 2,11).
8.martā plkst. 17.00 humoršovs “Sievietes, sievietes...” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu
iepriekšpārdošana sākot no EUR 4,50 līdz 9,00.
8.martā plkst.12.00 Rīgas bērnu un jauniešu centra ,,Zīļuks,, izrāde bērniem ,,Kurts šmorē, lai atpūtinātu
galvu,, Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja brīva.
8.martā plkst.9.00 Lauku labumu tirdziņš TC „Super netto” telpās.
8.martā plkst.18.00 PIKC „RVT” Balvu teritoriālās struktūrvienības žetonu un absolventu svinīgais pasākums
Balvu muižā.
13.martā Dokumentālā filma „Četrreiz katrs viens” un tikšanās ar žurnālistu, publicistu Ati Klimoviču Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
16.martā plkst.19.30 Balvu Tautas teātra izrāde „Jaunā saimniece ” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Vietu
skaits ierobežots. Biļešu iepriekšpārdošana no 3.marta. Cena 2,85 EUR (Ls 2,-).
18.martā plkst.9.00 Konkursa „Mēs savam novadam ” noslēgums Balvu pamatskolā.
21.martā plkst.11.00 6.starpnovadu konference “Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
22.martā plkst.20.00 „No smieklu kules” - VI Starpnovadu spēļu programmu vadītāju saspēle - konkurss.
Muzicē grupa “BRUĢIS” (Madona).
25.martā plkst.11.00 Atceres pasākums 25. marta komunistisko represiju upuru piemiņai pie Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru pieminekļa Balvos un pie piemiņas akmens represētajiem Balvu Stacijā.
26.martā plkst.19.00 Gada balvas kultūrā ,,Mūsu lepnums,, apbalvošanas pasākums Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
28.martā plkst.17.00 Mairitas Leišavnieces diplomdarbs-koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
29.martā plkst.18.00 Agra Daņiļeviča koncerts – dejas izrāde ,,Barčiks,, Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Piedalās deju grupa ,,Dzirnas,,. Biļešu cenas 5 un 7 EUR.
Balvu pagasts
7.martā plkst.19.00 Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Iniciatīvu centra „Zvaniņi” ģitāristu ansambļa koncerts
„No sirds uz sirdi” Viļa Cibuļa vadībā Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzpils pagasts
20.martā plkst.12.00 Radošā diena sievietēm - seminārs ‘’Sejas ādas kopšana’’ Bērzpils Saieta namā.
No 6.-31.martam skatāma mākslinieka Zinta Purena gleznu izstāde Bērzpils Saieta namā.
Bērzkalnes pagasts
2.martā plkst.11.00 Meteņdienas izklaides pie Rubeņu Saieta nama.
2.martā plkst.15.00 Meteņdienas izklaides Bērzkalnē, sporta un atpūtas laukumā.
8.martā plkst.20.00 „Pavasaris, ziedi un sievietes” pasākums veltīts sieviešu dienai Rubeņu Saieta namā.
Kubulu pagasts
Līdz 1.aprīlim Kubulu Kultūras nama mazajā zālē skatāma fotoizstāde „Mana zeme - Latvija”.
Krišjāņu pagasts
7.martā plkst.18.00 Izrāde „Brīnuma zālīte” pēc R.Blaumaņa stāsta motīviem Krišjāņu Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
8.martā plkst.19.00 Fotogrāfes Ritas Keišas pirmās foto personālizstādes “Roku rokā ar dabu” atklāšana Lazdulejas Saieta namā.
Tilžas pagasts
7.martā plkst.10.00 Amatnieku darbu izstāde- pārdošana Tilžas Kultūras namā.
8.martā plkst.21.00 Atpūtas vakars ”Viens mirklis mīlestībai” Tilžas Kultūras namā.
Vectilžas pagasts
7.martā plkst.20.00 Koncerts „Trīs Stenori” Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
Plkst.22.00 balle kopā ar grupu ,,OTTO”.
15.martā plkst.11.00 Tematisks pasākums „Radošo sieviešu tikšanās “ Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
Vīksnas pagasts
8.martā plkst.14.00 Viktora Zemgala koncerts „Tikai tev...” Vīksnas tautas namā.
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 Mākslas skolā:
•
No 7.-31.martam Daces Paeglītes izstāde „Mondrians- abstrakcijas principi plaknē un mūsdienu
dzīvē”.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
•
Gleznošanas studijas „Olīves” gleznu izstāde.

Kolektīvi un vadītāji,
kas piedalās koncertā
1.
Valkas pilsētas kultūras
nama vidējās paaudzes deju kopa
„AIJA”, vadītāja Liesma Ērgle;
2.
Gulbenes kultūras centra deju kopa „APINĪTIS”, vadītāja
Edīte Ķikuste;
3.
Ropažu novada vidējās
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paaudzes deju kolektīvs "CIELAVA", vadītājaTerēza Jozefa;
4.
Alūksnes Tautas nama
deju kopa „JUKUMS”, vadītāji Inita
un Agris Veismaņi;
5.
Kokneses kultūras namā
vidējās paaudzes deju kolektīvs
"LIEPAVOTS", vadītāja Inta Balode
6.
Alūksnes Tautas nama
deju kopa „OLYSTA”, vadītāji Agris
Veismanis un Didzis Eglītis;

7.
Līgatnes novada vidējās
paaudzes tautas deju kolektīvs
"ZEPERI", vadītājaIveta PētersoneLazdāne;
8.
Viļakas novada Šķilbēnu
pagasta folkloras kopa „REKAVAS
DZINTARS”, vadītājs Vilis Cibulis;
9.
Balvu Kultūras un atpūtas
centra deju kopa „NEBĒDA”,
vadītājs Agris Veismanis

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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