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6. (99.) numurs

Sadalītas Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums”
Marta nogalē jau trešo gadu
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
tiek rīkots svinīgs pasākums Balvu
novada Gada balva kultūrā "Mūsu
lepnums”, kurā tiek godinātas
personas, kuras sniegušas būtisku
ieguldījumu kultūras nozarē Balvu
novadā.
Šogad novada iedzīvotāji
varēja pieteikt savu pretendentu
kopumā 16 nominācijām – vienpadsmit „Sabiedrībā un kultūrā”
un piecām „Kultūras norises”.
Atsaucība bija ļoti liela jo šogad
tika saņemtas 1240 anketas elektroniski un 193 papīra formātā.
Balvu novada pašvaldība
novērtē
kultūras
darbinieku
radošo un nebūt ne vieglo darbu
un iespēju robežās sniedz atbalstu, līdzfinansējot gan projektus
tērpu un inventāra iegādei, gan

braucienus ārpus novada teritorijas, lai parādītu savus talantus un
popularizētu Balvu novadu.
Balvu novada Gada balvas
kultūrā „Mūsu lepnums” ieguvēji:
1. Mūža ieguldījums kultūrā:
Eleonora Kalniņa
2. Novada kultūras sponsors:
SIA ,,SENDADZ,, vadītāja Dzintra Sprudzāne
3. Gada kultūras darbinieks:
Maija Laicāne
4. Gada mūzikas pedagogs:
Linda Vītola
5. Gada mākslas pedagogs/
mākslinieks:
Elita Teilāne
6. Gada bibliotekārs:
Rudīte Bukša
7.
Gada
amatiermākslas
kolektīvs:

Balvu novada koris „Mirklis”,
vadītājs Uldis Kokars
8.
Gada
amatiermākslas
kolektīva vadītājs:
Liene Akmeņkalne - Balvu
Kultūras un atpūtas centra senioru
kora ,,Pīlādzis”, ansambļa ,,Par to”,
Kubulu pagasta garīgo dziesmu
ansambļa ,,Vakarblāzma” vadītāja
9. Gada jaunais amatiermākslas
kolektīvs:
Balvu Kultūras un atpūtas centra deju grupu „Balvu Vilciņš”,

vadītāja Zane Meiere
10. Gada muzejnieks:
Iveta Supe
11. Novada labākais kultūras
pasākums:
Balvu pilsētas Līgo svētki,
režisore Aija Putniņa
12. Gada pasākums kultūras/
tautas namā:
Briežuciema
etnogrāfiskā
ansambļa 35 gadu jubileja,
režisore Zita Mežale
13. Gada mūzikas koncerts:

Balvu Tautas pūtēju orķestra
koncerts „Iededz prieku!,, vadītājs
Egons Salmanis
14. Gada vizuālās mākslas izpausmes:
Gleznošanas studijas „Olīves”
izstādes
15.
Gada
ieguldījums
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā:
Ruta Cibule
16. Gada cilvēks kultūrā:
Egons Salmanis

mēdzu arī palasīt grāmatas vai
paskatīties kādu filmu.
-Ko jūs varat teikt par kultūras
dzīvi savā pagastā, novadā?
Lai arī redzams, ka iedzīvotāju
paliek mazāk, cilvēkiem tomēr
vajadzīga atpūta, vēlme ieraudzīt
ko jaunu. Vieni vēlas kādu vieglu
koncertu, citi – ko ļoti nopietnu.
Vēlmes ir dažādas, bet laukos mēs
cilvēkus varam uzrunāt tieši ar bez-

maksas pasākumiem, kuri labprāt
tiek apmeklēti. Kubulu pagasta
iedzīvotāji ir lepni, ja caur kultūru
Kubuli kļūst atpazīstami, pat ja tie
aktīvi neapmeklē pasākumus.

Labāk runā dzeju nekā dzied
Pasākumā Gada balva kultūrā
„Mūsu lepnums” noskaidrojās, ka
šogad par labāko „Gada kultūras
darbinieku” atzīta Kubulu pagasta Kultūras nama vadītāja un
pasākumu organizatore Maija
Laicāne.
Aicināju viņu uz sarunu.
-Apsveicu ar iegūto balvu!
Kādas sajūtas pēc pasākuma, par
iegūto nomināciju?
- Sajūtas, protams, pozitīvas.
Patīkami, ka esmu novērtēta.
Līdz ar mani priecājas arī mana
ģimene, bērni.
Šogad cilvēki bijuši daudz
aktīvāki, aizpildot anketas un
piesakot kultūras cilvēkus kādai
no nominācijām. Priecē, ka
iedzīvotāju redzesloks kļuvis
plašāks, jo ieteikti ne tikai kultūras
namu un kolektīvu vadītāji, bet arī
bibliotekāri, muzeja darbinieki.
Par to jāsaka paldies pasākuma
organizatoriem, jo tika piedāvātas
daudzveidīgākas nominācijas.
- Vai visu mūžu esat strādājusi
kultūras jomā?
Jā, esmu dzimusi un augusi
Kubulu pagastā, mācījos Balvu
skolā. Kultūras jomā strādāju kopš
1982.gada, kad februārī uzsāku
darbu Kubulu pagasta bibliotēkā.
Vēlāk, pēc 2-5 gadiem mani

uzaicināja strādāt Balvu rajona
Kultūras namā par mākslinieciskās
daļas vadītāju. Bet kopš 1999.
gada 17.marta strādāju par Kubulu
Kultūras nama vadītāju. Toreiz
notika reorganizācijas un, kad
sāku strādāt, bija tikai telpas.
Šobrīd, plecu pie pleca ar Kubulu
pašdarbības kolektīviem, esam
attīstījuši un noturējuši kultūras
dzīvi Kubulu pagastā.
- Pa šo laiku nodibināta arī kupla un dziedoša ģimene. Vai arī pati
mēdz uzdziedāt?
Jā, man ir 4 meitas un 1 dēls.
Divas meitas strādā, bet pārējie
bērni vēl mācās. Pati mēdzu
uzdziedāt slēgtos pasākumos, ne
publiski. Ģimenē gan nemēdzam
dziedāt, jo bērni uzskata, kas es
labāk runājot dzeju, nekā dziedot.
- Runājot par kultūru, kā
šos daudzos gadus ir izdevies
rast iedvesmu, idejas jauniem
pasākumiem?
Ideju pamatā ir pieredze.
Pieredze, lai arī šad tad varbūt
traucē, bet pārsvarā palīdz
saprast, kā labāk realizēt vienu
vai otru ideju. Tāpat nepārtraukti
cenšos apmeklēt dažādus kursus un mācības tieši kultūras
jomā. Protams, lielisku ideju autori ir arī iedzīvotāji, pasākumu

apmeklētāji, kuri palīdz saprast,
ko labāk darīt vai nedarīt. Pēc katra
pasākuma cenšos savas idejas arī
pierakstīt, jo tieši tad rodas domas par nākamo pasākumu. Ideju
ziņā gan pagastu kultūras darba
organizatoriem gan ir nedaudz
grūtāk, jo, salīdzinot ar pilsētu,
šeit mums visi pasākumi jārada
pašiem –sākot no afišas līdz pat
tehniskajām un saimnieciskajām
lietām. Atbildība ir par visu. Tomēr
man ir palaimējies, ka Kubulos ir
savs gaismotājs-skaņotājs, kas lielā
mērā atvieglo darbu.
- Vai arī pati mēdz apmeklēt
kādus kultūras pasākumus?
Jā, apmeklēju teātra izrādes,
tautu deju koncertus-skates, ja ir
izdevība ar bērniem apmeklējam
arī dažādu mūziķu koncertus.
Pēdējais apmeklētais pasākums
bija Agra Daņiļeviča moderno
deju uzvedums „Barčiks”. Pēc interesantas, bet nogurdinošas dienas Kubulu Kultūras namā, kur notika dramatisko kolektīvu saspēle,
šis koncerts bija pozitīvs dienas
nobeigums, kurā radās pārliecība:
„Viss tas ko darām, ir labi un pareizi!”. Bieži kultūras pasākumos
piedalos, vedot jaunāko meitu
Dagmāru uz dažādiem koncertiem, konkursiem. Brīvajos brīžos

Paldies par sarunu! Lai radošas
idejas un neaizsīkstošs darba spars
arī turpmāk!
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Trešdien, 26.martā, notika viens no nozīmīgākajiem kultūras
pasākumiem - Balvu novada gada balva kultūrā „Mūsu lepnums”, kurā
tika godalgoti vairāku nomināciju uzvarētāji – gan labākās kultūras
iestādes, gan pasākumi, gan arī talantīgākie un par labākajiem atzītie
kolektīvu vadītāji.
Daudziem apmeklētājiem, arī man, šī pasākuma norise izraisīja ļoti
pozitīvas emocijas un sniedza milzīgu gandarījumu par to, ka kultūras
dzīve mūsu novadā notiek tiešām augstā līmenī.
Savā uzrunā Latgales plānošanas reģiona pārstāve Valda Iļjanova
pastāstīja, ka no 833 Latgales reģiona pašdarbības kolektīviem, 83 ir tieši
no Balvu novada, kas ir desmitā daļa no visiem šī reģiona kolektīviem.
Minētie cipari, gan kolektīvu, gan pasākumu skaits novadā, liecina tikai
par to, ka kultūras dzīve pie mums sit augstu vilni. Turklāt kolektīvu sasniegumi ir kvalitatīvi un katru gadu ir vērojama izaugsme.
Kā priekšsēdētājam man tiešām ir gandarījums, ka mēs, ikviens novada iedzīvotājs, varam lepoties gan ar saviem talantīgajiem pašdarbības
kolektīviem, gan vadītājiem, gan kultūras dzīves organizatoriem.
Kāda tad ir pašvaldības loma novada kultūras dzīves attīstībā? –
Pēdējos gadus mēs Balvu novadā par prioritāti esam izvirzījuši izglītības,
kultūras un sporta jomu, kas, protams, lielā mērā saistās ar atvēlētajiem
papildus budžeta līdzekļiem šai nozarei. Viens no pašvaldības uzdevumiem ir rast iespēju, lai notiktu dažādi pasākumi, lai attīstītos pašdarbības
kolektīvi, kā arī lai katrs individuāli spētu attīstīties, izpausties, atklāt un
pilnveidot savus talantus. Šķiet, ka šobrīd šis mērķis novadā tiek sasniegts. Par to liecina vairāku mūsu kolektīvu un to vadītāju ilggadējā
darbošanās, sasniegumi un iegūtā atpazīstamība ārpus Balvu novada
robežām. Spilgtākais piemērs tam ir Tautas pūtēju orķestris „Balvi”, kuru
vada Egons Salmanis. Šis kolektīvs un vadītājs jau ilgu laiku ir atpazīstams
Latvijā un ir viens no labākajiem visā valstī.
Citu novadu pašvaldības lepojas ar kādu svarīgu uzņēmumu vai izcilu sporta komandu, bet Balvu novads droši var lepoties ar augsta līmeņa
kultūras pasākumiem, radošiem pašdarbības kolektīviem un spilgtām
personībām, kuras darbojas kultūras dzīvē.
Ceru, ka arī novada iedzīvotāji piekritīs viedoklim, ka mūsu kultūras
dzīves organizētāji, kolektīvi un talanti ir vislabākie.

Testa režīmā notiek sēdes
audioieraksts
Balvu
novada
Domes
sēde
27.martā
deputātiem
un speciālistiem iesākās ar
jauninājumu – pirmo reizi sēde
notika audioieraksta testa režīmā.
Saskaņā
ar
labojumiem
Pašvaldību likumā, kuri tika
pieņemti aizvadītajā gadā, ne
vēlāk kā līdz 1. jūlijam pašvaldībām
nepieciešams nodrošināt domes
sēžu ierakstīšanu audio formātā
un
ievietošanu
pašvaldības
mājaslapā internetā.
Balvu novada pašvaldība
strādā pie tā, lai savlaicīgi
nodrošinātu likuma prasības,

tādējādi padarot informāciju par
domes darbu atklātāku. Tādēļ jau
šobrīd Balvu novada Domes sēžu
zāle tika aprīkota ar aparatūru testa režīmā, kura ļāva ierakstīt sēdi
audio formātā. Balvu novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis
atzina, ka turpmāk deputātiem
būs vairāk jāapdomā, pirms izteikt savu viedokli, jautājumu vai
ierosinājumu. Domes sēdes ierakstu audio formātā nodrošināja
SIA „Diogens Audio”. Šis domes
sēdes ieraksts notika testa režīmā,
līdz ar to novada mājaslapā nebūs
pieejams.

27.marta
Domes sēde
Ceturtdien, 27.martā, Balvu
novada Domes priekšsēdētājs sasauca ārkārtas Domes sēdi, kurā
piedalījās 10 deputāti – Andris
Kazinovskis, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris
Boldāns, Aivars Kindzuls, Ivans
Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte
Cunska, Valdis Zeltkalns.
13.marta Balvu novada Domes
sēdē deputāti nobalsoja par
Balvu pagasta „Lācupes” ciema
nosaukumu maiņu, pārdēvējot
to par ciemu „Lāčupe”. Lēmums
tika
pieņemts
pamatojoties
uz A. Kopāna iesniegumu un
savāktajiem parakstiem par šī
ciema nosaukuma maiņu. Tomēr
izrādījās, ka šādu ierosinājumu
neatbalsta liela daļa „Lācupes”
ciema iedzīvotāju, kuri vāca
parakstus „pret”. Pamatojoties
uz to, Domes priekšsēdētājs
neparakstīja pieņemto lēmumu
un sasauca ārkārtas Domes sēdi,
lai vēlreiz pārskatītu šo jautājumu.
Lai atrisinātu radušos situāciju,
21.martā tika sasaukta ciema
iedzīvotāju un zemes īpašnieku
sapulce, kurā piedalījās arī novada

pašvaldības un Domes pārstāvji
– Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Boldāns, Tautsaimniecības
un vides komitejas vadītājs
A.Kindzuls,
Balvu
pagasta
pārvaldes
vadītājs
A.Ķerāns
un zemes lietu speciāliste
G.Zaharāne. Pēc asām diskusijām
sanāksme noslēdzās ar balsojumu
par ciema nosaukuma maiņu –
„par” 1 balss, „pret” – 14.
Ārkārtas
Domes
sēdē
atkārtoti tika uzklausīts A.Kopāns,
kurš uzsvēra, ka iedzīvotāju
kopsapulcē viņu neuzklausīja un
vairākkārt pārtrauca. Cienījamā
vecuma kungs pastāstīja, ka daudzi iedzīvotāji neesot parakstījušies par ciema nosaukuma maiņu,
jo tādā gadījumā būtu jāsakaras
ar dokumentu maiņu, tomēr tika
savākti 28 paraksti, kuri atbalstīja
šo priekšlikumu.
Savukārt J.Laicāns iebilda,
ka personas, kuras parakstījušas
Kopāna
kunga
iesniegumā,
nemaz neesot „Lācupes” ciema
iedzīvotāji.
Kopāna kungs atvainojās par
savu rīcību, atzina, ka viņa mērķis
nav bijis maldināt deputātus
un iedzīvotājus: „Atvainojiet,
ka manis dēļ notiek tik daudzas
sanāksmes. Ja būtu zinājis, ka

Uz Lietuvu – pēc idejām!

Ar mērķi iepazīt kaimiņvalsts
pašvaldību darbu, kā arī gūt papildus pieredzi, iespaidus un jaunas
idejas kopīgu projektu realizācijai,
laikā no 11. – 14.martam Lietuvā
norisinājās starptautiskā četru
dienu
speciālistu
stažēšanās
programma Eiroreģiona „Ezeru zeme” projekta „Trešais solis” ietvaros. Latviju pārstāvēja
attīstības,
projektu
vadības,
telpiskās plānošanas, izglītības un
sabiedrisko attiecību speciālisti
no Balvu, Kārsavas, Krāslavas,
Daugavpils, Aglonas, Riebiņu,
Rēzeknes un Viļānu novadiem.
Stažēšanās programmas ietvaros dalībnieki apmeklēja vairākas
Lietuvas pašvaldības – Zarasus,
Dusetas,
Visaginu,
Ignalinu,
Švenčonis, Utenu un Anīkščus –
kur tikās ar pašvaldību vadību,
attīstības un investīciju piesaistes
speciālistiem, kā arī apskatīja
ievērojamākos sabiedriskos objektus. Tikšanos laikā programmas dalībnieki pārrunāja kopīgas
sadarbības iespējas, kā arī dalījās

pieredzē un idejās.
Latvijas pašvaldību pārstāvji
varēja izbaudīt krāšņu kultūras
vērtību buķeti, jo ikviena no
augstākminētajām pašvaldībām
piedāvāja apskatīt kultūras, sporta
centrus, amatniecības un radošo
nodarbību centrus, bibliotēkas,
mākslas galeriju, mākslas inkubatoru, kā arī dažādus citus
tūrisma un sabiedriskos objektus.
Stažēšanās
programmas
dalībniekiem bija iespēja darboties arī praktiski, grebjot koku un
griežot papīra taureņus. Izzinošs
un interesants bija Švencionys
ārstniecības augu pārstrādes fabrikas apmeklējums. Fabrika darbojas un saglabā tējas ražošanas
tradīcijas Baltijā un visā Eiropā
vairāk kā simt gadus.
Visiem apmeklētajiem tūrisma objektiem cauri vijās kāda
kopīga iezīme – tie visi būvēti un
labiekārtoti, balstoties uz radošām
dizaina idejām, interaktīviem
un funkcionāliem risinājumiem.
Tas ir veids, kā objektu padarīt

būs tāda pretestība, neko nebūtu
uzsācis. Vēlējos tikai ciemam atgriezt skaistu latvisku nosaukumu”.
Pēc uzklausītajiem viedokļiem, Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
atzina, ka Domes sēdē pieņemtais
lēmums bijis sasteigts un ne pietiekami izanalizēts, jo bija radusies
pārliecība, ka lielākā daļa ciema
iedzīvotāju šādu priekšlikumu
atbalsta. „Kopāna kunga nolūks
noteikti nav bijis ļauns, tomēr
deputātiem ir jāņem vērā patiesā
situācija un vairākuma viedoklis”,
teica priekšsēdētājs.
Sēdes laikā deputāti izteica arī
savu viedokli, tomēr vienbalsīgi
tika pieņemts lēmums nepārdēvēt
ciemu un saglabāt esošo nosaukumu „Lācupe”.
Domes sēdē tika pieņemti
lēmumi arī par triju nekustamo
īpašumu sadali Kubulu, Vectilžas
un Krišjāņu pagastos.
Ar pilnu Domes sēdes lēmumu
tekstu var iepazīties www.balvi.lv,
sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.

interesantāku,
pievilcīgāku,
lai piesaistītu apmeklētājus un
tūristus. Otrs svarīgais faktors ir
rūpes par iedzīvotājiem – tiem
savā pašvaldībā jājūtas ērti.
Jāatzīmē, ka stažēšanās programma bija labi organizēta,
kaimiņi visus uzņēma ļoti laipni,
tādēļ tikšanās visās apmeklētajās
pašvaldībās bija atvērtas un
pozitīvas, viesošanās laikā tika
gūts daudz patīkamu iespaidu
un
emociju.
Nenoliedzami,
vēl viens no būtiskajiem ieguvumiem bija iepazīšanās un
ciešāku kontaktu nodibināšana
ar pārējiem kolēģiem no Latgales
pašvaldībām. Visi stažēšanās
programmas
dalībnieki
bija
vienisprātis – pieredzes un ideju
apmaiņa noteikti sniegs iespējas
turpmākai sadarbībai Eiroreģiona
„Ezeru zeme” darbības teritorijā.
Starptautiskā
stažēšanās
programma realizēta LatvijasLietuvas-Baltkrievijas
programmas projekta "3.solis" ietvaros, ko
līdzfinansē Eiropas Savienība.

Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris –labākais Latvijā
15.martā noslēdzās Latvijas
izglītības iestāžu pūtēju orķestru
novadu
skates.
Apkopojot
rezultātus, ar 48,5 punktiem Balvu
Mūzikas skolas pūtēju orķestris
ieguvis augstāko vietu – I pakāpi ar
izcilību A grupā.
Visas Latvijas izglītības iestāžu
orķestru skates notika laikā no
7.-15.martam.
Balvu
Mūzikas

skolas orķestris 15.martā devās
uz Jēkabpili un pierādīja, ka ir
labākie, apsteidzot Jelgavas 4.vidusskolas un Rīgas 6.vidusskolas
pūtēju orķestrus un citus Latvijas
skolu orķestrus.
Ar rezultātiem var iepazīties
Balvu novada mājaslapā www.
balvi.lv
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Spēļu programmu vadītāju saspēle Novada amatierteātri
satiekas Kubulos
„No smieklu kules”
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā arī šogad notika pasākumu
vadītāju saspēle ,,No smieklu
kules”. Pasākumu vadīja Vivita
Ķepse no Gulbenes. Apmeklētāji,
kuri bija piepildījuši gan lielo
zāli, gan balkonu, šoreiz aktīvi
piedalījās
sekojošās
spēļu
programmās: „Plastiskie ķirurgi”
no Rīgas Kultūras koledžas –
Mārtiņš Vecvagars, Adelīna Priedniece, Zelma Jēgere, Sņežana
Pundure un kompānija „Latgales
aborigēnu cilts” no Balvu novada
Lazdulejas, „Tik dēļ Jums” - Alda
Liepiņa no Apes, „Viss uz labu!”
– Valentīna Kirsanova no Salnavas, Radošā apvienība „Termoss”
– Dainis Platacis un Andris Badūns
no Dagdas novada, „Pavasara terapija” - Līga Stebere no Valmieras
un „Krāsainais ceļojums” – Inese
Buliņa, Valda Lapiņa, Kristīna
Gančaka no Gulbenes. Īpašais
viesis pasākumā bija TV seriāla
„UgunsGrēks” Jezups – Kristaps
Rasims. Skatītāju simpātiju ieguva
radošā apvienība „Termoss”.
Pasākuma organizatori spēļu

programmu
vadītājiem
bija
sarūpējuši pateicības balvas, kuras
tika papildinātas arī ar sponsoru dāvaniņām. Īpaša pateicība
Diānai Bordānei – SEB bankas Balvu nodaļas vadītājai un Ņinai Barsukovai - Balvu maizes kombināts.
Apmeklētājus priecēja muzikantu grupa „Bruģis” no Madonas.

Gaidīsim
atkal
nākamo
pavasari un spēļu programmu
vadītāju saspēli „No smieklu
kules”!
Aija Putniņa,
Balvu Kultūras un atpūtas
centra kultūras menedžere

Ik gadu 27. martā teātra ļaudis
visā pasaulē atzīmē Starptautisko
teātra dienu, kuru 1961. gadā izveidoja Starptautiskais Teātra
Institūts (International Theatre Institute UNESCO).
Par godu šai dienai, 29.
martā Kubulu Kultūras namā
pulcējās Balvu un Rugāju novadu
amatierteātru kolektīvi, lai ar
savu aktierspēli parādītu sevi un
priecētu skatītājus.
Balvu pagasta dramatiskais
kolektīvs
skatītājiem
rādīja
A.Brigaderes lugu „Čaukstenes”
Vairas Resnes režijā. Tilžas pagasta bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs režisores Astrīdas
Ivanovas vadībā iejutās „Nezinīša piedzīvojumu” atmosfērā.
Savukārt Lazdukalna pagasta
dramatiskais kolektīvs „Zibšņi”
režisores Arnitas Rakstiņas vadībā
rādīja stāstu „Nelaimīgā piektdiena”. „Klepernīku pogosta zvaigzni”
iededza Briežuciema tautas nama
dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
un tā režisore Valentīna Kaša.
„Seši braši bundzinieki” saucās

Bērzkalnes pagasta Rubeņu ciema amatierteātra izrāde, režisore
Mudīte Maslova. Bērzpils pagasta
jauniešu
dramatiskais
kolektīvs „Spiļka” rādīja stāstu
„Kad vecmāmiņai nenāk miegs”.
Tā režisore - Mairita Rakstiņa.
Daudzas mūsdienu problēmas
tika aktualizētas Lazdulejas pagasta dramatiskā kolektīva izrādē
„Reiz bija birztaliņa ...”, kolektīvu
vada Sņežana Pundure. Arī
Krišjāņu pagasta dramatiskais
kolektīvs un režisore Inese Kalniņa
konstatēja „Bet tā taču ir!”.
Saspēlē gatavi piedalīties
bija arī Vectilžas amatierteātris
„Melnais kaķis”, taču dzīve ienes
negaidītas korekcijas un kolektīvs
savu sniegumu nevarēja parādīt.
Tomēr arī „Melnā kaķa” dalībnieki,
tāpat kā pārējie kolektīvi, saņēma
gardu teātra kūku un skatītāju
aplausus
aizraujošās
dienas
noslēgumā.
Pasākumu kuplināja arī Kubulu pirmskolas izglītības iestādes
"Ieviņa" un Stacijas pamatskolas
bērnu modes šovs.

Par gada ienākumu deklarāciju
Jau no šī gada 3.marta
ir iespējams iesniegt gada
ienākumu
deklarāciju,
lai
saņemtu iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pārmaksas atmaksu par
ārstniecības, izglītības un citiem
attaisnotajiem izdevumiem.
Nodokļa
maksātājs,
kurš
taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem
iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā,
drīkst gada ienākumu deklarāciju
aizpildīt pēc vienkāršotiem noteikumiem:
1.
ja nav piemērots viss
gada neapliekamais minimums
vai visi atvieglojumi par apgādībā
esošām personām vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai
nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem;
2.
lai deklarētu ar nodokli neapliekamos ienākumus,
kuru kopējā summa pārsniedz
četrkāršotu taksācijas gadam
noteikto neapliekamo minimumu;
3.
lai deklarētu:
o
attaisnotos izdevumus
par izglītību un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem un veselības
apdrošināšanas prēmiju maksājumus apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas
sabiedrību un to uzraudzības likumu;
o
veiktos ziedojumus un
dāvinājumus;
o
privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
o
apdrošināšanas prēmiju
maksājumus atbilstoši dzīvības
apdrošināšanas
līgumam
(ar
līdzekļu uzkrāšanu);
o
ieguldījumu
fondu
ieguldījumu apliecību iegādes
izmaksas, ja šīs apliecības bijušas
nodokļa
maksātāja
īpašumā
vismaz 60 mēnešus.
Aizpildot gada ienākumu
deklarāciju pēc vienkāršotiem
noteikumiem, nodokļa maksā-

tājam deklarācijā nav jāuzrāda
informācija (piemēram, darba
alga vai cits ienākums, no kura nodoklis ir ieturēts ienākuma izmaksas vietā), kura jau ir VID rīcībā.
Lai saņemtu nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, kopā ar gada ienākumu
deklarāciju ir jāiesniedz attaisnotos izdevumus apliecinoši dokumenti.
Attaisnotos izdevumus var
pamatot ar šādiem attaisnojuma
dokumentiem:
- kases čeku, ja samaksa veikta skaidrā naudā, ar maksājumu
kartēm vai citiem maksājuma
apliecinājumiem un kases čekā
papildus obligātajiem kases čeka
rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa
vārds, uzvārds un personas kods;
- kases čeku un kases čekam
papildus noformētu kvīti, ja kases
čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds,
uzvārds un personas kods. Kases
čekam papildus noformētajā
kvītī jābūt norādītiem visiem
obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kā arī kases
čeka numuram un datumam, un
fiziskās personas vai viņa ģimenes
locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam;
- numurētu un VID reģistrētu
kvīti, ja samaksa par pakalpojumu
veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem
saņemto samaksu var apliecināt ar
numurētu un VID reģistrētu kvīti;
- kases ieņēmumu orderi, ja
samaksa par pakalpojumu veikta
skaidrā naudā iestādē, kura par
darījumiem saņemto samaksu var
apliecināt ar kases ieņēmumu orderi;
kredītiestādes
(bankas)
maksājuma uzdevumu vai konta
izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskaitījumu
(piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus), vai
iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram,
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izglītības
vai
ārstniecības
iestādes) kontā kredītiestādē. Šajā
gadījumā kredītiestādes (bankas)
maksājuma uzdevumā vai konta
izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās
personas vai viņa ģimenes locekļa
vārdam, uzvārdam un personas
kodam.
Gada ienākumu deklarācijā
ienākumi, attaisnotie izdevumi
un nodoklis ir norādāmi latos
un santīmos. VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (turpmāk
- EDS) atmaksājamais nodoklis
informatīvi tiks norādīts eiro.
Lai iesniegtu gada ienākumu
deklarāciju izmantojot EDS, ir:
1) jābūt reģistrētam kā EDS lietotājam (skat. VID mājas lapā – kā
kļūt par EDS lietotāju),
2) jāizveido un jāaizpilda EDS
jauns dokuments „Gada ienākumu deklarācija”,
3) jāparaksta izveidotais dokuments.
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.
Gada ienākumu deklarāciju
2013.gadā samaksātā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atmaksas
saņemšanai var iesniegt līdz 2017.
gada 16.jūnijam.
Plašāka
informācija
par
Gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanu pieejama www.vid.
gov.lv sadaļā Gada ienākumu
deklarācija.
Neskaidrību gadījumā zvaniet
uz VID Informatīvo tālruni 1898,
izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”.
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Piemin 65.gadadienu kopš 25.marta politiskajām represijām
25.martā, Latvijā plīvo sarkanbaltsarkanie karogi ar sēru lenti.
Šajā dienā pirms 65 gadiem vairāk
nekā 43 tūkstoši latviešu masveidā
tika izsūtīti uz Sibīriju un Tālajiem
Austrumiem.
Balvos,
pie
pieminekļa
Abrenes apriņķa komunistiskā
genocīda upuru piemiņai un Bal-

vu Stacijā, pie piemiņas akmens
represētajiem pulcējās gan 1949.
gada represijās cietušie, gan viņu
tuvinieki, gan skolēni un skolotāji.
Ar klusuma brīdi, dzejas rindām,
patriotiskām dziesmām, degošām
svecītēm un ziediem klātesošie
pieminēja tos, kuri skarbajos
izsūtīšanas apstākļos neizdzīvoja.

Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis aicināja noliekt galvu visu
politiski represēto priekšā un ar
cieņu pieminēt mūsu senčus, kuri
pirms 65 gadiem gāja bojā savas
dzimtenes vārdā.
1949.gada represijas nav tikai viena cilvēka traģēdija, tā
ir visas Latvijas traģēdija, ko
uzsvēra arī Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris
Boldāns: „Ar izvešanu ir saistīti
gandrīz visi Latvijas iedzīvotāji, jo
cieta ne tikai izsūtītie, bet arī tie,
kas palika dzimtenē –radi, draugi, paziņas. Cieta visi. Un mēs,
īpaši jaunā paaudze, nedrīkstam
aizmirst šos notikumus, jo tad mēs
zaudēsim savu identitāti”.
Atmiņas par pārdzīvoto un
laba vēlējumus teica arī Balvu novada represēto biedrības vadītāja
Ārija Tihomirova un Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs
Luksts.

Stacijas pamatskolas skolēni arī šogad pulcējās pie piemiņas akmens,
lai godinātu 1949.gada 25.marta deportācijās cietušos

Projekta „Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos”
noslēguma konference Balvos
Marta otrajā pusē aprit pieci
gadi kopš pirmās konferences
„Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos
Austrumos” norises.
Lai saglabātu tautas atmiņā un
nodotu nākamajām paaudzēm
tautas
likteņgaitu
liecības,
2009. gadā pēc Rīgas Tehniskās
universitātes profesora Jāņa Vanaga iniciatīvas tika uzsākts Balvu,
Madonas, Gulbenes un Alūksnes
rajonu kopīgs projekts „Latvieša
pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
2009.gadā, saistībā ar 1949.
gada deportācijas 60.gadadienu tika organizēta starprajonu
zinātniski pētniecisko darbu konference Balvos. Nākamajos gados tā tika organizēta Cesvainē,
Gulbenē, Alūksnē un Madonā.
Un šogad, sakarā ar to, ka aprit
65.gadadiena, kopš Latvijas PSR
valdības īstenotajām politiskajām
represijām 1949.gada 25.martā,
konference noslēdzās atkal Balvos.
„Latvieša pēda Sibīrijā un
Tālajos Austrumos” ir unikāla
skolēnu zinātniskās jaunrades
konference, kurā Balvu, Alūksnes,
Apes,
Cesvaines,
Gulbenes,
Lubānas, Madonas un Viļakas
novadu
politiski
represētie
klausās un izvērtē skolēnu
paveikto pētījumos un represēto
likteņstāstu izzināšanā.
Konference
iesākās
ar

svētbrīdi
Balvu
evaņģēliski
luteriskajā baznīcā un ziedu
nolikšanu pie pieminekļa Abrenes
apriņķa komunistiskā genocīda
upuru piemiņai, kur ar klusuma
brīdi 1949.gada martā represijās
cietušos pieminēt aicināja Balvu
novada Domes deputāte Ināra
Ņikuļina. „Kopš skumjā, baigā
un drūmā 1949.gada marta
pagājuši 65 gadi, ko simbolizē
arī pieminekļa pakājē noliktās
65 svecītes. Paldies tiem, kuri
atceras to, ka 1949.gada marts
mainīja daudzu ģimeņu dzīves un
likteņus, un pagodina šo cilvēku
piemiņu”, teica I. Ņikuļina.
Konferences atklāšanā, uzrunājot klātesošos, Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva uzsvēra jaunās paaudzes
izglītošanu un valstiskuma apziņas
nozīmi mūsu tautas nākotnē:
”Šodien ir prieks, ka Latvijas valstiskuma apziņa, valstiskuma sajūta atgriežas mūsu tautā. Sevišķi
svarīgi ir gādāt, lai šī apziņa
iesakņotos un nobriestu jaunajā
paaudzē. Jaunieši ir jūsu gara
mantinieki. Jūs esat vislielākie
palīgi, posms, kas savieno pagātni
ar nākotni. Cik spēka mēs kopīgi
varēsim iedvest jaunajiem, tik
droši viņi būs par savu zemi, savu
tautu, savu valsti”. Balvu novada
domes un pašvaldības vārdā
I.Kaļva pauda cieņu represētajiem
un vēlēja labu veselību, ilgus

gadus, dzīvesprieku un mīļus
cilvēkus līdzās. „Lai jūsu dzīvās
atmiņas, jūsu mūža piemērs palīdz
mums celt un stiprināt to dārgāko,
kas latviešu tautai pieder – brīvību
un savu valsti”, nobeigumā vēlēja
pašvaldības izpilddirektore.
Uzrunas, pateicības vārdus un
vēlējumus represētajiem konferences laikā veltīja arī Gulbenes,
Viļakas, Alūksnes, Apes, Cesvaines, Lubānas un Madonas novadu
pašvaldību vadītāji un novadu
represēto biedrību pārstāvji.
Aizkustinājumu, skumjas un
apbrīnu par izturību ikviens varēja
izjust klausoties un vērojot minēto
novadu skolēnu radošo darbu
prezentācijas. Ar dzejas rindām,
dziesmām
un
zīmējumiem
jaunieši stāstīja par izsūtīto
latviešu ģimeņu pārdzīvoto, izjusto un izturēto tur, Tālajos Austrumos.
Konferences noslēgumā brīnišķīgu koncertu visiem sniedza
Tautas pūtēju orķestris „Balvi”,
vadītājs Egons Salmanis, kam
sekoja konferences rezolūcijas
pieņemšana.
Izglītības, Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jomā Iveta Tiltiņa
pateicas visu novadu vadītājiem,
represētajiem, skolēniem un
skolotājiem par kopīgo darbu 5
gadu garumā.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotājas I.Šaicānes vadībā, radoši
prezentēja Noras Gaigalas (tagad Pastares) ģimenes vēstules

Konferences idejas autors Jānis Vanags

25.marta deportācijas upurus piemin arī novada skolās
Šķiršanās sāpes, bezspēcība
pārspēka priekšā, šoks, neaizsargātība,
neizpratne,
bailes...
Iespējams, ka tieši spēcīgā
pārdzīvojuma dēļ 25. marts kļuvis
par vienu no latviešu vēsturiskās
apziņas stūrakmeņiem. Šogad šī
vēstures melnā diena ir īpaša, jo
aprit 65 gadi, kopš no Latvijas tika
izvestas 13 248 ģimenes, pavisam
42 125 cilvēki.
Ir svarīgi godināt 1949.gada
deportācijās cietušo piemiņu un
stāstīt par to jaunajai paaudzei, lai
šādi notikumi nekad neatkārtotos.
Tieši tādēļ atceres pasākumi
un piemiņas brīži 25.martā no-

tika gan piemiņas vietās, gan arī
lielākajā daļā Latvijas un Balvu novada skolu.
Balvu Amatniecības vidusskolā, pieminot 1949.gada notikumus, skolēni un skolotāji 25.marta
rītā pulcējās uz komunistiskā
genocīda
upuriem
veltītu
piemiņas brīdi.
Skanēja himna, klātesošos
uzrunāja direktore S.Cunska,
kura atgādināja, ka mums nav
tiesību aizmirst tautas vēsturi.
Viņa uzsvēra, ka vajadzētu
mazāk sūroties par to, kā mums
nav, bet vairāk darīt savu darbu
ar mīlestību, cienīt sevi, savu

skolu, pilsētu un valsti, nekļūt
par cilvēkiem no nekurienes.
Skolas koris, skolotājas Anastasijas Ločmeles vadībā, izpildīja
patriotiskas dziesmas, skolēnu
pašpārvaldes meitenes lasīja novadnieces M.Sradiņas dzejoļus,
kas lika aizdomāties. Tika
demonstrēti Latvijas okupācijas
muzeja dokumentālās filmas
”Prom no mājām” fragmenti. Filma
atklāja izsūtīto pieredzi un izjūtas,
stāstīja par deportācijas plānošanu
un norisi. Pasākums bija ļoti
emocionāls un neaizmirstams.
Vineta Muzaļevska
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Skolēni un skolotāji atklāj savus talantus Radošuma dienās

Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Nora Apīne
par dalību Radošuma dienās
skolām pasniedza Balvu novada
Domes priekšsēdētāja parakstītus
Pateicības rakstus

Skolēnu pavasara brīvdienās,
18.martā Balvu pamatskolā notika Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes organizēto radošuma
dienu noslēguma pasākums.
Radošuma
dienas
tika
organizētas ar mērķi dot iespēju
skolēniem līdzdarboties sava
novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un saglabāšanā
un stiprināt bērnos un jauniešos
piederības izjūtu un lepnumu par
savu dzīvesvietu.
Balvu novada skolēni varēja
izvelēties sev tuvāko konkursa
aktivitāti – veidot video sižetu vai
foto stāstu „Sveiciens no manas
dzimtās vietas”, ierakstīt interviju
ar ievērojamu, interesantu, radošu
laikabiedru, uzrakstīt pasaku, dzejoli, teiku vai stāstu dzimtajai vietai, kā arī pēc brīvas materiālu
izvēles veidot suvenīrus, kas
raksturīgi tieši Balvu novadam.
Balvu pamatskolā radošuma

dienu noslēgumā piedalījās Balvu un Rugāju novada izglītības
iestāžu pedagogi, kuri sevi
prezentēja, organizējot radošās
darbnīcas, un parādot citiem
sev raksturīgo. Pedagogiem bija
iespēja apgūt jaunas prasmes
un izpausties kolēģu piedāvātajās
radošajās
darbnīcās:
„Filca aplikācijas”, „Kvīlingošanas
darbnīca „Balvu ūdensroze””,
„Grāmatzīmju
izgatavošana”,
„Staburaga akmentiņi”, „Sveču
marmorizēšana”, „Dekori no
saimniecības precēm”, „Ziepju
liešana”, kā arī smelties pieredzi nodarbībās „Lai ko tu domā,
domā citādi” un „Būt skolēnam...
joprojām!”.
Turpinājumā lektore Ilga Stikute, vadot lekciju „Skolotājs kā
pozitīvas vides veidotājs skolā”
rosināja uz pārdomām par to,
cik svarīgs ir pozitīvs skolotājs un
pozitīva vide skolā.
Savukārt dienas noslēgumā

Balvu Valsts ģimnāzija iesaistās projektā
Izglītības attīstības centrs
aizvadītā gada vasarā izsludināja
Eiropas
Komisijas
finansētu
projektu konkursu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību
priekšmetos”, kuram pieteicās
123 skolas no visas Latvijas. Balvu
Valsts ģimnāzijas
sagatavotais
pieteikums līdzdalībai projektā
bija starp 20 labākajiem, līdz ar to
skola iesaistās šajā projektā. Skolas projekta komandu vada Ināra
Konivāle.
Projekta ietvaros Balvu Valsts

ģimnāzija saņems plašu saturisko
un metodisko resursu klāstu, kā
arī iespējas izglītoties Latvijas un
ārvalstu izglītības ekspertu vadībā.
Projekts turpināsies līdz 2015.gada
decembrim.
Globālās izglītības saturs un
vērtības palīdz ikvienam labāk
orientēties mūsdienu pasaules
norisēs, apjaust savu vietu un lomu
globālajos procesos. Globālās
izglītības pamattēmas ir pasaules
valstu un cilvēku savstarpējā
mijiedarbība, migrācija, ilgtspējīga

attīstība, starpkultūru saskarsme,
globalizācija, vienlīdzīgas iespējas. Jau pirmajos darba mēnešos
projektā
iesaistītajās
skolās
notikušas vairāk nekā 280 mācību
stundas, organizēti pasākumi
pedagogiem un plašākai vietējai
sabiedrībai par globālās izglītības
tematiku. Projekta devumu Latvijas izglītībai augsti novērtējušas
Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijas amatpersonas.

Balvu pamatskolas aktivitētes martā
Balvu pamatskolā katra diena ir īpaša, piepildīta ne tikai
ar mācībām, bet arī dažādām
aktivitātēm.
Marts,
pirmais
pavasara mēnesis, sākās ar
labestības pasākumiem, kuru
laikā skolēni sagatavoja un
nogādāja dāvaniņas bērnu dārza
audzēkņiem.
Marts ir arī olimpiāžu laiks.
Priecē tas, ka Balvu pamatskolas
skolēni aktīvi piedalās ne tikai
skolas,bet arī novada un valsts
līmeņa olimpiādēs, gūstot tur labus panākumus.
•
10. atklātajā mājturības
un tehnoloģiju olimpiādē „Gadalaiki - pavasaris” (koka un metāla
tehnoloģijas),
ko
organizē
Rīgas Amatniecības vidusskola
sadarbībā ar Latvijas Mājturības
pedagogu
biedrību,
Valsts
izglītības satura centru, Rīgas
Izglītības un informatīvi metodisko
centru, Makita OY Eesti filiaal, no
164 uzaicinātajiem dalībniekiem,
Balvu pamatskolas 5.a klases skolnieks Sandis Livzenieks ieguva
1.vietu. Skolēnus olimpiādei gatavoja skolotājs Aldis Voits.
•
8.klases skolniece Jeļena
Vasiļjeva pārstāvēja ne vien skolu, bet arī novadu reģionālajā
mūzikas olimpiādē Rēzeknē.
Skolotāja Zoja Zaharova.
•
Latgales novada 11.atklātajā
matemātikas
olimpiādē
Rēzeknē 5.a klases skolniece
A.Vigule ieguva 3.vietu, 6.c klases skolniece A.Lipska - 3.vietu,

R.Sērmūkša - atzinību, 8.klases
skolnieks R.Pavlovskis - 2.vietu. Skolotājas I.Gargurne un
O.Markova.
•
IZM Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar pašvaldību
izglītības pārvaldēm un izglītības
iestādēm
organizētajā
vides
izziņas konkursā „Iepazīsti vidi”
4.d klases komanda konkursā
ieguva dalīto 2.vietu, bet 5.b klases komanda – 1.vietu un iespēju
piedalīties
konkursa
2.kārtā,
iesniedzot savas spēles aprakstu izvērtēšanai Rīgā. Skolotāja
G.Pugeja.
•
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 4.klašu skolēni
uzrādīja ļoti labus rezultātus.
Skolotājas I.Logina un I.Biseniece.
•
Skolēni piedalījās starpnovadu latviešu valodas un
literatūras olimpiādē.
Priecē tas, ka Balvu pamatskolas vārds ir izskanējis arī ārpus
savas valsts robežām, jo Balvu
pamatskolas skolēni piedalījās
Starptautiskā festivālā “Fabulas
krievu literatūrā”, kas bija veltīts
I. A. Krilova 245. dzimšanas gadadienai. Pasākums
notika
Igaunijas mazpilsētā Kivieli un
tajā piedalījās viesi no Latvijas
un Krievijas. Skatītāji un žūrija
ieklausījās 52 dalībnieku, tostarp
arī balveniešu, sniegumā.
Balvu pamatskolas skolēni
gūst labus panākumus arī interešu
izglītībā. Konkursā mūsdienu deju
grupām, kas notika Daugavpilī,

Balvu pamatskolas deju grupa
„Varavīksne” Žannas Ivanovas
vadībā šogad uzstājās ar deju
„Klusā stunda”. Profesionālā žūrija,
kuras sastāvā bija 4 horeogrāfi,
Balvu pamatskolas kolektīvu
novērtēja ar augsto 3.vietu.
Balvu pamatskolas prioritāte
ir lasīšana, tāpēc visa skolas
saime jūtas gandarīta, ka Lielajos lasīšanas svētkos starp 576
bibliotēkām Latvijā un latviešu
diasporas centros pasaulē Balvu pamatskolas bibliotēka tika
nominēta kā Latgales reģiona
radošākā un aktīvākā bibliotēka.
Protams, tas ir bibliotekāres
Rudītes Bukšas, kura rosina
lasītprieku ne vien saviem
skolēniem, bet arī viņu vecākiem
un vecvecākiem, skolotājiem,
nopelns. Skola lepojas ar savu
bibliotekāri
R.Bukšu,
kura
nominācijā „Gada bibliotekārs”
šogad saņēma Balvu novada
Gada balvu kultūrā „Mūsu
lepnums”. Jāpiebilst, ka par
R.Bukšas darbošanos interesi ir
izrādījis I.Ziedoņa fonds „Viegli”, kas 30.martā ciemojās Balvu
pamatskolā.
Sagaidot pavasari, Balvu pamatskolas saime ikvienam novēl
smelties spēku dabā, izgaršot,
izsmaržot un vienkārši izdzīvot
pavasari!

Lielu atzinību izpelnījās Balvu Amatniecības vidusskolas tekstiltehnikas
sintēzes pulciņa radītie suvenīri -Līmlapiņu ietvaru komplekts”Visas dzīves
krāsas Balvos”
tika apbalvoti konkursu uzvarētāji.
Visi
iesniegtie
darbi
bija
neatkārtojami. Katrs ieguldījis lielu
darbu un idejas, lai taptu izstādē

redzētais. Tomēr kā absolūtais
uzvarētājs tika noteikta un apbalvota Tilžas vidusskolas Vectilžas
filiāle.

Stacijas pamatskola piedalās
„Mammadaba vēstniecību”
salidojumā
Stacijas
pamatskola
šajā
mācību gadā ir viena no 7 skolām
valstī, kas nes titulu „Mammadaba
vēstniecība”. Goda nosaukums
un karogs ar simbolu pie skolas
iegūts pateicoties visa kolektīva
aktīvai
darbībai
iepriekšējā
mācību gadā, ko organizē A/S
„Latvijas Valsts meži”. Piešķirtais
tituls uzliek zināmus pienākumus.
Arī šogad skola piedalījās „Meža
olimpiādē”, tika organizētas klases stundas mežā, tikšanās ar ornitologu, tika gatavoti un uzstādi
putnu būrīši, organizētas tikšanās
un praktiskas nodarbības ar
Ziemeļlatgales mežsaimniecības
izpilddirektoru V.Rebli, Balvu
iecirkņa vadītāju A.Galvanovski
un speciālistu A.Karpu.
21.martā Stacijas pamatskolas
direktore R.Bukša pārstāvēja savu
skolu Mammadaba vēstnieku
salidojumā Tērvetē. Uz salidojumu pulcējās visu to skolu
pārstāvji, kas 5 gadu laikā titulēti
kā skolas – vēstniecības. Visas
dienas garumā notika dažādas
aktivitātes - nodarbības kopā ar
dabas pētnieku Māri Olti, ornitologu Uģi Bergmani, radošas
nodarbības grupā, kur pedagogi
veidoja „Putnu privātās dzīves
hronikas”. Tērvetes dabas parkā
pēdējo gadu laikā Latvijas Valsts
meži veikuši ievērojamus uzlabo-

jumus, iekārtota plaša, skaista Rūķu sēta, uzcelts augsts un
grezns skatu tornis. Tērvetes Rūķu
mamma un Rūķu paps organizēja
skolotājiem radošas darbnīcas pareizu putnu būru gatavošana,
putnu un to dziesmu atpazīšana,
tika gatavotas arī pavasarīgas
piespraudes no putnu spalvām.
Katra
vēstniecības
skola
saņēma simbolisku dāvanu –
„Mammadaba meistarības mežs”plauktiņu ar īpašo simboliku, kurš
turpmākajos gados jāpapildina
ar
aktivitātēs
nopelnītām
speciālām balvām - kociņiem un
dzīvnieciņiem, tā veidojot savu
simbolisko mežu kuplāku un
apdzīvotāku.
Īpašs prieks par to, ka aktīvo
skolu vidū Ziemeļlatgales reģionu
pārstāvēja tieši Balvu apkārtnes
skolas - Stacijas pamatskola, Balvu
Valsts ģimnāzija, Eglaines pamatskola un Rugāju novada vidusskola. Mēs taču dzīvojam zaļā un
mežiem bagātā novadā, jāmāca
tikai bērniem to novērtēt un
domāt par to tālredzīgu, saudzīgu
apsaimniekošanu.
Paldies visiem skolēniem par
aktivitāšu atbalstīšanu un visiem
klašu audzinātājiem par darba
organizēšanu. Kopējā darbā
sasniegts iepriecinošs rezultāts.
Dzīvosim „Zaļi jo zaļi”!

Larisa Krištopanova
Balvu un Rugāju skolu pedagogi ar saņemto balvu “Mammadaba
meistaribas mežs”
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Nr.53/2013

GROZĪJUMI 2011.GADA 20.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.3/2011 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX”
SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļām,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” šādus grozījumus:
1.
Papildināt 1.pielikuma tabulas 3.sadaļu „Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi” ar 3.53., 3.54.,
3.55., 3.56., 3.57. un 3.58. apakšpunktu šādā redakcijā:
3.53.

Traktora Belarus 320 MK izmantošana sniega tīrīšana

h

19.64

4.12

23.76

3.54.

Traktora Belarus 320 MK izmantošana sniega tīrīšana nakts stundas

h

22.50

4.72

27.22

3.55.

Traktora Belarus 320 MK izmantošana sniega tīrīšana svētku dienas, h
brīvdienas, virsstundas

25.41

5.34

30.75

3.56.

Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju

h

6.26

1.31

7.57

3.57.

Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju nakts stundas

h

8.20

1.72

9.92

3.58.

Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju svētku dienas, brīvdienas, h
virsstundas

10.17

2.14

12.31

2.

Papildināt 1.pielikuma tabulu ar 4.1 sadaļu „Pārvietojamo tualešu kabīnes” šādā redakcijā:

4.1

Pārvietojamo tualešu kabīnes

4.11.

Vienas pārvietojamās tualetes kabīnes apkalpošanas izmak- gab.
sas

47.87

10.05

57.92

4.12.

Divu pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas

gab.

59.25

12.44

71.69

4.13.

Triju pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas

gab.

83.75

17.59

101.34

4.14.

Četru pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas

gab.

96.24

20.21

116.45

4.15.

Piecu pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas

gab.

121.93

25.60

147.53

4.16.

Sešu pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas

gab.

133.25

27.98

161.23

4.17.

Vienas Pārvietojamās tualetes kabīnes noma

diennakts

7.06

1.48

8.54

4.18.

Pārvietojamās tualetes kabīņu noma par katru nākošu dien- vasara
nakti

5.88

1.23

7.11

4.19.

Pārvietojamās tualetes kabīņu noma par katru nākošu dien- ziema
nakti

3.53

0.74

4.27

4.110.

Pārvietojamās tualetes kabīņu izmantošana ārpus Balvu km
pilsētas

0.30

0.06

0.36

3.
Papildināt 1.pielikuma tabulu ar 4.2 sadaļu „Klejojošo dzīvnieku ķeršanas, uzturēšanas un kremēšanas
izcenojumi” šādā redakcijā:
4.2

Klejojošu dzīvnieku ķeršanas, uzturēšanas un kremēšanas izcenojumi

4.21.

Reidu veikšana klejojošu suņu noķeršanai

gab.

20.55

4.31

24.86

4.22.

Klejojoša suņa noķeršana

gab.

54.07

11.35

65.42

4.23.

Dzīvnieka uzturēšana

7 diennaktis

32.06

6.73

38.79

4.24.

Dzīvnieka iemidzināšana

gab.

35.57

7.47

43.04

4.25.

Dzīvnieka kremēšana (apglabāšana)

gab.

26.68

5.60

32.28

4.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.53/2013 „Grozījumi 2011.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Pašvaldības aģentūra „San-Tex” sniegto pakalpojumu loks tiek
paplašināts. Atbilstoši likumdošanai tie ir jāiekļauj iestādes cenrādī
saistošo noteikumu formā.
Saistošie noteikumi nosaka Pašvaldības aģentūras „San-Tex”
sniegto pakalpojumu cenas.
Nav

Nav

Nav
Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Regulators apstiprina jaunus
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Balvu pilsētā
Šī gada 12.martā Regulatora
padome apstiprināja AS „Balvu
Enerģija” iesniegto siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Ar 2014.gada 26.aprīli Balvu
pilsētā siltumenerģijas gala tarifs
noteikts 51,51 EUR/MWh bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Siltumenerģijas gala tarifs,
salīdzinot ar pašreizējo tarifu,
ir pieaudzis par 6,5%, tomēr
joprojām siltumenerģijas tarifs
Balvu
pilsētas
iedzīvotājiem
un komersantiem ir viens no
zemākajiem valstī. Balvu pilsētā
siltumenerģijas
ražošanai
kā
kurināmo izmanto šķeldu.
AS „Balvu Enerģija” vērsās
Regulatorā ar iesniegumu izskatīt
un apstiprināt jaunu tarifu projektu. Tarifu projekts paredzēja
siltumenerģijas gala tarifa pieaugumu par 7,2%. Regulatoram
izvērtējot tarifu izmaksu pamatojumu un lūdzot komersantu
precizēt izmaksu pozīcijas un
plānoto kurināmā patēriņu, šī
gada janvārī komersants Regulatoram iesniedza precizēto tarifu
projektu, kas vairs paredzēja 6,5%
tarifa pieaugumu.
Pašreiz spēkā esošais tarifs

48,38 EUR/MWh (34 Ls/MWh)
tika apstiprināts pirms diviem gadiem un šajā laikā ir palielinājušās
siltumapgādes izmaksas. Augušas
ir
kurināmā
izmaksas,
palielinājušās iekārtu remonta
un uzturēšanas izmaksas, kā arī
mainījušās citas izmaksu pozīcijas.
Izvērtējot iesniegto tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu
pamatojumu, Regulators secināja,
ka tas ir aprēķināts saskaņā ar
,,Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodiku” un iesniegtās izmaksas
ir pamatotas. Saskaņā ar likumu
„Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem” tarifs ir nosakāms
tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie
tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu
sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. AS „Balvu Enerģija” plānotā
kopkapitāla rentabilitāte saskaņā
ar jauno siltumenerģijas gala tarifu
ir 8,85%.
Ar
visiem
regulētajiem
centralizētās siltumapgādes tarifiem var iepazīties Tarifu kartē
Regulatora mājas lapā.

Izteikt 1.pielikuma tabulas 5. sadaļu „Citi pakalpojumi” šādā redakcijā:

5.

Citi pakalpojumi

5.1.

Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana fiziskām personām

gab.

5.88

1.23

7.11

5.2.

Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana juridiskām personām gab.

11.77

2.47

14.24

5.3.

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

0.58

0.12

0.70

5.4.

Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu norēķinu centrā

0.24

0.05

0.29

5.5.

Ūdens piegāde

m³

0.61

0.13

0.74

5.6.

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana

m³

0.80 0.17

0.97

5.7.

Tīklu tehniskā uzturēšana

m²

0.06 0

0.06

gab.

Domes priekšsēdētājs							 A.Kazinovskis
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Esi vesels, esi drošs, esi zinošs
Latvija ir to Eiropas Savienības
valstu vidū, kur HIV infekcijas izplatības rādītāji ir augsti. HIV infekcija ir hroniska, lēni
progresējoša infekcijas slimība,
kuru izraisa cilvēka imūndeficīta
vīruss (HIV), kas, nonākot
organismā, lēnām sagrauj cilvēka
imūno sistēmu.
Ar HIV vīrusu var inficēties
• stājoties dzimumkontaktos
ar HIV inficētu cilvēku;
• injicējot narkotiskās vielas –
lietojot šļirces vai adatas kopīgi ar
HIV inficētu cilvēku;
• pārlejot inficētas asinis vai

asiņu preparātus;
• HIV inficēta sieviete var
inficēt savu bērnu grūtniecības
vai dzemdību laikā, kā arī barojot
bērnu ar krūti.
Ar HIV nevar inficēties
• Lietojot kopīgu apģērbu;
• Lietojot kopīgus traukus;
• Sarokojoties;
• Šķaudot, klepojot;
• No kukaiņiem, to kodieniem;
• Kopjot AIDS slimniekus;
• Peldoties baseinā;
• Izmantojot sabiedriskās tualetes.
Lai mazinātu HIV infekcijas un

citu ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību izplatīšanos, Latvijā ir
izveidots HIV profilakses punktu
tīkls, kura dalībnieks ir arī Balvu
novads.
Balvos, Daugavpils ielā – 73a,
(medicīnas kabinetā no 9:00 –
11:00) tiek piedāvāta iespēja bez
maksas:
•
veikt HIV testu;
•
saņemt informāciju par
HIV/AIDS un ar to saistītajiem
jautājumiem.
Informācija
pa
tālruni:
26577961

Nebojāsim šķiroto atkritumu konteineru saturu!
SIA ZAAO, veicot atkritumu
apsaimniekošanu Balvu pilsētā,
novēro regulāru šķiroto atkritumu konteineru, īpaši pudeļu
un burku stiklam paredzēto,
piepildīšanu ar nešķiroto sadzīves
atkritumu maisiem. Metot šķiroto
atkritumu konteineros otrreizējai
pārstrādei nederīgus materiālus,
tiek sabojāts to cilvēku darbs, kuri
atkritumus ir šķirojuši, jo konteinera saturs vairs nav izmantojams
paredzētajam mērķim.
ZAAO pateicas visiem, kas
līdz šim jau ieklausījušies padomos par atkritumu šķirošanas
nepieciešamību un šķirošanas
pareizu
veikšanu,
aicinājuši
speciālistus uz māju sanāksmēm,
iepazinušies ar informatīviem
materiāliem. Tomēr esošā situācija
parāda, ka konkrētajā jautājumā
vēl ir daudz neskaidrību.
Šķiroto atkritumu savākšanas
daļas
vadītāja
Ginta
Gai-

luma norāda: „Balvu pilsētā
daudzdzīvokļu māju kvartālos un
Balvu novadā publiski pieejami
kopumā 37 konteineri pudeļu un
burku stiklam un 42 konteineri
papīram, polietilēnam, metālam.
Uz katra konteinera ir uzlīme ar
vizuālu un tekstuālu norādi, kas
kurā konteinerā jāmet. Konteineriem ir lūkas, par kurām ir
jāiemet sašķirotais iepakojums,
konteineru vākus nav jācenšas
atvērt, tie nav paredzēti atvēršanai
tieši tā iemesla dēļ, lai šajos konteineros nenonāktu nešķirotu
sadzīves atkritumu maisi, kas
sabojātu otrreizējai pārstrādei nododamo materiālu.”
Šķiroto atkritumu konteinerus
ZAAO tukšo bez maksas. Namu
apsaimniekotāji un iedzīvotāji ir
brīdināti, ka piesārņotu šķiroto
atkritumu konteineru saturu SIA
ZAAO vairs neizvedīs bez maksas,
jo tas nav sagatavojams otrreizējai

pārstrādei. Ja šķiroto atkritumu
konteineros būs samesti sadzīves
un organiskie atkritumi, par to
izvešanu tiks piestādīti papildus
rēķini kā par sadzīves atkritumu
izvešanu.
Atgādinām, ka iedzīvotāji, kuriem ir jautājumi par atkritumu
šķirošanu, šķirošanai derīgajiem
atkritumu veidiem, konteineru
pieejamību, ir jāsazinās ar ZAAO.
Informatīvus
materiālus
un
konsultācijas klātienē iespējams
saņemt EKO laukumā – birojā Balvos, Ezera ielā 3, pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz
13.00, otrdienās un piektdienās
no plkst. 14.00 līdz 18.00,
sestdienās no plkst. 10.00 līdz
14.00. Darba dienās no 8.00 līdz
17.00 iespējams saņemt telefoniskas konsultācijas arī ZAAO birojā
pa tālruni 64281250, kā arī rakstot
uz e-pastu zaao@zaao.lv.

Izmaiņas tiešo maksājumu nosacījumos
Šī gada 18. martā, valdība
apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts
un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā
tiešā atbalsta shēmu ietvaros.
Grozījumi atbalsta piešķiršanas
kārtībā paredz palielināt īpašā atbalsta kopējo pieejamo apmēru
un nosacījumus jaunam īpašā
atbalsta veidam par liellopiem.
Tāpat grozījumi paredz pārtraukt
atsevišķo maksājumu par cukuru
un atcelt prasību, kas noteica,
ka vienoto platībmaksājumu
(VPM) var saņemt tikai par
lauksaimniecības
zemi,
kas
2003. gada 30. jūnijā bijusi labā
lauksaimniecības stāvoklī.
Grozījumi paredz, ka papildu
esošajiem īpašā atbalsta veidiem šajā gadā tiek ieviests jauns
īpašais atbalsts par liellopiem.

Atbalsta mērķis ir saglabāt liellopu gaļas ražošanu, veicinot liellopu nobarošanu un gaļas ieguvi
Latvijā. Kopējā atbalsta summa
atbalstam paredzēta 2,6 miljonu
eiro apmērā.
Ņemot vērā, ka turpmāk
VPM varēs saņemt par ikvienu
lauksaimniecības zemes hektāru,
kurš būs labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī, grozījumi paredz
iespēju lauksaimniekam lauku
reģistrā iekļaut arī jaunus lauku
blokus – līdz šī gada 1. maijam
Lauku atbalsta dienestā iesniedzot lauku bloku precizēšanas
iesniegumu.
Kopējais publiskais finansējums tiešo maksājumu shēmas
ietvaros 2014. gadā paredzēts
201,7 milj. eiro, tai skaitā vienotais platību maksājums 158,7 milj.

Pansionāts „Balvi” saņem
vērtīgu dāvanu

29. marta vakarā Balvu novada pašvaldības pansionātā
„Balvi” ieradās viesi no Zviedrijas
ar vērtīgu dāvanu - īpaši aprīkotu
automašīnu smagi slimu, gulošu
cilvēku pārvadāšanai.
Organizācijas Gnosjō Hjalper
vadītājs Boo Clenow pastāstīja, ka
šis automobilis ir salīdzinoši jauns
un pa Zviedrijas ceļiem, pārvadājot
slimniekus, braucis vien divus gadus. Viņš ir pārliecināts, ka šāda
speciāla mašīna būs noderīga
Balvu pansionāta iemītniekiem,
kuru turpmāk iestāde varēs
lietot,
nodrošinot
klientu

transportēšanu.
Saņemtā
„Volvo”
markas automašīna ir aprīkota ar
pasažieru krēsliem un nestuvēm,
bet pārējais aprīkojums būs
jānodrošina pansionātam.
Labdarības
organizācija
Gnosjō Hjalper ar dažādām Latvijas iestādēm un organizācijām
sadarbojas jau divdesmit gadus,
arī ar Balvu novada pašvaldību tai
ir izveidojusies cieša sadarbība.
Kopumā Latvijā ir 83 vietas, uz
kurām savu palīdzību sūta minētā
labdarības organizācija.

eiro, ar ražošanu saistītais (īpašais
atbalsts) 10,1 milj. eiro un pārejas
posma valsts atbalsts 32,9 milj.
eiro. Pārejas posma valsts atbalsts 2014. gadā ar identiskiem
saņemšanas nosacījumiem pieejams nozarēs, kurās 2013. gadā
tika piešķirti papildu valsts tiešie
maksājumi.
Izmaiņas atbalsta piešķiršanas
kārtībā stāsies spēkā pēc to
publicēšanas oficiālā izdevuma
„Latvijas Vēstnesis” mājaslapā
www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2013. gada
12. marta noteikumos Nr. 139
„Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts
un Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai tiešā atbalsta
shēmu ietvaros”.

7.

Par iecirkņu komisiju izveidošanu
Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu
komisijas instrukciju „Vēlēšanu
iecirkņu komisiju izveidošana
republikas pilsētās un novados
21.martā Balvu novada vēlēšanu
komisija nolēma noteikt iecirkņa
komisijas
locekļu
kandidātu
pieteikšanās termiņu: no 2014.
gada 24.marta līdz 2014.gada
4.aprīļa plkst. 17.00.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa kandidāta pieteikuma
veidlapas var saņemt:
• Balvu novada domē pie
Vispārējās
un
juridiskās
nodaļas
vadītājas
Ilonas
Ločmeles;
• Balvu
novada
pagastu
pārvaldēs;
• CVK mājas lapā.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļu kandidātu pieteikumus
iesniegt Balvu novada domē
(Bērzpils iela 1A, Balvi) otrajā
stāvā, 23.kab., pie Vispārējās un
juridiskās nodaļas vadītājas Ilonas Ločmeles.
Balvu
novada
vēlēšanu
komisijas tālruņi:
•
komisijas priekšsēdētājs
Ivars Logins, 29118683
•
komisijas locekle Ilona
Ločmele, 26563934
Vēlēšanu iecirkņi:
•
318.vēlēšanu iecirknis Balvu valsts ģimnāzija, Dārza iela
2, Balvi, Balvu novads;
•
319.vēlēšanu iecirknis Balvu Kultūras un atpūtas centrs,
Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads;
•
320.vēlēšanu iecirknis

- Balvu amatniecības vidusskola,
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads;
•
323.vēlēšanu iecirknis
- Tautas nams, ”Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads;
•
324.vēlēšanu iecirknis
- Bērzkalnes pagasta pārvalde,
Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes
pagasts, Balvu novads;
•
325.vēlēšanu iecirknis
- Bērzpils pagasta saieta nams,
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads;
•
326.vēlēšanu iecirknis Briežuciema pagasta bibliotēka,
”Dīķmalas”-8, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads;
•
327.vēlēšanu
iecirknis
- Krišjāņu pagasta pārvalde, Jaunatnes iela 3-6, Krišjāņi, Krišjāņu
pagasts, Balvu novads;
•
328.vēlēšanu iecirknis
- Kubulu pagasta pārvalde, Balvu
iela 15, Kurna, Kubulu pagasts,
Balvu novads;
•
331.vēlēšanu
iecirknis
- Lazdulejas pagasta pārvalde,
”Administratīvā Ēka”, Egļuciems,
Lazdulejas pagasts, Balvu novads;
•
336.vēlēšanu iecirknis Tilžas pagasta pārvalde, Brīvības
iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu
novads;
•
337.vēlēšanu
iecirknis
- Vectilžas pagasta pārvalde,
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas
pagasts, Balvu novads;
•
339.vēlēšanu iecirknis
- Vīksnas pagasta pārvalde,
”Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts,
Balvu novads.

Iedzīvotāji var mainīt sākotnēji
reģistrēto vēlēšanu iecirkni Eiropas
parlamenta vēlēšanām

Līdz 2014.gada 29.aprīlim
vēlētāji var izmantot iespēju
mainīt
sākotnēji
reģistrēto
vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru citu
vēlēšanu iecirkni Latvijā.
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu,
vēlētājam jāiesniedz iesniegums
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē (Balvu novada pašvaldības administratīvajā
ēkā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
(2.stāvā, 28.kabinetā) vai Balvu novada pagasta pārvaldēs), uzrādot
pasi vai personas apliecību.
Iecirkņa maiņu var pieteikt arī
tiešsaistē Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes mājaslapā, izmantojot e-pakalpojumu "Iecirkņa
noskaidrošana un maiņa".
Centrālā Vēlēšanu komisija
informē, ka:

1. Vēlētāji, kuru reģistrētā
dzīvesvieta atrodas ārvalstīs, Eiropas Parlamenta vēlēšanām
ir iekļauti ārvalstīs dzīvojošo
vēlētāju sarakstā un vēlēšanās var
piedalīties, balsojot pa pastu.
2. Vēlētāji, kuru reģistrētā
dzīvesvieta ir ārvalstīs, bet kuri
vēlēšanu laikā būs Latvijā, līdz
29.aprīlim var izmantot iecirkņa
maiņas
e-pakalpojumu
un
reģistrēties balsošanai jebkurā no
Latvijas vēlēšanu iecirkņiem.
3. Vēlētāji, kuriem 2014. gada
10.martā nebija spēkā esošas
dzīvesvietas reģistrācijas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, Eiropas
Parlamenta vēlēšanām ir iekļauti
tā iecirkņa vēlētāju sarakstā, kas
atbilda viņu pēdējai reģistrētajai
dzīvesvietai.

Informē Ziemeļaustrumu reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde
Ir uzsākta LAD klientu
pieņemšana Balvos, Brīvības ielā
46a, otrajā stāvā, katru ceturtdienu no plkst.9.00-16.30.
14. aprīlī plkst.10.00 pārvaldes
zālē - Balvos, Brīvības ielā 46 a,
otrā stāva zālē notikts informatīvs
seminārs lauksaimniekiem par
Platību maksājumu jauno sezonu, LAP aktualitātēm, klientu
apkalpošanu pārvaldē, kontrolēm
un citiem jautājumiem.

“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

No 7.-11. aprīlim Balvu Centrālajā bibliotēkā ikgadējā individuālā
datorapmācība.
Piesakies un saņem papildinformāciju pa tālruņiem 64522111 vai
26107366 no plkst. 10.00-18.00 darba dienās.

Nodod skaitītāju rādījumus elektroniski!
Jau ar šī gada februāri Balvu novada p/a „SAN-TEX” ir atvērusi savu
mājas lapu www.san-tex.lv, kurā tiks iekļauta visa veida informācija
par aģentūras struktūru, māju pārvaldīšanu, pārvaldniekiem, kā arī
dažādi raksti, foto utt.
Vienlaikus katrs ūdens lietotājs, izmantojot mājas lapas
starpniecību, var nodot gāzes, karstā un aukstā ūdens rādījumus. Tos
var nodot sadaļā „Skaitītāji” – „Skaitītāju rādījumi”. Tabula jāaizpildīta
par katru rādītāju atsevišķi.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Balvu pilsēta
1.aprīlī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra,,Palādas,, izrādes Ontans i Anne 3. daļa ,,Ontons izaklaidej,,
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas biļete EUR 2.85, iepriekšpārdošana no 24.03.
2.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 13.00 Sociālā servisa pagalmā Raiņa ielā 2 ciemosies Zaķu saime( i.k.”Mieriņš
un dēli”).
4.aprīlī plkst. 15.00 starpnovadu skolu tautu deju kolektīvu skate-koncerts Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Ieeja bezmaksas.
9.aprīlī plkst.15:00 Sociālā dienesta 3.stāva zālē ģitāristu ansamblis no Rekavas,vadītājs Vilis Cibulis.
10.aprīlī plkst. 18.00 Gruzijas bruņoto spēku centrālā orķestra metāla pūšaminstrumentu kvinteta koncerts Balvu Mūzikas skolas lielajā zālē.
11.aprīlī plkst.19.00 Daiņa Skuteļa koncertprogramma kopā ar BEL CANTO orķestri Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieejas biļetes EUR 5,-, 6,-, 7,-.
Koncertā skanēs latviešu populārās mūzikas pērles no senākiem laikiem, kā arī aktuālā mūzika jaunos
aranžējumos, R.Paula skaistākās dziesmas un līdz šim nedzirdēti Maestro skaņdarbi. Speciāli Daiņa Skuteļa
pirmajiem solo koncertiem tika radīta jauna J.Strazda dziesma, kas būs dzirdama arī Latvijas radiostacijās.
Vēl koncertā būs dzirdamas populāras dziesmas itāļu, spāņu un portugāļu valodās. Koncertos piedalīsies
brīnišķīgais BELCANTO ORĶESTRIS.
12.aprīlī Tautu deju kolektīvu skate-koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
12.aprīlī plkst.9.00 Lauku labumu tirdziņš Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra, Brīvības
ielā 61.
17.aprīlī plkst.12.00 Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstādes ,,Kopā,, atklāšana Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
20. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums-koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā
20. aprīlī plkst.20.00 Deju vakars kafejnīcā. Spēlē grupa ,,Galaktika,,.
25.aprīlī mazo vokālistu konkurss „Cālis 2014” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
26. aprīlī plkst.14.00 Latvijas mūsdienu deju konkurss-festivāls Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Balvu pagasts
20.aprīlī plkst.15.00 Lieldienu pasākums Balvu pagasta Tautas namā. Piedalās Balvu pagasta dramatiskais
kolektīvs ar A. Brigaderes izrādi ”Čaukstenes” vadīja V. Resne, jauktais vokālais ansamblis „Malduguns”,
vadītāja G. Ripa. Plkst. 22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu „Alise”.
Bērzpils pagasts
5.aprīlī akcijas ‘’Satiec savu meistaru’’ pasākumi. Plkst. 15.00 Bērzpils Saietu namā
aušanas pamati- mācīs Irēna Kindzule, jostu aušanas pamati- mācīs Irīda Maderniece.
Aicinājums pagasta adītājām un tamborētājām! Veidosim segu kopā! Materiāls -dzija. 5. aprīlī nāciet jau
ar noadītiem vai notamborētiem 20 cm x 20 cm maziem gabaliņiem, no tiem veidosim segu.
Briežuciema pagasts
4.aprīlī akcijas „Satiec savu meistaru” pasākumi - plkst. 10.00 „Dzintaru” mājās alus brūvēšanas process.
Iepriekš jāpiesakās pie Jāņa Kaša tel. 28771358. Plkst. 14.00 bibliotēkas telpās piespraužu gatavošana no
dažādiem materiāliem.
20. aprīlī plkst. 20.00 pasākums „Lieldienu raibumiņi” ( „nelieli teātra gabaliņi”, dziesmas, dejas, rotaļas).
Līdzi paņemiet krāsainus dzīpariņus, kopīgi veidosim krāšņus „Lieldienu raibumiņus”. Pēc pasākuma diskoballe.
Aprīlī Briežuciema tautas namā apskatāmi fotokonkursa ‘’Balvu novads caur fotoobjektīvu’’ dalībnieku
darbi.
Bērzkalnes pagasts
9.aprīlī plkst. 10.00 mazo dziedātāju konkurss „Cālis” Bērzkalnes bērnu dārza zālē.
20.aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu pasākumi „Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās”, Bērzkalnē sporta
un atpūtas laukumā, Plkst.15.00 - Rubeņu saieta namā.
Kubulu pagasts
3. aprīlī plkst. 13.00 Iedzīvotāju tikšanās ar novada sociālā darba speciālistiem Kubulu Kultūras namā.
14. aprīlī plkst. 9.30 Leļļu teātra TIMS izrāde „MEŽĀ” Ieeja EUR 1,15 Kubulu Kultūras namā.
16.aprīlī. plkst. 10.00 Starpnovadu konkurss „Mazais prātnieks”-piedalās izglītības iestāžu 5-6 gadīgo
grupu bērni.
20. aprīlī plkst. 20.00 Lieldienu koncerts. Plkst. 22.00 Balle kopā ar grupu” OTTO” Kubulu Kultūras namā.
Krišjāņu pagasts
20.aprīlī plkst.12.00 Lieldienu pasākums. Interesanti piedzīvojumi Lieldienu noskaņās. Visiem ģērbties
krāsaini-kā olām. Katram līdzi jāņem viena krāsota ola un labs garastāvoklis.
Lazdulejas pagasts
11.aprīlī plkst. 11:00 Lazdulejas pagasta Saietu namā radošā darbnīca “„Lieldienas gaidot”.
Tilžas pagasts
5.aprīlī plkst.19.00 Dramatisko kolektīvu saspēle „Dzīve kā teātris, teātris kā dzīve” Tilžas Kultūras
namā,ieejas maksa par ziedojumiem -1EUR. Plkst.22.00 balle kopā ar Kasparu Maku. Ieejas maksa EUR 1,50,
pēc plkst.23.00 – EUR 2,00.
Fotogrāfiju izstāde „Iepazīsim Latviju – Balttour 2014” skatāma Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma
centrā.
Tilžas Kultūras namā skatāma Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde „Notverts mirklis”
20. aprīlī Tilžas Kultūras namā Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā R. Blaumaņa komēdija ”Brīnuma
zālīte”.Plkst.21.00- Balle spēlēs ansamblis „Draugi”.
Vectilžas pagasts
20.aprīlī plkst.20.00 Koncerts „Rotā saule Lielu dienu” Vectilžas sporta un atpūtas centrā. Plkst.22.00
balle kopā ar grupu „Zaļā gaisma”.
Vīksnas pagasts
20.aprīlī plkst.18:00 Pavasara Saulgriežu Vīksnas pašdarbnieku koncerts un uzvedums „Priecīgas Lieldienas”. Plkst.21:00 Pavasara Saulgriežu balle ar grupu “Intriga“. Ieeja brīva.
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.
Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā:
Dženijas Berķes austo dvieļu izstāde
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri
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