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Dievkalpojumi:

Lieldienas – pavasara saulgrieži.
Pēc garās ziemas svinam dzīvības
atgriešanos,
Saules uzvaru pār tumsu.
Savukārt kristietības tradīcijās Lieldienas ir svētki, kas saistās ar Jēzus Kristus
sišanu krustā un augšāmcelšanos.
Pavasara lielākie svētki ar prieku gaidīti
ikvienā ģimenē gan godinot Kristus
augšāmcelšanos, gan ripinot olas un
ticot Lieldienu zaķim.

Šajā laikā veltīsim viens otram tikai labus un gaišus
vārdus, lai mūs silda ne tikai pavasara saules stari,
bet arī labestība un cilvēku smaidi!
Balvu novada Domes vārdā
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis

Ir jāņem viss labais un jāpriecājas par to
zvani un notiks jau pirmais Lieldienu dievkalpojums. Centrālais
dievkalpojums notiks, protams,
Lieldienās, svētdien plkst.10.00,
šoreiz kopā ar bērnu kristībām.

Lieldienas ir nozīmīgi svētki
ikvienam no mums, tas ir laiks,
kad iemantojam dvēseles mieru
un prieku par lielo Lieldienu
notikumu. Lieldienas ir svarīgi
kristiešu svētki, kuros tiek svinēta
Jēzus Kristus augšāmcelšanās. Ar
kādām sajūtām tiek gaidīti un ko
tie nozīmē kristīgajai baznīcai,
jautāju
Balvu
evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājam
Mārtiņam Vaickovskim.
- Tuvojas Lieldienas. Ko šie svētki
nozīmē kristīgajā pasaulē?
Lieldienu dziļākā jēga nav
meklējama pavasara svētkos, bet
Dieva lielajā nodomā – glābt un
pestīt šo pasauli, kas ir lielākais
Dieva darbs. Tas ir līdzīgi kā
ar mājas būvniecību. Saka, ka
vieglāk ir uzbūvēt jaunu māju,
nekā restaurēt jau esošu. Līdzīgi
tas ir arī ar cilvēkiem. Cilvēks
krita grēkā, nepaklausībā, bet
Dievs tik ļoti mīlēja cilvēci, ka
bija gatavs restaurēt, atjaunot jeb
pestīt cilvēku un sūtīt savu dēlu
Jēzu Kristu iet šo nāves ceļu, lai,
nevainīgs būdams, mirtu par
mums vainīgiem. Tādēļ Kristus
augšāmcelšanās svētkus sauc par
Lieldienām jeb Lielo dienu.
- Un ko šie svētki, klusais laiks,
nozīmē personīgi Jums?
Lieldienu laiks visiem, man

tai skaitā, ir īpašu iespēju laiks,
kurā mēs varam atjaunot savas
attiecības ar Dievu. Piekļūt tuvāk
Dievam, ļaut Viņam darboties ar
mums.
Šajā laikā paredzami daudzi
Dievkalpojumi. Jau no nedēļas
sākuma, kopš Pūpolsvētdienas,
līdz pat Lieldienām notiek dažādi
pasākumi.
Vakar
skatījāmies
filmu „Kristus ciešanas”, Zaļajā
ceturtdienā un Lielajā piektdienā
notiks dievkalpojumi. Savukārt
Klusās sestdienas naktī Balvu
draudzē dievkalpojums sāksies
plkst.23.30, klusībā, ārā pie ugunskura, bet plkst.24.00 sāks skanēt
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- Kā, jūsuprāt, iedzīvotāji uztver
Lieldienas?
Tiem cilvēkiem, kas nopietni uztver šīs garīgās lietas un
dzīvo līdzi Kristus dzīvei visa
gada garumā, šis ir īpašs laiks.
Tas ir iesācies ar Kristus ciešanu
jeb gavēņa laiku, kas fokusējas
šonedēļ, klusajā nedēļa. Tas
nenozīmē tik daudz ārēju
klusību, cik daudz vairāk atvērt
savu sirdi tai patiesībai, ko Dievs
mums dod. Ļoti daudzi cilvēki ir
saistīti ar ikdienas rūpēm – sējas
laiku, pavasara dārza darbiem
un citām materiālām interesēm.
Bet katram no mums ir arī garīgā
puse. Un, lai piedzīvotu patiesus
svētkus, nepieciešami kontrasti.
Ir vajadzīgs klusāks, pārdomu
un miera laiks, lai ar lielu prieku
varētu nosvinēt Lieldienas.
- Kādas Lieldienu tradīcijas tiek
ievērotas jūsu ģimenē?
Svētku rīts noteikti iesākas
ar
dievkalpojumu,
kopīgām
brokastīm. Protams, katrā ģimenē
Lieldienās ir šūpoles, īpaši tajās,
kurās aug bērni. Neatņemama
svētku sastāvdaļa ir olu krāsošana

Klusajā sestdienā. Tāpat arī
pavasara svinēšana, iespējams,
izdosies arī pirmais pikniks šogad.
Kristīgs cilvēks ir brīvs cilvēks,
viņš nav pakļauts māņticībai,
ierobežojumiem. Svētajos rakstos
ir teikts, ka viss ir atļauts, bet ne
viss Jums der. Ir jāņem labais un
par to jāpriecājas.
- Jūsu vēlējums novada
iedzīvotājiem!
Balvu novada un apkārtnes
novada iedzīvotājiem novēlu Dieva svētību pāri visam, veselību,
saticību un savstarpēju mīlestību.
Paldies!
Lauma Raciborska
Balvu evaņģēliski luteriskajā
baznīcā 10.maijā notiks pasākums
„Viesmīlība draudzē”.
No plkst.9.30 notiks reģistrēšanās, plkst.10.00 pasākuma
atklāšana. Turpinājumā Liepājas
diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers,
Misijas „Luterāņu Stunda” direktors Artis Puriņš un citi runās
par atvērtas baznīcas koncepciju, baznīcu Latvijā un Eiropā,
viesmīlīgu draudzi un citām
tēmām.
Vairāk informācijas http://
www.balvubaznica.lv/
Visi laipni aicināti!

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos: 17.aprīlī – Lielā
Ceturtdiena, Kristus pēdējo
Vakariņu atceres dievkalpojums
plkst.18.00; 18.aprīlī – Lielā Piektdiena, Kristus ciešanu un nāves
piemiņas dievkalpojums plkst.
18.00; 19.aprīlī - Lielā Sestdiena,
Svinīgs vigīlijas dievkalpojums
plkst.18.00; 20.aprīlī – Lieldienas,
Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums plkst.8.00; 21.aprīlī
– II Lieldienas, dievkalpojums
plkst.8.00 un 11.00;
Balvu pansionātā: 20.aprīlī
Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums plkst. 11.00;
Bēržos: 17.aprīlī - Lielās
nedēļas ceturtdiena, dievkalpojums plkst. 18.00; 18.aprīlī
- Lielā Piektdiena, dievkalpojums plkst.9.30; 19.aprīlī - Kunga
Augšāmcelšanās
svētku
vigīlija (uguns, ūdens un Lieldienu
maltītes
svētīšana)
plkst.18.00; 20.aprīlī – Kunga
Augšāmcelšanās diena (Lieldienu
maltītes
svētīšana)
plkst.9.00;
Krišjāņos: 18.aprīlī - Lielā
Piektdiena,
dievkalpojums
plkst. 15.00; 19.aprīlī - Kunga
Augšāmcelšanās
svētku
vigīlija (uguns, ūdens un Lieldienu
maltītes
svētīšana)
plkst. 15.00; 20.aprīlī – Kunga
Augšāmcelšanās diena (Lieldienu
maltītes
svētīšana)
plkst.16.00.
Tilžā: 17.aprīlī - Zaļā Ceturtdiena, dievkalpojums plkst.
19.00; 18.aprīlī - Lielā Piektdiena, dievkalpojums plkst.
19.00; 19.aprīlī - uguns, ūdens
un Lieldienu maltītes svētīšana
plkst.7.00; 20.aprīlī – Lieldienas, dievkalpojums plkst. 7.00;
21.aprīlī – Otrajās Lieldienās
dievkalpojums plkst. 12.00;
EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKAJĀS
DRAUDZĒS
Balvos: - 17.aprīlī - Zaļās
Ceturtdienas
dievkalpojums
plkst. 18.00; 18. aprīlī - Lielās
Piektdienas
dievkalpojums
plkst. 10.00; 19.aprīlī - Kristus Augšāmcelšanās svētku
sagaidīšanas
dievkalpojums
plkst. 23.30; 20.aprīlī - Lieldienu
dievkalpojums plkst.10.00;
Tilžā: - 17.aprīlī - Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums plkst.
14.00; 20.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums plkst. 13.00;
PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Tilžā –17.aprīlī dievkalpojums
plkst. 10.00; 20.aprīlī – Lieldienas, dievkalpojums plkst.12.00.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Notikumi Ukrainā savirmojuši ikviena prātu gan pasaulē, gan Eiropā,
gan arī pie mums Latvijā. Pēdējā laikā valsts drošības jautājums izvirzās
pirmajā vietā. Šajā sakarā vēlos izteikt pārdomas par kādu būtisku
jautājumu, kas ir ievirzījies nepareizā gultnē. Runa ir par nekustamo
īpašumu – zemes un mežu, pāriešanu dažādu firmu rokās, kuru faktiskie
īpašnieki ir citu valstu pilsoņi.
Lai gan oficiāli nekustamā īpašuma tirgus ES valstu pilsoņiem tiks
atvērts tikai 2015.gadā, tomēr reāli Latvijā jau tagad daudzu zemes gabalu un mežu reālie īpašnieki ir zviedri, dāņi, norvēģi u.c.
Visvairāk satrauc situācija mūsu valsts austrumu robežā, kas ir arī
Eiropas Savienības ārējā robeža. Nav noslēpums, ka šajā teritorijā –
gan pierobežas zonā, kas ir teritorija 30 km attālumā no robežas, gan
arī pierobežas joslā, kas ir teritorija 2 km attālumā no robežas, atrodas
daudzi īpašumi, kas nepieder Latvijas pilsoņiem. Zināms, ka pierobežas
joslā ir stingri uzturēšanās noteikumi. Personas šajā teritorijā var atrasties
tikai konkrētos gadījumos. Viens no tiem ir atrašanās savā nekustamajā
īpašumā – uz sava zemes vai meža gabala. Tas nozīmē, ka arī jebkuram
ārvalstniekam, ja viņam pieder īpašums, ir tiesības tur atrasties.
Pārdoto zemes gabalu skaits pierobežā arvien pieaug. Pēc
neoficiālas informācijas Ludzas pusē jau gandrīz 30% mežu un zemes
pieder tieši ārvalstniekiem. Rodas jautājums – Vai tas neapdraud mūsu
valsts politisko un ekonomisko drošību?
Mēs nevaram izslēgt iespēju, ka iegādātie īpašumi tiek pārdoti tālāk
citām juridiskām vai fiziskām personām, un gala rezultātā šīs pierobežas
zemes nonāk, piemēram, Latvijai naidīgu personu rokās. Līdz ar to rodas jautājums, vai nevar izveidoties Krimai līdzīga situācija?
Manuprāt, valdībai un Saeimai būtu nekavējoties jārisina jautājums
par teritoriālo drošību, īpaši mūsu valsts austrumu pierobežā. Risinājums
varētu būt sekojošs: Valstij būtu jānacionalizē visi nekustamie īpašumi,
kas tieši vai pastarpināti pieder citu valstu juridiskām personām vai
pilsoņiem visā 30 km pierobežas zonā. Īpašumiem būtu jāpieder
vienīgi Latvijas Republikas pilsoņiem, valstij vai pašvaldībai. To izdarīt
nebūtu grūti, pieņemot attiecīgus likumus un normatīvos aktus un
atgriežot ieguldītos līdzekļus firmām un personām saskaņā ar iepriekš
noslēgtajiem pirkuma līgumiem pie notāra, ņemot vērā inflācijas koeficientu. Tas valstij izmaksātu vien dažus miljonus eiro, tomēr šajā
nenoteiktības un nedrošības situācijā valsts nostiprinātu drošību vismaz
austrumu pierobežā. Šis ir viens no iespējamajiem risinājumiem valsts
drošības stiprināšanai.
Gribētu aicināt ikvienu domāt par drošības pasākumiem mūsu valstī
un izteikt savus priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām.

Mainīta Balvu slimnīcas juridiskā adrese
Ar
Uzņēmumu
reģistra
lēmumu no šī gada 17.marta ir
mainīta SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” juridiskā
adrese uz: Vidzemes iela 2, Balvi,

LV-4501.
Biroja adrese korespondences
nosūtīšanai paliek Upes iela 1,
Gulbene, LV-4401.

Balvu novada pārstāvji gūst pieredzi, kā
siltumu nodrošina Tukuma novadā
Šī gada 11.aprīlī pieredzes
apmaiņas braucienā uz Tukumu devās Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs, A/S „Balvu
Enerģija” valdes priekšsēdētājs
Aivars Zāģeris un A/S „Balvu
Enerģija” tehniskais direktors
Sandris Salajevs, lai tiktos ar Tukuma novada Domes vadību,
SIA „Tukuma siltums” un Tukuma
koģenerācijas stacijas pārstāvjiem
un padalītos pieredzē, kā
siltumapgāde un ražošana notiek
šajā pilsētā.
Tukumā siltumu ražo divi
uzņēmumi – SIA „Tukuma siltums”
un koģenerācijas stacija, kuru
ražotais siltums nonāk vienā trasē.
Lai arī Tukuma pilsēta ir lielāka par
Balviem, tomēr ražošanas jaudas
ir līdzīgas. Trīs megavatu siltuma
jaudu saražo koģenerācijas stacija, pārējo atlikušo, atkarībā no
vajadzības, pašvaldībai piederošā
katlu māja. Salīdzinājumam -

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs Balvos ir 51 EUR/MWh,
bet Tukumā - 61 EUR/MWh.
Daudzas lietas ir automatizētas, katra apkures katla
informācija ir redzama datorā.
Notiek regulārs monitorings pa
katru māju, un visi var sekot līdzi
siltuma atdeves procesiem katrā
mājā.
Pašlaik
Tukumā
notiek
koģenerācijas stacijas 2.kārtas
būvniecība, kas nozīmēs papildus
siltuma ražošanas jaudas.
Tukuma pilsētas vadība un
iedzīvotāji ir ļoti apmierināti ar
pašreizējo kārtību, jo siltuma
ražošana un nogādāšana pie
iedzīvotājiem
ir
ekonomiski
izdevīga.
Ņemot vērā to, ka Balvu
pilsētā nav koģenerācijas stacijas,
tad ir jādomā un jārada iespējas,
kā uzlabot un modernizēt darbu, lai apkures cenas Balvos
nepaaugstinātos.

27.marta
Domes sēde
Ceturtdien, 10.aprīlī, notika
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 12 deputāti – Andris
Kazinovskis, Egons Salmanis,
Normunds Dimitrijevs, Aigars
Pušpurs, Juris Boldāns, Aivars
Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Sarmīte
Cunska, Valdis Zeltkalns, Dmitrijs
Usins, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs. Sēdes laikā tika izskatīts
kopumā 41 jautājums.
Sociālie jautājumi
Balvu novada Domes sēdē
deputāti nobalsoja par divu personu ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
Par Domes Atzinības raksta
piešķiršanu
Sakarā ar to, ka 26.aprīlī Balvu
Mūzikas skola atzīmē 55 gadu jubileju, par nozīmīgo ieguldījumu
bērnu muzikālajā izglītošanā, Balvu novada kultūrvides veidošanā
un sakarā ar Balvu Mūzikas skolas 55 gadu jubileju tika nolemts
piešķirt Balvu novada Domes
Atzinības rakstu ĢIRTAM RIPAM, VIKTORAM BORMANIM,
IRĒNAI ŠŅITKINAI, INTAI SLEŽAI.
Savukārt Balvu novada Domes
Pateicības raksts tiks piešķirts
RITAI KOKOREVIČAI, RITAI SALMANEI, EVIJAI SEŅKOVAI UN
LINDAI VĪTOLAI.
Nekustamais īpašums
Nekustamajiem īpašumiem
Bērzpils un Bērzkalnes pagastos
tika piešķirtas adreses attiecīgi
„Līcītis” un „Viktori 1”, zemes gabals Bērzpils pagastā tika ieskaitīts
rezerves zemes fondā. Savukārt
īpašumi Balvu, Kubulu, Tilžas
un Krišjāņu pagastos tika nodoti
atsavināšanai. No Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajām zemēm
tika izslēgtas vairākas zemes
vienības.
Ņemot vērā to, ka sūkņu
stacija Bērzkalnes pagastā apkalpo četras individuālās mājas,
saieta namu un divpadsmit
dzīvokļu māju, deputāti nobalsoja
par nekustamā īpašuma „Alejas 1” Bērzkalnes pagastā iegādi
no uzņēmuma SIA „Trustimex”.
Īpašums sastāv no zemes gabala
0.05 ha platībā un sūkņu stacijas
ar artēzisko aku.
Vairākām zemes vienībām
Kubulu pagastā tika noteikts
zemes lietošanas mērķis, bet no
divām personām tiks piedzīts
nekustamā īpašuma nodokļa
parāds. Deputāti nolēma atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
par 10%, atklātā mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu Baznīcas ielā
18A, Balvos, Balvu novadā, kas
sastāv no zemes gabala – starpgabala 0.0953 ha platībā.
Deputāti
atbalstīja
lēmumprojektu par dzīvojamās
mājas Meža ielā 1, Bērzkalnē
uzņemšanu
Balvu
novada
pašvaldības bilancē. Īpašums
atrodas
uz
Balvu
novada
pašvaldībai piekrītošas zemes
vienības.
Bērzpils
pagasta
iedzīvotājs tika pilnvarots veikt
kadastrālo uzmērīšanu un saņemt
šīs ēkas kadastrālās uzmērīšanas

lietu. Pēc dzīvojamās mājas
kadastrālās uzmērīšanas lietas
saņemšanas Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija sagatavos izziņu par dzīvojamās mājas
sadalīšanu dzīvokļu īpašumos.
Savukārt pēc nekustamā īpašuma
reģistrēšanas zemesgrāmatā uz
Balvu novada pašvaldības vārda,
zeme tiks nodota īpašumā bez
atlīdzības dzīvojamās mājas Meža
iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, dzīvokļu
īpašniekiem vai viņu mantiniekiem.
Nolietojuma dēļ deputāti
ļāva norakstīt Balvu novada
pašvaldības aģentūras “SAN-TEX”
piederošo kravas autoceltni ZIL
113 GJ KS 3575 A.
Par maksas pakalpojumu
cenrādi
Deputāti apstiprināja sagatavoto
Bērzpils
pagasta
pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi. Cenrādī noteikts,
ka maksa par dzeramā ūdens
piegādi (ar skaitītāju) ir 0.88EUR
un kanalizācijas notekūdeņu
savākšana un attīrīšana maksa (ar
skaitītāju) ir 0,62 EUR.
Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektu
konkursā
Domes sēdē tika nolemts
nodrošināt
līdzfinansējumu
EUR 1 717.50 apmērā ELFLA 4.ass
jeb LEADER pieejas Pasākumā
413
atbalstītajam
projektam
„Infrastruktūras
labiekārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai Tilžas
pagastā”. Projekta ietvaros Tilžas
pagasta centrā jau maija sākumā
tiks uzstādīta tirgus nojume.
Pašvaldības līdzfinansējums
EUR
37
852.80
apmērā
proporcionāli
pašvaldības
dzīvokļu platībai tiks nodrošināts
darbības
programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.4.1.
aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi”
devītās
atlases
kārtas projekta „Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Teātra ielā
4,
Balvi
energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai.
Deputāti atbalstīja biedrības
„Balvu Teātris” projekta iesniegumu „Ezera sonāte” un nolēma
nodrošināt finansējumu no Balvu
novada pašvaldības 2014.gadam
pamatbudžeta līdzekļiem EUR
4681,42.
Atbalstīts tika arī biedrības
„Kubulu pagasta ģimeņu biedrība”
projekta iesniegums „Politiski
represēto piemiņas saglabāšana”.
No Balvu novada pašvaldības 2014.
gada pamatbudžeta līdzekļiem
paredzēts līdzfinansējums EUR
3934,73 apmērā.
Sēdē
tika
atbalstīts
lēmumprojekts par piedalīšanos
Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot
neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem” ar projektu
„Kustība. Deja. Ritms.”.
Deputāti atbalstīja arī dalību
projektu konkursā ELFLA 4.ass jeb
LEADER pieejas Pasākumā 413,
izstrādājot projekta iesniegumu

„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanas teritorijā”. Projekta atbalsta gadījumā, tiks nodrošināts
līdzfinansējums
EUR
124,96
apmērā, lai iegādātos iekārtas,
tehniku, aprīkojumu, informācijas
tehnoloģijas,
programmas
un citu aprīkojumu ikmēneša
Lauku labuma tirdziņa darbības
nodrošināšanai Balvos, uzlabojot
un dažādojot dzīves kvalitāti novada vietējiem iedzīvotājiem.
Par Balvu novada pašvaldības
noteikumu pieņemšanu
Sēdes
laikā
deputāti
apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības noteikumus „Par
izīrētāju un īrnieku pienākumiem
dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā”
un
pieņēma
grozījumus
saistošajos
noteikumos
„Par
ēku numerācijas zīmju un ielu
(laukumu) nosaukumu norāžu
izvietošanu Balvu novadā””.
Par grozījumiem nolikumā
Tika nolemts papildināt Balvu
novada Tilžas pagasta pārvaldes
nolikumu, Tilžas kultūrvēstures
izpētes un tūrisma centru nosakot kā atsevišķu pagasta
struktūrvienību.
Par izmaksu precizēšanu
Tika nolemts precizēt „Balvu
novada attīstības programmas
2011.–2017.gadam” Investīciju programmas 2014.-2017.gadam projekta Nr.129 „Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija - Brīvības ielas posma
rekonstrukcija no Balvu pilsētas
administratīvās
robežas
līdz
Šķērsielai pie parka” indikatīvās
izmaksas - EUR 3 699 467.
Par amatu savienošanu
Deputāti ļāva Rudītei Krūmiņai
savienot Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatu ar biedrības
„Latvijas Bāriņtiesas darbinieku
asociācijas”
Ētikas
komisijas
priekšsēdētāja amatu.
Par nolikumu apstiprināšanu
Domes sēdē tika apstiprināts
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nolikums,
kurš stāsies spēkā ar šī gada 1.augustu, un Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa nolikums.
Sēdes noslēgumā deputāti tika
iepazīstināti ar informāciju par SIA
„Balvu autotransports” un AS „Balvu enerģija” darbību 2013.gadā
un kapitālsabiedrības plānotajām
aktivitātēm 2014.gadā.
Ar pilnu Domes sēdes lēmumu
tekstu var iepazīties www.balvi.lv,
sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.

Peldbaseina darba laiks
Lieldienu brīvdienās
18.aprīlis - Lielā Piektdiena slēgts
19.aprīlis - 09:00 - 22:00
20.aprīlis - Pirmās Lieldienas 09:00 - 22:00
21.aprīlis - Otrās Lieldienas slēgts
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Kolēģi no Igaunijas gūst pieredzi Balvu novada pašvaldībā
10.aprīlī
Balvu
novada
pašvaldībā viesojās pārstāvji no
Igaunijas pilsētas Pōlvas. Pilsētas
mērs Georg Pelisaar, mēra vietnieks Martti Rõigas, Attīstības
daļas vadītāja Mari-Riina Terna,
Izglītības daļas vadītājs Aivo
Roonurm un Būvvaldes vadītāja
Tiivi Parts tikās ar Balvu novada
Domes
priekšsēdētāju
un attiecīgajiem Balvu novada
pašvaldības speciālistiem.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis kopā ar Pōlvas pilsētas mēru
Georgu
Pelisaaru
apsekoja

vairākus objektus Balvu novadā,
dalījās pieredzē un pārrunāja
turpmākās sadarbības iespējas.
Savukārt
Balvu
novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Nora
Apīne iepazīstināja ar izglītības
sistēmu novadā un parādīja Balvu
pamatskolas, Balvu baseina, kā
arī Pirmsskolas izglītības iestādes
„Sienāzītis” darbu.
Finanšu un attīstības nodaļas
speciālisti kolēģiem no Igaunijas pastāstīja par finanšu sistēmu
un budžeta veidošanu Balvu
novada pašvaldībā un viesojās

Ziemeļlatgales biznesa centrā, kā
arī AS „Balvu maiznieks”.
Renovētos objektus Balvu
pilsētā pārstāvjiem no Igaunijas parādīja Būvvaldes vadītāja
Žanete Mārtuža. Tika izrādīta interese arī par būvdarbiem Brīvības
ielā un Balvu Valsts ģimnāzijā.
Igaunijas kolēģi atzina, ka Balvos, kā arī visā Latvijā, notiek aktīvi
ceļu un objektu rekonstrukcijas
darbi. Tikšanās laikā tika secināts,
ka pašvaldībām ir daudz kas
kopējs, bet ir arī lietas, no kurām
ir vērts mācīties.

Sveicam Balvu Mūzikas skolas vadību, pedagogu, tehnisko darbinieku, skolēnu un
vecāku saimi skolas 55 gadu jubilejā!
Ar skaistu koncertu 16.aprīlī
plkst.17.00 Balvu Mūzikas skolā un
noslēguma pasākumu Balvu muižā
26.aprīlī plkst.17.00 Balvu Mūzikas
skola atzīmēs pastāvēšanas 55.gadadienu.
Balvu Mūzikas skola dibināta
1959.gadā, kad 25 audzēkņi uzsāka
pirmo mācību gadu klavieru,
akordeona un pūšaminstrumentu
klasēs Balvu Kultūras namā. Tolaik
skolā bija tikai divi skolotāji: pianiste Ērika Barkāne un trompetists
Staņislavs Kravalis, bet akordeona
apmācību un solfedžo uzņēmās
pats direktors Ilmārs Sležis.
No 1997.gada Balvu Mūzikas

skolu vada Egons Salmanis, kurš
skolā strādā jau 30 gadus. Egons ir
ne tikai lielisks skolotājs un skolas
vadītājs, bet arī neatkārtojams Tautas pūtēju orķestra „Balvi” vadītājs.
Kopā ar kolektīvu sasniegti augsti
rezultāti gan Latvijas mērogā, gan
pasaulē.
Šobrīd skolā klavierspēli,
vijoļspēli, akordeona, klarnetes,
saksofona, trompetes, eifonijas,
trombona, tubas vai sitaminstrumentu spēli apgūst kopā 228
audzēkņi, ar kuriem strādā 21
profesionāls pedagogs.
Balvu
Mūzikas
skolas
audzēkņi, ansambļi un orķestris

regulāri sniedz dažādus koncertus gan Balvu novada svētkos, gan
dažādos festivālos un labdarības
pasākumos.
Ikviens
Balvu
novada
iedzīvotājs var lepoties ar daudzajiem Mūzikas skolas audzēkņu
sasniegumiem un iegūtajām
augstajām
vietām
koncertos
un skatēs. Balvu Mūzikas skola ir pierādījusi, ka ir viena no
labākajām Latvijā.
Lai Balvu Mūzikas skolai
skanīgi un panākumiem bagāti
turpmākie gadi!

26.aprīlis - Lielā Talka!

26.aprīlī kārtējo gadu notiek
Lielā Talka. Šajā dienā ikviens
novada iedzīvotājs tiek aicināts
padomāt par apkārtējo vidi, kurā
mēs dzīvojam, un piedalīties
Lielajā Talkā, uzkopjot savu pagalmu un palīdzot radīt pievilcīgu
savu pagastu un novadu. Kopā
mēs varam padarīt apkārtējo vidi
sakoptu un pievilcīgu gan sev, gan
iebraucējiem!
Tīra vide sākas ar Tevi pašu.
Pirms nomet zemē atkritumus,
padomā vai Talkas dienā Tev
pašam tos nevajadzēs pacelt.

Ikdienā jārūpējas par to, lai apkārt
būtu sakopts un nepiesārņots, tad
arī Lielajā Talkā būtu mazāk darba.
Ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāja iniciatīvu, Lielās
Talkas laikā šogad tiks sakopti
Ebreju senkapi, kuri atrodas aiz
Balvu pilsētas robežas zīmes,
netālu no Salmaņu kapiem. Līdz
talkas dienai PA „San-tex” veiks
labiekārtošanas darbus – ierīkos
celiņu līdz kapsētai, uzstādīs
norādi. Savukārt 26.aprīlī talkotāji
savedīs kārtībā kapu vietu.
Tiekamies 26.aprīlī 9.00 no
rīta Balvu pilsētas parkā vai sava
pagasta centrā! Lielās talkas organizatori būs parūpējušies par
maisu nodrošināšanu, kuri būs
pieejami talkošanas vietā. Šogad
tie būs sarkanā krāsā. Pārējie darba
rīki un aprīkojums jāņem līdzi. Pēc
labi padarīta darba ap plkst.13.00
Balvu pilsētas parkā visus sagaidīs

tradicionālā talkas zupa.
Talkošanas vietas Balvu pilsētā:
•
Garāžu teritorijas;
•
J.Logina iela, Ezera iela
un Jaunatnes parks līdz ezeram;
•
Stacijas iela, Vidzemes
iela līdz pilsētas robežai, līdz
poliklīnikai un Krasta iela līdz
pilsētas robežai;
•
Pludmale pie Vahtanga
un līdz tiltam;
•
Lāča dārzs;
•
Muižas teritorija un
pārējā platība līdz ezeram;
•
Ebreju senkapi;
•
Teritorija Bērzpils ielā
46A;
•
Parks un ezermala līdz
Balvu Sporta skolai;
•
Jauniešu parks un ezermala;
•
Partizānu
iela
un
piegulošā teritorija līdz tiltam;
•
Teritorija
aiz
Balvu

Kultūras un atpūtas centra;
•
Daugavpils, Brīvības ielas posms līdz pilsētas robežai;
•
Teritorija Celmenē pie
slūžām;
•
Balvu Sporta skolas teritorija;
•
Atpūtas vietas vecajā
parkā;
•
Tehnikas iela, Liepu ielas
gals un teritorija pie Začu kapiem.
Talkošanas vietas pagastu
pārvaldēs.
1.
Balvu pagasts – Valsts
nozīmes
kultūras pieminekļa
„Pilskalns” sakopšana.
2.
Bērzkalnes
pagasts
– Rubeņu centra, ceļmalu no
Lazdulejas pagasta robežas līdz
Bērzkalnes
pagasta
centram
sakopšana.
3.
Bērzpils pagasts –Bēržu
kapsētas apkārtnes sakopšana.
4.
Briežuciema
pagasts

– pagasta centra un teritorijas
pie pagasta pārvaldes ēkas, pie
iestādēm, ceļmalu sakopšana un
eglīšu stādīšana pie skolas sporta
laukuma.
5.
Krišjāņu pagasts – pagasta centrs, ceļmalu un teritorijas
sakopšana pie kapsētām.
6.
Kubulu pagasts – pie pagasta pārvaldes ēkas, ceļmalas.
7.
Lazdulejas pagasts – pie
pagasta centrs, ceļmalas.
8.
Tilžas pagasts – ceļmalu
sakopšana, Tilžas pagasta centrā,
pie iestādēm.
9.
Vectilžas pagasts –pagasta teritorijā esošo ceļu malu
sakopšana, ezermala,
10. Vīksnas
pagasts
–
ceļmalu sakopšana, pie pagasta
pārvaldes
ēkas
apstādījumu
nomaiņa, Vīksnas pagasta centra,
rotaļu laukuma un teritoriju pie
skolas un bērnudārza sakopšana.

Latvijas - Krievijas - Igaunijas - Baltkrievijas valstu “Satiec savu meistaru” darbnīcas
pierobežas reģionu uzņēmēju 5. partneriāts
Briežuciemā
Šī gada 10.aprīlī Pleskavas
pilsētas Ledus hallē notika Krievijas - Latvijas - Igaunijas - Baltkrievijas valstu pierobežas reģionu
uzņēmēju 5. Partneriāts.
Partneriāta organizatori Pleskavas apgabala Tirdzniecībasrūpniecības
palāta,
Pleskavas apgabala garantiju un
uzņēmējdarbības attīstības fonds,
Eiroreģions Pleskava- Livonija
bija parūpējušies, lai četru valstu
uzņēmēji varētu lietderīgi izmantot savu laiku, dibinot jaunus kontaktus, domājot par sava biznesa
attīstību.
Pasākumu atklāja kolorīts
un uzmundrinošs etnogrāfiskās
kopas „Veretje” sniegums, daudzu uzaicināto goda viesu uz-

runas. Pasākuma gaitā notika
150 individuālās tikšanās starp
uzņēmējiem, kur aktīvi piedalījās
arī uzņēmēji un administrācijas
pārstāvji no Viļakas un Balvu
novadiem: SIA „DOLO”, Z/S
„KOTIŅI”, Žīguru MRS, SIA

”Eco Fabrika”, ELIER, Balvu novada
pašvaldības
aģentūra
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”.
Pasākumā valdīja lietišķa gaisotne,
neizpalika jauki uzmundrinājumi
un labs garastāvoklis.

4. aprīlī pie Briežuciema
amatu pratējiem - Jāņa Kaša un
Laimas Ločmeles, pulcējās vairāk
nekā 20 interesenti, lai piedalītos
akcijas “Satiec savu meistaru” ietvaros rīkotajās meistardarbnīcās
– alus brūvēšanā un piespraužu
veidošanā.
Alus
darīšanas
meistardarbnīcu ''Dzintaru"' mājās pie
Jāņa Kaša apmeklēja gan vietējie
iedzīvotāji, gan Nacionālā teātra
aktieri, kuri vēroja alus darīšanas
procesu, to filmēja, lai materiālu
izmantotu
jaunās
izrādes
iestudēšanā.
Meistardarbnīcas
apmeklētājus sagaidīja saimnieks
Jānis un meita Eva, tērpušies tautu
tērpos. Eva klātesošos priecēja ar

latgaliešu melodijām, spēlējot
vijoli.
Piespraužu
gatavošanas
meistardarbnīcu
bibliotēkā
vadīja Laima Ločmele. Tajā no
dažādiem materiāliem - auduma, papīra, filca, pērlītēm tika
izgatavotas piespraudes, puķes,
par pamatu ņemot seno papīra
puķu izgatavošanas tradīciju,
kad saskaņā ar katoļu senajām
tradīcijām ar papīra puķēm tika
rotātas svētbildes.
Šī gada 16.aprīlī plkst.17.30
Balvu muižā, Brīvības iela 47,
notiks BDB „Ezermala 1” biedru
kopsapulce.
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Ar lielisku koncertu skatītājus priecē Gruzijas mūziķi
Pavasarīgā 10.aprīļa ceturtdienā Balvu Mūzikas skolā
brīnišķīgu koncertu klātesošajiem
sniedza Gruzijas Bruņoto spēku
Centrālā orķestra metāla pūšaminstrumentu kvinteta koncerts.

Orķestris izpildīja gruzīnu,
latviešu un citu valstu komponistu oriģinālmūziku un pārlikumus metāla pūšaminstrumentu
kvintetam.

Noslēgusies deju skate jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīviem
12.aprīļa rītā Balvu Kultūras un
atpūtas centrā skanēja mūzika,
valdīja satraukums, un dažāda
vecuma ļaudis tautu tērpos
piepildīja atpūtas centra telpas,
jo uz jauniešu, vidējās paaudzes
un senioru deju kolektīvu skati sabrauca dejotāji no Balvu, Rugāju,
Viļakas novadiem.
Skatē piedalījās 12 deju
kolektīvi. Priecēja, ka kolektīvu
skaits papildinājies - Balvu novada
Kubulu pagasta Kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs,
vadītāja Zita Kravale, un Balvu
novada Bērzpils pagasta jauniešu
deju kolektīvs, vadītāja Iveta
Tiltiņa.

Katrs kolektīvs dejoja divas dejas. Pirmo reizi kolektīvu sniegumu vērtēja skaitliski liela žūrijas
komisija 9 cilvēku sastāvā. Tie
bija deju kolektīvu vadītāji, kuri
vērtēja visu, izņemot savus vadītos
kolektīvus. Tā bija laba pieredze katram vadītājam, jo varēja
salīdzināt, saskatīt labos piemērus
un izvērtēt savus trūkumus.
Skates rezultāti ir ļoti labi:
•
I pakāpe - Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta Kultūras centra
„Rekova” jauniešu deju kolektīvs
„Bitīt matos”, vadītāja D.Astreiko;
Balvu novada Vectilžas pagasta
jauniešu deju kolektīvs, vadītāja
K.Jermacāne; Viļakas pilsētas

Kultūras nama deju kopa „Dēka”,
vadītāja A. Jevstigņejeva, Balvu
novada Kubulu pagasta Kultūras
nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs, vadītāja Zita Kravale;
Balvu Kultūras un atpūtas centra
vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Nebēda”, vadītājs A.Veismanis;
Balvu
novada
Briežuciema
pagasta Tautas nama vidējās
paaudzes deju kopa „Pāris”,
vadītāja S.Pakalnīte; Rugāju novada vidējās paaudzes deju kopa
„Rugāji”, vadītāja L.Bukša; Rugāju
novada senioru deju kolektīvs
„Ezerrieksts”, vadītāja I.Sleža;
Balvu Kultūras un atpūtas centra
senioru deju kopa „Luste” vadītāja
I.Sleža;
•
II pakāpe - Balvu novada
Bērzpils pagasta jauniešu deju
kolektīvs, vadītāja Iveta Tiltiņa;
Balvu novada Vīksnas pagasta
deju kopa „Piesitiens”, vadītāja
G.Grāmatiņa;
•
III pakāpe - Balvu novada
Tilžas Kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs, vadītāja V.Kirsanova;
Paldies kolektīvu vadītājiem
par darbu, dejotājiem par raito dejas soli un uz tikšanos
starptautiskajā
deju
festivālā
„Eima, eima”!
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Balvu Mākslas skola izsludina Tilžas vidusskolas skolnieces iegūst 2.vietu
pieteikšanos 1.klasē
Biznesa spēļu finālsacensībās
Bērni vecumā no 8 gadu vecuma aicināti pieteikties Balvu
Mākslas skolas 1.klasē 2014./2015.
mācību gadam.
Pieteikuma iesniegumus elektroniski var aizpildīt www.balvi.
lv, sadaļā /izglītība/Balvu Mākslas
skola/ vai iesniegt personīgi Balvu Mākslas skolā līdz 2014.gada
19.maijam.
Balvu Mākslas skolā Skolas audzēkņi apgūst licencētu

profesionālās ievirzes izglītības
programmu „Vizuāli plastiskā
māksla”.
No 10 gadu vecuma – 5
apmācības gadi;
No 8 gadu vecuma -7
apmācības gadi.
Par pieteikšanos un mācību
norisi sīkāk skatīt Balvu pilsētas
mājas lapā www.balvi.lv, sadaļā
/izglītība/Balvu Mākslas skola/.
Tālrunis informācijai 64521658.

Projekta „Esi līderis” ietvaros
katrā novadā tika rīkotas Biznesa
spēles. Latgales reģionā Tilžas
vidusskolas skolnieces - Aiga
Dzene, Ruta Berķe un Laine Logina ieguva 3.vietu, kas deva iespēju
piedalīties finālsacensībās Rīgā.

Finālsacensības notika 4.aprīlī
„Nordea” bankas galvenajā ēkā,
kur par galveno balvu cīnījās visu
reģionu pirmo trīs vietu ieguvēji.
Tā kā finālsacensības norisinājās
bankā, arī spēļu uzdevumi bija
saistīti ar naudas noguldījumiem.

Uzdevumi nebija viegli, bet Tilžas
vidusskolas meitenes ar tiem veiksmīgi tika galā un ieguva 2.vietu.
Spēļu laikā tika gūtas patiesas
emocijas un liela pieredze, ko
skolnieces augstu novērtē!

Ciemojas brīvprātīgā jauniete no Gruzijas

Balvu Mūzikas skolas audzēkņi
piedalās konkursos
2.aprīlī Rēzeknē, Latgales
vēstniecībā „Gors”, notika Jauno
vokālistu konkurss “Skaņais bolss”.
Konkursā veiksmīgi piedalījās
arī divas Balvu Mūzikas skolas audzēknes. Vidējā vecuma
grupā II vietu ieguva 4.klavieru
klases audzēkne Elīza Salmane
pedagoģe Linda Vītola, koncertmeistare Egita Salmane. Jaunākajā
grupā II vietu ieguva 3.vijoles
klases audzēkne - Sonora Logina
pedagoģe Linda Vītola, koncertmeistars Ģirts Ripa.
Savukārt 4.aprīlī Balvu Mūzikas

skolā notika IX Latgales jauno pianistu konkurss.
Jaunākajā grupā Diplomu
ieguva Mārtiņs Lāpāns, skolotāja
Lija Ivanova, Sabīne Kupča,
pedagoģe Evija Seņkova, Brigita
Zelča, skolotāja Egita Salmane.
Vidējā grupā III vietu izcīnīja Arina Aleksandrova skolotāja Egita
Salmane. Vecākajā grupā III vietu
izcīnīja Dāvis Lāpāns, pedagoģe
Jeļena Agafonova un Diplomanda
gods Gunai Apšai, skolotāja Jevgenija Strazda.

Mūsdienu
deju
radošais
konkurss – festivāls „Move it,
move it”
Lai
popularizētu
jaunu
mūsdienīgu deju stilu attīstību un
sekmētu mūsdienu deju kolektīvu
radošo darbību Balvu Bērnu
un jauniešu centrs sadarbībā ar
Balvu Kultūras un atpūtas centru
izsludinājusi konkursu-festivālu
„Move it, move it”.
Festivāls notiks šī gada 26.
aprīlī plkst. 14.00 Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
Latvijas un Balvu novada
izglītības un kultūras iestāžu
audzēkņi un neatkarīgo studiju
mūsdienu deju grupu dalībnieki,
nepārsniedzot 25 gadu vecumu

konkursam var pieteikties un
iesniegt anketas līdz 22.aprīlim
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
vai rakstot uz e-pastu: didonn@
inbox.lv, sīkāka informācija - Dita
Nipere m.t.29284927. Dalības
maksa no katra kolektīva – EUR
15,00.
Konkursa
dalībnieki
tiks
vērtēti un apbalvoti katrā vecuma
grupā atsevišķi. 1.,2., un 3. vietu
ieguvēji saņems kausus, diplomus un sponsoru balvas, pārējie
dalībnieki- pateicības un sponsoru balvas.

Šķiet, nekā īpaša, bet satraukumu sevī sajuta gan NVO
„Kalmārs” jaunieši, gan arī tulki
un gidi - Roberts Pavlovskis un
Juris Kašs, kad saulainajā 4. aprīļa
rītā Balvu sabiedriskajā autoostā
nācās sagaidīt ciemiņu - Eiropas brīvprātīgo jaunieti Žannu
Odiašvili (Zhana Odiashvili) no
Gruzijas.
Nu jau laiku kā Žanna ir kluba „Māja”, saukta arī par Hausu,
brīvprātīgā jauniete. Klubs „Māja”
ir vienīgā jaunatnes sabiedriskā
organizācija Latvijā, kas informē
un izglīto jauniešus par Eiropas Savienību. Tās mērķis ir
popularizēt Eiropas vienotības
ideju,
veicinot
demokrātiju,
iecietību,
toleranci
un
cilvēktiesību ievērošanu. Citiem
vārdiem sakot, mērķis ir rosināt
jauniešus nebūt vienaldzīgiem
un pašiem iesaistīties savas un
savas valsts nākotnes veidošanā.
Klubs „Māja” ir arī starptautiskās
organizācijas „Jaunie Eiropas
Federālisti” (JEF) pārstāvniecība
Latvijā, kas dod mums iespēju
vairāk izprast, ko domā un dara
jaunieši visā Eiropā.
Kā pirmo cieņas apliecinājumu
Žannai pasniedzot rozi un ieraugot viņas patiesi sirsnīgo skatienu
un jauko smaidu, satraukums izgaisa kā nebijis un tikšanās izvērtās
abpusēji
radoša,
draudzīga,
sirsnīga un interesanta.
Stāstījumu, par to, cik sen un
kā Žanna nokļuvusi pie mums
Latvijā, ar patiesu ieinteresētību
klausījās Balvu Valsts ģimnāzijas
desmito klašu audzēkņi un NVO
„Kalmārs” jaunieši. Visi guva lielisku ieskatu Eiropas brīvprātīgā
darba (EVS) jaunieša ikdienā un
uzzināja par iespējām ko piedāvā
programma jaunatne darbībā.
Audzēkņi uzzināja, ka programma Jaunatne darbībā ir Eiropas Savienības programma,
kas paredzēta 15-30 gadus jauniem jauniešiem, un ir balstīta
uz neformālo izglītību. Viens
no
piedāvātajiem
projektu
veidiem ir Eiropas Brīvprātīgais
darbs (EVS), kur jaunietim ir
iespēja doties uz kādu no programmas „Jaunatne darbībā”
dalībvalstīm 2 līdz 12 mēnešus

strādāt kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu, kopjot, tīrot, vadot,
asistējot vai kā citādi palīdzot
uzņēmējorganizācijai realizēt tās
mērķus ar savām idejām un darbu.
Programmas mērķis ir veicināt visu
jauniešu iekļaušanu, neatkarīgi no
viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai
kultūras vides.
Milzu interesi un aizrautību
varēja vērot jauniešu sejas
izteiksmēs, kad Žanna sāka
stāstīt par savas valsts kultūru,
reliģiju, tradīcijām un pārvaldes
sistēmu. Lai uzskatāmi varētu
nodemonstrēt gruzīnu valodas
rakstu zīmes, jauniete lūdza no-

saukt klātesošajiem katram savu
vārdu, ko atbilstoši uzrakstīja savā
valodā uz tāfeles.
Lai radītu pilnīgāku priekšstatu
par mūsu pilsētu, viešņai no
Gruzijas tika sarūpēta iespēja
apmeklēt pilsētas peldbaseinu,
muzeju, kultūras un atpūtas centru, pabūt Balvu pamatskolā un
Balvu Amatniecības vidusskolā.
„Jūs tiešām varat lepoties un
būt patiesi laimīgi, dzīvojot tik
jaukā pilsētā!”, lūk tāds bija Žannas
iespaids un vērtējums par redzēto
nepilno četru stundu laikā, viesojoties pie mums, pilsētā, kuru mēs
ļoti mīlam.

Balvu Tautas teātris iegūst augstāko
vērtējumu „Gada izrādē 2013”
No 2014. gada janvāra
līdz martam Latvijas reģionos
norisinājās amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde
2013”. Kopvērtējumā 74 Latvijas
amatierteātru konkurencē Balvu
Tautas teātris ar H.Vuolijoki izrādi
„Jaunā saimniece”, režisore Vaira

Resne, ieguva maksimālo punktu
skaitu un augstāko – A pakāpi.
Aizvadītās sezonas izrādes Latvijas amatierteātros vērtēja teātra
zinātniece, mākslas zinātņu doktore Līga Ulberte, režisors Arnis
Ozols un aktieris, dramaturgs un
režisors Ēriks Vilsons.
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Iedzīvotāju ērtībai - interaktīva šķirošanas Ceļa Gobusala – Guznava
asfaltētā posma rekonstrukcija
sistēmas karte
Lai iedzīvotājiem atvieglotu
publiski pieejamo šķirošas konteineru un šķirošanas laukumu
atrašanās
vietu
noteikšanu,
SIA ZAAO (ZAAO) ir izstrādājis
interaktīvo šķirošanas sistēmas
karti, kura pieejama uzņēma
mājas lapā www.zaao.lv
Kartē ir norādītas EKO
punktu adreses jeb konteineru
pudeļu un burku stiklam, konteineru papīram, PET pudelēm,
polietilēnam, metālam un PET
režģu atrašanās vietas, kā arī
šķirošanas laukumu jeb EKO
laukumu atrašanās vietas visā
ZAAO
darbības
teritorijā.
Ziemeļvidzemē, Malienas un
Pierīgas reģionā, kur atkritumu
apsaimniekošanu
nodrošina
ZAAO, šobrīd pieejami 446 konteineri stikla iepakojumam, 528
konteineri papīram, PET pudelēm,
polietilēnam un metālam, 176 PET
režģi un 17 EKO laukumi. Minētā ir
publiski pieejama infrastruktūra,
kura regulāri tiek pilnveidota,
šķirošanas konteineru un laukumu skaits pēc pašvaldību pieteikumiem periodiski palielināsies.
Šķirošanas konteinerus ZAAO

tukšo bez maksas.
Atgādinām, ka konteinerā
stiklam drīkst mest visa veida stikla
pudeles un burkas, stikla iepakojuma lauskas. Metāla gredzeni,
riņķi un etiķetes nav jānoņem.
Burkas un pudeles nedrīkst būt ar
pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumu. Šajā konteinerā nedrīkst
izmest logu, durvju, automašīnu
logu stiklu, spoguļus un traukus.
Konteinerā papīram, PET
pudelēm,
polietilēnam
un
metālam drīkst mest biroja
papīru, žurnālus, grāmatas, kartonu, pārtikas dzērienu pakas,
polietilēna plēves, plastmasas
kannas, pudeles, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas plastmasas iepakojumu, pie nosacījuma, ja tās
ir tukšas, un plastmasas pārtikas
dzērienu pudeles (PET pudeles)
ar visiem korķiem un etiķetēm,
tās ir jāsaplacina. Konteinerā
drīkst iemest arī visa veida metāla
iepakojumus un priekšmetus skārda bundžas, konservu kārbas,
metāla korķus un vāciņus utt.
Šajā konteinerā nedrīkst mest
vienreizējas lietošanas traukus,
papīra dvieļus, salvetes, konfekšu,

čipsu un saldējuma iepakojumus, kā arī plastmasas rotaļlietas,
eļļas, kečupa pudeles, tekstila
izstrādājumus un citus sadzīves
atkritumus.
PET režģi paredzēti saplacinātām plastmasas dzērienu
pudelēm.
EKO laukumos bez maksas
pieņem papīru, kartonu, dzērienu
kartona iepakojums (tetrapakas
un elopakas), polietilēna plēvi,
PET dzērienu pudeles, sadzīves
ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumu, pudeļu un burku
stiklu, logu stiklu, sadzīves metāla
priekšmetus, sadzīves elektriskās
un elektroniskās iekārtas, kā arī
sadzīvē radušos bīstamos atkritumus. Par samaksu privātpersonas
vairākos EKO laukumos var nodot
dažāda veida nestandarta atkritumus - lielgabarīta atkritumus,
tīrus un jauktus celtniecības atkritumus, zaļos, kompostējamos
atkritumus.
Karti iespējams apskatīt šeit:
http://www.zaao.lv/public/
lat/privatpersonam/skirotu_atkritumu_savaksana/interaktiva_skirosanas_sistemas_karte

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo
mantu:

Cirsmas nekustamajā īpašumā
„Pagastlauki”, Kubulu pagastā,
Balvu novadā, kadastra Nr. 3858
003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0117,
2.kvartāla 13., 14., 16., 17., 18., 20., 1.,
2., 5., 10., 29., 23. nogabalos, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms
1082.69 m3. Izsoles sākumcena
– EUR 32136.38 (trīsdesmit divi
tūkstoši viens simts trīsdesmit seši
euro, 38 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 pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 23.aprīļa plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 23.aprīlim plkst. 16.30

jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 3213.64 (trīs tūkstoši divi
simti trīspadsmit euro, 64 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 24.aprīlī plkst. 14.00.

Papildus finansējums projekta īstenošanai
Šī gada 9.aprīlī Balvu novada pašvaldības speciālisti un
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Dimitrijevs piedalījās
VARAM Koordinācijas padomes
sēdē un aizstāvēja precizēto projekta „Brīvības ielas rekonstrukcija
no Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz Šķērsielai pie parka”,
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/
VRAA/001 ideju, kuras ietvaros
plānots papildus veikt Liepu ielas
posma rekonstrukciju.
VARAM Koordinācijas padome ideju atbalstīja, projekta
finansējums tika palielināts un
projekta kopējās izmaksas ir EUR
3 294 813,13.
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, 14.aprīlī tiek atsākti
būvdarbi Brīvības ielas posmā
no Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz Šķērsielai pie parka
Lūdzam iedzīvotājus būt
uzmanīgākiem
Brīvības
ielas posmā no Balvu pilsētas
administratīvās
robežas
līdz
Daugavpils
ielai,
kur
tiks
veikti
labiekārtošanas
un
apzaļumošanas darbi.
Uzmanību! Tiks slēgts Raiņa/
Rūpniecības ielas un Brīvības ielas
krustojums, kur notiks krustojuma
pārbūves darbi. Būvnieki strādās

arī pie ietvju izbūves pabeigšanas.
Balvu novada pašvaldība
atvainojas
iedzīvotājiem
par
sagādātajām neērtībām būvdarbu
veikšanas laikā.

Neskaidrību
gadījumā
lūdzam zvanīt projekta vadītājai
Irēnai Začevai, tālr.64521029,
mob.26327162 vai rakstīt Irena.
Zaceva@balvi.lv

Šīs nedēļas laikā tiks uzsākta
ceļa Gobusala – Guznava
asfaltētā posma rekonstrukcija.
Balvu novada pašvaldība šos
darbus veiks projekta „Brīvības
ielas rekonstrukcija no Balvu
pilsētas
administratīvās
robežas līdz Šķērsielai pie parka”,
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/
VRAA/001 ietvaros.
Plānoti sekojoši darbi:
veikta ceļa asfaltbetona
seguma rekonstrukcija,
veikta lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve,
rekonstruēts krustojums,
- veikta esošo ūdens un
sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija,
- veikta sakaru infrastruktūras
pārbūve.
Būvdarbus veiks SIA „ARKO

Ceļu Būve”, būvuzraudzību - SIA
„Liepas Z”, autoruzraudzību - IK
„RK Ceļu Projekts”.
Lai darbi ātrāk tiktu paveikti, ir
plānots slēgt visu rekonstruējamo
ceļa posmu. Apbraukšana tiks
nodrošināta caur SIA „Agroserviss
B” teritoriju.
Paldies, uzņēmējam Ritvaram
Dičevam par sadarbību!
Ļoti ceram uz iedzīvotāju
sapratni un atvainojamies par
sagādātajām neērtībām!
Neskaidrību
gadījumā
lūdzam zvanīt projekta vadītājai
Irēnai Začevai, tālr.64521029,
mob.26327162 vai rakstīt Irena.
Zaceva@balvi.lv

Seminārs lauksaimniekiem

Šī gada 16. un 17.aprīlī Balvos,
Brīvības ielā 46a, SIA LLKC Balvu
nodaļa organizē izglītojošo bezmaksas semināru bioloģiskajiem
lauksaimniekiem.
Iepriekšējā
pieteikšanās
pa
tālruņiem:
29100902, 29103683, 64521058.
Semināra laikā tiks apskatītas tēmas par bioloģiskās
lauksaimniecības attīstības perspektīvām 2014. - 2020.gadam,
saimniekošanas
nosacījumiem
2014. un 2015.gadā, bioloģiski
vērtīgo zālāju apsaimniekošanu
un BDUZ nosacījumu izmaiņām

jaunajā plānošanas periodā, kā arī
par sertifikāciju un dokumentāciju
bioloģiskajā
lauksaimniecībā
un
pareizu
dokumentācijas
kārtošanu atbilstoši likumdošanai.
Tāpat profesionāla lektore
stāstīs par mikrobioloģiskajiem
augu mēslošanas līdzekļiem, to
nozīmi labas augsnes un ražas
iegūšanai un mikrobioloģisko
preparātu priekšrocībām, to
pielietošanu bioloģiskajās saimniecībās.
Semināra programma pieejama www.balvi.lv

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam
„Sējējs–2014”

Zemkopības ministrija (ZM)
aicina lauku uzņēmējus, jaunos
zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku
vidū iecienītajam konkursam
„Sējējs–2014”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai
pašvaldības, bet arī lauksaimnieku
un pārtikas ražotāju nevalstiskās
organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs sešās grupās
un tiks pasniegta arī balva par mūža
ieguldījumu lauksaimniecībā.
Dalībnieki
konkursā
„Sējējs–2014”
tiks
vērtēti
nominācijās – „Gada lauku
saimniecība”,
kurā
vērtēs
augkopības, piena un gaļas
ražošanas saimniecības, „Gada
uzņēmums pārtikas ražošanā”,
„Ģimene lauku sētā”, kā arī „Jaunais
veiksmīgais
zemnieks”.
Tāpat šogad dalībniekus vērtēs
arī nominācijās „Rītdienas sējējs
– mazpulks” un „Zinātne lauku
attīstībai”.
Pieteikumi dalībai konkursa
grupās „Gada lauku saimniecība”,
„Gada
uzņēmums
pārtikas
ražošanā”, „Ģimene lauku sētā”
un „Jaunais veiksmīgais zemnieks”
jāiesniedz Lauku konsultāciju
un izglītības centra (LLKC)
konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs, vai
LAD Centrālajā aparātā Klientu
apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2. Pieteikumi dalībai
šajās konkursa grupās jāiesniedz
līdz 2014. gada 9. maijam.
Konkursa grupā „Rītdienas

sējējs – mazpulks” pieteikumus jāiesniedz biedrībā „Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 līdz 2014. gada
16. maijam, savukārt grupā
„Zinātne lauku attīstībai” – Latvijas Lauksaimniecības un meža
zinātņu akadēmijā (LLMZA),
Rīgā, Akadēmijas laukumā 1,
204. kabinetā līdz 2014. gada 16.
jūnijam.
Jau astoto gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā.
Pretendentus
šai nominācijai izvirza ZM un tās
padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
nevalstiskās organizācijas un
LLMZA. Pretendentus jāpiesaka
līdz šā gada 1. jūlijam Zemkopības
ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302.
kabinetā.
Katrā konkursa grupā noteiks
vienu laureātu, kurš saņems
sudraba
medaļu,
diplomu
un naudas balvu. Konkursa
dalībniekus godinās konkursa
noslēguma pasākumā 2014. gada
septembrī. Konkursa balvu fonda
veidošanā var piedalīties iestādes,
organizācijas, uzņēmumi un
privātpersonas.
Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem,
pieteikuma veidlapām un citu ar
konkursu saistīto informāciju var
ZM interneta mājaslapas www.
zm.gov.lv sadaļā „Sējējs–2014”.
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Grieķu-romiešu cīņu sportistu Izmaiņas p/a “SAN-TEX“sniegto pakalpojumu izmaksās
ielā 68 Balvos;
Balvu novada p/a „SAN- nesedz izdevumus.
panākumi Tallinā
No 28.- 30.martam Tallinā notika lielākais turnīrs Baltijā grieķu
-romiešu un brīvajā cīņā "Tallinn
Open". Grieķu-romiešu cīkstoņi
turnīrā pārstāvēja Dāniju, Zviedriju, Norvēģiju, Somiju, Vāciju,
Krieviju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Turnīrs notika sešās vecuma
grupās ar kopējo dalībnieku skaitu – 420.
Arī Balvu Sporta skolas
audzēkņi tika uzaicināti piedalīties
šajā prestižajā turnīrā. Septiņi
mūsu sportisti startēja trijās vecuma grupās. Rezultāti sekojošiKrišjānis Kočāns (sv.kat. 54kg) un
Dmitrijs Goļikovs (sv.kat. 58kg)

pārveda mājās sudraba medaļas.
Trešo vietu ieguva Vladislavs
Baranovs(sv.kat. 38kg). Šīs bija
pirmās sacensības diviem jaunās
paaudzes cīkstoņiem, kuri sāka
trenēties tikai septembrī. Šajās
prestižajās sacensībās Lauris Madernieks izgāja uz cīņas paklāja
piecas reizes un 17 cīkstoņu
konkurencē izcīnīja ceturto vietu (sv.kat. 35kg). Savukārt Markus
Medenieks cīnījās trīs reizes un arī
ieguva ceturto vietu (sv.kat. 32kg).
Treneris Konstantīns Titorenko
ir gandarīts par savu audzēkņu
sasniegtajiem rezultātiem.

Uzņēmēji, amatnieki aicināti
prezentēt savu produkciju!
Latgales plānošanas reģions
sadarbībā ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju Latvijā (VARAM) ir uzsācis
programmas LV07 „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām,
vietējām un reģionālām iestādēm”
projektu Nr.4.3-24/NFI/INP-001
„Reģionālās politikas aktivitāšu
īstenošana Latvijā un reģionālās
attīstības pasākumu izstrāde”.
Projekta mērķis ir stiprināt
Latvijas pašvaldību un reģionu
kapacitāti un sniegt atbalstu
uzņēmējdarbības
veicināšanas
jautājumos.
Projekta ietvaros tuvākajā
laikā tiks atvērta Latgales reģiona
pārstāvniecība Rīgā, kurā plānots

prezentēt
Latgales
vietējo
uzņēmēju (lielo/mazo/vidējo) un
amatnieku produkciju, atvieglojot
tiem piekļuvi Latvijas un Eiropas
Kopienas tirgiem, kā arī piedāvāt
konferenču
telpas
Latgales
uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem.
Pieteikumu,
informatīvo
reklāmas
un
uzskates
materiālu
izvietošanai
Latgales pārstāvniecībā, sūtīt Latgales plānošanas reģiona LUC
komercdarbības konsultantei līdz
šī gada 17.aprīlim uz e-pastu gunta.
bozoka@latgale.lv, norādot firmas nosaukumu, adresi, pakalpojuma vai saražotās produkcijas
veidu, reklāmas veidu, pārstāvja
amatu, vārdu, uzvārdu, tel., e-pasta adresi.

TEX” ir sagatavojusi un iesniegusi Balvu novada pašvaldībai
plānotās izmaiņas, kas saistītas
ar dzeramā ūdens piegādes un
saimnieciski-fekālās kanalizācijas
savākšanas,
novadīšanas
un
attīrīšanas pakalpojumu izmaksu
izmaiņām. Izmaiņas ir paredzētas
arī dzīvojamo māju tīklu tehniskās
uzturēšanas izcenojumos.
2007.gada 1.februārī Alūksnes
pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja Balvu
pilsētas pašvaldības aģentūras
„ SAN-TEX” ūdens pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tarifus sekojošā apmērā: t.i.
ūdensapgāde – 0.43 Ls/m3 (bez
PVN) un kanalizācija 0.56 Ls/m3
(bez PVN). Šo pakalpojumu izmaksas ir palikušas nemainīgas visus
šos gadus kopš 2007.gada. Pa šo
laiku nepārtraukti ir palielinājušās
izmaksas, kas saistītas ar darba
algu, degvielas iegādi, elektropadeves iegādi, izdevumiem,
kas saistīti ar tehnikas vienību
ekspluatāciju u.c. Uz šodienu
aģentūra savu darbību veic ar
zaudējumiem, jo ieņēmumi vairs

mēnesī, iespējams arī saņemt
valsts garantētu kredītu. Mācību
maksu var veikt arī pa mēnešiem,
šinī mācību gadā pēdējo 2 gadu
vidusskolu
absolventiem
un
tālākmācību vidusskolu beidzējiem būs iespējams saņemt 30%
maksas atlaidi.
Dokumentu
pieņemšana
sāksies no 15. augusta, sīkāka
informācija
koledžas
mājas
lapā www.jk.lv vai pa tālruņiem
67508005,29224936.
Gulbenes filiālē 30.aprīlī
plkst.17.00 notiks atvērto durvju
diena – Gulbenes 2.vidusskolas
aktu zālē, Līkajā ielā 21.

Alūksnes novada pašvaldība izsludina
pretendentu pieteikšanos uz Projekta
vadītāja amatu
Galvenie darba pienākumi:
organizēt
finanšu
piesaisti novada attīstības projektiem;
gatavot projektu pieteikumus un organizēt projektu
ieviešanu;
dokumentēt
projektu
rezultātus, gatavot pārskatus;
uzraudzīt
projekta
īstenošanas gaitu ieviešanas laikā.
Prasības pretendentam:
augstākā izglītība;
papildizglītība projektu
vadībā;
teicamas iemaņas darbā
ar datoru (MS Office standartprogrammas);
pieredze projektu vadī-

bā un ieviešanā, darbā ar ESF, ERAF
tiks uzskatīta par priekšrocību;
spēja patstāvīgi pieņemt
lēmumus;
labas saskarsmes un
komunikācijas prasmes, spēja
strādāt komandā.
Pieteikuma
(motivācijas)
vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV) līdz 2014.gada 22.aprīlim
plkst.16.00 var nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu dome@
aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt
personīgi – Alūksnes novada
pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē,
LV - 4301, 306.kabinets.
Kontaktpersona
Janīna
Čugunova, t.26118815.

Izmaksas
uz Plānotās izmaksas
01.04.2014.
(bez PVN)
(bez PVN)

•
Esošo ārējo ūdensvada
tīklu skalošana 10500m garumā;
•
Esošo artēzisko urbumu
slēgšana 9 gab.;
•
Jaunu ūdensvada tīklu
izbūve 5.59 km garumā;
•
Jaunas
kanalizācijas
sūkņu stacijas izbūve Jaunatnes –
Sporta ielu krustojumā;
•
Jaunu
kanalizācijas
spiedvadu izbūve 0.56 km
garumā;
•
Jaunas fekālās kanalizācijas tīklu izbūve 3.02 km
garumā.
Faktiski
ar
2006.gada
ieņēmumiem
tiek
segti
šodienas izdevumi, kas saistīti
ar
sarežģītas
iekārtas,
t.i.,
dzeramās ūdens atdzelžošanas
stacijas ekspluatāciju un citām
saimnieciskām darbībām.
Lai
nodrošinātu
tālāko
aģentūras
ūdensapgādes
un
kanalizācijas novadīšanas un
attīrīšanas
nozares
stabilu
darbību, tiek plānots esošās izmaksas palielināt par 15%:

N.p.k.

Pakalpojums

1.

Ūdensapgādes 0.43 Ls/m3
pakalpojumi
0.61 EUR/m3

0.49 Ls/m3
0.70 EUR/m3

15%

Spēkā esošas kopš
2007.gada

2.

K a n a l i z ā c i j a s 0.56 Ls/m3
pakalpojumi
0.80 EUR/m3

0.64 Ls/m3
0.92 EUR/m3

15%

Spēkā esošas kopš
2007.gada

Palielinājuma Piezīmes
lielums

Salīdzināšanai tiek pievienota tabula ar pakalpojumu izmaksām citās pilsētās uz šodienu:
Pilsēta

Ūdensapgādes tarifs (Ls
bez PVN)

Notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas tarifs
( Ls bez PVN)

Kopējais tarifs
(Ls bez PVN)

Balvi

0.43

0.56

0.99

Alūksne

0.71

0.93

1.64

Gulbene

0.68

0.77

1.45

Madona

0.84

1.04

1.87

Valmiera

0.64

0.74

1.38

Jēkabpils

0.57

0.78

1.25

Cēsis

0.60

0.60

1.20

Juridiskā koledža Gulbenē

Gulbenē arī šogad studentus uzņems vienīgā šī reģiona
austākās izglītības mācību iestāde
– Juridiskā koledža.
Mācības notiek sestdienās,
divas reizes mēnesī, divu gadu
garumā, lai profesionālu docētāju
vadībā iegūtu augstāko izglītību.
Šogad studentus uzņem 5
dažādās studiju programmās:
• Tiesību zinātnes
• Cilvēku resursu vadība
• Komerczinības
• Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
• Grāmatvedība un finanses.
Studiju maksa ir 78 EUR

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika nosaka, ka jauni pakalpojuma tarifi tiek noteikti, ja par 5%
mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā
iekļautās izmaksas. Tas nozīmē, ka
aģentūra vairākkārt nav ievērojusi
šīs metodikas prasības, jo izmaksas katru gadu ir pieaugušas
nepārtraukti.
No 2008. - 2010. gadam
tika realizēts Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda projekts “Balvu
ūdenssaimniecības attīstības II
kārta”. Projekta kopējās izmaksas
sastādīja 3 077 290.96 LVL. Projekta ietvaros tika veikti sekojoši
darbi :
•
Jaunas dzeramā ūdens
atdzelžošanas stacijas izbūve līdz
2000m3/dnn;
•
Trīs jaunu artēzisko aku
ierīkošana dziļumā līdz 240m ar
katras debitu 10.0 l/s Partizānu
ielā 68 Balvos;
•
Jaunas
tīrā
ūdens
rezervuāra 2x375 m3 izbūve
Partizānu ielā 68 Balvos;
•
Jaunas otrā pacēluma
sūkņu stacijas izbūve Partizānu

Vienlaicīgi izmaiņas tiek skartas ar dzīvojamo māju iekšējā
ūdensvada, kanalizācijas, siltumtīklu un koplietošanas elektrības
tīklu
tehniskās
apkalpošanas
izmaksām. Iepriekšējie izcenojumi tika apstiprināti 2002.gada

19.decembrī, t.i., pirms 12 gadiem. Jebkuram ir skaidrs, ka šajā
laika posmā tām bija jāmainās
vismaz trīs reizes. Šis pakalpojums
nodrošina avārijas dienesta diennakts darbību, kad tiek sniegti
neatliekami pasākumi ūdensvada,

kanalizācijas, siltumapgādes, koplietošanas elektrotīklu bojājumu
novēršanai. Vienlaicīgi tiek veikti
darbi dzīvojamo māju iekšpagalmu
kanalizācijas sistēmu pastāvīgās
darbības nodrošināšanai.

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Izmaksas kopš 2002.gada

Plānotās izmaksas

1.

Tīklu tehniskā uzturēšana

0.04 Ls/m
0.06 EUR/m2

0.06 Ls/m2
0.09 EUR/m2

2

6.maijā plkst.17.30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks tikšanās ar PA „San-tex” un Balvu novada
pašvaldības speciālistiem. Sanāksmes laikā tiks apspriesti jautājumi par dzeramā ūdens, kanalizācijas un
tīklu tehniskās apkalpošanas izmaksu izmaiņām un citi jautājumi.

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme
9.aprīlī Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldē notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības
iestāžu vadītāju sanāksme, kurā
Rīgas pedagoģijas un izglītības
vadības augstskolas Alūksnes
filiāles vadītāja Anita Pētersone
informēja
par
piedāvātajām
studiju programmām nākamajam
mācību gadam un valsts garantēto
studiju kredītu. Balvu novada
Sociālā dienesta vadītāja Anita
Petrova aicināja uz sadarbību,

strādājot ar nelabvēlīgajām un
augsta riska ģimenēm. Aicināja
pievērst uzmanību biežiem skolas
kavējumiem, kas attaisnoti ar ārsta
vai vecāku zīmi, jo tas var liecināt
par problēmām ģimenē, kā arī
informēja par radošo pakalpojumu centra „Kaķīša dzirnaviņas”
darbību, kur bērni tiek iesaistīti
interešu grupās un „Neatkarība
Balt” centru, kura darbības mērķisno alkohola un narkotikām
atkarīgu cilvēku rehabilitācija un

sociālā adaptācija.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Liesma
Neipreisa stāstīja par izglītības
iestādes
vadītāja
atbildību
un
pienākumiem
izglītības
funkciju īstenošanā, izglītības
procesa vadības jaunākajiem
normatīvajiem aktiem un to projektiem, kā arī par iestādes iekšējo
normatīvo aktu grozījumiem, kas
nepieciešami saistībā ar ārējo
normatīvo aktu izmaiņām.

“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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Lieldienu pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
20. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu koncerts „Bērni, putni dzied. Zaķi, saule dejo.” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Pēc koncerta radošās darbnīcas, spēles un rotaļas Centrālajā laukumā.
20. aprīlī plkst. 20.00 Deju vakars kafejnīcā. Spēlē grupa ,,Galaktika,,. Ieejas maksa EUR 3, - (rezervējot
galdiņu pa tel.26367693)
21.aprīlī plkst. 12.30 Pēc dievkalpojuma Balvu Romas katoļu baznīcā Balvu jauktā kora „Mirklis” Lieldienu
koncerts, diriģents Uldis Kokars.
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, jauktā vokālā ansambļa „Malduguns” un Balvu
pamatskolas 2.-4.klašu vokālā ansambļa koncerts, kolektīvu vadītāja G. Ripa.
Plkst. 22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu „Alise”. Ieeja brīva.
Briežuciema pagasts
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 disko
balle. Ieeja brīva.
Bērzpils pagasts
20.aprīlī plkst. 13.00 Bērzpils Saietu namā Lieldienu koncerts ‘’Lai saulainās krāsās Lieldienas zied...’’
Piedalās Bērzpils pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta -pie estrādes - šūposimies Lieldienu šūpolēs,
notiks olu kaujas un citas Lieldienu izdarības. Ieeja -krāsaina Lieldienu ola.
Bērzkalnes pagasts
20.aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu pasākumi „Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās”, Bērzkalnē Sporta
un atpūtas laukumā.
Plkst.15.00 - Rubeņu Saieta namā.
Kubulu pagasts
20.aprīlī plkst.20.00 Kubulu Kultūras namā Grupas “3 STENORI” koncerts, īpašie viesi - dāmu ansamblis
“Vakarblāzma”. Ieeja bez maksas
Plkst. 22.00 DEJAS kopā ar grupu “OTTO” Ieeja EUR 2,50. Iespējams rezervēt galdiņu (mob. t. 29172470)
Krišjāņu pagasts
20.aprīlī plkst.12.00 Lieldienu pasākums pie Krišjāņu Tautas nama. Interesanti piedzīvojumi Lieldienu
noskaņās. Visiem ģērbties krāsainiem kā olām. Katram līdzi jāņem viena krāsota ola un labs garastāvoklis.
Lazdulejas pagasts
20.aprīlī plkst.19.00 Rokdarbu pulciņa dalībnieku darbu izstādes atklāšana. Turpinājumā plkst.20.00
jautrās olu kaujas un diskotēka 80-to gadu stilā.
Tilžas pagasts
20. aprīlī plkst. 18.00 Tilžas Kultūras namā Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā R. Blaumaņa komēdija
”Brīnuma zālīte”.
Plkst.21.00 balle, spēlēs ansamblis „Draugi”. Ieeja brīva.
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”. Ieeja brīva.
Vīksnas pagasts
20.aprīlī plkst.18.00 Pavasara Saulgriežu Vīksnas pašdarbnieku koncerts un uzvedums „Priecīgas Lieldienas!”.
Plkst.21.00 Pavasara saulgriežu balle ar grupu “Intrig”.

Iznācis Balvu Novada Ziņu 100.numurs

Lieldienu gaidīšanas laiks un svētku sajūta, mums, ceram, ka nedaudz arī jums, lasītāji,
šogad ir divtik liela. Balvu Novada ziņu veidotāji ir lepni, jo šomēnes iznācis izdevuma 100.
numurs.
Kopš 2009.gada 20.augusta esam bijuši kopā ar jums, informējot par dažādām
aktualitātēm Balvu novada pašvaldības darbībā.
Domājam, ka šis ir īstais brīdis atsvaidzināt avīzes izskatu un padarīt saturu un rakstus vēl
noderīgākus un saprotamākus lasītājiem. Tādēļ sūtiet ieteikumus, priekšlikumus un savu
vērtējumu uz e-pastu zinas@balvi.lv.
Mēs ceram, ka turpināsiet lasīt mūsu gatavoto izdevumu arī turpmāk! Uz sadarbību!
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

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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