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Nākamnedēļ durvis vērs jauna Balvu novada
muzeja ekspozīcija
30.septembrī plkst.15.00 oficiāli tiks atklāta jauna patstāvīgā
ekspozīcija
Balvu
Novada
muzejā, kas veltīta Ziemeļlatgales
nemateriālajam kultūras mantojumam. Muzeja projekts realizēts
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Saglabāt,
lai nepazaudētu!” ietvaros. Muzeja ekspozīcija bez maksas būs
apskatāma visu dienu.
Piecās muzeja ekspozīciju
zālēs mūsdienīgā valodā un izteiksmes veidos tiek atspoguļotas
dažādas tēmas, tostarp tradicionālā mūzika, folklora, paražas,
psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku
prasmes un citas vietējās vērtības.
Balvu Novada muzejā realizēts
viens no galvenajiem mērķiem izveidot mūsdienīgu muzeju, kurā
tiktu izmantoti dažādi multimediji
un inovatīvas tehnoloģijas, lai
jaunā ekspozīcija būtu interesanta
dažādām paaudzēm un interešu
grupām. Muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti,
eksponāti) ekspozīcijā kombinēti

Pateicība

Balvu novada pašvaldība,
Balvu Novada muzejs un visa projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu”
komanda izsaka lielu pateicību
par atbalstu un palīdzību ekspozīcijas veidošanā - etnomuzikologiem Andai Beitānei un Mārtiņam
Boiko, folkloras pētniecei Janīnai

ar moderniem mākslinieciskās
izteiksmes
līdzekļiem
un
tehnoloģijām - video projekcijas, novatorisks grafiskais dizains,
skārienjūtīgo ekrānu programmās
aplūkojams plašs informatīvais
materiāls.
Jaunā
ekspozīcija
ļauj uzrunāt dažādu paaudžu
cilvēkus vienlaikus, atraktīvā
veidā iepazīstina un nodod
kultūras mantojumu nākamajām
paaudzēm.
Muzeja ekspozīcijas projekts
realizēts sadarbībā ar uzņēmumu
„Dd Studio”, kurš jau 13 gadus darbojas dizaina projektu izstrādes
un realizācijas jomā un ir guvis
starptautisku atzinību, veidojot
mūsdienīgas muzeju ekspozīcijas
gan Latvijā, gan ārpus tās.
Pasākums Balvos notiks Eiropas sadarbības dienu ietvaros, kas sāksies plkst.12.00 Lāča
dārzā ar akciju „Saglabāsim
Dižozolu!”, kuras laikā notiks
talka un Balvu dižozola sakņu
segšana, Balvu pilsētas skolu
audzēkņu uzstāšanās, kā arī dabas darbnīcas „Dzīvība kokā”

Kursītei, etnogrāfei Ilzei Ziņģītei,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijai, Latvijas Nacionālajam
kultūras centram, Latviešu folkloras krātuvei, Valsts Kinofotofonodokumentu
arhīvam,
Latvijas televīziju arhīviem, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu

un lasījums „Zinātne – tas ir interesanti”, sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sistemātiskā
bioloģijas institūta pētniekiem.
Paredzēta arī tradicionālās rudzu
maizes degustācija un pārrobežu projekta meistardarbnīcu
rezultātā darināto tautas tērpu
prezentācija.
Eiropas
sadarbības
diena ir starptautisks un publisks
pasākums
vietējiem
iedzīvotājiem,
lai
parādītu,
kā
strādājot kopā ar kaimiņiem, var
īstenot vērienīgus projektus, kas
vietējām pašvaldībām ir svarīgi,
lai veicinātu sociālekonomisko
attīstību. “Kopā ar kaimiņiem
labākai nākotnei” (“Sharing borders, growing closer”) ir moto,
atzīmējot šo sadarbības garu visā
Eiropā un ārpus tās robežām, jo
teritoriālā sadarbība ietver arī

kaimiņvalstis ar ES.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības
pasākumus, lai uzlabotu reģiona
konkurētspēju, izmantojot tā
potenciālu un izdevīgo atrašanās
vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Balvu novada pašvaldībai
piešķirtais finansējums no Pārrobežu sadarbības programmas
atbalstītajam projektam ELRII-308
„Saglabāt, lai nepazaudētu kultūrvēsturiskā
mantojuma
aizsargāšana” ir 32 9096.36 EUR.
Projekts tiek īstenots no 2013.
gada 1.maija līdz 2014.gada 31.oktobrim.
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Par dzesētavu piegādi
Balvu novada pašvaldībā
uzņēmējiem ir iespēja iesniegt savus piedāvājumus par dzesētavu
piegādi.
Prasības: ietilpība piemērota
2 līdz 6 nesadalītu pieaugušu
mežacūku liemeņu uzglabāšanai
vienlaikus, vēlams uzkarinātā
veidā. Dzesētavas temperatūras
režīms no 00 C līdz -50 C, lai līdz
analīžu saņemšanai nodrošinātu
mežacūku liemeņu saglabāšanu
tādā kvalitātē, kas derīgs lietošanai
pārtikā.
Piedāvājumus lūdzam iesniegt
līdz 2014.gada 25.septembra
plkst. 17.00 pa e-pastu: dome@
balvi.lv, pa faksu 64522453 vai
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, Balvu novadā,
28.kabinetā.

Māju
pārvaldnieku
sanāksme
Š.g. 25.septembrī plkst. 17.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
notiks māju pārvaldnieku sapulce.

LNKC izsludina jaunu
balvu
kultūrizglītības
pedagogiem

pašvaldībām, Balvu Centrālajai
bibliotēkai, Balvu Dzimtsarakstu nodaļai, meistardarbnīcu
vadītājiem
un
dalībniekiem,
muzeju,
bibliotēku,
kultūras
un tautas namu darbiniekiem,
privātkolekciju saimniekiem, tautas muzikantiem, etnogrāfiskajiem

ansambļiem un folkloras kopām,
visdažādāko amatu pratējiem un
visiem Ziemeļlatgales labajiem
ļaudīm, kas ar saviem materiāliem,
padomu un atbalstu veicinājuši
jaunās ekspozīcijas izveidošanu.
BŪSIET MĪĻI GAIDĪTI!

Latvijas Nacionālais kultūras
centrs (LNKC) aicina izvirzīt Latvijas Republikas profesionālās
ievirzes un profesionālās vidējās
izglītības iestāžu pedagogus balvai mūzikas, mākslas, dizaina un
dejas jeb kultūrizglītības jomā.
Balvas piešķiršanas mērķis
ir novērtēt un godināt pedagogus par ilggadēju pedagoģisko
darbību un būtisku ieguldījumu
mācību un audzināšanas darbā,
kā arī stiprināt kultūrizglītības jomas pedagogu profesijas prestižu.
Pretendentus izvērtēs LNKC
izveidota komisija. Balvas pasniegšanas ceremonija notiks
vienlaikus ar Kultūras ministrijas
apbalvojuma par jauniešu sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu
nozarēs pasniegšanas ceremoniju
šī gada novembrī.
Pedagogus balvai var izvirzīt
līdz 2014. gada 10. oktobrim.
Nolikums un anketa pieejama
www.balvi.lv sadaļā kultūra.

Noslēgusies orientēšanās
sacensību 6.kārta
Apsveicam
12.septembra
orientēšanās sacensību „Zaļais
stadions” 6.kārtas uzvarētājus: Ati
Andersonu, Ditu Stivriņu, Daidzi
Andersoni, Amandu Silaunieci,
Laumu Garo, Dairi Melnaci, Gati
Kukurānu., Daci Melnaci, Matīsu
Kapteini, Aivi Zelču, Līgu Loginovu, Jāni Frīdenbergu, Ivaru Zariņu,
Raimondu Loginovu.
Īpašs paldies visiem mazajiem
dalībniekiem un viņu vecākiem
par aktīvo piedalīšanos.
Nākošās sacensības piektdien,
26.septembrī, Lāču dārzā, Balvos.
Starts no plkst. 15.30 līdz 18.00.
Gaidīsim!
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Strauji tuvojas kārtējās Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanas, kuras
notiks 4.oktobrī. Protams, kā ikvienam LR pilsonim, arī man ir savas
pārdomas un secinājumi par politisko partiju piedāvājumiem, reklāmas
kampaņām, solījumiem, kā arī par padarīto vai nepadarīto līdz šim.
Domāju, ka daudziem novada iedzīvotājiem ir svarīgi zināt, kādas
ir novada vadītāja domas saistībā ar gaidāmajām vēlēšanām un partiju
piedāvāto turpmāko politiku pēc vēlēšanām.
Kā iepriekšējās reizēs, tā arī šoreiz kā deputātu kandidāti partiju
sarakstos Saeimas vēlēšanās startē vairāki mūsu novada iedzīvotāji.
Daudzi no viņiem ir sabiedrībā zināmi, daži ir arī Balvu novada Domes
deputāti.
Jāsecina, ka arī 12.Saeimas priekšvēlēšanu kampaņa neatšķiras no
iepriekšējām – daudz solījumu, plakātu, informatīvu materiālu gan
avīzēs, gan citos masu medijos. Tomēr, izspraucoties caur šo solījumu
mežu, katram no mums ir jāizdara izvēle un jābalso tikai par vienu partiju sarakstu.
Vispirms ir jāizdara secinājumi par partijām, kuras ir pie varas
koalīcijā šobrīd. Ir pagājis ievērojams laika sprīdis, kopš Latvija atguvusi
neatkarību, tomēr daudzas problēmas valstī joprojām pastāv un vairāki
sasāpējuši jautājumi nav atraduši risinājumu. Pirmkārt jau tas attiecas uz
reģionālo attīstību.
Pirms katrām Saeimas vēlēšanām, katru gadu mēs dzirdam skaļus
politiķu solījumus, ka Latvijai ir jāattīsta reģioni, par to ka tai jābūt
prioritātei, tomēr redzam, ka līdz šim reģionālā attīstība nav vienmērīga.
Nepietiekoši attīstās Latvijas lauki, perifērija, Latvijas reģioni. Savukārt
Rīgai ir daudzas prioritātes, tai skaitā arī parlamenta un valdības puses
atbalsts. Eiropas Struktūrfondu līdzekļu sadalē joprojām lauvas tiesa
nonāk galvaspilsētai vai tuvu tai, lai gan saskaņā ar ES reģionālās politikas pamatnostādnēm līdzekļi paredzēti mazattīstītajiem reģioniem.
Rezultātā iedzīvotāji joprojām migrē uz galvaspilsētu vai pat ārpus Latvijas, un reģioni paliek tukšāki. To redzam arī mūsu novadā - skolās, ciematos, pagastos. Iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ esam spiesti domāt
par atsevišķu pasākumu centralizēšanu Balvu novadā, jo iedzīvotāju
skaits tomēr ir būtisks rādītājs, lai varētu darboties uzņēmējdarbība un
attīstīties pakalpojumu sfēra. Reģionu attīstība vienmēr ir bijusi mana
prioritāte, skatoties uz jebkuru politisko spēku, jebkuru politiķi.
Nevar noliegt, ka ir zināmi arī daži veiksmīgi soļi reģionu atbalstam,
jo Latgales reģions un atsevišķas Latgales pilsētas, tai skaitā arī Balvi,
saņēma atbalstu Latgales programmas ietvaros un tika realizēti vairāki
projekti, tomēr šis atbalsts vēl joprojām ir nepietiekošs, jo Latgalei un
pārējiem reģioniem būtu jāsaņem tāds finansējuma apjoms un tāda
palīdzība, kāda tiem pienāktos, ņemot vērā Eiropas pieredzi un Eiropas
Savienības struktūrfondu nozīmi Eiropā.
Esošās partijas, protams, izmanto un līdz galam izmantos to, ka ir
pie varas. Līdz ar to iedzīvotāji vairāk atpazīs tos politiķus, kuri darbojas
ministru amatos vai arī ir aktīvi atsevišķās institūcijās vai programmās.
Skaidrs, ka zināmu daļu atbalsta tās saņems – gan „Vienotība”, gan
„Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, gan Zaļo un Zemnieku
savienība, gan arī „Saskaņa”.
No jaunajām partijām, manuprāt, visredzamākā ir Sudrabas partija
„No sirds Latvijai”, kur ir daudz jaunu cilvēku, arī deputātu kandidāti no
mūsu novada. Savukārt citās šķietami jaunajās partijās darbojas daudz
iepriekšējo, labi zināmo politiķu. Man tas nav pieņemams, jo viņi sevi
savulaik ir parādījuši un nav guvuši atbalstu no tautas. Šobrīd šie politiķi
ir apvienojošies, lai citiem ceļiem iekļūtu Saeimā. Domāju, ka vēlētāji
visu redz un saprot. Tas, par ko balsot, paliek tikai vēlētāju ziņā.
Balsojot par partijām, it sevišķi par sava novada deputātu
kandidātiem, aicinu rūpīgi izvērtēt un izanalizēt katra šī cilvēka
ieguldījumu gan mūsu novada labā, gan to, ko šis kandidāts varētu
sniegt valsts labā. Tāpat kā Saeimā, arī novadā ir opozīcija. Opozīcijas
cilvēkus, kuri prot tikai kritizēt, es tomēr neatbalstīšu. Daži kandidāti
tomēr ir populistiski cilvēki, kuri ar vārdiem solīja un sola daudz, bet
izdarījuši nav gandrīz neko.
Tomēr novēlu, lai vismaz daži kandidāti no mūsu novada kļūst par
Saeimas deputātiem. Vēlu viņiem veiksmi! Savu izvēli esmu izdarījis,
nav noslēpums, ka balsošu par Zemnieku savienību, jo esmu šīs partijas
biedrs.
Neatkarīgi no katra izvēles, aicinu ikvienu apmeklēt Saeimas
vēlēšanas, jo katra balss, it sevišķi tā, kura nāk no laukiem un no mūsu
novada, ir svarīga, lai Saeimā ievēlētu pārstāvjus no reģioniem un mūsu
puses cilvēkus.

11.septembra
Domes sēde
11.septembrī notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
kopumā tika izskatīti 32 jautājumi.
Sēdē piedalījās 8 deputāti –
Normunds Dimitrijevs, Aigars
Pušpurs, Vilnis Dzenis, Valdis
Zeltkalns, Egons Salmanis, Dmitrijs Usins, Juris Boldāns, Ināra
Ņikuļina.
Par kustamo īpašumu
Domes deputāti nolēma
atsavināt atklātā izsolē kustamo
mantu, traktora piekabi HT-202, valsts numura zīme P1498LV,
šasijas Nr.084, izlaiduma gads
2006, un apstiprināt kustamās
mantas sākumcenu EUR 1200.00,
kā arī apstiprināt kustamās mantas
izsoles noteikumus. Balvu novada
pašvaldības Īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisijai tika uzdots organizēt izsoli.
Par nekustamo īpašumu
Pamatojoties
uz
privātpersonas iesniegumu, deputāti
lēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu divistabu dzīvokli
Nr.13 Balvu ielā 4, Kurnā, Kubulu
pagastā, Balvu novadā.
Tāpat tika nolemts slēgt nomas līgumus ar privātpersonām
par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības Balvu,
Tilžas un Briežuciema pagastā
iznomāšanu lauksaimniecības vai
personiskās
palīgsaimniecības
vajadzībām.
Deputāti nolēma pagarināt
2012.gada
23.augustā
Balvu
novadā noslēgto zemes nomas
līgumu par rezerves zemes fonda
zemes vienības iznomāšanu 0,08
ha platībā Balvu pagastā.
Izskatot personas iesniegumu, domes sēdes laikā tika nolemts nodot atsavināšanai zemes
īpašumu Bērzu ielā 2, Bērzpils,
Bērzpils pagasts, Balvu novads,
0,12 ha platībā.
Deputāti izskatīja arī jautājumus par nekustamo īpašumu
sadali. Tika atļauts atdalīt no Kubulu pagasta nekustamā īpašuma
„Zīles”, 79,751 ha kopplatībā,
vienu zemes vienību 3,6 ha platībā
un no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu, un piešķirt
nosaukumu „Pujenes”. Atdalītajai
zemes vienībai un paliekošajam
zemes īpašumam tika noteikts
zemes lietošanas mērķis: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Tāpat tika atļauts atdalīt no
Bērzpils
pagasta
nekustamā
īpašuma „Bezdelīgas”, 26,72 ha
kopplatībā, zemes vienību 15,02
ha platībā, zemes vienību 3,8
ha platībā un zemes vienību 5,4
ha platībā. Atdalītajām zemes
vienībām tika piešķirti nosaukumi attiecīgi: „Bezdelīgas 1”,
„Bezdelīgas 2”, „Bezdelīgas 3”.
Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Savukārt izskatot AS „Sadales
tīkls” iesniegumu, valstij piekritīgo
zemes vienību Lazdulejas pagastā
tika nolemts sadalīt divās zemes
vienībās 40 m2 un 960 m2 platībā. Zemes vienībai Nr.1 tika noteikts zemes lietošanas mērķis: ar
maģistrālajām elektropārvades un

sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve. Zemes
vienībai Nr.2 noteikts zemes
lietošanas mērķis: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Sakarā ar dzīvokļa Vidzemes
ielā 7- 2, Balvos, sadalīšanu un
pievienošanu blakus esošajiem
dzīvokļiem Vidzemes iela 7- 6 un
Vidzemes iela 7- 1, Balvos, tika
likvidēta adrese Vidzemes iela
7-2, Balvi, jo nav adresācijas objekta. Apvienotajam dzīvoklim
tika atstāta adrese Vidzemes iela
7-6, Balvi, Balvu novads, LV-4501.
Sakarā ar dzīvokļa Brīvības
ielā 66-17, Balvos, pievienošanu
blakus
esošajam
dzīvoklim
Brīvības ielā 66-18, tika likvidēta
adrese Brīvības iela 66-17, Balvi, jo
nav adresācijas objekta. Apvienotajam dzīvoklim atstāta adrese
Brīvības iela 66-18, Balvi, Balvu
nov., LV-4501.
Zemes vienībai Balvu novadā,
Lazdulejas pagastā un uz tās
esošajām ēkām tika piešķirta
adrese „Zāģētava’’, Lazdulejas
pag., Balvu nov., LV-4592.
Zemes vienībai Balvu novadā,
Kubulu pagastā un uz tās esošajām
ēkām piešķirta adrese „Mākoņi”,
Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566.
Deputāti lēma atdalīt no Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Tilžas pagastā
daļu 56 m2 platībā un atdalīto
zemes vienību atzīt par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgu
starpgabalu. Zemes vienībai un
uz tās esošajām ēkām saglabāt
adresi Skolas iela 10, Tilža, Tilžas
pagasts, Balvu novads, LV-4572.
Zemes vienībai un atdalītajai
zemes vienībai noteica zemes
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Tika
noraidīts
personas
iesniegums par zemes gabala
daļas iegādi un lemts atteikt nodot atsavināšanai Balvu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Partizānu ielā 5B, Balvos,
zemes daļu 0,12 ha platībā.
No Balvu novada pašvaldībai
piekrītošā zemes īpašuma tika
nolemts atdalīt zemes vienību
0,8327 ha platībā. No atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu „Mārītes”, nosakot zemes
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Zemes īpašums
„Mārītes” Balvu pagastā tika nodots atsavināšanai.
Par amatu savienošanu
Domes deputāti lēma atļaut
Birutai Vizulei savienot Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas direktora amatu ar
Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts
tehnikums" Balvu teritoriālās
struktūrvienības vadītāja amatu.
Par dalību projektu konkursā
Deputāti atkārtoti skatīja
jautājumu par dalību projektu
konkursos un nolēma atļaut Balvu
novada pašvaldībai piedalīties
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā

konkursā ar projektu „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Balvu Bērnu
un jauniešu centrā” un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Tilžas
internātpamatskolā”.
Par noteikumu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības noteikumus
„Par līdzdalības samaksas kārtību
Balvu Bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības pulciņiem”.
Noteikumi paredz Balvu Bērnu un
jauniešu centra interešu izglītības
pulciņu noteiktās dalības maksas,
kā arī maksas atvieglojumus.
Deputāti
apstiprināja
arī
Noteikumus
„Valsts
budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales
kārtība Balvu novada pašvaldības
izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu, pamata
un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām”.
Tika apstiprināti izstrādātie
noteikumi „Par reprezentācijas
izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”.
Par darba algu noteikšanu
Tika apstiprinātas izglītības
iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes.
Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu
Sēdes laikā tika nolemts dzēst
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu sakarā ar īpašnieku nāvi 4
fiziskajām personām par kopējo
summu EUR 262,50.
Par rūpnieciskās (pašpatēriņa)
zvejas tiesību nomas izsoli
Lai Pērkona ezerā atjaunotos
zivju resursi, deputāti nolēma
nerīkot rūpnieciskās (pašpatēriņa)
zvejas tiesību nomas slēgtu/
atklātu izsoli Pērkonu ezerā.
Par aizņēmumu
Deputāti pieņēma lēmumu
lūgt
Pašvaldību
aizņēmuma
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei 2014.
gadā Balvu novada pašvaldībai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
130 862,11 uz 12 gadiem no Valsts
kases Balvu Valsts ģimnāzijas
internāta renovācijas darbiem.
Par pienākumu deleģēšanu
Balvu Mūzikas skolas direktora vietniecei mācību darbā tika
deleģēta Balvu Mūzikas skolas direktora pienākumu veikšana.
Par mērķdotāciju sadali
Deputāti apstiprināja piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada
pašvaldības pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās
izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadalījumu. Tika apstiprinātas
arī mērķdotācijas Balvu novada
pašvaldības interešu izglītības
programmu sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalījums,
kā arī pašvaldības izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalījums.
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Eiroreģiona uzņēmēju VI Notiks „Eiroreģiona „Pleskava-Livonija””
diena Valkā
partneriāts Baltkrievijā
hallē norisināsies Eiroreģiona
27.septembrī Valkā „Eiroreģio- Prūse ar lavandu izstrādājumiem.

Partneriāta dalībnieki no Latvijas
Pēc 2013.gadā Balvos notikušā
“Eiroreģiona “Pleskava – Livonija””
uzņēmēju III partneriāta (pierobežas pašvaldību uzņēmēju
divpusējās
tikšanās),
kurā
piedalījās arī viesi no Balvu novada sadarbības pašvaldības
Dokšiciem Baltkrievijā un kuriem
šādas tikšanās likās ļoti vērtīgas
un lietderīgas, nolēma šādu
pasākumu organizēt arī pie sevis.
Eiroreģiona uzņēmēju tikšanās
notika 12. septembrī Dokšicos,
Baltkrievijā, kurā piedalījās četru
valstu - Latvijas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas, uzņēmēji
un personas, kuras saistītas ar
uzņēmējdarbību.
“Eiroreģiona “Pleskava – Livonija”” dalībvalstis – Latvija, Igaunija,
Krievija - jau trešo gadu regulāri
organizē uzņēmēju partneriātus
– uzņēmēju individuālu tikšanos
katrā no dalībvalstīm. Šādas
tikšanās galvenais uzdevums ir
sniegt iespējas Eiroreģiona teritorijas uzņēmējiem dibināt un
attīstīt sadarbību, lai veicinātu
uzņēmējdarbības
attīstību
reģionā.
VI Partneriāta laikā notika ar uzņēmējdarbību saistītu
amatpersonu
un
speciālistu
uzstāšanās, individuālas tikšanās
starp uzņēmējiem, lai nodibinātu
kontaktus,
apmainītos
ar

noderīgu informāciju un vienotos par sadarbības iespējām
uzņēmējdarbības attīstībā, un arī
četru valstu pārstāvju tikšanās,
kuras laikā tika izvērtēts šis
pasākums un nolemts, ka VII
partneriāts notiks 2015.gada aprīlī
kādā no Latvijas pašvaldībām.
No
Latvijas
partneriātā
Dokšicos piedalījās 11 uzņēmēji
no Balvu, Viļakas un Alūksnes
novadiem. Kā atzīst pierobežas
reģionu sadarbības organizācijas
Eiroreģions
“Pleskava-Livonija”
izpilddirektors Juris Annuškāns,
parneriāts bija noorganizēts ļoti
augstā līmenī, kā arī ienesa jaunas nianses šajā pasākumā, kuras
varētu izmantot arī turpmāk,
piemēram, individuāla atsevišķu
uzņēmumu apmeklēšana. Interesenti varēja apmeklēt kolhozu
“Terbuni”, kas specializējies piena
un graudkopības jomā.
“Eiroreģions
“Pleskava-Livonija”” ir pierobežas reģionu
sadarbības organizācija, kurā
ietilpst Latvijas, Igaunijas un
Krievijas pierobežas pašvaldības
un kuras mērķis ir kopēju programmu un projektu, kas vērsti uz
pierobežas teritoriju ekonomisko,
sociālo progresu un ekoloģijas
jautājumu risināšanu, izstrāde un
realizācija.

na „Pleskava-Livonija”” Latvijas
sekcija kopā ar Valkas novada
domi rīko pasākumu „„Eirorģiona
„Pleksava-Livonija”” diena 2014”,
kuras mērķis ir iepazīstināt ar
kultūras daudzveidību Eiroreģiona
teritorijā, kā arī veicināt organizācijas „Eiroreģions „Pleskava-Livonija”” atpazīstamību un veicināt
pierobežas pašvaldību sadarbību.
Pasākumā
piedalīsies
arī
pārstāvji no Balvu novada – Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis, Eiroreģiona Latvijas puses izpilddirektors J.Annuškāns, kā arī novada uzņēmēji un
amatnieki - Anna Murašova ar
gleznām, Inga Šļunceva ar rotas lietām un rokdarbiem, Māris
Mačs ar medu un bišu dzīves
ekspozīciju, Vineta Silauniece
ar maizi un kūpinājumiem, IK
„Kolnasāta” Dainis Rakstiņš ar alu,
SIA „BišuJānis” Jānis Frīdenbergs ar
medu un biškopības produktiem,
viesu mājas „Paradīzes” Sanita

Pasākuma dienā plānota virkne aktivitāšu, kuru organizēšanā
un norisēs aicināti piedalīties visi
Eiroreģiona biedri un interesenti.
No plkst.9.00 norisināsies
tūrisma izstāde, kurā piedalīsies
tūrisma informācijas sniedzēji
un dižoties gribētāji no visas
Eiroreģiona teritorijas. Varēs
iepazīties ar Latvijas, Igaunijas un
Krievijas apkārtnes daudzveidīgo
tūrisma
piedāvājumu.
Katrs
dalībnieks prezentēs savu novadu, reģionu vai rajonu, būs lieliska iespēja iegādāties dažādus
amatnieku izstrādājumus un
novadu prezentējošās garšas,
smaržas un sajūtas!
Nākt uz izstādi tiek aicinātas
arī ģimenes, jo būs iespēja ne tikai iegādāties dažādas lietas, bet
arī padarboties līdzi, piemēram,
liet sveces, darboties ar mālu un
izšaut ar loku.
Pēcpusdienā, plkst. 16.00,
Valkas
ģimnāzijas
sporta

sacensības basketbolā. Piedalīsies
komandas no Latvijas, Igaunijas
un Krievijas. Basketbola komandas no Krievijas pilsētas Pleskavas,
Igaunijas – Rapinas sporta skolas audzēkņi un Latvijas - Rugāju
Sporta centra komanda. Aicinām
atbalstīt Latvijas komandu!
Plkst.19.00 Valkas pilsētas
kultūras namā koncerts „Ar
ceļavēju kabatā”, kura dalībnieki
būs amatierkolektīvi – deju
kolektīvi, ansambļi, folkloras grupas no visa Eiroreģiona.
Ieeja visos pasākumos bez
maksas.
Eiroreģions “Pleskava – Livonija” ir Latvijas Republikas, Krievijas
Federācijas un Igaunijas Republikas pierobežas rajonu un apriņķu
pašvaldību brīvprātīga savienība.
Pasākuma ietvaros norisināsies
dažādu
nozares
speciālistu
tikšanās, kā arī konference novadu, apriņķu administrācijai un
projektu vadītājiem.

Novērtē Balvu novada pašvaldības veiksmīgo
sadarbību ar Valsts policiju
Aizvadītājā nedēļā, 18.septembrī, notika Latvijas Valsts policijas
Latgales reģiona sanāksme, kurā
piedalījās Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts policijas
priekšnieks Ints Ķuzis.
Uz sanāksmi tika aicināti
arī vairāki Latgales novadu
pašvaldību vadītāji, lai pārrunātu
policijas sadarbību ar pašvaldību,
jautājumus, kas saistīti ar policijas

attīstību, kā arī rastu risinājumus
esošajām problēmām.
Tikšanās laikā Daugavpils
pilsētas Domes priekšsēdētājam
Jānim Lāčplēsim un Daugavpils
novada Domes priekšsēdētājai
Janīnai Jalinskai, kā arī Balvu novada Domes priekšsēdētājam
Andrim Kazinovskim tika pasniegts LR Iekšlietu ministrijas
Valsts policijas Goda raksts par

veiksmīgu un ilgstošu sadarbību
ar Valsts policiju sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanā
un
noziedzības apkarošanā.
Pasniedzot
Goda
rakstu
A.Kazinovskim, tika uzsvērta Balvu novada pašvaldības veiksmīgā
sadarbība ar Valsts policiju, kā arī
uzteikts lēmums par atskurbtuves
izveidi Balvos.

Notikusi Balvu Profesionālās vidusskolas akreditācija

Septembra mēnesis skolās ir
piepildīts ar dažādām aktivitātēm
un veicamajiem uzdevumiem.
Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā 23. septembrī ieradās ekspertu komisija,
lai izvērtētu divas profesionālās
izglītības programmas.
Sākumā viesiem tika piedā-

vāta prezentācija par skolu,
ko veiksmīgi un pārliecinoši
demonstrēja direktore B.Vizule,
tad neliels ieskats tērpu kolekcijās
un iepazīšanās ar skolas vidi.
Turpinājumā komisija ļoti rūpīgi
izvērtēja skolas dokumentāciju,
intervēja audzēkņus, mācību
priekšmetu skolotājus.

Skolas kolektīvs ir patiesi
priecīgs, ka visās jomās ir saņemts
vērtējums „ labi” un „ļoti labi”,
kas nozīmē, ka šīs programmas
ir akreditētas uz 6 gadiem un 1.,
2. kursa audzēkņi saņems ESF stipendijas.

Iecirkņa
numurs

12.Saeimas vēlēšanas 2014.gada 4.oktobrī no plkst. 7.00 līdz 20.00

Iecirkņa adrese
Dārza iela 2, Balvi,Balvu novads
Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads

Tālrunis uzziņām līdz
vēlēšanu dienai
64522727; 26550178
26525332; 26459226
29214148; 22194194

Tālrunis uzziņām vēlēšanu
dienā
64522727; 26550178
26525332; 26459226
29214148; 22194194

323 Balvu pagasta Tautas nams

"Saulstari", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads

29141767; 26123227

29141767; 26123227

324 Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

26628220; 26437007

26628220; 26437007

325 Bērzpils pagasta Saieta nams

Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads

26601738

26601738

326 Briežuciema pagasta pārvalde

"Dīķmalas"-8, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads

64521296; 29140851

64521386; 29140851

327 Krišjāņu pagasta pārvalde
328 Kubulu pagasta pārvalde

Jaunatnes iela 3-6, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads

64546622; 26372319;
26146540
26702134; 29172470

64546622; 26372319; 26146540
26702134; 29172470

"Administratīvā Ēka", Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads
Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads

26408231; 26394117
64522516; 26518320

26408231; 26394117
64522516; 26518320

337 Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads

64546327; 26385487;
26475217

64546327; 26385487; 26475217

339 Vīksnas pagasta pārvalde

"Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads

64520264; 26412983

64520264; 26412983

Brīvības iela 46a, Balvi, 1.stāvs kabinets Nr.1

komisijas
priekšsēdētājs tel.
29118683

Iecirkņa nosaukums
318 Balvu Valsts ģimnāzija
319 Balvu Kultūras un atpūtas centrs
320 Balvu Amatniecības vidusskola

331 Lazdulejas pagasta pārvalde
336 Tilžas pagasta pārvalde

Balvu novada vēlēšanu komisija

VĒLĒŠANU IECIRKŅU DARBA LAIKI

komisijas sekretāre
26161143

PIRMDIEN, 29.SEPTEMBRĪ NO 17.00 LĪDZ 20.00
OTRDIEN, 30.SEPTEMBRĪ NO 8.00 LĪDZ 20.00
TREŠDIEN, 1.OKTOBRĪ NO 17.00 LĪDZ 20.00
CETURTDIEN, 2.OKTOBRĪ NO 9.00 LĪDZ 12.00
PIEKTDIEN, 3.OKTOBRĪ NO 10.00 LĪDZ 16.00

BALSI GLABĀŠANĀ VAR NODOT 1.,2.,3.OKTOBRĪ 319.VĒLĒŠANU IECIRKNĪ
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Pepija ies Krišjāņu skolā
Krišjāņu skolā Zinību dienā
viesojās Pepija. Kaut arī vizīte bija
nejauša (viņa bija apmaldījusies,
meklējot Kurrekurredutas salu),
tomēr,
noklausījusies
skolas
direktores I.Stepānes apsveikuma vārdus, novada Domes
priekšsēdētāja vietnieka J.Boldāna
novēlējumus,
struktūrvienības
vadītājas G.Rižās paustos jaunumus mācību procesā, Pepija
nolēma nedoties prom, bet palikt
Krišjāņos un uzsākt skolas gaitas.
Vai zināt, kas ir kukuramba?
Visdažādākos jautājumus Pepija
uzdeva skolēniem un par atjautību
dāvāja pīlādžu krelles.

Saviļņojoša pirmā mācību diena bija 1.klases skolēnam, kuru
audzinātāja L.Socka un 9.klases
skolēni aicināja iezvanīt pirmo
mācību stundu.
Pepiju iepriecināja skolas
vokālā ansambļa dziedātājas.
Uzzinājusi, ka dziedāšanas prasmes varēs izkopt vokālā ansambļa
pulciņā, jaunus deju soļus apgūt
deju pulciņā, sporta spēles
spēlēt un izturību norūdīt – sporta pulciņā, bet ar zēniem kopā
kokapstrādes nodarbībās apgūs
praktiskas lietas, Pepija nešaubījās
un teica: „Es iešu skolā!”
Krišjāņu skolas kolektīvs ar novada Domes priekšsēdētāja vietnieku J.Boldānu

PII „Pīlādzītis” atzīmē Tēva dienu
Katru gadu septembra otrajā
svētdienā pasaulē atzīmē Tēva
dienu. Arī pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis” logopēdiskajā
3.grupiņā tika organizēta Tēva dienai veltīta pēcpusdiena ar moto
„Mans tētis vislabākais”, kas notika
12.septembrī.
Uz pasākumu bija ieradies
Karlsons ar Brālīti. Karlsons vēlējās
noskaidrot, kādam ir jābūt tētim.
Jau senos laikos ir teikts, ka
īstam vīrietim ir jāizdara trīs lietas: jāiestāda koks, jāuzceļ māja,
jāizaudzina bērns. Pēcpusdienas
gaitā tika īstenotas visas šīs trīs
lietas. Kā pirmo, bērns kopā
ar tēti zīmēja un līmēja koku.
Celtniecības darbi arī labi
padevās, kad visi ļoti aktīvi

darbojās pie mājas būvniecības,
izplēšot ķieģeļus no avīzēm. Pēc
kopīgi paveikta darba tika uzcelta
liela, skaista māja.
Vislielākās pūles tomēr prasa bērna audzināšana. Bērns
ir jāpabaro, jāmāca, kopīgi
jārotaļājas. Lai veiksmīgi veiktu
tālākos uzdevumus, bērni sākumā
jāpabaro.
Sacensību
stafetē
dārzeņi veikli bija jānogādā katlā
un dārzeņu zupa bija gatava.
Tā kā Brālītim ļoti patīk burtu spēles, viņš aicināja bērnus
salikt savu vārdu, tēti mazliet
palīdzēja. Pēc tik grūta darba vajag arī izklaidēties, tāpēc kopīgi
tika dejota „Putniņu deja” un tika
spēlēts hokejs. Vakaros bērniem
jāstāsta pasakas un jādzied

Tilžas
bērnudārzā
slidkalniņš
Jaunais mācību gads Tilžas
pirmsskolas izglītības iestādē ir
sācies ar jauku pārsteigumu rotaļu laukums ir papildināts ar
jaunu slidkalniņu.
Spilgtās krāsas mudina bērnus
šļūkt no slidkalniņa, mest bumbas speciāli izgatavotā sienā ar

šūpuļdziesmas. Ar šo uzdevumu
tēti veiksmīgi tika galā.
Bērni ar ļoti lielu interesi
skatījās pasaku „Rācenis”, kur aktieru lomās iejutās tēvi. Pēc pasakas neizpalika šūpuļdziesma
„Velc, pelīte, saldu miegu”.
Karlsons un Brālītis bija ļoti
priecīgi un pārsteigti par tēvu
līdzaktīvo, enerģisko darbošanos,
veicot dažādos uzdevumus un
pierādot, ka 3.grupiņas tēvi ir
vislabākie.
Kā dāvanu katrs tētis saņēma
bērna
gatavoto
fotokartiņas
statīvu un apsveikumu.
Balvu PII “Pīlādzītis“ vad.v.i.j.
I.Ločmele

Tēvi kopā ar saviem bērniem, Karlsonu un Brālīti, kā arī bērnudārza
audzinātājām

jauns Ziedu paklāja darināšana Stacijas pamatskolā

lieliem un maziem caurumiņiem,
kāpt pa virvju kāpnēm. Bērniem
aktīvi patīk pavadīt brīvo laiku,
tādēļ skolotājas organizē dažādas
aktivitātes, kur bērni var izpausties
gan kā alpīnisti, gan kā jūrnieki,
gan kā akrobāti un vēl daudz un
dažādās lomās.

Turpinot Stacijas pamatskolas
ilggadējo tradīciju, 4.septembrī
skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki uz skolu devās ar lieliem,
dārzos audzēto ziedu pušķiem.
Stacijas pamatskolai 2014./2015.
mācību gadā apritēs 95 gadi,
tāpēc mājturības un tehnoloģiju
stundās, kā arī starpbrīžos
krāšņie ziedi sagūla ziedu paklājā
„Sveiciens skolai 95.jubilejā!”
Paldies skolēniem un viņu
vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par skaistajiem ziediem un radošo darbošanos!
Mājturības un tehnoloģiju
skolotāja
Inga Voiciša
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Teātra māksla Rubeņos dzīvo

Mudīte Maslova
Strādīga saimniece, gādīga
vecmāmiņa, radoša un enerģiska
aktrise – šādi īsumā var raksturot
Bērzkalnes pagasta Rubeņu ciema
iedzīvotāju Mudīti Maslovu.
Mudīte nākusi no Rugājiem,
pirms daudziem gadiem ieprecējusies Bērzkalnes pagastā,
kur šobrīd kopā ar vīru Anatoliju un mazmeitu darbojas
savā saimniecībā. Aktīvi iesaistās
pagasta un novada kultūras un
sabiedriskajā dzīvē, par ko arī
ieguvusi līdzcilvēku, pagasta un
novada vadības atzinību. Balvu novada svētkos 16.augustā Mudītei
tika pasniegts Atzinības raksts par
teātra mākslas popularizēšanu
Bērzkalnes pagastā un aktīvu
līdzdalību novada sabiedriskajā
dzīvē, par to arī saruna ar Mudīti.

Vai vienmēr esat bijusi sabiedriski aktīva?
Jā, šķiet, ka kultūras dzīve
nākusi līdzi gadu gadiem kopš
sāku strādāt Bērzkalnes pagasta bibliotēkā. Tur nostrādāju
kādus 12 - 13 gadus. Pēc tam, kad
Rubeņos uzcēla Tautas servisu,
tad tur kādus 5-7 gadus strādāju
par grāmatvedi, vēlāk par kasieri – pieņēmēju. Darba grafiku
sastādīju tā, lai varētu strādāt
vienā maiņā ar vīru. Kad sākās juku
laiki, paņēmām zemi un kļuvām
par zemniekiem.
Kultūra bijusi tuva visu laiku.
Kad sāku strādāt bibliotēkā, tā
sākās dažādu pasākumu vadīšana.
Un kā nonācāt līdz teātrim?
Agrāk pašai kādos pasākumos
nācās pārģērbties par salaveci,
čigānu vai tēlot kādu citu lomu.

Kad Rubeņos uzcēla Saieta namu,
nolēmām, ka kaut kas ir jādara, lai
tas nestāvētu tukšs. Arī Bērzkalnes
pagasta kultūras dzīves organizatore Sarmīte paskubināja, lai
darbojamies. Toreiz tuvojās arī
Lieldienas, kurām vajadzēja radīt
priekšnesumu. Tā arī sagatavojām
uzvedumu „Es uzkāpu kalniņā
līgaviņu lūkoties”, ko pirmo reizi
parādījām pagājuša gada 1.aprīlī.
Kā rodas idejas šādiem uzvedumiem?
Idejas vienkārši ienāk prātā.
Piemēram, šī „Es uzkāpu kalniņā..”
aina ienāca prātā mājās strādājot
un klausoties radio. Izdzirdēju
dziesmu un iedomājos, kā tautu
dēls lūkojas pēc līgaviņas. Kāpēc
gan viņš nevarētu lūkoties ar binokli? Kādēļ tur nevarētu būt klāt
tēvs un māte, protams, arī pati
līgaviņa?! Tā arī tās domas rodas,
apspēlēju un lieku uz papīra.
Papīrs un zīmulis man vienmēr ir
līdzi, ja ir kāda ideja, lai uzreiz ir
kur pierakstīt.
Un kā ir ar aktieriem? Kā atrodat, kurš būs tautu dēls, kurš tēvs,
māte utt.?
Rubeņos ir atsaucīgi cilvēki,
vienmēr turamies kopā. Bet nu
ar aktieriem ir grūtības, jā. Kad ir
jāuzstājas, sāku meklēt aktierus,
visgrūtāk jau tos jauniešus ir
pierunāt, it īpaši puišus. Paldies
jāsaka visiem, kuri man nav
atteikuši un ir spēlējuši izrādēs
– Jānis Šaicāns, Gunita un Egons
Sirmači, Inese un Anatolijs
Kamarovi, Anitra Mežale, Mārtiņš
Kocāns, Jānis Usins un pārējie.
Paldies arī manam vīram Anatolijam, kurš vienmēr ir līdzās
un atbalsta gan ar idejām, gan ar
transportu, izrādēs mūs safilmē,
lai pēc tam redzam savas kļūdas.
Tāpat arī pagasts atbalsta, iedod
tērpus, kurus nevaram paši sašūt,
rekvizītus.
Cik uzvedumu esat radījusi?

Šobrīd mums ir trīs humoristiski uzvedumi, ar kuriem esam
uzstājušies kopā kādas 6 - 7 reizes
– Bērzkalnes estrādes atklāšanas
pasākumā, Kubulu Kultūras namā
ansambļa „Vakarblāzma” jubilejā,
Vīksnā - Pēterdienā, dramatisko
kolektīvu saietā Kubulos, mūs
ir redzējuši Rugāju pensionāri.
Uzstājāmies arī Balvu novada
svētkos, kad rādījām saīsināto uzvedumu „Es biju māmiņai viena
pati meitiņa”.
Varētu teikt, ka šī bija kolektīva
uzstāšanās uz lielākās skatuves
un lielākās publikas priekšā?
Jā, nu novada svētkos visi
bijām uztraukušies, domājām,
vai publikai patiks, vai sapratīs,
un vēl mikrofons, kas nozīmē, ka
visi dzird katru nopūtu, nevienam
neko priekšā nevar pačukstēt.
Tā jau parasti uzstāties publikas
priekšā nav problēmu, uztraukuma nav, bet šoreiz bija savādāk.
Bet kurš no uzvedumiem pašai
labāk iet pie sirds?
Vislabāk pašai patīk „Seši
mazi bundzinieki”, ko izdomājām
un spēlējām Bērzkalnes pagasta
estrādes atklāšanā. Šajā uzvedumā
gan nebija seši mazi bundzinieki,
bet gan seši braši dažādu tautību
bundzinieki.
Cik bieži sanākat kopā uz
mēģinājumiem?
Regulāri mēģinājumi mums
nenotiek. Parasti sanākam kopā
pirms pasākumiem, kuros jāuzstājas. Lugas mums ir bez vārdiem,
varbūt tāpēc nav tik sarežģīti.
Sanākam kopā, izmēģinām un
rādām. Tāpat katrs jau savu lomu
ir iemācījies un zina.
Kāpēc uzstājāties un iesaistāties kultūras dzīvē? Vieglāk jau
ir neko nedarīt un apmeklēt citu
rīkotus pasākumus.
Daru to prieka pēc, lai
interesantāka dzīve pašai un citiem. Neesam nekādi profesionāļi,

kā nu sanāk, sanāk, bet cilvēki
saka, ka patīk. Kad novērtē, tad
jau ir gandarījums par paveikto un
motivācija darboties tālāk.
Vīrs jau smej: „Cik tad ilgi
lakstīšot pa priekšu jaunajiem?!”
Bet nu kamēr kājas kust, darbošos,
jo mājās iesēdēties vēl negribas.
Vai jums ir vēl kāda aizraušanās izņemot teātri?
Jā, man patīk zvejot. Dēls
pirms kādiem 7 gadiem pie mājas
izraka dīķi, salaidām karpas. Kā
ir brīvāks brīdis, tā eju zvejot.
Tas man no bērnības, kad ar tēti
gājām uz Boževas ezeru. Tagad,
kad ir mazāk laika, makšķeres salieku apkārt dīķim, piesienu, lai
karpas makšķeres neievelk iekšā,
un ik pēc laika eju pārbaudīt, vai
kaut kas ir pieķēries.
Tad jau jums lauku dzīve
patīk?
Pilsētā nav gribējies dzīvot,
sākumā gan domājām celt māju
Balvos, bet, tā kā toreiz ar vīru
strādājām Bērzkalnes pagastā,
nolēmām, ka tepat arī paliksim.
Izvēli nenožēloju - vieta skaista, ir
dārzs, saimniecība, labi kaimiņi,
pilsēta 12 km attālumā.
Balvos dzīvot vēl varētu, jo
mums ir skaista, tīra un klusa
pilsētiņa, bet nekādā gadījumā ne
Rīgā vai kur tālāk.
Kādas idejas nākotnei?
Ja aktieriem nepazudīs vēlme
uzstāties, tad turpināsim to darīt,
jo prātā jau ir vairākas idejas. Tuvojas Ziemassvētki, ceru, ka uz tiem
sagatavosim jaunu iestudējumu.
Jāpiebilst, ka visu sarunas laiku Mudīte nebeidza slavēt savus
aktierus un ciema iedzīvotājus,
vairākkārt uzsverot, ka Rubeņos
dzīvo aktīvi un saliedēti ļaudis.
Lai izdodas šo saliedētību
noturēt un lai radošas izdošanās
arī turpmāk!
Lauma Kaļva

Sveicam konkursa “Sējējs Vokālais ansamblis „Vālodzīte” veiksmīgi
2014”
veiksmīgāko
jauno realizējis projektu
zemnieku Viesturu Lukstu!
Lazdulejas pagasta saietu nama

Viesturs Luksts kopā ar Latvijas Valsts prezidentu A.Bērziņu
Tradicionālā Zemkopības ministrijas organizētā lauksaimnieku
konkursa „Sējējs 2014” noslēguma
ceremonijā par veiksmīgāko
jauno zemnieku atzīts Balvu novada Kubulu pagasta sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Nagi un
ragi” īpašnieks Viesturs Luksts.
Vēlam veiksmi un panākumus
arī turpmāk!
Apbalvošanas
ceremonija
notika 17.septembrī Vidzemes
koncertzālē „Cēsis”, kur šogad
laureātu nosaukumus, diplomus
un balvas piešķīra sešās konkursa
nomināciju grupās. Veicināšanas
balvas un diplomus kopumā

saņēma 12 konkursa dalībnieki
visās 6 konkursa grupās. Pavisam konkursam bija pieteikti
35 dalībnieki, Balvu novada
pašvaldības ieteiktais kandidāts
bija tieši Viesturs Luksts.
Plašāka
informācija
par
konkursu un tā dalībniekiem
pieejama Zemkopības ministrijas
mājaslapas sadaļā „Sējējs – 2014”.
Konkursa „Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu
no nozīmīgākajiem lauksaimnieku
pasākumiem, bet laureāta nosaukums „Sējējs” – par priekšzīmīga
darba apliecinājuma zīmi.

vokālais ansamblis „Vālodzīte”
veiksmīgi
startēja
projektu
konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”,
ko izsludināja Nīderlandes fonds
(KNHM) un, sadarbībā ar Balvu rajona partnerību, realizēja projektu
Nr. 2014-KNHM-2-18 „Vālodzītes
košie svārki”.
Projekta mērķis bija uzšūt
svārkus vokālajam ansamblim
„Vālodzīte”. Vokālā ansambļa
dalībnieces ir lepnas par paveikto, jo viņas ir uzšuvušas svārkus,
kādi nav redzēti citiem līdzīgiem
kolektīviem. Viņas jūtas gandarītas
par kopīgi paveikto darbu, kas
veicina saliedētību kolektīvā,
atbilstošu vizuālo tēlu, pozitīvu
pašvērtējumu,
atpazīstamību
ne tikai pēc nosaukuma, vokālā
snieguma, bet arī pēc ansambļa
nosaukumam atbilstoša tērpa –
košiem, īpaša dizaina svārkiem.
Svārku skice izstrādāta ar
tālejošu redzējumu – vokālā
ansambļa dalībnieču sastāva
izmaiņu gadījumā, tie derēs jebkurai jaunai, cita apģērbu izmēra,
dalībniecei. Kopējās projekta
izmaksas ir 249.90 EUR, 124.95
EUR pašu līdzekļi un 124.95 EUR
–KNHM finansējums.
Tas ir nebijis notikums
Lazdulejas pagastā, jo vokālā
ansambļa dalībnieces ir pagasta iedzīvotājas, kas pēc pašu
iniciatīvas ir izveidojušas ansamb-

Lazdulejas pagasta saieta nama vokālais ansamblis „Vālodzīte” jaunajos
tērpos
li. Vokālais ansamblis “Vālodzīte”
ir izveidojies salīdzinoši nesen 2013.gada 30. novembrī ar jaunas
kultūras darbinieces atnākšanu,
kas visus motivē un iedzīvina
kultūru Lazdulejas pagastā. Tā
kā ansambļa dalībnieces ir labas
rokdarbnieces un divām no tām
ir šuvējas kvalifikācija, svārki tika
šūti pašu spēkiem, neizmantojot
dārgus šuvēju ateljē pakalpojumus.
Kopīgi ansambļa meitenes
izdomāja svārku skici, veica
nepieciešamos mērījumus un
aprēķinus. Visi nepieciešamie
materiāli tika iegādāti veikalā
„Kameja”. Tā kā veikalā nebija
nepieciešamā materiāla daudzuma, to vajadzēja pasūtīt, bet tā
bija vienīgā aizķeršanās projekta

realizēšanā.
Projekta rezultātā vokālā
ansambļa dalībnieces priecēs
sava pagasta iedzīvotājus un arī
citu pagastu iedzīvotājus ne tikai
ar skaistām dziesmām, bet arī ar
košu ansambļa koptēlu.
Pirmā svārku prezentācija
notika 16.septembrī Lazdulejas
pagasta ikgadējā ražas izstādes
atklāšanā „Rudentiņš- bagāts vīrs”
ietvaros.
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Balvu Valsts ģimnāzijā īstenots projekts

Pagājušā mācību gada nogalē
biedrība „Balvu Valsts ģimnāzijas
atbalsta biedrība” iesniedza projekta pieteikumu Balvu rajona
partnerības izsludinātajā KNHM
projektu konkursā, un projekts ar
nosaukumu: „Radoši darbosimies
kopā- dzīvespriecīgākai ikdienai”
tika atbalstīts. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 726,90,- eur, no
kuriem 50 % sastādīja pašvaldības
līdzfinansējums.
Projekts tika īstenots atbilstoši
plānotajām aktivitātēm, pilnībā
sasniedzot projekta mērķi: uzlabot
ikdienas dzīves kvalitāti un sekmēt
piederību skolai, kopīgi sadarbojoties Balvu Valsts ģimnāzijas
skolēniem, skolotājiem un viesiem. Interesenti piedalījās dažā-

dās projekta aktivitātēs, kurās ar
krāsu, līniju un laukumu palīdzību
kopā radīja dzīvespriecīgāku skolas interjeru.
Radošo
darbnīcu
ietvaros, sadarbojoties skolēniem,
skolotājiem un vecākiem, tapa 17
stājglezniecības darbi, padarot
skolas 3 gaiteņus krāsainākus un
modernākus. Sākotnēji tapušās
skices par tēmu „Latvijas gadalaiki”
vēlāk pārtapa eļļas gleznojumos
uz audekla, katram dalībniekam
gadalaikus attēlojot citādāk –
caur krāsām, līnijām, ziediem un
ainavām.
Radošo darbnīcu ietvaros
skolā uzstādīts arī lielformāta
apgaismots mūsdienīgs stends:
„Mūsu ģimnāzijas lepnums”.

Pagājušā mācību gada beigās
skolēni tika fotografēti dažādās
nominācijās: teicamnieki, labākie
sportisti, konkursa „Gada klase”
laureāti,u.c. Šīs fotogrāfijas, kā arī
skolas misija, vīzija un vērtības
stendā būs aplūkojamas visa gada
garumā, tādējādi ceļot skolēnu
pašapziņu un motivējot iegūtos
rezultātus nezaudēt.
Balvu Valsts ģimnāzija darbojas kā reģionālais metodiskais
centrs, mācību gada garumā skolā
uzņemot daudzus ciemiņus, kurus šogad priecēs modernāks,
dzīvespriecīgāks un krāsaināks
interjers, tādējādi radot īpašu
gaisotni. Atnāciet, apskatiet,
priecāsimies kopā!

Realizēts projekts „Nost ar pelēko, lai uzvar
krāsainais”

Lazdulejas pagasta trīsstāvu
mājas
„Mežvīni”
iedzīvotāji
veiksmīgi realizēja projektu Nr.
2014-KNHM-2-17 „Nost ar pelēko,
lai uzvar krāsainais”. Projektu
atbalstīja Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
fonds sadarbībā ar Balvu rajona
partnerību. Projekta nosaukums
„Sabiedrība ar dvēseli”.
Projekta mērķis bija kāpņu
telpu kosmētiskais remonts un
vēlme mājas kāpņutelpas padarīt
gaišas, sakoptas un pievilcīgas.
Jaunajai paaudzei iemācīt darba
tikumu, gūt gandarījumu par pašu
paveikto darbu un cienīt ne tikai
savu, bet arī citu darbu.
Projekta kopējais finansējums
sastādīja 696.52 EUR, no kuriem

348.26 EUR finansēja KNHM, bet
248.26 EUR paši mājas iedzīvotāji.
Visi
darbam
nepieciešamie
materiāli tika iegādāti veikalā
“DEPO”.
Mājas kāpņutelpas izskatījās
nevīžīgas un nolaistas, krāsa no
sienām nolupusi, sienās uzradušās
plaisas, grīdā iznēsājušās bedres,
kas bija jāizcementē. Mājas kāpņu
telpās bija jāpārkrāso logi un durvis, kā arī jāsalabo pasta kastes un
jāuzstāda ziņojumu dēlis.
Mājas iedzīvotāji ķērās pie
darba un pusotras nedēļas laikā
paveica visus darbus - nomazgāja
visu krītu no sienām, aizšpaktelēja
plaisas sienās un aiztaisīja izdrupušos caurumus. Ar grunti tika
noklātas visas sienas un griesti,

sakaru infrastruktūras pārbūvi, ietves izbūvi.
SIA “8 CBR” pārstāvji līguma
izpildes laikā: Uldis Mellenbergs,
mob. 29434265, Aldis Šaicāns,
mob. 28358676.
Liepu ielas posma rekonstrukcijas
tehnisko
projektu
izstrādāja IK “RK ceļu projekts”,
kurš veiks arī autoruzraudzību.
Kaspars
Kubuliņš,
mob.t.
26116869.
Tuvojas
rudens
tumšais
un lietainais laiks, Balvu no-

neatbilda iepirkuma nolikuma
prasībām, bet citu piedāvājumu
cenas krietni pārsniedza projektā
pieejamo budžetu.
Balvu novada pašvaldība ir
nolēmusi precizēt tehnisko projektu, lai samazinātu būvdarbu
izmaksas. Pēc tehniskā projekta precizēšanas atkārtoti tiks
izsludināta iepirkuma procedūra
un pavasarī varētu plānot
būvdarbu uzsākšanu.

Balvu reģiona bērni piedalās karnevāla
gājienā bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”

Sarkangalvītes ar Balvu vilku

vada
pašvaldība
atvainojas
iedzīvotājiem par sagādātajām
neērtībām un lūdz būt ļoti
uzmanīgiem būvdarbu veikšanas
laikā.
Neskaidrību gadījumā lūdzam
zvanīt projekta vadītājai Irēnai
Začevai, tālr. 64521029, mob.t.
26327162 vai rakstīt Irena.Zaceva@balvi.lv

Balvu novada pašvaldība ir
iesniegusi Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā dokumentāciju
līguma termiņa pagarināšanai līdz
2015.gada 24.augustam.
Balvu novada pašvaldība darīs
visu iespējamo, lai projekts tiktu
īstenots.
Projekta vadītāja
Irēna Začeva

Sakarā ar deputāta J.Trupovnieka izteikto viedokli laikraksta „Vaduguns” 23.septembra numurā, ka
lēmumu pieņemšana par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izveidi esot bijusi nekorekta
un balsojuma atklāšana par skolas izveidi robežojas ar visatļautību un savu kolēģu publisku nonicināšanu,
atļaušos nepiekrist šim viedoklim. Uzskatu, ka atklātība ir demokrātijas norma, arī deputātu balsojums.
Iedzīvotājiem vēlreiz gribu atgādināt, ka lēmumu par skolas reorganizāciju atbalstīja 10 domes deputāti:
N.Dimitrijevs, A.Kindzuls, I.Baranovs, S.Pavlovska, E.Salmanis, A.Pušpurs, V.Dzenis, J.Boldāns, D.Usins un
priekšsēdētājs.
Vēlos apstrīdēt arī sabiedrību maldinošo informāciju par to, ka J.Trupovnieks ir pārstāvis Reģionālajā
Komitejā Briselē. Jau kādu laiku viņa vietā Latvijas Pašvaldību savienības delegācijas sastāvā no Latgales
reģiona ir ievēlēts un strādā Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
Balvu novada domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis

Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 29.septembra
plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā
1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 29.septembra plkst.
16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 120.00 (viens
simts divdesmit euro, 00 centi)
un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 30.septembrī plkst. 14.00.

Projekta vadītāja
Daina Logina

Kubulu pagastā tiks īstenots ūdenssaimniecības projekts
Balvu novada pašvaldība
informē,
ka
projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Balvu novada Kurnas ciemā”
īstenošana ir iekavējusies, jo
notikušais iepirkums par pretendenta izvēli, kura beigu termiņš
vairākas reizes tika pagarināts,
beigās tika pārtraukts. Iepirkuma
rezultātā tika saņemti piedāvājumi
no 7 pretendentiem. Piedāvājuma
ar zemāko cenu iesniedzējs

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu: Traktora piekabi HT-202, valsts numura zīme P1498LV,
šasijas Nr.084, izlaiduma gads
2006.Izsoles sākumcena – EUR
1200.00 (viens tūkstotis divi simti
euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties 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

pēc viss tika krāsots - griesti, sienas, logi, durvis, kā arī tika salabotas un nokrāsotas pasta kastītes,
izlīdzinātas bedres grīdā un
uzstādīts ziņojuma dēlis.
Tagad mājas kāpņu telpas
izskatās gaišas un sakoptas. Mājas
iedzīvotāji jūtas gandarīti un lepni
par pašu paveikto darbu.
Par projekta norisi ir pieejama
foto galerija Lazdulejas pagasta
blogā
http://lazduleja.wordpress.com

Uzsākti Liepu ielas posma rekonstrukcijas darbi
Šī gada 11.septembrī tika
parakstīts līgums ar SIA “8 CBR”
par Liepu ielas posma (145 m)
rekonstrukcijas darbu veikšanu.
Līguma summa EUR 148 362,15
bez PVN.
Liepu ielas posma (145 m no
Tehnikas ielas krustojumā virzienā
uz pilsētas pusi) rekonstrukcijā
paredzēts veikt: ielas asfaltbetona seguma rekonstrukciju, lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukciju, esošo ūdens un sadzīves
kanalizācijas tīklu rekonstrukciju,

Izsludina izsoli

8. septembrī Eiropas kultūras
galvaspilsētas programmas ietvaros
norisinājās
vērienīgais
un krāšņais karnevāla gājiens
bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”,
ko organizēja Latvijas Nacionālā
bibliotēka un nodibinājums ”Rīga
2014”.
Karnevāla gājienā piedalījās
ap 1500 bērnu no visas Latvijas,
tajā skaitā 40 bērni no Balviem,
Viļakas, Baltinavas, Rugājiem un
Briežuciema, kuri krāšņā karnevāla
gājienā devās no Rātslaukuma pāri
Akmens tiltam uz Gaismas pili.
Tie bija bērni, kuri piedalījušies
domrakstu konkursā, čakli lasījuši,
vērtējuši Bērnu - Jauniešu žūrijas
grāmatas. Tā kā Balvu pilsētā
dzīvo labais Balvu vilks, Viļakā ezis, tad karnevāla gājienā Balvu
reģions pārstāvēja brāļu Grimmu
pasakas „Sarkangalvīte” varoņus:
Sarkangalvītes,
māmiņas
un
vecmāmiņas, mednieki, vilciņi,

ezīši, lācenīte un spilgtas puķes,
kas aug mežā.
Karnevāla
gājiens,
no
Rātslaukuma virzoties pāri Akmens tiltam, apstājās pie Gaismas
pils, kur bērniem bija jāizcīna
cīņa ar melnajiem kraukļiem,
tos pārkrāsojot baltus. Pēc tam
dalībnieki
devās
iepazīties
ar Nacionālo bibliotēku un
piedalīties dažādās aktivitātēs,
bet noslēgumā varēja noklausīties
iespaidīgu „Dzelzs Vilka Jauno
Jāņu orķestra” koncertu.
Pirms
karnevāla
bērni
apmeklēja arī Eiropas māju, kur
tika iepazīstināti ar informāciju
par Eiropas Savienību. Dalībnieki
bija zinoši, atbildot uz dažādiem
jautājumiem, par kuriem varēja
saņemt balviņas.
Aptaujājot bērnus, kas viņiem
patika vislabāk, atbilde bija
viennozīmīga - GAISMAS PILS!

Biedrība „Nāc un
realizējusi projektu
Biedrība „Nāc un Tusē”
ir realizējusi Leader projektu Nr. LL04-L413101-000002
„Aparatūras iegāde Biedrībai “Nāc
un Tusē”.
2012.gadā tika nodibināta
biedrība, kuras mērķi ir Kultūras,
izklaides un atpūtas pasākumu
organizēšana telpās un ārā; Skaņu
un gaismu vizualizācijas pakalpojumu attīstība un popularizēšana
iedzīvotāju vidū; Kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu tehniskais nodrošinājums; Veicināt
sabiedrības ieinteresētību un
izpratni par kultūras vērtībām;
Iesaistīt iedzīvotājus personības

Tusē”

pilnveidošanas un izglītošanas
nodarbībās, kas veicinātu arī
lietderīgu brīvā laika izmantošanu,
iesaistot viņus radošā talanta
veidošanas un attīstības procesā.
Realizējot projektu Biedrība
iegādājās
skaņu
aparatūru,
kas veicinās Biedrības mērķu
sasniegšanu. Skaņu aparatūras
komplekts jau ticis izmantots
tādos pasākumos kā Ielīgošanas
pasākums Balvu estrādē, Balvu
pilsētas svētki, Balvu novada
svētki u.c.
Realizējot projektu tika arī
radītas divas jaunas darba vietas.

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 25.septembris

7.

Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams Skaidrojums par ūdens aprēķinu
Iedzīvotāju zināšanai skaidro- ūdens patēriņa starpību sadala
zaļināšanas kalkulators
jam to, kā tiek aprēķināta maksa starp dzīvokļu īpašniekiem, kuri
Lai 2015.gadā saņemtu platību
maksājumus pilnā apjomā, būs
jāievēro zaļināšanas prasības.
Pamatā
platību
maksājumi
2015.gadā sastāvēs no divām
galvenajām daļām – Vienotā
platību maksājuma (VPM) un
maksājuma par klimatam un videi
labvēlīgas lauksaimniecības praksi
jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību
zaļināšanas prasības būs jāievēro
obligāti.
Plašāka
informācija
par visām zaļināšanas prasībām
un izņēmumiem ir apkopota
informatīvajā materiālā, kā arī
publicēta LAD mājaslapā izvēlnē
„Zaļināšana”.
Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību
ievērošanai, LAD ir sagatavojis

īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.
Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību,
lauksaimnieks
varēs
uzzināt
un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā
ir ievērotas vai arī saimniecībā
vēl ir jāveic papildus pasākumi.
Kalkulatorā ir iespējams ievadīt
informāciju
par
izvēlētajām
kultūrām,
kuras
lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt
arī konkrētas platības, ievadīt
ekoloģiski nozīmīgās platības un
citu informāciju.
Kalkulators
automātiski
aprēķina, vai ir ievērota prasība
par kultūraugu dažādošanu un
vai ekoloģiski nozīmīgās platības
atstātas pietiekamā apjomā.

Kalkulators ir pieejams LAD
mājaslapā un LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā. Lai to izmantotu, nav nepieciešams būt
EPS klientam.
LAD aicina visus lauksaimniekus savlaicīgi reģistrēties EPS,
jo 2015.gadā, lai pieteiktos platību
maksājumu saņemšanai, lauksaimniekiem, kuru aramzemes
platība būs 10ha un vairāk,
reģistrēties EPS vajadzēs obligāti.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumos varat vērsties pēc
konsultācijas jebkurā LAD klientu
apkalpošanas centrā, rakstot epastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot
uz informatīvo tālruni 67095000
vai Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrā.

Informatīvās dienas par īstenotajiem LEADER
projektiem Ziemeļlatgalē
Biedrība
“Balvu
rajona
partnerība” oktobrī organizē
divas informatīvās dienas par
īstenotajiem LEADER programmas projektiem Balvu, Viļakas,
Rugāju un Baltinavas novados.
Informatīvo dienu ietvaros interesentiem tiks nodrošināts
transports un iespēja apmeklēt
vairāk kā 40 projektu īstenotājus
Ziemeļlatgalē, iepazīties ar projektu rezultātiem, gūto pieredzi projektu realizēšanā un to
sniegto ieguldījumu lauku teritoriju attīstībā. Projektu maršrutā
ir iekļauti biedrību, pašvaldību,
uzņēmēju
un
mājražotāju
realizētie projekti pēdējo divu
gadu laikā.
Informatīvās dienas notiks:

2014.gada 8.oktobrī
Tiks apmeklēti LEADER projektu īstenotāji Viļakas un Baltinavas novados.
Izbraukšana no Balviem (caur
Viļaku, apmeklējam Baltinavas
novadā realizētos projektus,
atpakaļ caur Viļaku atgriežamies
Balvos), precīzs maršruts tiks
izsūtīts dalībniekiem.
Braucienam pieteikties līdz
2014.gada 1.oktobrim!
2014.gada 22.oktobrī
Tiks apmeklēti LEADER projektu īstenotāji Balvu un Rugāju
novados.

Izbraukšana
no
Balviem,
precīzs maršruts tiks izsūtīts
dalībniekiem.
Braucienam pieteikties līdz
2014.gada 15.oktobrim!
Aicinām pieteikties biedrības
“Balvu rajona partnerība” biedrus,
projektu īstenotājus, potenciālos
projektu iesniedzējus un citus interesentus, rakstot biedrības “Balvu rajona partnerība” stratēģijas
administratīvajai vadītājai Svetlanai Tomsonei uz e-pastu: svetlana.
tomsone@gmail.com, vai zvanot
pa tālruni 26691977.

Atvērto durvju diena Balvu Bērnu un jauniešu centrā

10. septembra pēcpusdienā
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
(BBJC) ieskanējās daudzbalsīgi
bērnu smiekli, bija sastopamas domīgas pieaugušo sejas,
un dažādās vietās bija jāpārvar
šķēršļi.
Pagalmā BBJC viesus sagaidīja
jautrā Pepija un viņas draudzene
Zepija.
Pepija
lika
visiem
atcerēties, kā lecamas klasītes.
Centra ciemiņiem bija iespēja
nopelnīt mazās konfektes un
doties tālāk BBJC labirintā, lai
meklētu interesējošo interešu
pulciņu, iepazītos ar skolotājiem.
Pārsteigums un nākamais
izaicinājums gaidīja visus, kas
devās satikties ar angļu valodas
pasniedzēju un „Di - dancers”
studijas vadītāju Ditu Niperi.
Šķēršļu josla no norobežojošas
lentas lika iesildīties visa koridora
garumā gan mazajiem, gan lielajiem, gan vecākiem. Dita atzina,
ka iepriecinoši ir tas, ka zēnu
rindas „Di- Dancers” šogad būs
kuplākas. Veidojas arī bērnu rindas, kas grib mācīties angļu valodu līdz 1. klasei, jo vecāki grib
savu atvasi sagatavot nopietnajam
darba cēlienam.
Tie paši izaicinājumi bija
jāpārvar arī „Čaklo pirkstiņu” īpašniekiem, kas arī šogad darbosies
kopā ar idejām bagāto Inesi Hmaru. Kopā veidos gan skaistumlietas, gan arī pašu spēkiem radīs
praktiskas lietas.
Lai nokļūtu otrajā stāvā,
nācās sekot pēdiņām, kuras aizveda pie iespējas iepazīties ar
orientēšanās profesionāļiem - Andersonu ģimeni, brīvprātīgajiem,

kas paskaidroja pulciņa būtību.
Nodarbības notiks skolotājas
Ināras Frolovas vadībā.
Vēl otrajā stāvā notika
kokapstrādes pulciņa dalībnieku
tikšanās un iepazīšanās ar
pasniedzēju Viktoru Šļuncevu un
darbavietu, iepriekšējo audzēkņu
darbu apskate, kopā rodot iedvesmu jaunajam darba posmam.
Blakus darbojās brīvprātīgā
Sintija
Dārzniece,
kura
iepazīstināja jauniešus ar iespēju
darboties elektronikas, tehniskās
jaunrades jomā, kuru vadīs
brīvprātīgais Edgars Dārznieks.
Iepriekšējā gadā Edgars ar
jauniešiem
izmēģināja
roku
lidmodeļu veidošanā.
Savukārt NVO „Kalmārs” visus
BBJC ciemiņus aicināja uz jauniešu
tikšanos BBJC telpas atklāšanas
pasākumā „Kopā jautrāk!”, kuras
notika
pateicoties
projekta
„Mēs to varam!” realizācijai.
KNHM fonda projektu konkursa
„Sabiedrība ar dvēseli 2014” ietvaros notika darbs pie aktivitāšu
telpas iekārtošanas Balvu novada bērniem un jauniešiem, kā
rezultātā BBJC tika ierīkota telpa
ar virtuves un aktīvo zonu, kur
brīvajā laikā kopīgi
pulcēties
dažādām interešu grupām, lai
gatavotu ēdienus, skatītos kino,
rakstītu projektus.
Projekts sevī ietvēra remontdarbus, kuros aktīvi palīdzēja
Sandijs Bukšs, kuram bija arī tas
gods pirmajam ielēkt papīra durvīs
un aicināt ciemiņus atjaunotajā
telpā.
Jaunieši
piedalījās
meistardarbnīcās un radīja pufus, arī gatavošanās atklāšanas

pasākumam
bija
aizraujoša.
Kopā pavadīti interesanti brīži.
Telpas jaunais un košais izskats
priecē ik vienu, par ko paldies
Balvu novada pašvaldībai par
līdzfinansējuma nodrošināšanu,
Sandai Kašai par atbalstu projekta tapšanā, kā arī jauniešiem,
īpaši Sandijam Bukšam, kurš aktīvi
darbojās projekta laikā. Ikviens
novada bērns un jaunietis ir laipni aicināts izmantot jaunās telpas. Bērni un jaunieši ir novada
nākotne. Labiekārtotas un drošas
vides radīšana šodien ir nozīmīgs
pamats attīstībai nākotnē.
BBJC Atvērto durvju dienas
pasākumā piedalījās ne tikai
bērni, jaunieši un viņu vecāki,
bet arī Balvu novada pašvaldības
pārstāve Sanda Kaša, Balvu novada
pašvaldības
Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
pārstāve Ilona Naļivaiko, Balvu
novada biedrības „Balvu rajona
partnerība” pārstāves - Ilona
Džigure un Marurta Paidere, Svetlana Tomsone.
Jaunais darba gads BBJC ir
sācies. Pievienojies mums, darbojoties kādā intrešu izglītības
pulciņā vai nākot uz jauniešu centru ar savu ideju un padarot ikdienu aizraujošāku!
Gunita Prokofjeva
BBJC metodiķe

par ūdeni, ja dzīvokļa īpašnieks
atrodas ilgstošā prombūtnē un
par to nav informējis p/a „SANTEX”.
2008.gada 9.decembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1013
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” 28.punkts nosaka,
ka, ja prombūtnes dēļ dzīvokli
neizmanto neviena persona un
dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt
informāciju par ūdens skaitītāja
rādījumu, dzīvokļa īpašnieks par
to iepriekš informē pārvaldnieku.
Savukārt
29.punts
nosaka pārvaldnieka rīcību ūdens
patēriņa aprēķinā atsevišķam
īpašumam
gadījumos,
ja
dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis
informāciju par ūdens skaitītāja
rādījumu vai nav informējis par
to pārvaldnieku – šādā gadījumā
ūdens patēriņu aprēķina, ņemot
vērā konkrētā atsevišķā īpašuma
vidējo ūdens patēriņu
par
pēdējiem trīs mēnešiem, bet ne
ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.
Sekojoši, ja ūdens patēriņš
atsevišķajam īpašumam ticis
aprēķināts saskaņā ar MK noteikumu 28.punktu trīs mēnešus
pēc kārtas un joprojām pastāv
28.punktā
minētie
apstākļi,
MK noteikumi nenosaka, kā
aprēķināms ūdens patēriņš, līdz
ar to ūdens patēriņu neaprēķina,
izņemot gadījumus, ja mājai ir
izveidojusies ūdens patēriņa
starpība.
MK noteikumu 19.punkts
nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks
ūdens patēriņa starpību sedz
atbilstoši
atsevišķo
īpašumu
skaitam. Vienlaicīgi noteikumu 191
punkts paredz gadījumus, kādos
ūdens patēriņa starpību sadala
nevis uz visas daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotājiem, bet gan
uz 191 gadījumos noteiktajiem
(ja tādi ir). Kā viens no šādiem
gadījumiem noteikts 191 1.punktā:

nav iesnieguši informāciju par
ūdens skaitītāja rādījumu vismaz
trīs mēnešus pēc kārtas.
Tātad tādos gadījumos, kad
dzīvojamā
īpašumā
neviens
ilgstoši nedzīvos, ūdens netiks lietots un ūdens skaitītāju rādījumi
netiks nodoti, īpašniekam ir
jāvēršas p/a SAN-TEX” ar iesniegumu, pretējā gadījumā maksa par
ūdeni tiek aprēķināta atbilstoši
iepriekš minētajiem Ministru
kabineta noteikumiem: pirmos
trīs mēnešus ūdens patēriņš tiek
aprēķināts pēc vidējā patēriņa
konkrētajā dzīvoklī, pēc tam
gadījumā,
ja
daudzdzīvokļu
mājai ir ūdens patēriņa starpība,
to sadala starp tādiem dzīvokļu
īpašniekiem, kas nenodot ūdens
skaitītāja rādījumus vismaz trīs
mēnešus pēc kārtas. Ja īpašnieks
ir iesniedzis p/a „SAN-TEX”
iesniegumu par savu ilgstošu
prombūtni, maksa par ūdeni netiek aprēķināta.
Atgādinām, ka 09.12.2008.
MK noteikumu Nr.1013 19 1 pantā
ir minēti arī citi gadījumi, kad
ūdens patēriņa starpību sadala
nevis uz visas daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotājiem, bet gan starp
konkrētiem dzīvokļu īpašumiem:
1) kuru atsevišķajos īpašumos nav
uzstādi ūdens patēriņa skaitītāji;
2) kuri atkārtoti nav ļāvuši
pārvaldniekam savā dzīvokļa
īpašumā
pārbaudīt
ūdens
patēriņa skaitītāju, ja pārvaldnieks
par šādas pārbaudes veikšanu
paziņojis rakstiski vismaz nedēļu
iepriekš, nosūtot paziņojumu uz
to dzīvokļa īpašumu, kur plānots
veikt pārbaudi; 3) kuru dzīvokļu
īpašumā,
pārbaudot
ūdens
patēriņa skaitītāju, konstatēts,
ka ūdens patēriņa skaitītāji ir
bojāti, tie nav plombēti, vai to
plombējums bojāts, vai tie nav
verificēti 3 mēnešu laikā pēc
verificēšanas termiņa beigām.
P/a „SAN-TEX” juriste
I.Stepanova

Galda tenisa čempionāts
Balvu Bērnu un jauniešu centra Brīvā laika centrā 18.septembrī
norisinājās Galda tenisa čempionāts.
Galda teniss jeb pingpongs
ir viens no populārākajiem, kā
arī jaunākajiem sporta veidiem
pasaulē. Šis sporta veids ir ļoti
iecienīts bērnu un jauniešu vidū,
jo tas ir ātrs un aizraujošs un lieliski attīsta ātrumu, koordināciju,
precizitāti un veiklību, kā arī
veicina saskarsmes iespējas ar
vienaudžiem un sekmē pozitīvu
emociju gūšanu par sasniegumiem.

Sasniegumus šajā čempionātā
guva un 1.vietu izcīnīja Dāvids Kolosovs, 2.vieta – Andrejs Jeršovs
un 3.vieta – Intars Jeršovs. Apsveicam uzvarētājus!
Arī turpmāk BBJC notiks Galda
tenisa čempionāti. Informācija
pieejama
www.balvubjc.com,
www.balvi un centra twitter kontā
@balvubjc.
Agnese Puļča
BBJC brīvā laika organizatore

Topošo līderu dienas ir klāt
Atsācies
jaunais
mācību
gads un darbu atsāks arī skolēnu
pašpārvaldes.
Tādēļ 26.septembrī plkst.10.00
Balvu novada domes sēžu zālē 3.
stāvā aicināti tikties Balvu, Rugāju
un Baltinavas novadu skolu
skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.
Atsāksim jauno darba cēlienu
ar svinīgu sanāksmi Balvu novada
Domes deputātu darbavietā,
centīsimies iejusties deputātu
vietā. Kopā izlemsim un nobalsosim par jauno darba cēlienu,
izvēlēsim skolu līderu koordina-

torus.
Pasākuma otrajā daļā būsim
atraktīvi, Balvu skaistākajās vietās
gada zeltainākajā laikā caur foto
objektīvu iemūžināsim šo dienu
vēsturei. Tam sekos mini brančs
Balvu Bērnu un jauniešu centra
telpā „Mēs to varam”.
Kontaktinformācija pie Balvu Bērnu un jauniešu centra
metodiķes Gunitas Prokofjevas
gunita.prokofjeva@gmail.com vai
pa telefonu 26399275 vai twitter
@gunitaprokofjev.
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Pl ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā
Balvu pilsētā
26.septembrī no plkst.15.30
līdz 18.00 Balvu pilsētas Lāča
dārzā ir atvērts starts orientēšanās
sacensību 7.kārtai.
30.septembrī plkst.12.00 Balvu muižas dižozola saglabāšanas
akcija “Saglabāsim Dižozolu!”
atzīmējot Eiropas sadarbības dienu (Lāča dārzs, Balvu muiža)
30.septembrī
plkst.15.00
Ziemeļlatgales
nemateriālā
kultūras mantojuma digitālo
ekspozīciju atklāšana Balvu Novada muzejā
1.oktobrī plkst.10.00 Mājas
aptieciņas
kursi,
speciālista
konsultācijas
medikamentu
izvēlē Balvu novada pašvaldības
Sociālajā dienestā
3.oktobrī plkst.16.00 tikšanās
ar radošās apvienības “Piektā
māja” fotoizstādes “Tepat” autoriem Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
Izstādes
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma
Evas
Vinogradovas
gleznu izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma radošās apvienības
„Piektā māja” fotoizstāde „Tepat”.
Sakrālās kultūras centrā Pētera
Džigura 70. dzīves jubilejas grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai
skan”.
Balvu pagasts
27. septembrī plkst.10.00 Balvu
pagastā pie Naudaskalna ezeriņa
visi, kuri vēlas pirkt, pārdot,
mainīt pašu audzēto, ražoto,
darināto, laipni aicināti un gaidīti
Miķeļdienas gadatirgū! Neizpaliks
arī atrakcijas, tradicionālais umurkumurs un dārzeņu sautējums.

Bērzkalnes pagasts
Rubeņu
Saieta
namā
pirmdienās atsākas rokdarbu
nodarbības
Briežuciema pagasts
Fotoizstāde
„Briežuciems
senās fotogrāfijās” Briežuciema
Tautas namā.
Krišjāņu pagasts
11.oktobrī plkst.10.00 Rudens
tirdziņš Krišjāņos
19.oktobrī Gaismas nakts
“Staburagā”
Kubulu pagasts
18.oktobrī 15.00 “Mārtiņrožu
laiks” Eiropas deju kopu sadancis
Kubulu kultūras namā
25.oktobrī plkst.19.00 Kubulu
jauktajam vokālajam ansamblim
– 15. Muzikāls pasākums ar balli
Kubulu kultūras namā
Kubulu kultūras nama mazajā
zālē skatāma Zanes Koliņas
fotogrāfiju izstāde “MATADATAS”.
Lazdulejas pagasts
24.oktobrī plkst.19.00 Kino
vakars
Tilžas pagasts
4.oktobrī no plkst.8.00 Lielais
rudens gadatirgus
11.oktobrī
plkst.
13.00
Pensionāru pēcpusdiena Tilžas
Kultūras namā
11.oktobrī plkst.22.00 Balle
Tilžas Kultūras namā
17.oktobrī plkst.22.00 Deju vakars Tilžas Kultūras namā
Vīksnas pagasts
23.oktobrī plkst.14.00 senioru
pēcpusdiena Vīksnas tautas namā

Atvērts Balvu peldbaseins
Pēc vasaras pārtraukuma darbu atsācis Balvu Sporta skolas peldbaseins, Dārza ielā 2, Balvos.
Peldbaseina darba laiks no plkst. 9:00 līdz 22:00

Atbalsti mazos futbolistus
sasniegumu ceļā!
Balvu Sporta centra mazie futbolisti projektu konkursa LabieDarbi.
lv rezultātā vēlas iegādāties jaunas, skaistas futbola formas. Viņiem vēl
nedaudz pietrūkst, lai šī ideja realizētos. Mazajiem censoņiem, futbolistiem, vajag tieši TAVU balsi! Par Balvu jaunatni!
Nobalso BEZ MAKSAS http://labiedarbi.lv/lv/balso-par-projektu!
Balsot vari līdz 30.septembrim.

Piedalies konkursā „Balvu
novada suvenīrs”
Izveido oriģinālu Balvu novada suvenīru vienā no četrām cenu
kategorijām, aizpildi anketu un nogādā to Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils iela 1a, Balvi līdz šī gada 3.novembrim.
Konkursam iesniegtos darbus vērtēs žūrija un labākā suvenīra autoram būs iespēja noslēgt līgumu ar Balvu novada pašvaldību par suvenīru
iegādi reprezentācijas vajadzībām.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti 18.novembra Valsts svētku
pasākuma laikā.
Esi radošs – piedalies!
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