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Balvu novada Domes priekšsēdētājs izdod grāmatu
21.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā notika Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
Andra Kazinovska un Dr. oec. profesora Staņislava Keiša grāmatas
- vērienīgās monogrāfijas „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi
teritoriālās reformas norises gaita,
problēmas un risinājumi” atvēršanas svētki.
Kopā ar nozīmīgās monogrāfijas autoriem bibliotēkā pulcējās
daudz zinātnieku, kas plašāk
analizēja pētījuma veiksmes un
tā nepieciešamību, pašvaldību
jomas un mediju pārstāvji, kā arī
politiķi.
Viena no viņiem – Silvija Šimfa, ilggadējā Latvijas
Pašvaldību Savienības padomniece, tagad 12.Saeimas deputāte,
bija uzaicināta vadīt grāmatas
atvēršanas svētkus.
Savukārt Sergejs Dolgopolovs,
kurš nesen no jauna pārvēlēts
Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijas priekšsēdētāja postenī,
izteica atzinību autoriem par
drosmi un izteica cerību, ka,
izlasot grāmatu, lēmējvara beidzot sāks rīkoties atbildīgāk: „Ir
pienācis laiks sākumā domāt,
vērtēt, analizēt un diskutēt līdz

Dr. oec. profesors Staņislavs Keišs

Uzrunā monogrāfijas līdzautors Andris Kazinovskis
putām uz lūpām; tikai tad pieņemt
lēmumus”.
Ekonomikas un kultūras augstskolas rektora v.i. Gunta Veismane izteica gandarījumu par to,
ka beidzot tapis vērtīgs izziņas
materiāls ne tikai valsts pārvaldes
esošajiem darbiniekiem, bet
daudz svarīgāk to visu zināt
topošajiem ierēdņiem, ministriem, deputātiem, priekšniekiem
u.c.
Žurnālists Viktors Avotiņš kā
izdevuma būtisku papildvērtību
nosauca
tulkojumu
angļu
valodā, kas turpmāk Eiropas

Savienības valstu pārstāvjiem
ļaus nepastarpināti izzināt Latvijā
notikušo.
Pasākumu
apmeklēja
un
atzinīgus vārdus teica arī Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Latgales reģiona attīstības aģentūras
direktors Māris Bozovičs, kā arī
Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, kura lepojās
ar to, ka Latvijā ir 119 pašvaldības,
bet vienīgi Balvu novadam ir
tāds vadītājs, kas spējis uzrakstīt
zinātnisko monogrāfiju!

Uzrunā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars
Gerhards

Balvu novada zemniek, uzņēmēj!
Šī gada 29.novembrī plkst.
19.00 Balvu Kultūras un atpūtas
notiks tradicionālais pasākums
„Zemnieku, uzņēmēju balle”, kurā
16 nominācijās tiks godināti Balvu
novada zemnieki un uzņēmēji.
Vēl
līdz
29.novembrim
ir pēdējā iespēja pieteikties
pasākumam. Dalības maksa personai EUR 12,00. Pieteikšanās
novada pagastu pārvaldēs vai
Ziemeļlatgales Biznesa centrā.
Viesmākslinieki: Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi.
Ieplāno, atnāc, atpūties un
baudi!

Balvas iegūs:
1.
Nominācijā
“Lielākais
nodokļu maksātājs 2014” A/S “Balvu Enerģija”, valdes
priekšsēdētājs Aivars Zāģeris,
SIA “Balvi Flora”, valdes loceklis Ivars Zaharāns, SIA “A.K.7” valdes loceklis Andrejs Kindzulis.
2.
Veiksmīga saimniekošana laukos 2014 – ZS “Ābelītes
2002”, Vilnis Dzenis (Tilžas pagasts).
3.
Netradicionāla saimniekošana laukos 2014 – Ināra un Zigurds Ločmeļi (Vectilžas pagasts).
4.
Ilggadēja saimniekošana

laukos 2014 – Indra un Leonards
Kiukucāni (Balvu pagasts).
5.
Sociāli
ekonomiskās
attīstības veicinātājs 2014 – SIA
“Nita AM” - Anita un Māris
Pitkeviči (Bērzkalnes pagasts).
6.
Veiksmīgs mājražotājs
2014 – Vineta Silauniece (Tilžas
pagasts).
7.
Veiksmīgs jaunais uzņēmējs 2014 - Sandis Odumiņš
(Bērzpils pagasts).
8.
Lauku mantojuma saglabātājs 2014 – Jānis Kašs (Briežuciema pagasts).
9.
Enerģiskākā saimniece
laukos 2014 – Jūlija Petrova (Lazdu-

Monogrāfija ir sagatavota,
pamatojoties uz autoru pētījumu
rezultātiem par administratīvās
reformas gaitu laika periodā no
1996.gada līdz 2013.gadam.
Zinātniskās
monogrāfijas
“Reģionālā
attīstība
Latvijā:
administratīvi teritoriālās reformas
norise, problēmas un risinājumi”
autori ir meklējuši atbildes uz
jautājumu, kāpēc pēdējo 15 gadu
laikā no Latvijas aizbraukuši simtiem tūkstoši cilvēku, kāpēc Latvijas valdību ilgums mērāms viena
gada un pāris mēnešu garumā,
kā arī autori ir analizējuši Latvijas konkurētspēju un tās izmaiņas
salīdzinājumā ar citām Eiropas
Savienības valstīm.
Grāmatai ir četras daļas,
no kurām pirmā nodaļa veltīta
Administratīvi teritoriālās reformas
norises procesiem Latvijā, grāmatas
autoru piedāvāto priekšlikumu
hronoloģijas un pētījumu atspoguļošanai, par pamatu ņemot
abu autoru zinātnisko pētījumu
“Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas Latvijā”.
Otrajā daļā ievietots atkārtotais
2001.gada oriģinālizdevuma pārpublicējums “Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma
reformas problēmas Latvijā”. Trešā
nodaļa – monogrāfijas pirmās daļas
tulkojums angļu valodā, ceturtā
nodaļa – 2001. gada izdevuma
tulkojums.

lejas pagasts).
10. Radošākais
saimnieks
2014 – Aigars Mednis (Balvi).
11. Ekoloģiskās produkcijas
ražotājs 2014 – SIA “Nagi un ragi”,
Viesturs Luksts (Kubulu pagasts).
12. Novada tēla popularizētājs 2014 – Uldis Arnicāns (Kubulu
pagasts).
13. Klientam draudzīgs uzņēmums 2014 - SIA “Tik-tak1”, Pēteris
Annuškāns (Balvi).
14. Stipra ģimene laukos
2014 – Kaņku ģimene (Krišjāņu
pagasts).

22. (115.) numurs
Izsludināts konkurss uz
Būvvaldes vadītāja amatu
Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu uz balvu novada
pašvaldības Būvvaldes vadītāja
amatu.
Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā izglītība arhitektūrā
vai būvniecībā;
• 3 gadu darba pieredze būvniecības jomā;
• orientēšanās juridiskajos
jautājumos;
• vēlamas svešvalodas zināšanas.
Pretendentiem(-ēm)
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
•
motivēta
pieteikuma
vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu
pārstāsts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālus);
• valsts valodas prasmes
apliecība (ja nepieciešams).
Ar
konkursa
nolikumu
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2014.gada
8.decembrim plkst.14.00 Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajā
istabā (2.stāvā, 28.kabinetā).

Balvenieši
piedalīsies
uzņēmēju vizītē Krakovā
No šī gada 2.decembra līdz
4.decembrim Latgales reģiona
uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko
organizāciju biedri dosies vizītē uz
Krakovu (Polija).
Vizīti rīko Latgales Plānošanas
reģions ar mērķi popularizēt Latgales reģiona ražotāju produkciju
un radīt tai jaunu noieta tirgu.
Braucienā
piedalīsies
15
reģiona pārstāvji no Ludzas
uzņēmēju asociācijas, Rēzeknes
uzņēmēju biedrības, Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta biedrības, Daugavpils novada
uzņēmēju padomes, Aglonas novada biedrības “Dorbs i Zineiba”.
Organizācijas pārstāv daudzu
dažādu uzņēmēju intereses, kas ir
apvienojušies šajās biedrībās.
Vizītes darba kārtībā tiek
plānotas tikšanās ar Polijas
uzņēmējiem
kontaktu
dibināšanai, kā arī plānots apmeklēt
vairākus
Mazpolijas
reģiona
uzņēmumus, kuri darbojas kokapstrādes, pārtikas ražošanas,
bioloģiskās lauksaimniecības, kā
arī pārtikas un rūpniecības preču
vairumtirdzniecības jomās.

Atvērts elektroenerģijas
tirgus mājsaimniecībām
Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā paredz, ka no 2015.
gada 1.janvāra elektroenerģijas tirgus ir pilnībā atvērts.
Atgādinām, ka elektroenerģijas
tirgotāju vai piedāvājumu var
mainīt katru mēnesi, par to vienojoties ar jauno tirgotāju līdz
iepriekšējā mēneša 15.datumam.
Lai
jauno
elektrības
piedāvājumu klients saņemtu no
1.janvāra, tas jāizvēlas līdz 15.decembrim.

“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
Tuvojas Ziemassvētki, aiz kalniem vairs nav arī Jaunais gads, par ko
liecina kalendārs un baltā sniega sega aiz logiem.
Šajā svētdienā Adventa vainagā iedegsim jau pirmo sveci, bet
sestdien Balvos notiks tradicionālā „Zemnieku, uzņēmēju balle”, kurā
pulcējas čaklākie un atsaucīgākie zemnieki un uzņēmēji no visa novada. Kā ierasts, notiks uzņēmēju un zemnieku godināšana vairākās
nominācijās, koncerts un atpūta no ikdienas.
Domājot par nākotni, vēlos informēt par uzņēmējdarbības attīstības
iespējām novadā turpmākajos gados. Šobrīd notiek intensīvas sarunas
un diskusijas par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu, kas jau ir
iezīmēti arī mūsu novadam, apgūšanas un izmantošanas iespējām.
Zināms, ka novadam būs pieejamas vairākas iespējas, bet pēdējā laikā
mēs diskutējam par divām sadaļām – līdzekļi, kas ir iedalīti visai Latgalei, tai skaitā Balviem, kas varētu būt aptuveni 2 miljoni, un līdzekļi Balviem kā attīstības centram. Latvijā ir 21 attīstības centrs, kuriem paredzēti
līdzekļi. Balviem tie varētu būt aptuveni 5 miljoni.
Jāsaka, ka Eiropas struktūrfondu līdzekļu izmantošanas nosacījumi ir
pietiekoši strikti un samērā grūti izpildāmi. No vienas puses ir paredzēts,
ka Eiropas līdzekļu ieguldīšanai ir jārada darbavietas, kas, protams,
ir pozitīvi, jo tas stimulē gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem, ieguldot
līdzekļus, radīt konkrētas darbavietas. Zināms, ka, ieguldot 41 tūkstoti
ES fondu līdzekļu, ir jārada vismaz viena darbavieta nākamā plānošanas
perioda laikā. Bet no otras puses ir nosacījums, ka uzņēmējiem ir
jāiegulda arī savi līdzekļi. Un šeit mēs tomēr saredzam bažas, vai mūsu
uzņēmēji būs tik spējīgi šos līdzekļus rast un reāli ieguldīt.
Protams, tiks meklēti dažādi risinājumi, kā Eiropas Savienības
līdzekļus apgūt efektīvi. ES naudu nedrīkstam ieguldīt uzņēmēju iekārtu
vai ražotņu iegādei, bet varam izbūvēt komunikācijas, pievadceļus arī
angārus ražošanas nodrošināšanai. Viens no variantiem varētu būt arī
rūpnieciskās, industriālās zonas izveidošana Balvos vai tuvu pilsētai, kur
būtu koncentrēta uzņēmējdarbība.
Skaidrs ir tas, ka centīsimies līdzekļus apgūt, lai gala rezultātā arī
Balvos sāktu rasties darbavietas, rastos jauni uzņēmēji un attīstītos
uzņēmējdarbība.
Svarīgs darbs vēl ir jāiegulda sastādot budžeta projektu 2015.gadam,
bet darbi notiek, jo novads kā struktūrvienība darbojas jau sesto gadu, ir
zināma pieredze un pašvaldībā strādā atbildīgi, zinoši speciālisti.
Tuvojoties svētkiem un aizdedzot pirmo Adventa sveci, padomāsim
ne tikai par vēl veicamajiem darbiem, bet klusi pārdomāsim aizvadītā
gada notikumus, pateiksimies par piedzīvoto, varbūt kādam atvainosimies, piedosim pāridarītājiem un ar priecīgu un gaišu sirdi sagaisīsim
Ziemassvētkus un Jauno gadu.

13.novembra
Domes sēde
Šī gada 13.novembrī notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā kopumā tika izskatīti
69 jautājumi.
Domes sēdē piedalījās 13
deputāti – Andris Kazinovskis,
Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš,
Sarmīte Cunska, Svetlana Pavlovska, Aigars Pušpurs, Valdis
Zeltkalns, Ināra Ņikuļina, Juris
Boldāns, Dmitrijs Usins, Ivans
Baranovs, Normunds Dimitrijevs,
Aivars Kindzuls.
Sēde iesākās ar uzaicinājumu
deputāta kandidātam Arvīdam
Raciborskim no politiskās partijas „Latvijas Zaļā partija“ stāties
bijušā Balvu novada Domes
deputāta Jāņa Trupovnieka vietā
un pildīt Balvu novada Domes
deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr
no Zaļo un Zemnieku savienības
kandidātu saraksta Latvijas Republikas 12.Saeimas vēlēšanu
Latgales
vēlēšanu
apgabalā
ievēlētie deputāti pilda ministru
pienākumus. Arvīds Raciborskis
piedalījās turpmākajā domes
sēdē.
Par
Bāriņtiesas
locekļa
ievēlēšanu
Par Balvu novada Bāriņtiesas

locekli Vīksnas pagasta un
Balvu pilsētas administratīvajā
teritorijā uz Balvu novada
Bāriņtiesas locekles Gintas Sirmās
prombūtnes laiku ar 2014.gada
1.decembri tika ievēlēta Daiga
Duncāne.
Par parāda piedziņu
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu
no fiziskām un juridiskām
personām, kuru īpašumi atrodas
Vīksnas, Krišjāņu un Bērzkalnes
pagastos.
Par Atzinības rakstu piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstu
Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājai
VELTAI UČELNIECEI par apzinīgu
un radošu mācību darba vadību,
skolēnu izaugsmes veicināšanu,
sagatavojot
konkursiem
un
mācību priekšmetu olimpiādēm,
par neatlaidīgu darbošanos un
skolēnu iesaistīšanu “Mammadaba” aktivitātēs un sakarā ar dzīves
jubileju.Atzinības raksts tika pasniegts Valsts svētku pasākumā
17.novembrī.
Savukārt par augstu morāli
- ētisko un tikumisko vērtību
uzturēšanu ģimenē un sadzīvē,
par dzīves gudrības un pieredzes
nodošanu jaunajām Balvu novada iedzīvotāju paaudzēm un
sakarā ar 50 gadu kopdzīves ju-

bileju deputāti lēma apbalvot ar
Balvu novada Domes Atzinības
rakstu un balvu šādus pārus: Austru un Gunāru Liepiņus; Martu
un Egidiju Krasovskus; Annu un
Staņislavu Ločmeļus; Juzefu un
Antonu Bozovičus; Antoņinu un
Aleksandru Naļivaiko; Marutu un
Jāni Ozolus; Ausmu un Imantu
Zariņus; Annu un Viktoru Eisakus;
Raisu un Jāni Ločmeļus; Antoņinu
un Jevgeniju Andrejevus; Līviju un
Pauli Lielpēterus; Tamāru un Anatoliju Gusevus; Martu un Pēteri
Jaundžeikarus; Skaidrīti un Jāni
Ozoliņus; Valentīnu un Viktoru
Kubakus; Annu un Jāni Zaharānus;
Valentīnu un Staņislavs Maksimovus-Agafonovus.
Par nekustamo īpašumu
Tika lemts precizēt platības
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajām zemes vienībām
Vectilžas pagastā, Balvu pilsētā,
kā arī atzīt par starpgabalu zemes
vienību Balvu pilsētā. Deputāti
lēma atzīt par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi,
zemes vienību Bērzpils pagastā
1,0 ha platībā. Tāpat tika lemts
par nekustamo īpašumu sadali
Tilžas un Balvu pagastā, zemes
nomu Briežuciema un Tilžas
pagastā, par zemes nomas līguma
pagarināšanu Tilžas pagastā un
zemes nomas līguma izbeigšanu
un slēgšanu Lazdulejas pagastā.
Zemes vienībai Balvu pagastā
un uz tās esošajām ēkām tika
piešķirta adrese „Verpuļeva 44”,
Verpuļeva, Balvu pag., Balvu novads, LV-4501. Uz zemes vienības
esošai ēkai tika piešķirta adrese
„Laiviņas 1”, Bērzpils pag., Balvu
novads, LV-4576. Zemes vienībai
Tilžas pagastā un uz tās esošai ēkai
tika piešķirta adrese Krasta iela 1B,
Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads,
LV-4572. Deputāti lēma nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
– divistabu dzīvokli Nr.2 Ezera
ielā 43, Balvos, Balvu novadā un
nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.20 Pansionāta
apbraucamā ielā 2, Celmenē,
Kubulu pagastā, Balvu novadā to
īrniecēm. Tāpat deputāti lēma par
divu zemes gabalu-starpgabalu
Vectilžas pagastā atsavināšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pamatojoties
uz
personas
iesniegumu, tika nolemts atlikt jautājuma par nekustamā
īpašuma
Bērzkalnes
pagastā
pārdošanu izskatīšanu līdz 2015.
gada maijam. Zemes vienības
daļai Bērzpils pagastā tika noteikts
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Par pamatlīdzekļa izslēgšanu
no bilances
Tika lemts atļaut nojaukt
pašvaldības nedzīvojamo ēku
– saimniecības ēku Dārza ielā
12, Bērzpilī, līdz 2014.gada 1.decembrim, pēc ēkas nojaukšanas
veikt nepieciešamās darbības
pamatlīdzekļa izslēgšanai no bilances.
Par ziedojumu pieņemšanu
Domes sēdē tika pieņemts
Latgales skolu atbalsta fonda „Veronika” ziedojums EUR 760.00
apmērā un novirzīts Balvu pamatskolas 19 maznodrošināto
skolnieku atbalstam un ziedojums EUR 150.00 apmērā, kurš
tika novirzīts Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis” 10
maznodrošināto bērnu atbalstam.
Par aglomerācijas robežu
izmaiņām Balvu pilsētā
Tika apstiprināti grozījumi
Balvu novada Domes 2012.
gada
13.septembra
lēmumā
„Par
aglomerācijas
robežu

noteikšanu Balvu pilsētā”, papildinot SIA “BaltLine Globe”
izstrādāto ziņojumu “Robežu
noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1.
aktivitātes
“Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros
(Nr.37/70.05)” ar informāciju
par
aktualizētās
ilgtermiņa
investīciju programmas apkopojumu un papildus potenciālajiem
pieslēgumiem, un veicot izmaiņas
lēmuma 2. un 3.pielikumā.
Par grozījumiem lēmumos
un noteikumos
Sēdes laikā tika pieņemts
lēmums par grozījumiem Balvu
novada Domes 2013.gada 19.decembra lēmumā par personas
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
Tāpat tika lemts grozīt Balvu novada pašvaldības 2014.
gada 11.septembra noteikumus
Nr.3/2014„Par
līdzfinansējuma
samaksas kārtību Balvu Bērnu un
jauniešu centra interešu izglītības
pulciņiem” izsakot Noteikumu
1.pielikuma sadaļu maksas pulciņi
jaunā redakcijā.
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Balvu pilsētā
Deputāti
nolēma
atļaut
uzstādīt ceļazīmi Nr.301 (Iebraukt
aizliegts) pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra Brīvības ielā 61, Balvos, un ceļazīmi Nr.415 (Gājēju un
velosipēdistu ceļš) uz ietvēm, kas
savieno Balvu Kultūras un atpūtas
centra laukumu ar automašīnu
stāvlaukumu Baznīcas ielā 8B, Balvos.
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu
Tika apstiprināta precizētā
Balvu
novada
pašvaldības
izglītības
iestāžu
izdevumu
tāme pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2014.
gadā.
Par aizņēmumiem
Domes sēdē tika nolemts lūgt
Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei
atļauju
2014.gadā
Balvu novada pašvaldībai ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 272
577.14 uz 15 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Tilžas
internātpamatskolā” realizēšanai,
kā arī ņemt vidēja termiņa
aizņēmumu EUR 35 963.76 uz 5
gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi ERAF
finansētā projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Balvu
novadā” realizēšanai.
Par finansējuma nodrošināšanu
Balvu novada Dome nolēma nodrošināt Balvu novada
pašvaldības
projekta
„Zivju
resursu aizsardzība Balvu novada
ezeros” priekšfinansējumu EUR
5262,29 apmērā, kā arī nolēma
piešķirt Balvu Bērnu un jauniešu
centra realizētajam projektam
“Radiotilts”
priekšfinansējumu
EUR 1100,00 apmērā. Deputāti
lēma arī biedrības “Kalmārs”
projekta “Topošo līderu skola”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 160.00
apmērā.
Par atļauju transportlīdzekļu
iegādei
Pēc plašām diskusijām ar balsu
vairākumu tika nolemts atbalstīt
divu jaunu transportlīdzekļu iegādi
par kopējo summu līdz EUR 40
000,00 Balvu novada pašvaldības

funkciju nodrošināšanai un ņemt
aizņēmumu no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi.
Deputāti lēma atļaut iegādāties
arī transportlīdzekli Balvu Sporta
centra funkciju nodrošināšanai.
Transportlīdzekļa iegādes apmaksa tiks veikta no apdrošināšanas
atlīdzības izmaksām EUR 17
100,00 un no Balvu novada
pašvaldības budžeta EUR 2139,00.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
un
nolikuma
apstiprināšanu
Balvu novada Dome nolēma
pieņemt saistošo noteikumu
Nr.12/2014 „Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību profesionālās
ievirzes
izglītības
programmu apguvei Balvu novada
pašvaldības izglītības iestādēs”
projektu.
Domes
deputāti
nolēma apstiprināt Balvu novada
pašvaldības autoceļu un ielu fonda nolikumu.
Par nomas līgumu slēgšanu
Apstiprinot izsoles rezultātus,
tika lemts iznomāt nedzīvojamo
telpu – garāžu Nr.10, Nr.12, Nr.14,
Nr.15, Nr.19 Ezera ielā 37B, Balvu
novadā, izsoļu uzvarētājiem un
slēgt telpu nomas līgumus, kā
arī iznomāt nedzīvojamo telpu
Partizānu ielā 66, Balvos, un
nedzīvojamo telpu Jaunā ielā
21-4, Vīksnā un slēgt telpu nomas līgumus. SIA „Eco Fabrika”
tika ļauts noslēgt apakšnomas
līgumu ar SIA „Winwood” par
telpām Partizānu ielā 66, Balvos,
uzņēmējdarbības nodrošināšanai.
Par funkciju deleģēšanu
Balvu novada Domes nolēma
deleģēt Balvu novada pašvaldības
Sociālā
dienesta
Sociālās
palīdzības
nodaļas
vadītājai
Regīnai Melbergai veikt Sociālā
dienesta vadītāja pienākumus,
kas saistās ar administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas
vai sodīšanas funkciju izpildi, kā
arī līgumu slēgšanu attiecībā uz
divām personām.
Par izmaiņām komisijas un
komitejas sastāvā
Tika nolemts ievēlēt Vladimiru Ivdru par Balvu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekli. Deputāti lēma veikt
izmaiņas Balvu novada Domes
Finanšu
komitejas
sastāvā,
izslēdzot no komitejas sastāva Jāni
Trupovnieku un ievēlot deputātu
Arvīdu Raciborski.
Par atbrīvošanu no amata
Izskatot
Balvu
novada
pašvaldības Būvvaldes vadītājas
Žanetes Mārtužas 2014.gada 4.novembra iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
Balvu novada Dome nolēma
atbrīvot Žaneti Mārtužu no Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes
vadītāja amata ar 2014.gada
24.novembri saskaņā ar LR Darba
likuma 100.panta ceturto daļu.
Par papildus finansējuma
piešķiršanu
Deputāti lēma palielināt Balvu
novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes izdevumus par
EUR 3000,00 Kultūras nama un
pagastmājas jumta būvniecības
tehniskā projekta izstrādei.
Balvu
novada
Domes
informatīvajā daļā deputātiem
un klātesošajiem tika sniegtas
pašvaldības iestāžu atskaites par
darbību 2014.gadā un plānotajām
iecerēm 2015.gadā.
Ar pilnu Domes sēdes lēmumu
tekstu var iepazīties www.balvi.lv,
sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi
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Svin sudrabkāzas

22.novembrī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā kopā sanāca pāri,
kuri 1989.gadā ir noslēguši laulību
un šogad svin 25 gadu kāzu jubileju – Sudrabkāzas.
Šoreiz ballē „Tavu sirdspukstu atbalsīs” pulcējās 34 pāri no

dažādiem Latvijas novadiem.
Svētku reizē pārus sveica Balvu
novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
Svetlana
Romanovska un Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris
Boldāns.

Sudrabkāzu pārus sveic J.Boldāns

Pīlādzītim – 35!

22.novembrī
pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Pīlādzītis”
svinēja pastāvēšanas 35 gadu
jubileju.
Pasākumā
pulcējās
un „Pīlādzīti” jubilejā sveica
bijušie darbinieki, audzēkņi,
tuvāku un tālāku iestāžu pārstāvji
un sadarbības partneri. Ar
priekšnesumiem priecēja esošie
un bijušie pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkņi.
35 gadu laikā „Pīlādzīti”
absolvējuši 1700 zinošu un
nebēdnīgu bērnu. Kā uzsvēra Balvu novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Juris Boldāns, tad šo
gadu laikā iestādi ir beiguši
daudzi bērni, kuri tagad jau ir
nopietnā vecumā, dzīvē daudz
ko sasnieguši un ar kuriem mēs
varam lepoties. Tāpat J. Boldāns
novērtēja arī kolektīva lielo
ieguldījumu šo gadu laikā: „Jūsu
darbs ir grūts darbs. Jūs esat tie,
kuri bērnus ievada tālākajā dzīvē.
Tieši jūs rūpējaties, lai katrs būtu
apčubināts, mīlēts un saprasts.
Novēlu visam Pīlādzīša kolektīvam
izturību, veselību, mīlestību! Lai
kolektīvā vienmēr būtu saticība!”
Pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Antra Eizāne savā uzrunā
uzsvēra, ka skaistais gadu skaitlis liek mums visiem padomāt

par kolektīvu, par bērniem, par
paveikto un vēl par veicamo, par
iestādes dvēseli un auru. „Pīlādzīša
nākotne ir atkarīga no mums visiem – pedagogiem, darbiniekiem,
vecākiem. Līdzdarbosimies visi
kopā, lai veidotu dārziņa seju!”
teica A. Eizāne, pateicoties visiem,
kuri ar savu devumu ir palīdzējuši
„Pīlādzītim”: “Paldies tiem 200
bērnu vecākiem, kuri ved savus
bērnus uz dārziņu, kuri strādā
Latvijā un nav devušies prom.
Paldies pašvaldībai, kas bez atteikuma atbalsta mūs, virza mūs

un veido mūsu seju skaistāku
un krāšņāku. Paldies kolektīvam
par to, ka jūs esat tik sirsnīgi, ar
tik lielu entuziasmu. Un paldies
vecākiem, ka esat tik radoši! Pateicoties mums visiem ir šis skaistais
pasākums, jo, mūs visus vieno tas,
ka mēs katrs esam pīlādžoga no
Balvu pīlādžkoka – Pīlādzīša.”
Jāatzīmē,
ka
grāmatnīcā
„Zvaigzne ABC” skatāma Balvu
pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” audzēkņu zīmējumu
izstāde par godu iestādes 35.gadu
jubilejai „Mans bērnudārzs”.
(no kreisās): Bijusī Balvu rajona Izglītības nodaļas vadītāja Lilija Baune
un pensionētās Pīlādzīša darbinieces

Uzstājas PII “Pīlādzītis” audzēkņi

Svētku torte

Čehu lauku skolu tīkla pārstāvji viesojas Briežuciemā
Novembra
vidū
Latviju
apmeklēja Čehijas Lauku skolu
asociācijas pārstāvji – lauku skolu
direktori, pagastu vadītāji, kopienu aktīvisti, kuri 13.novembrī
viesojās Brocēnu vidusskolā,
Jaunpils biedrībā „Rats” un Ādažu
Valdorfa skolā. Otrajā dienā –
Burtniekos, Trikātā, Gulbenē
– Druvienas un Tirzas skolās.
Trešajā dienā delegācija viesojās
Briežuciemā un Baltinavā.
Pieredzes apmaiņas brauciena
koordinētāji Latvijā – Latvijas lauku
forums. LLF piedāvāja uzņemt
ciemiņus saviem sadarbības partneriem visā Latvijā. Tā kā biedrība
„Saulessvece” un Briežuciema
pamatskola jau vairākus gadus sadarbojas ar LLF, tad mēs izteicām
gatavību un vēlmi uzņemt tālos
ciemiņus un dalīties pieredzē.

Viesus sagaidīja folkloras kopa
„Soldanī” – Sigita Kokoreviča,
Dana Slišāne, Klaudija Supe, Edgars Pundurs, kā arī Briežuciema
etnogrāfiskais ansamblis. Evija Kaša rādīja prezentāciju
par
Briežuciema
pagasta,
Briežuciema pamatskolas kā
resursu centra darbību, biedrības
„Saulessvece” realizētajiem projektiem, sadarbību kā attīstības
iespēju. Viesiem bija iespēja
baudīt
vietējo
mājražotāju
lauku labumus, iegādāties koka
izstrādājumus, kā arī nogaršot
vietējā alus darītāja Jāņa Kaša
brūvēto alu. Kā trāpīgi pateica
Valentīna Kaša, prezentējot savu
daudzu gadu darbu pagasta
vēstures un kultūrvides izpētē, ir
prieks redzēt, ka arī citur Eiropā
joprojām ir nelielas un brašas
kopienas, mazas lauku skolas un

apņēmīgi cilvēki.
Čehi bija ļoti atsaucīgi un
sirsnīgi un ļoti interesējās par
mūsu skolu, jo arī viņu vidū bija

nelielu lauku skolu pārstāvji.
Prieks un lepnums par to, ka
mums, nelielam lauku pagastam
un mazai lauku skolai, ir ko rādīt

un spējam izraisīt interesi citu Eiropas valstu iedzīvotājos.
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“Tautas laiks – mans laiks” Balvos
17.novembrī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notika valsts svētku
sarīkojums “Tautas laiks – mans
laiks”, kurā klātesošos sveica Balvu
novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Balvu katoļu
draudzes prāvests Mārtiņš Klušs.
Pasākumā tika godināti Balvu
novada Domes Atzinības rakstu saņēmēji, konkursa “Balvu novada suvenīrs 2014” uzvarētāji, un
koncertā visus priecēja Rīgas Zelta
koris.
A.Kazinovskis, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka “Latvijas spēks
sakņojas mūsu tautā. Jo Latvija ir
ne vien zeme, meži, upes un ezeri, Latvija ir ikviens no mums,
kas šeit dzīvo un mīl mūsu valsti,
neatkarīgi no tautības vai reliģiskās
piederības. Mūsu valsts nākotne ir
atkarīga no tā, cik spēcīgi mēs katrs
būsim iesakņojušies savā zemē un
apzināsimies savu pienākumu un
atbildību.
Atceroties vēsturi, mums
jānoliec galvas, lai pieminētu
brīvības cīnītājus, kuri atdeva savas dzīvības par mūsu brīvību,
par brīvu Latvijas valsti. Mums
katram vienmēr jāatceras, ka
brīvību neviens nedāvina, tā ir
jāizcīna, un arī jānosargā. Lai gan
šodien daudzviet pasaulē un
tepat Ukrainā ir nemierīgi, Latvija šodien ir droša vieta. Mēs
kopā ar Igauniju, Lietuvu, Poliju,
Vāciju, Amerikas Savienotajām
valstīm, Lielbritāniju, Franciju
un daudzām citām valstīm esam
Ziemeļatlantijas savienībā NATO,
kas šobrīd ir spēcīgākā militārā
savienība pasaulē. Tomēr nedrīkst
aizmirst, ka mūsu valsts neatkarība
un katra indivīda brīvība vispirms ir
mūsu pašu rokās, ja nepieciešams,
ir jābūt gataviem to aizstāvēt.
Latvija mums katram sava un
visiem viena vienīgā. Ar saviem
darbiem un domām mēs spēsim
dot Latvijai jaunu elpu. Par drošu
un pārtikušu nākotni!”

Atzinības rakstu saņēmēji (no kreisās): Anna Laizāne, Jolanta Dundeniece,
Inita Pušpure, Terēzija Ločmele, Aigars Noviks
Valsts svētku pasākuma laikā tika apbalvoti konkursa „Balvu novada
suvenīrs 2014” dalībnieki.
Šī gada 1.augustā Balvu novada pašvaldība izsludināja konkursu
„Balvu novada suvenīrs 2014”, kurš noslēdzās 3.novembrī. Žūrijas komisija
izskatīja visus iesniegtos piedāvājumu un noteica tos 4 oriģinālāko un nolikumam atbilstošāko darbu autorus, ar kuriem Balvu novada pašvaldība
sadarbosies 2015.gadā. Tie ir (no kreisās): Pēteris Ločmelis, Guntars Šults
SIA „Eco Fabrika”, I.U. „Zelta Diegi” rokdarbu bodīte un Juris Annuškāns

Atzinības rakstu saņēmēji (no kreisās): Anita Strapcāne, Imanta Serdāne,
Dzintra Pipcāne, Vitalijs Petrovs, Pēteris Ertmanis

Balvu novada Domes Atzinības rakstus saņem SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” ķirurģijas nodaļas māsa Marina Taranuha

Atzinības rakstu saņēmēji (no kreisās): Ilona Dzene, Inese Daukste,
Valentīns Ķikuts, Aigars Servidovs, Daina Dimitrijeva

Atzinības raksta saņēmējai Veltai Učelniecei ir 29 gadu darba stāžs skolā.
Šobrīd skolotāja strādā Balvu Valsts ģimnāzijā. Veiksmīgi sagatavojusi
skolēnus konkursiem un olimpiādēm ķīmijā. Tur cieņā un godā darba
tikumu, tradīcijas, veicinājusi titula ,,Mamma daba” iegūšanu, iepazīstinot
skolēnus ar Latvijas dabas bagātībām un tās pirmatnējo skaistumu

Atzinības rakstu saņem Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX”
darbiniece Inta Kravale

Valsts
svētku
pasākumu
apmeklēja
arī
Daugavpils
diecēzes bīskaps Einārs Alpe,
mācītājs Mārtiņš Vaickovskis,
prāvests Oļģerts Misjūns un
visu garīdznieku vārdā valsts
svētkos sveica prāvests Mārtiņš
Klušs(attēlā).

Koncertā enerģiskais Rīgas zelta koris un tā mākslinieciskais vadītājs Jānis
Ķirsis iepazīstināja ar jaunu koncertuzvedumu “Tautas laiks”

Balvu novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis Atzinības rakstu pasniedz Krišjāņu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības speciālistam
Pēterim Korklim
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Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums “Mūsu Latvija” Bērzkalnes PII
19. novembrī Bērzkalnes PII
mazie iemītnieki no “Taurenīšu”
un
“Mārīšu”
grupām
bija
sapulcējušies, lai kopā svinētu
dzimšanas dienu valstij, kurā mēs
visi dzīvojam. Lielākie bērni prata
pastāstīt, ka mēs dzīvojam Latvijā,
un no burtiem izlika vārdu LATVIJA. Mazākie bērni salika Latvijas
valsts karogu un pastāstīja, kādā
krāsā tas ir.
Negaidīti pie svētku dalībniekiem ieradās Gailis, kurš bija
apmaldījies, meklējot pilsētu ar
augstajiem torņiem, kuru galos
sēž gaiļi. Svētku pasākuma laikā

Gailis tad arī uzzināja, ka pilsēta
ar augstajiem torņiem, kuru viņš
meklē, ir Latvijas galvaspilsēta
Rīga. Visiem kopīgi darbojoties,
tika paveikti dažādi interesanti
darbiņi – mazākie bērni šķiroja
Latvijā dzīvojošos dzīvniekus un
mājdzīvniekus, lielākie – grupēja
Latvijas mežos sastopamos un
pasaules dzīvniekus, kopīgi tika
būvētas lielas un mazas mājas, kā
arī augstie Rīgas torņi. Gailis bija
pārsteigts uzzinot, ka, ciemos ejot,
jāsagatavo dāvana, un dāvināt var
arī dziesmu, tāpēc visi kopā dejoja, dziedāja un skandēja tautas

dziesmas Latvijai.
Vēl bērni kopā ar iestādes darbiniekiem šajā rudenīgi pelēkajā
laikā Latvijai svētkos dāvāja katrs
vienu ziediņu. Gailis priecājās
līdz ar visiem, cik Latvija kļuvusi
ziedoša un skaista!
Par godu Latvijas dzimšanas
dienai lielākie bērni bija sarūpējuši
pašu gatavoto salūtu, ar ko kopā
ar vēlējumu Latvijai, iepriecināja
visus klātesošos. Protams, neizpalika arī garšīgais svētku kliņģeris
un kopīgi noskatīta multfilma
par Rīgas gaiļiem „Neparastie
rīdzinieki”.

Arī PII „Ieviņa” svin valsts Stacijas pamatskolā svin valsts un skolas
svētkus
dzimšanas dienu

Gaidot
Latvijas
valsts
dzimšanas dienu visās Kubulu
PII „Ieviņa” grupās bērni cītīgi
darbojās – rotāja grupas telpas,
veidoja darbu izstādes „Mana
dāvana Latvijai”, pētīja un izzināja
Latvijas floru un faunu, mācījās
dziesmas, dejas un dzejoļus.
Skanīgas dziesmas un svinīgus
dzejoļus svētku rītā „Pie mums
Latvijā” Latvijai veltīja grupas

Patriotu
skolā

„Bitītes” un „Taurenīši” audzēkņi.
Jautrajās rotaļās tika iesaistīti arī
mazākie skatītāji.
Latvija ir mūsu mājas, vieta,
kur mēs jūtamies vislabāk un
visdrošāk. Mēs dzīvojam mazā,
bet skaistā valstī. Tāpēc katrs no
Kubulu PII „Ieviņa” uzzīmēja savu
smaidiņu un novietoja to Latvijas
kartē, kā piederību šai valstij.

nedēļa

Šogad
patriotu
nedēļa
Vectilžas
skolēniem
sākās
jau 7. novembrī, kad skolas
kolektīvs piedalījās pasākumu
ciklā „Latviešu karavīrs laikmeta
griežos” gan Balvos, gan Tilžas
vidusskolā.
13. novembrī skolā notika
pasākums „Es mīlu tevi, Latvija!”,
uz kuru laipni aicināti bija visi
pagasta iedzīvotāji. Svinīgajā
pasākumā piedalījās visi skolas

Vectilžas

darbinieki, skolēni un Vectilžas
pagasta pārvaldes pārstāvji.
Par tradīciju kļuvis, ka Latvijas
dzimšanas dienas priekšvakarā
Patriotiskās audzināšanas rindās
tiek uzņemti jaunie biedri - jaunie
vanadzēni.
Pēc svinīgā pasākuma notika
erudīcijas konkurss skolēniem
„Es mīlu tevi, Latvija!”, ko vadīja
skolotāja L.Jermacāne.

14.novembrī Stacijas pamatskolā notika skaists koncerts
„Sveicam vienaudzes - Latvijai
96, Stacijas pamatskolai 95!”, kura
laikā visi klātesošie varēja vēlreiz
iepazīt tuvāk gan valsts, gan skolas
vēsturi, vienojošos faktus un notikumus. Katra klase skolai un valstij
jubilejā bija sagatavojusi dāvanas
- dziesmas, dzejoļi, pašsacerēti
veltījumi, sirsnīgi vēlējumi, humoriski uzvedumi, pašgatavoti
ziedi, un citas dāvanas.
Visi pasākuma dalībnieki
noslēgumā deva solījumu - tikties skolas 100 gadu svinībās!
Pēc pieciem gadiem ciemos tiks
gaidīti visi skolas absolventi un
darbinieki.

Manā bilžu rāmītī, nu ir bilde Tava…
Dzimtenes mīlestība katram
ir sava. Savu Latviju caur foto
objektīvu izstādē Balvu Bērnu un
jauniešu centrā atklāja trīs jaunas
Balvu novada jaunietes – Inga
Leone, Marika Lazorenko un
Marija Poševa. Savās bildēs viņas
parādīja savas dzīves mirkļus, ko
izbaudījušas pēdējā laikā. Vasaras
saulrieti, ziemas spelgonis, rudens
gurdums un iedvesmojošie brīži,
priecīgi un skumīgi.
Piektdienas pēcpusdienā, kad
visu domas jau bija valsts svētku
garajās brīvdienās, Bērnu un
jauniešu centrā tikās aktīvie Balvu
novada skolu jaunieši uz svētku
brīdi par godu Latvijas valsts
dibināšanai.
Pasākumu bagātināja Balvu
Valsts ģimnāzijas audzēknis Vitālijs
Lazorenko ar instrumentāliem
skaņdarbiem.
Pasākuma dalībnieki vēroja
novada
jauniešu
veidotu
prezentāciju, kas pauda viņu
mīlestības formu pret Latviju, ar
lieliski izpildīto kora „Maskas”
dziesmu „Dvēseles dziesma”, kurā
sievietes solo partiju izpilda mūsu
novadniece. Tās gaitā varēja vērot
Latvijas skaistumu visos gada laikos un lielākajos svētkos Latvijā.
Izzināt sanākušo jauniešu
zināšanas par Latvijai svarīgiem
faktiem aicināja Balvu pamatskolas audzēkņi kopā ar savām
radošajām skolotājām Svetlanu
Pavlovsku un Ivetu Kacēnu. Jauno
patriotu pulciņš un intelektuālais
klubs „Erudīts” piedāvāja apvienoties ekspresintervijā un atbildēt
uz tādiem jautājumiem: kāpēc
ir tikai viena bilde no Latvijas
proklamēšanas
Latvijas
Nacionālajā teātrī? par deputātu
skaitu Saeimā? par dirižabļiem
Latvijā? Tiem, kas kaut ko nezināja,

pārējie ieteica tuvākajās dienās
noskaidrot vēl nezināmo par Latviju.
Īpaši patriotisku noskaņu
radīja PII „Pīlādzītis” vecākās
grupas audzēkņi, izpildot dziesmas „Dzimtenei” un „Dzīvojiet
Latvijā”. Jauniešu centra mazā
zāle tika aizpildīta ar skaņām
un līksmām bērnu balsīm, kas
pārsteidza ar lepnumu, kas bērnu
balsīs izskanēja, dziedot par savu
dzimteni.
Tālākie pasākuma ciemiņi no
Briežuciema pamatskolas bija
latgaliešu kultūras izpētes pulciņa
„Otuls” dalībnieki un skolotāja
Valentīna Kaša. Viņi prezentēja
savu pēdējo kopdarbu un ar lepnumu stāstīja klātesošajiem par
skaistākajām vietām savā pagastā,
un uzsvēra savu tēva māju skaitumu. Šis priekšnesums vēstīja, kā
veiksmīgi audzināt skolēnos savas
dzimtās vietas patriotismu.
Pasākuma
vēstījums
bija
pierādīt, ka dzimtenes mīlestībai
ir dažādas formas, arī aktīvās un

dejot mīlošās Di – Dancers studijas vecākās grupas meitenes savā
performancē vēstīja, ka viņām
ir ko teikt savai Latvijai, dejojot
dziesmai latviešu valodā „Šis ir
mūsu laiks”. Meitenes deju mākslā
izmanto ārzemju izpildītājus, taču
ir patiess prieks svētkiem sagatavot ko īpašu arī dzimtajā valodā.
Balvu Bērnu un jauniešu centra
radošais kolektīvs pateicās visiem
klātesošajiem par piedalīšanos
pasākumā. Pasākumu noslēdza
video klips no sērijas „Atklāj Latviju no jauna!” ar video materiālu,
kura tapšanā ir piedalījušies
daudzi Latvijas iedzīvotāji. Kopā
ar Renāra Kaupera izpildīto Imanta Ziedoņa dzejoli „Mazā
bilžu rāmīti man ir bilde Tava”
pasākums noslēdzas ar lepnuma
sajūtām sirdī, ka esam satikušies.
Svētku atmosfēru papildināja
svētku kliņģeris un svecīšu ceļš,
kas pavadīja ciemiņus mājup.

“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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Balvu Kultūras un atpūtas centram – 60!
Gatavojoties Balvu Kultūras un
atpūtas centra 60 gadu jubilejai,
kura tiks atzīmēta šī gada decembra nogalē, caur faktiem un atmiņu
stāstiem turpinām iepazīt mūsu
namu.
- Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas, Brīvības ielā 61, arhitekts ir A. Aivars. Divstāvu ēka raksturīga 50.gadiem, celta kā vienots
būvķermenis, kur centrālā daļa ir nedaudz iedziļināta, lai akcentētu
ieeju, bet sānmalas izceltas kā rizalīti. Pagalma pusē tā vieš zināmas
asociācijas ar muižu ēku arhitektūru. Galvenās fasādes centrs
akcentēts ar četrām kolonnām un kompozītveida kapiteļiem. Logu
ailas izkārtotas simetriski viena virs otras. Kā dekora elementi izmantoti klasicisma stilam raksturīgās balustrādes, lauru vainagi, rozetes,
kas izkārtotas shematiski un aptver plakņu sadurvietas un sienu
augšdaļas. Fasādes augšdaļa noslēdzas ar atiku.
- 1955.gadā pie rajona kultūras nama nodibināta sporta biedrība
„Daugava”, notiek fizkultūriešu vakari. 1956.g. DOSAAF komiteja
foajē telpās ierīko pneimatisko šautuvi. 1961.gadā kultūras namā notiek republikas sacensības galda tenisā.
- No 1959.-1964.gadam kultūras namā atrodas Balvu Mūzikas
skola.
- Piecdesmitajos gados kultūras namā raksturīgi karnevāli,
aģitbrigāžu uzvedumi un izbraukumi, jautājumu - atbilžu vakari, mutvārdu žurnāli, uguntiņas „Būsim pazīstami!”. 1965.gada
28.februārī Kultūras nama aģitbrigāde „Manu pilsētu sauc Balvi”
Rīgas VEF Kultūras pilī iegūst 2.vietu republikā.
- 1966.,1967.gadā notiek kapitālais remonts. Ieliek parketa grīdu,
skatuves koka ierāmējumu. Strādā kombināta „Māksla” speciālisti.
- 1968.gadā pirmā rajona pūtēju orķestru skate – tarifikācija.
Tobrīd Kultūras nama orķestri vada Viktors Strapcāns. Tāpat 1968.
gada 26.maijā pirmais rajona estrādes orķestru kvalifikācijas koncerts. 1.vieta Kultūras nama estrādes orķestrim.
- 1971.gada 4.februārī Vitolda Dreimaņa vadītajam jauktajam korim piešķirts nosaukums „Austrums”. Kora pirmsākumi rodami 1907.
gadā, jo 1977.gadā jauktais koris svin savu 70-gadi.
- 70. un 80.gados Kultūras namā un parka estrādē daudz viesojas Liepājas, Valmieras profesionālie teātri, arī Akadēmiskais Drāmas
teātris, Dailes teātris. 1971.gadā Balvos ir pat Rīgas baleta izrāde „Gulbju ezers”, titullomās Haralds Ritenbergs un Artūrs Ēķis.
- Līdz 1978.gada augustam Kultūras namā atrodas Balvu rajona
Dzimtsarakstu nodaļa.
- 80.gados tiek organizēta svinīga jauno pasu izsniegšana,
„atdzīvojas” rajona Goda plāksnes, regulāri tiek organizēti jauno
ģimeņu vakari, kafejnīcas vakari kopā ar pazīstamiem māksliniekiem
no Rīgas, pasākumi puišiem, kuri atgriezušies no dienesta armijā.
- 1988.gadā virs kultūras nama tiek pacelts sarkanbaltsarkanais
karogs.
- 1989.gada jūnijā sākas kapitālais remonts, kurš turpinās līdz
1993.gadam.
- Līdz 1990.gadam kultūras namā atrodas bibliotēka. 1994.gadā
jaunizveidotā Mākslas skola pirmos 4 mēnešus atrodas Kultūras
nama 2.stāvā.
- No 1995. līdz 2008.gadam kultūras nama pagrabstāvā telpas
īrē SIA „Diogens Audio”, darbojas mūzikas klubs „Epicentrs”, radio
„Merkūrijs”.
- 2002.gada janvārī sākas remonts. Tiek aizmūrēti ziemeļu
puses logi, ielikti jauni logi, nokrāsota fasāde, nomainītas ārdurvis,
izremontēti sanitārie mezgli. Remonts turpinās 2 gadus.

Biedrība „Ritineitis” aicina uz
iedzīvotāju forumu
Šī gada 12.decembrī no
plkst. 10:00 līdz 16:00 biedrība
„Ritineitis” sadarbībā ar Balvu
Profesionālo un vispārizglītojošo
vidusskolu aicina iedzīvotājus,
nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un interesentus uz
IEDZĪVOTĀJU FORUMU Balvu
muižā, Brīvības ielā 47, Balvos.
Kas ir forums?
Iedzīvotāju līdzdalības
tradīcijas vietējās attīstības plānošanā
Sadarbības veidošana
starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem– pašvaldību,
NVO, Latvijas pieaugušo izglītotājiem un uzņēmējiem u.c.
Dažādām sabiedrības
grupām klātesot, nosaka vietējās
vajadzības un to risināšanas
modeļus
Foruma uzdevumi:
Apzināt kopienas stiprās
un vājās puses, problēmas un

attīstības prioritātes
Panākt vienošanos par
problēmu risinājumiem un mudināt to īstenošanu dzīvē
Veiksmīgs rezultāts:
Iedzīvotāji ir izveidojuši
darba grupas konkrētu projektu/
ideju īstenošanai
Priekšlikumi tiek iesniegti pašvaldībā
Iedzīvotāju
forums
tiek
organizēts Sabiedrības integrācijas fonda projekta „Riti, riti ritineiti” ietvaros. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt Latgales
ziemeļaustrumu pašvaldību un
vietējo nevalstisko organizāciju
savstarpējo
sadarbību
un
kvalitatīvu
NVO
līdzdalības
demokrātiju.
Vairāk informācijas: ritineitis@gmail.com, projekta vadītāja
Maruta Castrova tālrunis 26162614
(LMT).

Starp bibliotēku un kultūras namu

Rūta Baranova 70.gadu sākumā
Rūtai Baranovai kultūras
joma bijusi tuva visu mūžu. Darba
gaitas uzsākusi kā bibliotekāre
Naudaskalnā, tad Balvu ciema
bibliotēkā, kam sekoja darbs Balvu rajona bibliotēkā, bet dzīves
ceļi aizvijušies uz Balvu Kultūras
un atpūtas centru, kur no 1972.
gada 15.maija līdz 1978.gadam
Rūta strādājusi par nama vadītāju.
Rūta atzīst, ka, iespējams,
namā būtu strādājusi vēl ilgāk,
jo darbs patika, tomēr ģimenē
auga divi bērni, kam bija jāvelta
mīlestība un uzmanība. Savukārt
kultūras namā darbs bieži vien
bija brīvdienās, arī vakaros.
Šajā laikā sākās arī bibliotēkas
centralizācija, bija nepieciešami
darbinieki, tādēļ Rūta nolēma atgriezties iepriekšējā darbavietā, jo
pēc specialitātes ir bibliotekāre.
Runājot par 6 nostrādātajiem
gadiem kultūras namā, Rūta atzīst,
ka jaunības ambīcijas bija lielas,
gribējās izdarīt daudz, jo kolektīvs
bija jauns, visiem enerģija plūda

pāri malām. Jāteic, ka arī tika
izdarīts daudz – korim tika piešķirts
nosaukums „Austrums” un tika
iegūts Tautas kora statuss, tāpat arī
pūtēju orķestris kļuva par Tautas
pūtēju orķestri „Balvi”. Pasākumi
notika viens pēc otra, tajā laikā
arī partijas sapulces, konferences,
tādēļ visam vienmēr vajadzēja
spīdēt un laistīties. Vienmēr visi
nāca kopā, domāja ko un kā
organizēt, noformēt, veidot: „Atceros, kā šuvām un izšuvām jaunos tērpus korim – villaines. Šajā
darbā tika iesaistītas gan pašas
koristes, gan kultūras nama un
bibliotēkas meitenes. Koris bija
liels, un arī darbs bija liels - izšūt
vairākas Abrenes villaines. Vēl
līdz pēdējai dienai, kad korim bija
jāuzstājas, šuvām tērpus. Tāpat
jaunus skatuves tērpus ieguva arī
pūtēju orķestris, tika nomainītas
arī visas skatuves kulises, aizkari,”
stāsta Rūta.
„Tajā laikā populāri bija rīkot tā
saucamās „Kafejnīcas” jeb galdiņu
vakarus, uz kuriem tika aicināti
populāri mūziķi, režisori, aktieri,
dzejnieki un rakstnieki. Pasākumi
bija apmeklēti un iecienīti,
cilvēkiem patika. Bet tad jau arī
nebija tik daudz to vietu, kur iet
un ko skatīties, - bija kinoteātris un
kultūras nams,” teic Rūta, piebilstot, ka katras brīvdienas notikuši
arī deju vakari: „Bija noteikts, ka uz
deju vakariem, nerunājot jau par
citiem pasākumiem, nedrīkstēja
ierasties ielas apavos, bija jābūt
svētku drānās. Šo kārtību stingri
ievērojām un ieviesām kultūras
namā.”
Rūta atzīst, ka laikā, kad viņa
strādājusi namā, milzīgu palīdzību

sniedzis Kultūras nodaļas vadītājs
Vitolds Dreimanis, kurš vadīja
gan pūtēju orķestri, gan kori. Viņa
darbs un entuziasms bija liels atspaids un ieguldījums kultūras
dzīvē.
Kādreizējā kultūras nama
direktore stāsta, ka pati ir arī
dziedājusi korī un ansamblī.
Kora mēģinājumus apmeklējusi
jau no tā laika, kad sāka strādāt
Naudaskalnā par bibliotekāri.
Šobrīd gan vairs korī nedzied.
Tomēr Rūta labprāt apmeklē
Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotos pasākumus: „ Šobrīd
kultūras namā strādā tik aktīvi
cilvēki, ka visus pasākumus jau
nemaz nevar apmeklēt. Sirds lieta
ir Kamermūzikas festivāla koncerti, kurus cenšos neizlaist. Man
patīk festivāla ideja un gaisotne,
kas tur vienmēr valda. Cenšos
apmeklēt arī vasaras pasākumus,
izrādes, patīk „Ķiršu dārzs”.
Pasākumu pilsētā ir pietiekoši, ja
cilvēks grib, tad vienmēr var atrast
sev piemērotāko. Vienīgi cilvēki
laikam palikuši kūtrāki, inertāki,
bet tāda šobrīd ir visa publika, ne
tikai Balvos.”
„Man ir prieks, ka pašreiz
kultūras namā strādā radoši
cilvēki. Liels prieks par Anitu.
Kad viņa ienāca, nams patīkami,
sievišķīgi pārvērtās. Abas ar Aiju
ir ļoti radošas un jaukas. Tāpat arī
Ilga. Apbrīnoju Ilgu, jo tik ilgus
gadus nostrādāt kultūras namā ir
ļoti smagi. Ilga ir unikāls cilvēks.
Lai Dieviņš dod spēku un enerģiju
visiem turpināt strādāt! Lai visiem
veicas!” vēl Rūta.

BPVV saņem Draudzīgā aicinājuma fonda balvu – Mazo Pūci
14.novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs notika Draudzīgā
Aicinājuma fonda skolu reitinga
balvu pasniegšanas ceremonija,
kur „Draudzīgā aicinājuma” balvu par teicamu mācību procesa
organizāciju.
Pasākumu atklāja Jānis Endele, kurš nu jau vairākus gadus
prasmīgi vada šo fondu, kura
mērķis, izmantojot Izglītības un
zinātnes ministrijas Valsts izglītības
satura centra organizēto skolēnu
centralizēto eksāmenu rezultātus,
izvērtēt un apbalvot labākās skolas
Latvijā. Ir četras nominācijas, katrā
apbalvo 6 skolas. Visas saņem
grāmatu ar visiem rezultātiem un
diplomu, bet viena no sešām –
galveno balvu - metālā izstrādāto
Pūci. Vērtē pēc skolēnu gūtajiem
rezultātiem šādos eksāmenos:
latviešu valoda, matemātika,
angļu valoda, vēsture, dabas
zinātnes (fizika, ķīmija, bioloģija),
kā arī skolas kopvērtējumā.
Visus
klātesošos
sirsnīgi
uzrunāja eksprezidents Valdis
Zatlers, kurš atgādināja skolotāja
lomu ikviena cilvēka dzīvē. No

atmiņas izzūd skolā iemācītās formulas, likumi, bet skolotājs, kas
bija prasīgs un strādāja ar sirdsdegsmi, paliek atmiņā. Ne velti
saka, ka pēc skolas aizmirstas visas iegūtās zināšanas, paliek tikai izglītība. Talantīgs skolotājs
vienmēr
atradīs
talantīgus
skolēnus.
Pirms balvu pasniegšanas
katrā nominācijā mūs uzrunāja
divi bijušie Izglītības ministri Jānis Vaivods un Kārlis Greiškalns,
VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis,
„Pūces”
mākslinieks
Arvīds
Endziņš, kā arī pasākuma sponsori. Sākumā tika apbalvotas lielo
pilsētu ģimnāzijas - Rīgas Valsts 1.
ģimnāziju, Rīgas Valsts 3. ģimnāziju
un Āgenskalna Valsts ģimnāziju.
Prieks par Siguldas, Madonas un
Cēsu Valsts ģimnāziju sasniegumiem kopvērtējumā.
Biju
patīkami
pārsteigta,
nominācijā Specializētās vidējās
mācību iestādes izdzirdot savas
skolas vārdu - Balvu Amatniecības
vidusskola
(2013./2014.m.g.).
Mūsu skola ir labākā, tādēļ
saņēmām Mazo Pūci, grāmatu

un diplomu ar ierakstu: skolas vadībai par teicamu mācību
procesa organizāciju. Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un
skolotājiem, kuru darbs tika
novērtēts tik augstā līmenī.
Priecājamies
par
PIKC
„Rīgas Valsts tehnikuma” Balvu
struktūrvienību, kuri arī saņēma
Mazo Pūci, grāmatu, diplomu
kopvērtējumā un atsevišķi Mazo
pūci, grāmatu un diplomu par
sasniegumiem matemātikas un
vēstures eksāmeniem, kā arī
vēl diplomu par izaugsmi angļu
valodas eksāmenā un izaugsmi
kopumā.
Pasākums bija sirsnīgs, to
krāsaināku papildināja Lindas
Leen dziesmas.
Lai pietiek spēka ikdienā
un vēl pozitīvākai izaugsmei, jo
mūsu skolā- Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
strādā talantīgi skolotāji un mācās
vislabākie skolēni.
Anna Krēmane,
BPVV direktores vietniece
izglītības jomā

Piedalies logo izstrādes konkursā
Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola
(BPVV) ir izsludinājusi konkursu
skolas logo izveidei. Konkursā
aicināti piedalīties skolēni, vecāki,
pedagogi un citas ieinteresētās
personas, kurām ir idejas par skolas logo.

Logo ar aprakstu līdz 2014.
gada 8.decembrim jāiesniedz
personīgi skolas direktorei, direktores vietniecei audzināšanas
jomā vai arī sūtot pa pastu uz
adresi: BPVV, Balvi, Vidzmes iela
24, LV-4500. Darbs jāievieto A4
aploksnē, uz kuras jānorāda „Sko-

las LOGO konkursam”. Vairāk
informācija www.balvi.lv vai pa
tālruni: 28613436.
Konkursa
rezultāti
tiks
publicēti skolas mājas lapā līdz 19.
decembrim.
Konkursa uzvarētājs saņems
pārsteiguma balvu.
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Māju remontdarbi Balvu pilsētā turpinās
Dzīvojamo māju apsaimniekošanu reglamentē dažādi
Latvijas Republikas likumi un MK
noteikumi, piemēram, „Dzīvokļa
īpašuma likums”, „Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likums”, „Kārtība,
kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu” u.c.
Uzsākot jaunu plānošanas
periodu, māju vecākie kopā
ar apsaimniekotāju Balvu novada p/a „SAN-TEX”, ņemot vērā
dzīvojamās mājas uzkrājumu un
tehnisko stāvokli, izplāno galvenos remontdarbus nākošajam
2015.gadam. Pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr. 907 „Dzīvojamās
mājas, tajā esošo iekārtu un
komunikāciju
apsekošanas,
tehniskās apkopes un kārtējā
remonta noteikumi” un uz MK
noteikumiem Nr.905 „Kārtība,
kādā tiek plānotas un organizētas
ar dzīvojamās mājas renovāciju
un
rekonstrukciju
saistītās
darbības”, tiek sastādīts plānoto
darbu saraksts un aprēķinātas
izmaksas,
lai
nodrošinātu
šos
darbus.
Tālāk
mājas
vecākais iepazīstina dzīvokļu
īpašniekus ar plānotajiem darbiem, nepieciešamības gadījumā

paaugstinot
apsaimniekošanas
maksu. Ja šos darbus vairākums
dzīvokļu īpašnieku ir akceptējis,
tad apsaimniekotājs organizē
iepirkumu vai arī veic saviem
spēkiem plānotās ar dzīvojamās
mājas renovāciju vai rekonstrukciju saistītās darbības.
No plānotajiem lielākiem
darbiem nākošajā gadā, ja tiks
nodrošināts pietiekams finanšu
uzkrājums un saņemta dzīvokļu
īpašnieku piekrišana, paredzēta
jumta seguma un ventilācijas
skursteņu nomaiņa Brīvības ielā
64, Brīvības ielā 68 un Bērzpils ielā
46 uz viļņotām šķiedru cementa
loksnēm.
Noslēdzot šo aizgājušo gadu, vēlētos atzīmēt un pateikties māju vecākiem par uzcītīgu
savu pienākumu izpildi un veiktajiem remontdarbiem, īpaši
Jānim Suharževskim un Skaidrītei
Macānei.
Šogad no lielākajiem dzīvojamo māju remontdarbiem tika
paveikti: jumtu segumu nomaiņa
uz viļņotām šķiedru cementa
loksnēm Bērzpils ielā 12, Baznīcas
ielā 14; lietus notekreņu un
stāvvadu nomaiņa Partizānu ielā
12, Vidzemes ielā 7; kāpņu telpu

logu nomaiņa Bērzpils ielā 4,Ezera ielā 26, Ezera ielā 40, Ezera
ielā 41, Stacijas ielā 15; ventilācijas
un dūmvadu atjaunošana Alejas
ielā 7, Dzirnavu ielā 3, Raiņa ielā
41, Bērzpils ielā 46; ieejas durvju
nomaiņa Bērzpils ielā 44; pilastra
nostiprināšana Bērzpils ielā 44;
trotuāra bruģa izbūve Ezera ielā
42; kāpņu telpu remonts Ezera
ielā 24, Ezera ielā 40, Ezera ielā
43; „C” klases skaitītāju montāža
Vidzemes ielā 3A, veļas žāvēšanas
nojumes izbūve Baznīcas ielā
7; kāpņu telpu ķermeņu un
sensoru nomaiņa Tirgus ielā
1; bezīpašnieka malkas šķūņa
nojaukšana Bērzpils ielā 4; betona
atkritumu urnu ar metāla ieliktni
iegāde un uzstādīšana Baznīcas
ielā 7, Bērzpils ielā 12, Bērzpils ielā
14, Brīvības ielā 73, Daugavpils ielā
41, Pilsoņu ielā 31, Tautas ielā 4,
Vidzemes ielā 20.
Remontdarbi turpinās pie
kāpņu telpu logu nomaiņas
Partizānu ielā 36 un ventilācijas
kanālu atjaunošanas Bērzpils ielā
46.
Uldis Sprudzāns
Balvu novada p/a „SAN-TEX”
direktors

Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā
Balvu novada pašvaldība ir
īstenojusi projektu „Zivju resursu
palielināšana Pērkonu ezerā”,
Nr.1.6.
Sākotnēji projekta ietvaros bija
paredzēts ielaist 6500 gab. līdaku
mazuļus, bet oktobrī tika saņemta
vēstule no piegādātāja SIA „Rūjas
zivju audzētava”, ka neparedzētu
apstākļu dēļ līdaciņas uzņēmums
nevarēs piegādāt. Nekavējoties
tika informēts Zivju fonds par
radušos situāciju un tika lūgta
atļauja veikt grozījumus projektā.
Plānotās izmaiņas Zivju fonda padome apstiprināja un novembra sākumā Pērkonu ezerā
ielaidām 9 000 gab. vienvasaras
zandartus un 500 gab. līdaciņas.

Zivju mazuļu piegādi veica z/s
„Skaldas” no Kuldīgas novada.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 1887,60, no tiem: Zivju fonda
finansējums EUR 1500,00, Balvu
novada pašvaldības finansējums
- EUR 387,60. Balvu novada
pašvaldība apmaksāja transporta
izdevumus EUR 300,00, kurus
nedrīkstēja attiecināt uz projekta
izmaksām.
Zivis ezerā tika ielaistas divās
reizēs. Abas reizes pie ielaišanas
piedalījās z/s „Skaldas” īpašnieks
Ilgonis
Liks,
Ziemeļlatgales
Pārtikas un veterinārā dienesta
Balvu filiāles veterinārā inspektore Maija Budeviča, Valsts vides
dienesta Rēzeknes reģionālās

vides pārvaldes kontroles daļas,
resursu kontroles sektora vecākais
inspektors Jānis Jaundžeikars, bet
pirmajā reizē piedalījās biedrības
„Makšķernieku
organizāciju
sadarbības
padome”
valdes
priekšsēdētājs
Mārtiņš
Balodis, kurš ir viens no raidījuma
„Makšķerē ar Olti” veidotājiem.
Paldies visiem, kuri palīdzēja
zivju mazuļus ielaist Pērkonu
ezerā.
Irēna Začeva
Projekta vadītāja

Izsoles
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
“Skaras”, Vectilžas pagasts,
Balvu novads, kas sastāv no
zemes gabala - starpgabala 1.28
ha platībā (kadastra numuru 3890
005 0018). Izsoles sākumcena –
EUR 900.00 (deviņi simti euro,
00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada 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 interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 18.decembra
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā
1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2014.gada
18.decembra

plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 90.00
(deviņdesmit 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 19.decembrī plkst. 14.00.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
“Teteri”, Vectilžas pagasts,
Balvu novads, kas sastāv no zemes
gabala - starpgabala 2.95 ha
platībā (kadastra numuru 3890
006 0143). Izsoles sākumcena
– EUR 1800.00 (viens tūkstotis
astoņi 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 interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2014.gada 18.decembra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2014.gada
18.decembra
plkst. 16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 180.00
(viens simts astoņdesmit 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 19.decembrī plkst. 14.30.

7.

Aicina lauksaimniekus iesniegt
zemes nomas līgumus reģistrācijai
Nomas zemju reģistrā
2014.gada augustā spēkā
stājās grozījumi likumā „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskas izmaiņas
darījumos ar lauksaimniecības
zemi. Likums papildināts ar
lauksaimniecības zemes darījumu
izskatīšanas kārtību, deleģējot
uzraudzību pašvaldības izveidotai komisijai. Likuma grozījumi
lauksaimniecības zemei arī nosaka pirmpirkuma tiesības.
Daļa šo būtisko grozījumu
ir spēkā jau no 1.novembrī, bet
atsevišķas normas stāsies spēkā ar
nākamā gada 1.jūliju.
Ar 1.novembri viena fiziska
vai juridiska persona īpašumā
varēs iegūt līdz 2000 hektāriem
lauksaimniecības zemes. Pašvaldībām būs tiesības noteikt vienas
fiziskās vai juridiskās personas
īpašumā esošās lauksaimniecības
zemes
maksimālo
platību
savā administratīvajā teritorijā,
nepārsniedzot 2000 hektārus.
Lauksaimniecības zemes platībā
netiks ieskaitīta lauksaimniecības
zeme, kuru persona nomā
vai par kuru tā saņem vienotos platības maksājumus pēc
situācijas uz 2014.gada 1.novembri. Likuma 30.2 pants, kas
regulē pirmpirkuma tiesības uz
lauksaimniecības zemi, nosaka,
ka, ja lauksaimniecības zemes
kopīpašnieks
pārdod
viņam
piederošo zemes daļu, pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
lauksaimniecības zemi ir zemes
kopīpašniekiem. Šādā gadījumā
pirmpirkuma tiesības īstenojamas
Civillikumā noteiktajā kārtībā.
Šā likuma 28.1 panta pirmajā
daļā minētajai personai, kas ir
lauksaimniecības zemes nomnieks, ir pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo zemi, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts attiecīgajā
pašvaldībā.
Šādā
gadījumā
lauksaimniecības zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības arī
uz to lauksaimniecības zemi, uz
kuru pirmpirkuma tiesības neizmanto zemes kopīpašnieks.
Izdarītie grozījumi, kas ir spēkā
no 1.novembra, noteic izņēmumus
darījumos ar lauksaimniecības
zemi. Likuma 28.1 panta, 30.1 panta un 30.2 panta prasības netiek
attiecinātas uz lauksaimniecības
zemes ieguvējiem, kuru īpašumā
vai tiesiskajā valdījumā esošā
lauksaimniecības zemes platība
darījuma noslēgšanas brīdī un pēc
darījuma kopā nepārsniedz 10
hektārus fiziskajām un 5 hektārus
juridiskajām
personām.
Tas
nozīmē, ka ģimene savas piemājas
saimniecības vajadzībām varēs
iegādāties līdz 10 hektārus
zemes un tās īpašniekam nebūs
nepieciešama nedz atbilstoša
lauksaimnieciskā izglītība, nedz
jāapliecina, ka zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā,
nedz arī jāatbilst pārējām
prasībām. Iepriekšminēto pantu prasības netiks attiecinātas
uz
maksātnespējas
procesā
iegūstamu
lauksaimniecības
zemi; mantošanas ceļā iegūstamu
lauksaimniecības zemi; valsts
vai
pašvaldību
funkciju
nodrošināšanai
nepieciešamo
lauksaimniecības zemi, kā arī

lauksaimniecības zemi, ko iegūst
īpašumā valsts kapitālsabiedrības
ar likumu deleģēto funkciju
īstenošanai;
lauksaimniecības
zemi, kuru persona iegūst
īpašumā saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.,
4., 7. un 8.punktu; darījumiem
ar
lauksaimniecības
zemi
starp laulātajiem, pirmās un
otrās pakāpes radiniekiem un
lauksaimniecības zemi, kas tiek
atsavināta zemes konsolidācijas
procesā saskaņā ar zemes
pārvaldību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
No 1.novembra spēkā stājusies
norma par lauksaimniecības
zemes nomas līgumu slēgšanu
rakstveidā vismaz uz pieciem gadiem. Pašvaldībai ir pienākums
izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru.
Kārtību, kādā zemes nomnieks vai
iznomātājs informēs pašvaldību
par noslēgtajiem zemes nomas
līgumiem, Ministru kabinets vēl
nav noteicis, bet Zemkopības
ministrija ir sniegusi informāciju
par kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību
informē
par
noslēgtajiem
lauksaimniecības zemes nomas
līgumiem.
•
Pašvaldībām jāizveido
Zemes nomas līgumu reģistrs.
Balvu novadā Lauksaimniecības
nomas
zemju
reģistru
uzturēs pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa.
•
Zemes nomnieks vai
iznomātājs pēc zemes nomas
līguma noslēgšanas lauksaimniecības zemes nomas līguma
atvasinājumu iesniedz personīgi
Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļā
Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu
novadā, ja zemes nomas līguma
atvasinājumu iesniedz pa pastu,
to jānosūta uz adresi Balvu novada pašvaldībai Bērzpils ielā 1A,
Balvos, Balvu novadā, LV 4501,
elektroniski iesniedz, nosūtot uz
adresi dome@balvi.lv.
•
zemes lietu speciālisti,
saņemot zemes nomas līguma
atvasinājumu (apliecinātu kopiju),
izdara atzīmi uz lauksaimniecības
zemes nomas līguma atvasinājuma
par reģistrēšanu Balvu novada
Lauksaimniecības zemes nomas
līgumu reģistrā.
•
Ja zemes nomas līgumā,
kas reģistrēts Balvu novada Lauksaimniecības
zemes
nomas
līgumu reģistrā, tiek izdarītas
izmaiņas līguma būtiskajās sastāvdaļās vai zemes nomas līgums
tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas
nolēmumu, zemes nomniekam
vai iznomātājam par to jāinformē
pašvaldība.
•
Pašvaldība ir tiesīga
reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā arī
tos zemes nomas līgumus, kas
noslēgti pirms šā gada 1.novembra.
Lūdzam lauksaimniekus sākt
iesniegt zemes nomas līgumus
reģistrācijai
Balvu
novada
lauksaimniecības zemes nomas
reģistrā.
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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
29.novembrī plkst.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā uz
Uzņēmēju, zemnieku balli tiek
aicināti Balvu novada zemnieki
un uzņēmēji. Viesmākslinieki:
Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi.
Iepriekšēja pieteikšanās pagasta
pārvaldē vai Ziemeļlatgales Biznesa centrā.
30.novembrī plkst.17.00 Gaismu iedegšana pilsētas lielajā eglē
Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukumā.
3.decembrī plkst.17.00 Nacionālo bruņoto spēku pūtēju
orķestra klarnešu kvarteta Quatro
Differente 15 gadu jubilejas koncerts Balvu Mūzikas skolā.
6.decembrī plkst.16.00 Kinodziesmu un krievu romanču vakars kopā ar Viktoru Kozlitinu
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Biļešu iepriekšpārdošana Kultūras
un atpūtas centrā. Cena EUR 4,00;
pensionāriem, skolēniem - Eur
3,00.
13.decembrī plkst.14.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
humoršovs „Vīrieši, vīrieši”. Biļetes
iepriekšpārdošanā 6,00, 8,00,
9,00 EUR.
14.decembrī Kubulu pagasta
jauktā vokāla ansambļa koncerts 3. adventē Balvu Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
18.decembrī plkst.19.00 filma
„Izlaidums gads” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
Tilžas pagastā
5.decembrī plkst.22.00 Deju
vakars kopā ar Zinti Krakopu Tilžas
kultūras namā.
Bērzkalnes pagastā
6.decembrī plkst.19.00 Disko
ballīte Rubeņu saieta namā.
8.decembrī plkst.16.00 Egles
iedegšana pie Bērzkalnes pagasta
ēkas.
Briežuciema pagastā
12.decembrī plkst.15.00 jaunā
latviešu spēlfilma „Modris” par
jauniešu atkarības problēmām un
attiecībām ģimenē Briežuciema
Tautas namā. Ieeja brīva.

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA
aicina jauniešus no 17 līdz 29 gadiem pieteikties uz šādām
bezmaksas izglītības programmām:

Vīksnas pagastā
1.decembrī plkst.17.30 nominētās Jura Kursieša filmas "Modris”
seanss Vīksnas Tautas namā.
Vectilžas pagastā
29.novembrī plkst. 18.00
Vectilžas pagasta jauniešu tautu deju 10 gadu jubilejas koncerts „Es mācēju danci vest…”
Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
Plkst.21.00 balle, spēlē Zintis Krakops.
Izstādes
No
1.novembra
Kubulu
kultūras nama mazajā zālē
skatāma Edītes un Nikolaja Gorkina fotoizstāde “BĒRNI – mūsu
nākotne”.
Līdz
novembra
beigām
Briežuciema Tautas nama mazajā
zālē skatāma Sandras Pakalnītes
fotogrāfiju izstāde ”Pagasta svētku
retro fotogrāfijas”.
Balvu
novada
Tilžas
Kultūrvēstures izpētes un Tūrisma
centrā skatāma izstāde “Smilšu
skulptūru starptautiskā festivāla
Jelgavā labāko darbu foto apskats”.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Preiļu foto amatieru izstāde „Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā”, L.D. Bērziņa gleznu
izstāde, Lienes Šaicānes gleznu
izstāde.
Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde, kas veltīta novadniekam
- ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā
skatāmas fotogrāfijas, dokumenti,
ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem,
apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze
Elvīra Matīsa.
Baltkrievijas mākslinieku apvienības “Maju gonar” darbu
izstāde skatāma Balvu Novada
muzejā.
Piecās muzeja ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.

BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS
mācību ilgums 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība 12 klases

TĒRPU STILA SPECIĀLISTS
mācību ilgums 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība 12 klases

mācību sākums 2015.gada janvāris un/vai septembris
KĀPĒC IZVĒLĒTIES ŠĪS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS?
- Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī
- Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas
nepieciešams darba tirgū
- Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta
- Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā
(līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes
izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

UZŅEM:
- Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt
reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos
apmācību vai nodarbinātības pasākumos.
- Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt
reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos
apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms
uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.

Informācija:
Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskola, Vidzemes iela 26, Balvi, LV-4501,
tālrunis 64521958, 29179421 direktores vietniece, e-pasts: bpvv@balvi.lv

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 Lauma Kaļva.
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

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

