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Sveic pirmo šogad novadā dzimušo mazuli
Turpinot
Balvu
novada
pašvaldībā
iesākto
tradīciju,
ar ziediem, dāvanām un laba
vēlējumiem Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Svetlana Romanovska 5.janvārī sveica pirmo
piedzimušo Balvu novada mazuli 2015.gadā – Martu Stefāniju
Saidi. Priekšsēdētājs novēlēja, lai
mazulīte aug vesela, gudra, skaista un paklausīga, bet vecākiem
– izturību un daudz mīlestības.
Svetlana Romanovska svinīgi
pasniedza pirmo dokumentu –
dzimšanas apliecību.
Mazulīte izvēlējusies zīmīgu
datumu, kad nākt pasaulē –
1.janvārī, jau pulksten.9.44 no
rīta. Meitenītes vecāki Laila un
Ivars Saides stāsta, ka mierīgi vēl
paspējuši noskatīties Jaunā gada
salūtu un paciemoties pie draugiem, bet jau 9 no rīta devušies uz
slimnīcu. Marta Stefānija ir otrais
bērniņš Saidu ģimenē. Viņu mājās
sagaidīja vecākā māsiņa.
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Paziņojums par Investīciju
programmas apstiprināšanu
Balvu novada dome 2014.
gada 23.decembrī ir pieņēmusi
lēmumu (protokols Nr.17, 2.§) „Par
aktualizēto Investīciju programmu 2014.-2017.gadam”.
Ar domes lēmumu un
investīciju
programmas
pielikumu Nr.1 „ Integrēto teritoriālo
investīciju
(ITI)
ietvaros
īstenojamās prioritārās projektu
idejas ES fondu finansējumam
2014.-2020.gadam” var iepazīties
Balvu novada pašvaldības Finanšu
un attīstības nodaļā, Bērzpils
ielā 1a, Balvos, un Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv sadaļā „Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti”.

Barikāžu dalībniekus aicina
uz tikšanos

Marta Stefānija piedzimusi Balvu slimnīcas Dzemdību
nodaļā, kur mazos bērniņus un
jaunās māmiņas sagaida augsti

S.Romanovska, A.Kazinovskis ar Martu Stefāniju un mazulītes vecākiem
profesionāls un laipns personāls, māmiņas ne tikai no pašu novada,
mājīgas telpas, ģimeniska at- bet arī no Rēzeknes, Daugavpils
tieksme. Ne velti uz Balviem un arī no Rīgas.
mazuļus laist pasaulē brauc

Tilžā godina 100 gadu jubilāri

Gan pati simtgadniece Marija Bukša, gan viņas tuvinieki priecājas, ka
sagaidīta 100 gadu jubileja. Par ilgo mūžu ir jāpateicas Dievam. Tā ir Dieva
dāvana.
Novēlam, lai Marijai būtu laba veselība un lai meitas, mazbērnu un
mazmazbērnu gādība un labestība piepilda visas turpmākās mūža dienas!

14.janvārī Balvu novada Tilžā
savu 100 gadu jubileju atzīmēja
Marija Bukša. Lielajā dienā jubilāri
sveica Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs, Tilžas pagasta
pārvaldes vadītāja Anna Bērziņa
un Vectilžas pagasta pārvaldes
vadītāja Genovefa Jermacāne.
Savā mūžā Marija uzaudzinājusi divas meitas, un
tagad priecājas par saviem trīs
mazbērniem un četriem mazmazbērniem, kuri visi pašlaik
mācās augstskolās.
Simtgadniece sava mūža
lielāko daļu ir dzīvojusi un
strādājusi Vectilžas pagastā, kur
saimniekojusi savā lauku mājā un
kur bija jādara visi smagie darbi,
jo bija ļoti liela kūts, kur turēja gan
pīles, gan zosis, gan aitas, gan govis, gan zirgus, gan buļļus.
Pašlaik sirmā kundze dzīvo
pie mazmeitas Ingrīdas Tilžā.
Mazmeita šad tad sapnī pārstaigā
vecmāmiņas lauku mājas, kuras
viņai saistās ar kaut ko tīru un kaut
ko foršu. Viņa atceras visu labo, ko
vecmāmiņa tur ir devusi. Tas dod
tādu pozitīvu lādiņu un enerģiju,
jo tur bija dzīvots ar labestību, ar
darbu un godīgumu. No bērnības
atmiņā palicis, ka grīdas mājās
vienmēr bijušas izberztas baltas
un ka istabās bija lielas palmas,
no kuru lapām mazbērniem bija
jāpalīdz noslaucīt putekļi. Simtgadniece joprojām ir ļoti kārtīga,
skatās, lai būtu rūpīgi saklāta gulta
un viss pārējais. Visam jābūt ar
glanci.
Visu mūžu Marija ir bijusi
čakla rokdarbniece. Pati turējusi
aitas, cirpusi, vērpusi dziju un krā-

15.janvārī plkst.16.00 Balvu
Novada muzejs aicina uz tikšanos
1991.gada barikāžu dalībniekus, lai
dalītos atmiņās, kā arī pārrunātu
2016.gada iespējamos pasākumus
sakarā ar to, ka šajā gadā aprit 25
gadi kopš barikāžu laika.

Domes priekšsēdētājs
piedalījās pieņemšanā
sojusi to. Audusi ļoti, ļoti skaistas
segas, ļoti skaisti adījusi. Pat tagad
vēl ir saglabājušies maisi ar viņas
adījumiem.
Simtgadniece arī ļoti mīl
bērnus. Tagad gan vairāk uztraucas par saviem mazmazbērniem,
kā viņiem klājas, vai pabeigs
augstskolas. Un ikdienā, veroties ārā pa logu, pamana, ka Tilžā
paliek mazāk jaunatnes un vispār
cilvēku, ka gar logiem braukā
mazāk mašīnu.
Simtgadniece ir ticīgs cilvēks,
vienmēr tuva ir bijusi baznīca. Arī
par godu savai dzimšanas dienai,
kaut arī pašlaik dzīvo daudzstāvu
mājas 3.stāvā, mazmeitas pavadīta
apmeklēja svēto misi Tilžas Svētā
Jāzepa Romas katoļu baznīcā,
aizgāja pie grēksūdzes un saņēma
sakramentu.
Kopumā Marijas kundzes
dzīve nav bijusi viegla, jo visu
mūžu ir smagi strādājusi ne tikai savā lauku sētā, bet arī pie
saimniekiem, kuri visādi mēdza
pārbaudīt. Piemēram, izmeta
naudu, lai slaukot atrastu, bet simtgadniece vienmēr visu salasīja un
atdeva, nolika savā vietā. Vienmēr
savu darbu veikusi ar vislielāko
atbildību, bijusi godīga un kārtīga.
Vēl dzīvē smags posms ir bijis, kad aizsaules ceļos ir bijusi
jāpavada meita.
Jautāts, kas ir Marijas kundzes
ilgā mūža noslēpums, mazmeita
Ingrīda zināja atbildēt, ka visu
mūžu vecmāmiņa ir turējusies pie
moto - nedari citam to, kas tev
pašam nepatīk, un, lai pirksts pie
netaisnīga graša nelien, nekad pie
netaisnīga graša pirkstu nepieliec!

Atsaucoties
uz
Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsula
Daugavpilī Viktora Geisika ielūgumu, Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis šī gada 14.janvārī piedalījās
pieņemšanā sakarā ar diplomātiskās
kadences noslēgšanos un došanos
uz Baltkrievijas Republiku.

Pieaug gripas izplatība
Jaunākie Slimību profilakses
un kontroles centra gripas un
akūtu augšējo elpceļu infekcijas monitoringa dati liecina, ka ir
sākusies intensīva gripas izplatība
un tuvākajā laikā saslimstība ar
gripu turpinās pieaugt. Aizvadītajā
nedēļā gripas pacientu skaits bija
vidēji 32 pacienti uz 100 000
iedzīvotāju.
Aizvadītajā
nedēļā
pie
ģimenes
ārstiem
reģistrēti
35 klīniski apstiprināti gripas
gadījumi, slimnīcās ar diagnozi gripa ievietoti 32 pacienti, savukārt ar diagnozi gripas
izraisīta pneimonija slimnīcā ievietoti 5 pacienti. Gripas gadījumi
reģistrēti vairākās Latvijas pilsētās
- Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā,
Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un
Ventspilī.
Gripa ir nopietna elpceļu
infekcija, kas var izraisīt smagas komplikācijas un pat nāves
gadījumus, tādēļ ir svarīga gripas
profilakses pasākumu ievērošana.
Informācija
par
gripas
vakcināciju un citiem, nespecifiskajiem
gripas
profilakses
līdzekļiem pieejama SPKC mājas
lapā:
http://www.spkc.gov.lv/
gripa/
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Kā ierasts, gada sākumā,
iesākot jauno saimniecisko gadu,
domas vēl kavējas pagājušajā gadā
- pārdomājot padarīto, notikušos
pasākumus, ievērojamākos notikumus. Bet reizē tiek domāts
jau par to, kas notiks šogad, kādā
veidā darbosies pašvaldība un tās
iestādes.
Īsumā rezumējot paveikto
aizvadītajā gadā, jāatzīst, ka gads
ir bijis ražīgs, jo padarīti daudzi
darbi. Tāpat kā iepriekšējos,
arī pagājušogad tika turpināta
vairāku pašvaldībai piederošo
ēku siltināšana un renovēšana,
piemēram, Tilžas vidusskola,
Balvu Valsts ģimnāzija, kā arī
ģimnāzijas internāts, kurā šobrīd
ir modernas un siltas telpas. Līdz
ar to ģimnāzijas audzēkņiem
būs iespēja, kur apmesties, tāpat
internāta telpas varēs izmantot
dažādu nometņu laikā, izmitinot
tur dalībniekus, u.tml.
Liels projekts, kas pagājušajā
gadā ir noslēdzies, ir Brīvības ielas
un komunikāciju rekonstrukcija
no Staņislava pieminekļa līdz
pašai pilsētas robežai. Līdz ar to
infrastruktūra un vide gan vizuāli,
gan tehniski ir uzlabojusies.
Turpinām strādāt arī pie apgaismojuma sakārtošanas. Daudzi
noteikti ir pamanījuši, ka uz
Brīvības ielas ir uzstādīti krāsaini
gaismas ķermeni, kas rotā gan
ielu, gan pilsētu kopumā.
Viens no veiksmīgākajiem notikumiem pērn ir bijis atskurbtuves
izveidošana Valsts policijas telpās,
kā rezultātā ir uzlabojusies drošība
un vide gan pilsētā, gan novadā,
jo personas, kuras pārmērīgā
daudzumā ir lietojušas alkoholu,
tiek nogādātas atskurbtuvē. Kā
zināms, nav daudz pašvaldību,
kuras izrādījušas iniciatīvu un
atvērušas
atskurbtuves.
Bet
mūsu veiksmīgā iniciatīva šajā
jautājumā ir sekmējusi to, ka
valdība ir atbalstījusi atskurbtuvju ierīkošanu arī citās pilsētās un
reģionos, paredzot finansējumu
atskurbtuvju uzturēšanai, kas būs
atvieglojums arī Balvu novada
pašvaldības budžetam.
Protams, cenšamies sakārtot
arī lauku teritorijas, paredzot
finansējumu gan telpu remontdarbiem, gan apkārtnes labiekārtošanai, gan arī pasākumu
organizēšanai. Pagājušajā gadā
tika uzsākta Tilžas internātpamatskolas ēkas renovācija un divi
ūdenssaimniecības projekti –
Bērzpils un Kubulu pagastos. Tie ir
pēdējie pagasti novadā, kur nebija sakārtots kanalizācijas un ūdens
attīrīšanas iekārtu jautājums.
Plānojam, ka šogad projekti tiks
sekmīgi pabeigti.
Runājot par kultūras un
sporta pasākumiem, jāsaka, ka
2014.gadā notikuši ļoti daudzi
pasākumi, kuros piedalījies liels
skaits pašdarbības kolektīvu.

Tajos iesaistīti daudzi novada
iedzīvotāji, un tas nozīmē, ka
cilvēkiem ir svarīgi piedalīties,
ir liela interese par kultūras
dzīvi. Jāsaka, ka kultūras un
sporta pasākumi novadā notiek
samērā augstā līmenī. Galvenie
plānotie pasākumi ir valsts svētki
18.novembrī, tāpat arī novada
un pilsētas svētki, kā arī lielie
festivāli. 2014.gadā notika tautu
deju festivāls „Eima, eima”, kurā
piedalījās arī mūsu sadarbības
partneri no citām valstīm. Tāpat
aizraujoši ir bijuši arī sporta
pasākumi, piemēram, Baltijas
čempionāts ūdensmotocikliem,
kas jūlijā notika Balvu ezerā.
Notikuši arī lieli citu sporta veidu
pasākumi, aktīvi darbojas mūsu
jaunie futbolisti, kuri sporto Sporta centra paspārnē, tāpat arī Sporta skolas audzēkņi gūst augstus
sasniegumus dažādās sacensībās,
kas ir liels pedagogu un treneru darbs un ieguldījums. Par to
liecināja arī ikgadējais pasākums
„Sporta laureāts”, kurā vairākās
nominācijās tika apbalvoti labākie
sportisti.
Uzņēmējdarbības jomā jāmin lielās ražotnes izbūve un
atklāšana Lutinānu purvā, kura
ir radījusi daudzas darbavietas. Uzņēmējdarbības attīstība
tuvākajā laikā noteikti būs
prioritāte, ko arī pašvaldība no
savas puses centīsies sekmēt. Ir
paredzētas vairākas aktivitātes
saistībā ar jauno ES struktūrfondu
finansējumu, kas paredzēts arī
Balvu novadam. Šis finansējums
uzliek pienākumus gan pašvaldībai
- uzlabot infrastruktūru, būvēt
ceļus, komunikācijas, ēkas un
angārus, gan arī uzņēmējiem iesaistīties un, ieguldot līdzekļus,
veidot ražošanas uzņēmumus,
tādējādi nākotnē paredzot arī
jaunas darbavietas. Cerēsim, ka
tuvākajos gados šie līdzekļi tiks
sekmīgi apgūti.
Protams,
gada
sākumā
prioritāte ir budžeta projekta
izstrādāšana. Būtiskas pārmaiņas
budžetā nav gaidāmas. Tomēr
jāņem vērā, ka valsts ir noteikusi, ka
ar 2015.gadu minimālā darba alga
ir jāpalielina līdz 360 EUR mēnesī.
To, protams, budžeta projektā
arī paredzam. Tomēr minimālās
algas palielinājuma kopsumma
nenosegs to ieņēmumu pieaugumu, kas ir paredzēts šim gadam.
Tas nozīmē, ka līdzekļi būs jāatrod
no citām pozīcijām. Ņemot vērā
to, ka minimālā alga ir pacelta,
sastādot budžeta projektu, ir
domāts par algu palielinājumu arī
pārējiem speciālistiem pašvaldībā
un iestādēs. Iespējams, ka
palielinājums būs 4%. Cerams,
ka, izskatot budžeta projektu,
šo variantu akceptēs arī novada
domes deputāti. Vēlētos uzsvērt
arī to, ka šī gada budžetā, tāpat
kā iepriekšējos gados, paredzam

līdzekļus arī masu medijiem.
Šobrīd ir noslēgti vairāki līgumi ar
dažādiem plašsaziņas līdzekļiem
– Latgales reģionālo televīziju,
Latgales radio, laikrakstu „Vaduguns”. Gan televīzijā, gan radio
tiek
atspoguļota
informācija
par novada pasākumiem, notikumiem un iedzīvotājiem. Gatavojot sižetus un radio intervijas,
iestāžu vadītāji un speciālisti tiek
uzrunāti piedalīties un informēt
iedzīvotājus par dažādiem notikumiem. Pamatojoties un noslēgtajiem līgumiem, apmaksa tiek
veikta no pašvaldības budžeta,
kas gadā sastāda aptuveni 20
tūkstošus.
Ņemot vērā to, ka pašvaldības
pakļautībā ir vairāk nekā 40
iestādes, kā arī desmit pagastu
pārvaldes un vairāki uzņēmumi,
kuros līdzdarbojas novada pašvaldība, var teikt, ka izaugsme
un novada dzīve kopumā ir ļoti
atkarīga no pašvaldības sekmīga
darba un atbalsta. Dažreiz pieķeru
sevi pie domas, ka, ko gan par
Balviem rādītu, rakstītu un runātu
televīzijas, laikraksti un radio, ja
nebūtu Balvu novada pašvaldības,
pagasta pārvalžu, pašvaldības
iestāžu – skolu, bērnudārzu, kultūras namu, pašdarbības kolektīvu
un citu pašvaldības pakļautībā un
pārraudzībā esošo institūciju?!
Arī plānojot finansējumu šīm
iestādēm un pasākumiem, uz
pašvaldības vadītāja un deputātu
pleciem gulstas milzīga atbildība.
Uzskatu, ka pašvaldības iestādes kopumā uzlabo savu darbību,
par ko liecina paveiktais, apkopotie rādītāji un novērtējumi.
Pārdomājot padarīto iepriekšējā
gadā, kā vadītājs varu teikt, ka
lepojos ar mūsu talantiem un
sasniegumiem izglītībā, kultūrā
un sportā, iestāžu vadītājiem un
speciālistiem. Daudzās jomās
iestāžu darbība pārsniedz valsts
vidējo līmeni. Paldies visiem
par darbu! Ceru, ka šis attīstības
temps turpināsies gan šogad, gan
arī turpmāk nākotnē!
Vēlos pateikties arī visiem
pilsētas un novada iedzīvotājiem,
kuri ir uzturējuši kārtībā, kopuši savas mājas un to apkārtni, jo pilsēta
un novads arvien iegūst pozitīvu
imidžu pateicoties tieši Jums,
cienījamie novada iedzīvotāji.
Sakopta apkārtne ir atkarīga no
sakoptības ikvienā mājā, ikvienā
iestādē un ikvienā sētā.
Nobeigumā vēlos citēt laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnālista
Voldemāra Ivdra pagājušā gada
nogalē teikto un publicēto: „Visiem pilsētniekiem novēlu, lai viņi
nečīkst, bet priecājas par pilsētu,
kas ar katru gadu kļūst skaistāka.
Lai katrs sev pats rada stabilitāti,
jo to neiedos neviens – nedz
valdība, nedz partija. To var radīt
tikai cilvēks. Un, protams, jāuztur
visas Rēzeknes vērtības, dažādu
tautību kopējais stiprums un Latgaliskais gars. Lai ir gara spēks!”
Šis citāts mani ļoti uzrunāja. Lai
gan tas teikts par Rēzekni, citātu
var attiecināt uz jebkuru citu vietu.
Šajā gadījumā tas ir attiecināms arī
uz Balviem. Paldies visiem Balvu
novada iedzīvotājiem!
Laimīgu, sekmīgu, veselīgu un
bagātu jauno 2015.gadu!

23.decembra
Domes sēde
Aizvadītā gada 23.decembrī
tika sasaukta Balvu novada Domes
ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti
4 jautājumi. Sēdē piedalījās 14
deputāti – Andris Kazinovskis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Valdis
Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Sarmīte
Cunska, Svetlana Pavlovska, Juris
Boldāns, Egons Salmanis, Ināra
Ņikuļina, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Aivars Kindzuls, Arvīds Raciborskis.
Par licences pārreģistrāciju
Deputāti pieņēma lēmumu
pārreģistrēt Modrim Dupužam
2010.gadā
izsniegto
licenci
pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Balvu
novada administratīvajā teritorijā,
pagarinot izsniegtās licences
derīguma termiņu līdz 2019.gada
31.decembrim.
Par investīciju programmu
Ar ilgām diskusijām, debatēm
un ierosinājumiem Domes sēdē
tika lemts apstiprināt pašvaldības
attīstības plānošanas dokumenta
„Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam” aktualizēto

Investīciju programmu 2014.-2017.
gadam un nosūtīt lēmumu un
investīciju programmas pielikumu
„Integrēto teritoriālo investīciju
(ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu
finansējumam
2014.2020.
gadam” Latgales plānošanas
reģionam.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Deputāti pieņēma saistošo
noteikumu
Nr.14/2014
projektu „Grozījumi Balvu novada
pašvaldības 19.12.2013. saistošajos
noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada
budžetu””.
Par direktora pienākumu
izpildītāja iecelšanu
Deputāti
nolēma
iecelt
Aigaru Keišu par Balvu novada
pašvaldības Briežuciema pamatskolas direktora pienākumu
izpildītāju līdz Balvu novada
pašvaldības Briežuciema pamatskolas direktora iecelšanai amatā
un noteica mēneša darba algu.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi

Šogad pirmais Lauku labumu
tirdziņš pulcē daudz tirgotāju
10.
janvārī
notika
pirmais Lauku labumu tirdziņš
tirdzniecības centrā „ Planēta”. Kā
vienmēr tirdziņā varēja iegādāties
mājražotāju produkciju - sieru,
pienu, biezpienu, gaļu, zivis,
maizi, konditorejas izstrādājumus,
medu, kā arī amatniecības
izstrādājumus. Pirmo reizi tirdziņā
savu šūto gultas veļas produkciju
reklamēja IK „ Vindele”.
Tirgus organizatori priecājas,
ka tirgotāju pulks paplašinās.
Nedaudz tirgošanos rīta stundā
kavēja tas, ka šajā dienā valsts
iestādēs bija parastā darba diena, bet jau nedaudz vēlāk tirgus
sarosījās.
Prieku sagādāja tirdziņā satikt
jau zināmos tirgotājus un dzirdēt
no viņiem, ka tiek domāts par
jaunu produkcijas veidu izstrādi

un piedāvājumu šajā gadā.
Patika ieraudzīt tirgotāju vidū
jaunas sejas, kā arī priecēja jaunās
paaudzes – Nellijas Teilānes
un Lindas Balodes pašražotās
produkcijas – skolas burtnīcu un
vafeļu piedāvājums, tā gūstot biznesa pieredzi.
Patika arī stāsti par to, kā veicas blakus novadu tirdziņos. Tirgus organizatori no stāstītā uzzina
un saprot, kādā veidā organizēt
tirdziņus, kā sekmēt mājražošanas
produkcijas realizācijas noietu.
Arī šogad gaidām ierosinājumus, novēlējumus, ieteikumus no visiem tirgus dalībniekiem.
Zvaniet projektu vadītājai Guntai
Božokai – 26461435, rakstiet: biznesacentrs@balvi.lv.
Uz tikšanos 14. februārī Lauku labumu tirdziņā!

Par slimnīcu būs jāmaksā mazāk
Lai uzlabotu valsts apmaksātu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, no 2015.gada
1.janvāra tiek samazināta pacienta
iemaksa par ārstēšanos slimnīcā,
samazināts
līdzmaksājums
par operācijām stacionārā, kā
arī stājušās spēkā vēl vairākas
izmaiņas.
Pacienta
iemaksa
par
ārstēšanos
slimnīcā
tiek
samazināta no 13,52 eiro uz 10
eiro dienā. Tāpat kā līdz šim no
pacienta iemaksām ir atbrīvoti
bērni līdz 18 gadu vecumam,
grūtnieces, trūcīgas personas, I
grupas invalīdi, politiski represētie
un vēl vairākas iedzīvotāju grupas.
Pacientiem ar onkoloģijas un
onkohematoloģijas diagnozēm,
pacientiem, kuri ārstējas no
atkarībām, kā arī aprūpes slimnīcu
pacientiem arī turpmāk tiek
piemērota samazināta pacienta
iemaksa par ārstēšanos slimnīcā –
7,11 eiro dienā.

Tiek samazināts arī pacienta
līdzmaksājums par visām valsts
apmaksātajām operācijām, kas
veiktas vienā stacionēšanas reizē –
no 42,69 eiro uz 31 eiro.
Lai nodrošinātu savlaicīgu
palīdzības sniegšanu onkoloģisko
slimību pacientiem, 1.janvārī
stājās spēkā nosacījums, ka
pirmā onkologa vai hematologa konsultācija pacientam ir
jānodrošina ne vēlāk kā 10 darba
dienu laikā no brīža, kad pacients
vērsies ārstniecības iestādē.
Atgādinām, ka pirmās onkologa
konsultācijas
saņemšanai
nepieciešams ģimenes ārsta vai
speciālista nosūtījums. Ja pacientam ir apstiprināta onkoloģiska
saslimšana, turpmāko konsultāciju
saņemšanai
nosūtījums
nav
nepieciešams.
SIA “Balvu un
slimnīcu apvienība"

“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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Zvaigznes dienas pateicība
Desmito gadu visi kopā esam
pārsteiguši un palīdzējuši 127
bērniem Balvu novadā Latvijas
Sarkanā Krusta (LSK) akcijā „Atver
sirdi Ziemassvētkos”.
Labdarība ir kļuvusi par Latvijas sabiedrības vienu no vērtībām.
Tā ir mūsu, Balvu novada sabiedriski aktīvu cilvēku līdzdalība, redzot, ka kādam no līdzcilvēkiem
ir vajadzīga palīdzība, rīkoties negaidot, ka to paveiks kāds cits.
Paldies par mīlestību un
spēju dalīties, sasildot kāda
bērna sirsniņu, sakām: Līgas Penneres, Solvitas Porietes, Tāļa
Korlaša, Solvitas Avotiņas, Gundara Puka, Māra Korlaša, Ingūnas
Andersones, Edītes Gorkinas,
Ritas, Kristīnes un Valērija Borisovu, Diānas Bordānes ģimenēm,

rokdarbnieču
kolektīvam
„Mežģis”, A/S SEB bankai, kuri
Balvu novada bērniem un viņu
ģimenēm palīdz jau 10 gadus.
Paldies par sirds siltumu un
doto cerību, ka bērnu sapnīši
piepildās,
sakām:
Violetas
Pušpures, Olgas Siņicas, Ērikas
Mūrnieces, Maijas Oplucānes,
Ineses Šaicānes, Marutas Tabūnes,
Imantas Serdānes, Lindas Igaunes,
Andra Vrubļevska, Ļubas Ākules,
Skaidrītes Bērziņas, Elīnas Ķerģes,
Vladimira Koržakova ģimenēm,
Valsts Probācijas dienesta Balvu
kolektīvam, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes darbiniekiem.
Paldies par atsaucību un
bērniem
sagādāto
prieku
Ziemassvētkos
sakām:
Ilgas
Oplucānes, Intas Mūrmanes,

Jauns gads, jauni likumi
Jeļenas Balodes, Reiņa Zeiliša,
Edvīna Ķeģa, Igora Guščas, Jāņa
Vīksnas, Tatjanas Salmanes, Guntas Pulkstenes, Ivetas Zelčas,
Elzas Galejas, Rasmas Silinieces,
Edītes Jēgeres, Lolitas Kindzules,
Vijas Cibules, Annas Ozoliņas,
Diānas Jevdokimovas, Valentīnas
Čapmenas, Mairitas Linnases
ģimenēm.
Paldies visiem Asins donoriem, kuri ziedoja asinis mūsu novada bērnu dzīvību glābšanā.
Paldies par Jūsu uzticību un
labestību!
Spēka, neatlaidības, gudrības
un mīlestības pilnu 2015.gadu!
Rudīte Krūmiņa
LSK Balvu komitejas
priekšsēdētāja

Sociālā dienesta pakalpojumi joprojām
plaši pieprasīti
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests aizvadītajā gadā
turpināja veikt savu ierasto darbu
un rūpējās par iestādes funkciju
izpildi.
2014.gadā Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļā
reģistrēti vairāk nekā 6600
iesniegumi, veiktas aptuveni
14 300 klientu konsultācijas un
apsekošanas, izsniegtas 1387
trūcīgas personas izziņas, izsniegtas 227 maznodrošinātas personas izziņas. Tāpat administratīvajā
nodaļā ir uzklausītas, saņemtas
sūdzības un priekšlikumi, gatavoti
rīkojumi un atbildēts uz saņemto
korespondenci. Līdz 2014.gada
oktobrim Sociālais dienests pabalstos ir izmaksājis 332 573 eiro
lielu naudas summu.
Ir apkopota informācija par
personu skaitu, kuras vismaz vienu
reizi 2014.gadā ir saņēmušas kādu
no pabalstiem: izmaksāts dzīvokļa
pabalsts – 1052, izmaksāts pabalsts
garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai – 285,
izmaksāts vismaz viens sociālās
palīdzības pabalsts – 1715, ir bijis
spēkā maznodrošinātās personas
statuss – 598, ir bijis spēkā trūcīgas
personas statuss – 1471. Pērnā
gada nogalē novadā reģistrēti
1269 bezdarbnieki, no kuriem 757
ir ilgstošie bezdarbnieki, 176 ir
invalīdi, 103 ir jaunieši vecumā no

18-24 gadiem un 188 pirmspensijas vecuma iedzīvotāji. Spriežot
pēc statistikas datiem, sievietēm
darbu atrast ir sarežģītāk.
Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā pērn ir pieņemti 1662
klienti, 144 apsekoti dzīvesvietā,
izskatīti 512 iesniegumi, 39 personas
ievietotas
pansionātā,
95 personām izsniegti tehniskie palīglīdzekļi, 55 personām
piešķirts pakalpojums „Aprūpe
mājās”. Joprojām ir pieprasītas un
tiek izmantotas Sociālā dienesta
dzīvojamās mājas. Kopumā 2027
iedzīvotāji ir izmantojuši kādu
no Sociālā dienesta sniegtajiem
pakalpojumiem – friziera, šuvēja,
dušas, masāžas, medmāsas un citus pakalpojumus. Līdz aizvadītā
gada novembrim 65 personas
apmeklējuši nakts patversmi.
Sniegtie pakalpojumi dienestam
ļāvuši gūt 21 708,14 eiro lielus
ienākumus.
Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļas galvenās funkcijas ir
darbs ar ģimenēm ar bērniem, ar
kuriem strādā psihologs, sociālais
rehabilitētājs, fizioterapeits, pagastu sociālie darbinieki un citi
speciālisti. Kopš 2012.gada nodaļas speciālistu apmeklējums ir
mazinājies, tomēr 2014.gadā
tos joprojām apmeklējusi 9 321
persona. Nodaļas uzskaitē ir 19
nepilngadīgo likumpārkāpēju lie-

tas.
Papildus galvenajām funkcijām, Sociālais dienests atbild
arī par sabiedrības veselību,
kas ir sabiedrības veselības
speciālista pārziņā, kā arī rīko
dažādus pasākumus gan Sociālajā
dienestā, gan iesaistās novada
mēroga pasākumos, kur aktīvi
iesaistās radošo pakalpojumu
centrs “Kaķīša dzirnaviņas”.
Sociālā dienesta darbinieki
atzīst, ka darba apjoms ir liels un
tas prasa nemitīgu psiholoģisku
piepūli,
trūkst
metodiskās
palīdzības, izvērtējot klientu
materiālos resursus. Ir novērots,
ka klienti ir izmisuši un depresīvi,
daļai ir nopietnas atkarību
problēmas,
savukārt
vecāka
gadagājuma cilvēkiem ir nopietnas veselības problēmas, bet
jaunatnei – motivācijas trūkums
mācīties un meklēt darbu. Tāpat
ir konstatēts, ka klientiem nav
sakārtotas īpašumu lietas. Dienesta darbinieki ir nonākuši pie
secinājuma, ka sabiedrībai ir nepietiekama izpratne par sociālā
darba būtību.
Neskatoties uz esošajām
problēmām, dienesta darbinieki ar radošu un pozitīvu
skatu raugās nākotnē, plānojot
dažādus sociālās jomas attīstības
pasākumus.

Mirstība joprojām pārsniedz dzimstību
Izvērtējot
notikumus
un
statistikas rādītājus Balvu novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
aizvadītajā 2014.gadā, diemžēl
jāsaka, ka mirušo skaits joprojām
pārsniedz dzimušo skaitu. Šajā
gadā reģistrēts 131 dzimušais, 307
mirušie, noslēgtas 74 laulības.
Dzimušo skaits 2014.gadā ir
par 4 jaundzimušajiem mazāks
nekā 2013.gadā. Pērn dzimis 131
bērniņš, novadā deklarēti 95,
savukārt 2013.gadā dzimuši 135
bērni, no kuriem 109 deklarēti
Balvu novadā. Tomēr nemainīgs
ir fakts, ka zēni joprojām
dzimst vairāk nekā meitenes.
Reģistrētas 55 meitenes un 76
zēni. Diemžēl 10 jaundzimušie
ir reģistrēti bez ziņām par tēvu,
bet 59 bērniņi ir dzimuši laulībā
un 62 ir atzīta paternitāte. 59
māmiņām aizvadītajā gadā dzimis pirmais bērns. Savukārt 1

jaundzimušais ir papildinājis jau
7 bērnu ģimeni. Interesanti, ka,
tāpat kā 2013.gadā, arī 2014.gadā
viens no populārākajiem meiteņu
vārdiem ir Elizabete un viens no
populārākajiem zēnu vārdiem
ir Jānis. Tāpat pērn populāri
vārdi ir bijuši Laura, Gabriela,
Ralfs, Markuss, Emīls, Mārtiņš,
Kristiāns. Salīdzinot ar 2013.gadu,
samazinājusies arī tendence
bērniem iedot divus vārdus.
Diemžēl pērn mirušo skaits ir
sasniedzis 307, kas ir par 15 vairāk
nekā 2013.gadā. No reģistrētajiem
miršanas gadījumiem 173 mirušās
bija sievietes un 134 vīrieši. Balvu
novadā no kopējā skaita reģistrēts
221 mirušais. Lielākais mirušo
skaits ir vecumā no 81-90 gadiem
un no 71-80 gadiem, attiecīgi 91
un 83 mirušie.
Pozitīvi, ka 2014.gadā noslēgtas
74 laulības, kas ir par 19 vairāk

3.

nekā 2013.gadā. Iespējams, to
sekmējusi Dzimtsarakstu nodaļas
rīkotā akcija, kad 1.jūnijā, kas ir
Starptautiskā bērnu aizsardzības
diena, bērnu vecākiem bija
iespēja noslēgt laulību bez ceremonijas maksas. Šī akcija notiks
arī šogad. Nemainīgi arī pērn
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgto
laulību skaits ir uz pusi lielāks nekā
baznīcās noslēgto laulību skaits.
Attiecīgi 52 laulības Dzimtsarakstu
nodaļā un 22 – baznīcās. Baznīcu
vidū visvairāk laulību noslēgts
Bēržu Svētās Annas Romas katoļu
baznīcā - 16.
Jāpiebilst,
ka
joprojām
turpinās Dzimtsarakstu nodaļas
iedibinātās tradīcijas sumināt
Sudraba uz Zelta pārus, kā arī
svinēt Balto Zeķīšu svētkus. Šie
pasākumi notika aizvadītājā gadā
un tiks rīkoti arī šogad.

LR Saeimas preses dienests informē, ka līdz ar 2015.
gada 1.janvāri spēkā ir stājušās
vairākas izmaiņas likumos, ka
iedzīvotājiem jāņem vērā:
Lielāka minimālā darba alga.
No līdzšinējiem 320 uz 360 eiro
palielināts minimālās mēneša darba algas apmērs.
Atcelti ierobežojumi sociālajiem pabalstiem. Atcelti visi
2009.gadā noteiktie ierobežojumi slimības, bezdarbnieku,
maternitātes, paternitātes un
vecāku pabalstiem.
Samazināta algas nodokļa
likme. No līdzšinējiem 24 uz
23
procentiem
samazināta
iedzīvotāju ienākumu nodokļa
likme.
Nodokļa atvieglojums par
bērniem, kas strādā vasaras
brīvlaikā. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
atvieglojumu
par
apgādājamām personām piemēros arī par bērniem līdz 19 gadu
vecumam, kas mācās un vasaras
brīvlaikā saņem ar nodokli
apliekamu ienākumu.
Ģimenes valsts pabalsts atkarībā no bērnu skaita. Par pirmo
bērnu ģimenes valsts pabalsts būs
11,38 eiro, par otro - 22,76 eiro,
bet par trešo un katru nākamo
bērnu - 34,14 eiro.
Pabalsts plašākam lokam
bērnu, kuriem ir celiakija. Pabalstu saņems arī bērni, kam noteikta
invaliditāte, kuri mācās vispārējās
izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vecumā līdz 19 gadiem
un kuri studē augstskolā dienas
nodaļā vecumā līdz 24 gadiem.
Brīvdiena pēc Dziesmu svētkiem. Vispārējo latviešu Dziesmu
un deju svētku noslēguma diena
noteikta par svētku diena, un,
ja noslēguma koncerts iekritīs
sestdienā vai svētdienā, nākamā
darbdiena būs brīvdiena.
Mikrouzņēmuma ienākuma
nodoklis – 11 procenti. 2015.gadā
nodokļa likme mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājiem noteikta
11 procentu apmērā līdzšinējo 9
procentu vietā.
Amatpersonām jāsniedz sīkākas
ziņas par saviem ienākumiem un mantu. Valsts amatpersonai deklarācijā būs jānorāda
informācija par patiesā labuma
guvēju no citai personai piederošas
vai pārvaldīšanā nodotas lietas,
kapitāla daļām, akcijām un citiem
finanšu instrumentiem.
Piespiedu nomas gadījumā
nebūs jāmaksā zemes nodoklis.
Īpašniekiem, kuru māja atrodas
uz citai personai piederoša zemes
gabala, vairs nebūs jākompensē
nekustamā īpašuma nodokļa
maksājums par zemi.
Izmaiņas Darba likumā.
Ar 2015.gadu noteikti jauni
pienākumi, atbildība un tiesības
gan darba ņēmējiem, gan darba
devējiem. Izmaiņas skar arī darba
līgumos un darba sludinājumos
iekļaujamo informāciju, asinsdonoriem piešķiramo atpūtas dienu skaitu, atvaļinājuma naudas
izmaksu, darba un atpūtas laika
regulējumu, kā arī to darbinieču
aizsardzību, kuras baro bērnu ar
krūti.
Iedzīvotāji var izvēlēties
elektrības piegādātāju. Mājsaimniecības
elektroenerģiju
no
1.janvāra var pirkt brīvajā tirgū,
izvēloties piegādātāju, savukārt
mazturīgajiem iedzīvotājiem un
daudzbērnu ģimenēm elektrības
cena saglabājas starta tarifa līmenī.
Būvniecības kontrole. Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzību
no jaunā gada nodrošinās

Būvniecības valsts kontroles birojs.
Izmaiņas zvejniekiem. Zvejot
pašpatēriņam publiskajos ūdeņos
varēs tikai ar murdiem, nevis
tīkliem.
Parādi
kredītinformācijas
birojā. No 1.janvāra iedzīvotāju
kopējo parādsaistību apmēru
atspoguļos
kredītinformācijas
birojs.
Uzņēmumu
dalība
kredītbirojā
un
informācijas
sniegšana tam būs brīvprātīga,
kā arī ikviens iedzīvotājs varēs
pārbaudīt savu datu pareizību un
nepieciešamības gadījumā tos
precizēt. Kredītbiroji datus par
privātpersonu kredītspēju sniegs
tikai ar personas piekrišanu.
Jauna kārtība likumu ierosināšanai. Visus desmitās daļas
vēlētāju parakstus, kas nepieciešami kāda likuma ierosināšanai,
turpmāk būs jāsavāc šim nolūkam
izveidotai
iniciatīvas
grupai.
Parakstus varēs apliecināt ne tikai pie zvērināta notāra, bet arī
dzīvesvietas deklarēšanas vietā
pašvaldībā, bāriņtiesā vai novadā
pie pagasta vai pilsētas pārvaldes
vadītāja. Maksa par apliecināšanu
nevarēs pārsniegt pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta
īstuma apliecināšanai bāriņtiesā.
Jauns regulējums šķīrējtiesu
darbam. 1.janvārī stājas spēkā
jauns
tiesiskais
regulējums
šķīrējtiesu izveidei un darbam.
Pastāvīgo šķīrējtiesu varēs izveidot Uzņēmumu reģistrā reģistrēta
biedrība, un tajā būs jābūt ne
mazāk kā 10 šķīrējtiesnešiem.
Šķīrējtiesai jābūt piemērotām
telpām, savai lietvedībai un
ar apmeklētāju pieņemšanai
nepieciešamo personālu, kā
arī jāuztur interneta mājas lapa.
Vienlaikus likums paredz iespēju
izveidot arī ad hoc šķīrējtiesu
kāda konkrēta civiltiesiska strīda
izšķiršanai.
Šķīrējtiesa ir alternatīva strīdu
risināšanai valsts tiesu iestādēs,
ko savstarpējo strīdu risināšanai
labprāt izvēlas komersanti, jo
šo procesu raksturo ātrums un
konfidencialitāte. Līdz šim Latvijā
bija reģistrētas vairāk nekā 200
pastāvīgās šķīrējtiesas, kas ir
nesamērīgi daudz, salīdzinot ar
citām Eiropas Savienības valstīm.
Beidz pastāvēt Augstākās
tiesas Krimināllietu tiesu palāta.
Latvijā, turpinoties pārejai uz
tā dēvēto „tīro tiesu instanču”
sistēmu, no 2015.gada Augstākā
tiesa (AT) krimināllietas skatīs
vienīgi kasācijas kārtībā.
Jaunā sistēma paredz, ka visas lietas pirmajā instancē iztiesās
rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas
kārtībā - apgabaltiesa, bet
kasācijas kārtībā – AT. Šāda kārtība
ir viens no soļiem, lai paātrinātu
tiesu darbu. Līdzšinējā kārtība
noteica, ka atsevišķu kategoriju lietas kā pirmā instance skata
apgabaltiesa, otrajā instancē attiecīga AT palāta, bet kasācijas
instancē – AT Senāts.
Jauna valsts uzņēmumu
pārvaldības kārtība. Stājas spēkā
jauns regulējums, kas noteiks
valsts un pašvaldību uzņēmumu
dibināšanas, darbības, likvidācijas
un kapitāla daļu pārvaldības
kārtību.
Zemes pārvaldības likums.
Jaunajā likumā noteikta valsts
un vietējo pašvaldību zemes
pārvaldība,
tostarp
pare-zot
pašvaldībām
izstrādāt
savā
īpašumā un lietošanā esošas
neapbūvētās zemes un degradētas teritorijas izmantošanas
izvērtējuma kārtību.
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Gada nogalē apbalvo labākos 2014.gada sportistus
28.decembrī Balvu muižā notika Balvu Sporta skolas rīkotais
pasākums „Jaunatnes sporta
laureāts 2014”, kurā tika sumināti
labākie sporta skolas audzēkņi un
treneri.
Ar piemiņas balvām Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis un Balvu Sporta skolas
direktore Ludmila Beļikova apbalvoja sportistus, kuri saņēmuši
lielāko punktu skaitu pēc Balvu
Sporta skolas konkursa nolikuma.
Tāpat balvas saņēma arī labākais
futbolists un motosportists.
Pasākuma
laikā
sportistus ar priekšnesumiem sveica
Balvu Mūzikas skolas saksofonisti un dziedātāji ar dažādiem
skaņdarbiem, bērnu ansambļa
„Notiņas” solistes ar skanīgām
dziesmām, deju grupa „Di dancers” un Sporta skolas dejotāji ar

krāšņām dejām.
Balvu sporta skolas laureāti
2014:
Svarcelšanā - Ralfs Boldāns,
treneris Varis Sārtaputnis;
Vieglatlētikā - Aivis Krastiņš,
treneris Imants Kairišs;
Volejbolā - Emīls Elksnītis, treneris Igors Šnepers;
Peldēšanā - Raits Markus, treneris Romualds Kokorevičs;
Sporta dejās - Deivids Bebins
un Amanda Romka, trenere Anita
Grāmatiņa;
Grieķu – romiešu cīņa - Jānis
Stepanovs, treneris Konstantīns
Titorenko;
Basketbols - Endijs Tūcis, treneris Arnis Voika;
Futbols - Mārtiņš Žugs, treneris Jānis Zakarītis;
Motosports - Lauris Eizāns,
treneris Ēriks Eizāns.

2014.gada Sporta laureāti kopā ar Balvu novada Domes priekšsēdētāju A.Kazinovski un Balvu Sporta skolas
direktori L.Beļikovu (centrā)

Bērzpilī Jauno gadu sagaida ar pašdarbības kolektīvu uzstāšanos
un ekstrasensu pareģojumiem
30.decembrī Bērzpils sporta
hallē notika Gada noslēguma
pasākums
Bērzpils
pagasta
iedzīvotājiem, kurā koncertēja pagasta un vidusskolas pašdarbības
kolektīvi:
sieviešu
vokālais
ansamblis „Naktsvijoles”, vadītāja
Daiga Griestiņa, folkloras kopa
„Saivenis”, vadītājs Juris Stepanovs,
jauniešu dramatiskais kolektīvs
„Spiļka”, vadītāja Mairita Rakstiņa,
deju kopa „Asjate”, jauniešu deju
kolektīvs un vidusskolas deju
kolektīvs ”Pastaliņas”, kolektīvus
vada Iveta Tiltiņa. Ar skaistām
dziesmām skatītāju sirdis priecēja
Čivču un Ākuļu ģimenes. Bija
ieradušies arī ekstrasensi, kas
pareģoja nākotni gan pārvaldes
vadītājai Birutai Bogdanei, gan arī
kolektīvu vadītājiem. 2015.gads
būs veiksmīgs un bagāts visiem!
Pagasta pārvaldes vadītāja
Biruta Bogdane savā svētku
uzrunā pateicās visiem, kas 2014.
gadā ir ieguldījuši savu laiku un
brīvprātīgo darbu Bērzpils pagasta

labā: Pateicības raksti tika pasniegti – Eleonorai Namsonei par
iniciatīvu krucifiksa atjaunošanā
Bērzpils centrā; Irīdai Maderniecei un Mārītei Poševai par ziedu
paklāja izveidošanu Balvu novada
svētkiem; Gaļinai Sapok par Lielās
Talkas zupas gatavošanu; Ērikam
Mičulim par informatīvā stenda
izgatavošanu; Andrejam Ikstenam
par sarūpēto skaisto eglīti Bērzpils
centrā;
Anastasijai
Gļaudai,
Irēnai Kindzulei par ieguldīto
darbu Bēržu baznīcas kopšanā
un teritorijas labiekārtošanā; Vilhelmam Loginam par ieguldīto
darbu Bēržu baznīcas teritorijas
labiekārtošanā.
Paldies vārdi izskanēja gan
Bērzpils
pagasta
pārvaldes
kolektīvam - par apzinīgu savu
amata pienākumu pildīšanu, gan
arī algotajiem strādniekiem, jo
viņi ir tie, kas visvairāk strādājuši
pie pagasta apkārtnes teritorijas
un objektu sakopšanas.
Uzslavas vārdi tika teikti

pašdarbības kolektīviem, sportistiem, vidusskolas kolektīvam, kā arī
visiem zemniekiem, uzņēmējiem,
kuri visa gada garumā ir atbalstījuši
pasākumus un citas sabiedriskās
aktivitātes Bērzpils pagastā.

„Lai katram no mums būtu
prieks, iespējas un gribasspēks
realizēt savas labās ieceres
nākamajā gadā, jo labais vairo
labo!” savu vēlējumu visiem
pasākuma apmeklētājiem iz-

teica Bērzpils pagasta pārvaldes
vadītāja Biruta Bogdane.
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Svētki nosvinēti netradicionālā gaisotnē

Līdz ar radošo pasākumu
aizvadītā gada 30.decembrī, Balvu Novada Ziņās noslēdzas rakstu
sērija par Balvu Kultūras un atpūtas
centru. Protams, paliek vēl daudz
neizzinātā, daudz neatklātā, kas
paliks tikai nama darbinieku un
apmeklētāju atmiņās, bet nams
turpina dzīvot, veidojot jaunas
atmiņas, vien esot jau par vienu
gadu vecāks.
Balvu Kultūras un atpūtas
centra, ēkas Balvos, Brīvības ielā
61, 60 gadu pastāvēšanas jubileja tika svinēta netradicionālā
gaisotnē. Vakara gaitā tika
izstāstīts stāsts “Mums pieder tiks
daudz…” par būšanas, radīšanas
un pastāvēšanas prieku, atskatoties uz zīmīgākajiem vēstures
notikumiem Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Tā bija spēle starp
esošajiem un bijušajiem kultūras
nama darbiniekiem, kuru vadīja
Latvijā pazīstamais pasākumu
vadītājs Māris Grigalis. Pasākuma
laikā namu piepildīja labu vārdu,
smieklu un mūzikas skaņas, kuras
radīja gan solists Ainārs Bumbieris, gan mūziķis Arnis Graps.
Noslēgumā ikvienu pārsteidza

svētku salūts, ko veidoja zālē
ienestās 60 tortes ar 60 krāšņām
svecītēm.
Sveicot Balvu Kultūras un
atpūtas centra kolektīvu, Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis uzsvēra, ka Balvos
pasākumi tiek organizēti augstā
līmenī – gan tradicionālie Balvu
novada svētki, gan Valsts svētku
pasākumi, kā arī starptautiskie
festivāli. „Pie mums brauc viesi,
uzstājas ārvalstu kolektīvi, kultūras
dzīve pilsētā ir daudzpusīga,” teica A.Kazinovskis, vēlot izturību un
radošas idejas arī turpmāk.
Pirms sešdesmit gadiem tieši
Vecgada vakarā jaunuzceltajā
Balvu kultūras namā notika pirmais svētku pasākums. Balvu
iedzīvotājiem
gadu
garumā
Kultūras un atpūtas centrs kļuvis
par pilsētas vizītkarti, ar kuru
apmeklētāji patiešām lepojas.

Balvu Kultūras un atpūtas centra kolektīvs ir vienots ne tikai ikdienas darbos, bet arī svētku dienās. Lai radošas,
interesantas idejas arī turpmākos gadus!
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Balvu pamatskolas projekta „Learning without Limits” vadības
grupas sanāksme Zviedrijā
No 9. līdz 15.decembrim Erasmus+ projekta „Learning without
Limits” vadības grupa - projekta
vadītāja Māra Pimanova, koordinatore Larisa Krištopanova
un angļu valodas skolotāja Inga
Bukša - viesojās Zviedrijā, lai kopā
ar sadarbības partneriem no Anglijas, Spānijas, Čehijas, Zviedrijas, Polijas un Bulgārijas saplānotu
projekta norises gaitu 3 gadu
garumā (2014.-2017.).
Tā kā projekta mērķis ir kopā
mācīties, darboties, izzināt un pilnveidot ne tikai savas skolas vidi,
bet arī dalīties savā labajā praksē
Eiropā, Balvu pamatskolā notika
diskusija par izglītības sistēmu
Latvijā. Diskusijā piedalījās ne
tikai projekta vadības grupa,
bet arī angļu valodas skolotājas
D.Kravale, L.Bukovska-Pole, sākumskolas skolotājas E.Mača
un I.Paršinova. Tā kā projektā ir
jāparāda skolas pieredze darbā
ar sākumskolas skolēniem, tika
nofilmēts materiāls, kā 1.klašu
skolotājas E.Mača un I.Biseniece
savās stundās izmanto spēles
elementus, bet vecmāmiņas
skolotājas N.Bogdanovas vadībā māca mazbērniem savas
bērnības rotaļas. Tāpat tika sagatavots materiāls par Mārtiņdienas
pēcpusdienu Balvu pamatskolā.
Tas bija pirmais mājas darbs,
kas tika prezentēts Zviedrijā.
Tādus pašus mājas darbus bija
sagatavojuši sadarbības partneri,
līdz ar to jau pirmajā tikšanās reizē
mums ir daudz ideju, ko vēlamies
projekta laikā īstenot Balvu
pamatskolā.
Viena no tām ir spēļu istabas
ierīkošana, jo skola ir tā vieta, kur
skolēni ne tikai gūst zināšanas, bet
arī mācās draudzēties un sadarboties.
Otrai idejai pievienoties ar
savu izdomu un iniciatīvu piekrita
skolotājs Aldis Voits, kurš kopā
ar zēniem ir gatavs veidot galda
spēles no koka, vienlaicīgi iesaistot skolēnus radošā procesā,
tās gatavojot, un dodot gatavu
rezultātu skolēnu turpmākai laika
lietderīgai izmantošanai.
Kā trešo ideju varētu attīstīt
skolēnu iniciētu dažādu rotaļu
laukumu izveidi skolas foajē un
iekšpagalmā.
11.decembrī tika apmeklēta
Norrskenet skola Bodenā, kur
noritēja spraigs darbs, iepazīstot
partnervalstu
skatījumu
uz
izglītības sistēmu savā valstī, kā
arī prezentējot Latvijas izglītības
sistēmu un Balvu pamatskolas pieredzi 1.klasēs. Iepazīstot
Zviedrijas skolu, pamanījām, ka
•
Pat tik bagātā valstī kā

7 partnerskolu direktori, projekta „Learning without Limits” vadītāji
Zviedrija ir apvienotās klases, ja
skolēnu skaits ir mazāks par 9
skolēniem;
•
Zviedrijā gan pieaugušajiem, gan skolēniem ir augsts
svešvalodu (angļu valodas) prasmju līmenis, skolēni šo valodu jau
gadiem ilgi sāk apgūt no 1.klases,
rezultāts patiešām acīm redzams.
To vērojot, ir cerība, ka arī Latvijā
šis jautājums tuvākajā laikā
mainīsies;
•
Skolēni ir patstāvīgi, jo
viņi paši bez pieskatīšanas darbojas skolas bibliotēkā, strādā
plašajos skolas gaiteņos, sēžot uz
grīdas vai arī grupiņās pie ērtiem
galdiņiem;
•
Skolā atsevišķi skolēni
staigā baltās zeķītēs, bet turpat
blakus ir skolēni milzīgos slēpju
zābakos;
•
Pilsētās katrā logā (arī
daudzdzīvokļu mājās) un laukos
(pat fermā) Ziemsvētku laikā tiek
aizdegtas sveces un lukturīši, jo
zviedri godina ziemas skaistumu,
gaismas gaidīšanu;
•
Pilsētā, kuru apmeklējām, visas diennakts garumā ir vai
nu tumsa vai puskrēsla, arī apgaismojums skolā, viesnīcā nav vis
spožs, bet krēslains;
•
Skolēnu sekmes tiek
apspriestas individuāli, ar katru
skolēnu atsevišķi;
•
Notiek praktiskās nodarbības ārā, ziemas laikā, lecot āliņģī
ar drēbēm, mācoties pareizu
elpošanu un izkļūšanu no ielūzuša
ledus;
•
Kārtība ēdnīcā atšķiras
no mums ierastās - katrs skolēns
paņem ēdienu, cik vēlas, un

novāc aiz sevis šķīvjus;
Nepieņemams mums bija tas,
ka
•
Skolēni sēž uz palodzēm,
arī ielas apavos, un neviens viņiem
neizrāda;
•
Stundas laikā uz grīdas
samērā lielā nekārtībā mētājās
skolēnu mantas;
•
Vietas, kurās skolēni
uzturas gaiteņos, ir papīru
piemētātas;
•
Skolā (arī klasēs stundu
laikā) skolēni sēž biezās jakās,
kapuces līdz degunam nolaiduši,
arī biezās cepurēs, kaut gan tam
nav pamatota iemesla, jo skolā ir
ļoti silti. Neviens par ārējā izskata
neatbilstību skolēniem neaizrāda.
Jāpiebilst gan, ka arī skolotāji ir
diezgan līdzīgi tērpti (par mūsu
apavu maiņu skolā viņi bija
diezgan pārsteigti), vaicājot, kā
skolotāji ģērbjas Latvijas skolās.
Tā kā tika runāts par izglītības
sistēmu Eiropā, neizpalika arī
lekcija, ko vadīja universitātes
pasniedzēja
Lena
Nystrom.
Tāpat darbojāmies grupās, kur
diskutējām par savu skolu un
iepazinām citu skolu pieredzi.
12.decembrī pašā rīta agrumā
mums bija iespēja piedalīties
Lūcijas dienas svinībās Bodenas
baznīcā kopā ar Norrskenet skolas skolēniem, viņu vecākiem
un skolotājiem. Lūcijas diena
ir tradīcija, ko Zviedrijā atzīmē
ļoti plaši. Lūcijas dienas gājiens
tiešām aizkustināja ikvienu, kā
arī atgādināja par Ziemsvētku
īsto nozīmi, īpaši atskanot dziesmai „Klusa nakts, svēta nakts”, ko
katras valsts pārstāvji klusiņām

dziedāja savā valodā.
Tad sekoja nopietns plānošanas
darbs,
kura
laikā
vienojāmies, ka mūsu tikšanās notiks sekojoši:
•
2014/2015
9.12.-15.12.- Vadības grupas
sanāksme Zviedrijā
18.03.-22.03.- Vadības grupas
sanāksme Anglijā
03.06.-07.06.- Skolēnu un
skolotāju tikšanās Latvijā
•
2015/2016
30.09.-4.10. - Skolēnu un
skolotāju tikšanās Polijā
01.06.-05.-06.16.- Skolēnu un
skolotāju tikšanās Bulgārijā
•
2016/2017
28.08.-02.10.- Skolēnu un
skolotāju tikšanās Spānijā
22.03.-26.03.- Skolēnu un
skolotāju tikšanās Čehijā
31.05.-04.04.- Vadības grupas
sanāksme Latvijā
Tāpat tika nolemts, ka katrā
vizītē dodas 10 skolēni un 3
pieaugušie. Skolēnu vecums ir 11
gadi. Tas nozīmē, ka 40 Balvu pamatskolas skolēniem būs iespēja
apmeklēt Poliju, Bulgāriju, Spāniju
vai Čehiju.
Sapratām, ka mūs gaida
ļoti atbildīgs darbs, jo Balvos
jūnijā jāuzņem 60 skolēni un
18 pieaugušie, parādot viņiem
latviešu tradīcijas caur spēlēm un
rotaļām, kā arī spēles un rotaļas
tieši caur nacionālajām tradīcijām.
Protams, esam arī lepni, ka Latvija
kā viesmīlīga un draudzīga no 7
valstīm tika izvēlēta noslēguma
vizītei 2017.gadā.
13.decembrī
neaizmirstams
piedzīvojums bija pārbraukšana

polārajam lokam un viesošanās
Ice Hotel, kas ir lielākais ledus hotelis pasaulē. Hotelis katru gadu
tiek celts no jauna oktobrī. Tas
aizņem 6-8 nedēļas. Ledus kluči
tiek ņemti no Tornas upes, kas
sagatavoti jau martā. Apmēram
2-3 tonnas ledus tiek glabātas
milzīgās saldētavās, lai sāktu ar
to darboties, kad kļūst vēsāks
(oktobris, novembris). Gaisa
temperatūra telpās ir aptuveni
-5°, visas mēbeles, kolonas, logi,
lustras un skulptūras ir veidotas no
ledus, aukstums gan nav jūtams,
jo gultas pārklātas ar koku, kam
pa virsū uzklāts matracis un bieza
ziemeļbrieža āda. Katru gadu
rudenī šajā vietā ierodas no 20-50
mākslinieki, kas piedalās konkursā
un katram ir iespēja izveidot savu
istabu ar konkrētu motīvu un stilu.
Katra istaba šai viesnīca ir unikāla
un neatkārtojama. Viesnīcā ir 4
veida istabiņas:
•
Sniega istabas, kur ir tikai
gulta.
•
Ledus istabas, kur gultas
ir no ledus.
•
Istabas – mākslas darbs,
kur ir dažādas ledus skulptūras.
•
Luxus numuri, kur ir gan
sauna, gan tualete.
Ledus viesnīcu papildina
ledus bārs, kurš piedāvā saviem apmeklētājiem izbaudīt
dzērienus no tīra ledus glāzēm.
Viņu gatavotās ledus glāzes tiek
eksportētas arī uz citām pasaules
valstīm (apmēram 1 miljons glāžu
gadā). Ledus kapelā var organizēt
laulību ceremonijas vai kristības.
Numuriņš vienai naktij maksā no
255 līdz 810 eiro.
Jāpiebilst, ka, lai nokļūtu
Zviedrijā, Zviedrijas ziemeļos, kur
atrodas mūsu partnerskola, ceļā
tika pavadītas 34 stundas, kas,
protams, nogurdināja, bet, neskatoties uz to, Balvu pamatskola ir
gatava aktīvi iesaistīties Erasmus+
projektā, kura darbs tiek nopietni
plānots, iesaistot projektā ne tikai
skolēnus un skolotājus, bet arī
vecākus un vecvecākus, novada
pašvaldību, pilsētas sabiedrību 3
gadu garumā. Protams, esam jau
tagad uzsākuši plānot aktivitātes,
kurās iesaistīsim savus draugus
no Anglijas, Spānijas, Čehijas,
Zviedrijas, Polijas un Bulgārijas
2015.gada jūnijā.
Māra Pimanova
Balvu pamatskolas direktore,
Erasmus+ projekta „Learning without Limits” vadītāja

Briežuciema pamatskolā Gada nogalē sumina centīgākos skolēnus
2014.gada nogalē Briežuciema
pamatskolā tika organizēts jaunrades darbu konkurss 5.- 9.klasei
par tēmu „Mans spožais gaismas
stars”, kurā savus darbus iesniedza
9 skolēni.
Anna Koniševa konkursā
ieguva 1.vietu, Patrīcija Ločmele
- 2.vietu, bet 3.vietu sadalīja
Kristiāna Logina un Līna Pundure. Godalgoto vietu ieguvēji
saņēma diplomus un dāvanu
kartes 15-25 eiro vērtībā, savukārt
pārējie dalībnieki Atzinības rak-

stus. Konkursa uzvarētāja Anna
Koniševa Ziemassvētku gaidīšanas
laikā iededza 4.Adventa svecīti.
Tāpat gada nogalē tika
sumināti skolēni, zelta liecību
ieguvēji. Tā bija Līna Pundure
no 7.klases un 8.klases skolniece
Kristiāna Logina. Par centīgu un
apzinīgu mācību darbu meitenes
saņēma naudas balvas.
Valentīna Kaša
Briežuciema pamatskolas
skolotāja
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Konkursa dalībnieki
(1.rinda no kreisās):
Samanta
Šubrovska
7.kl., Līna Pundure 7.kl.,
Patrīcija Ločmele 7.kl.,
Ralfs Boldāns 8.kl.,
Anna Kristīna Koniševa
8.kl.,Egīls Saidāns 8.kl.,
(2.rinda no kreisās):
Kristiāna Logina 8.kl.,
Ilze Jermacāne 8.kl.,
Pēteris Rakitovs 8.kl.
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Aicina pieteikties dalībai pasākumā „Satiec savu Šonedēļ Balvos talantu un modes
festivāls
meistaru! 2015”
Līdz 2015. gada 9. februārim
Latvijas
Nacionālais
kultūras
centrs (LNKC) aicina tautas
lietišķās
mākslas
meistarus,
stāstniekus, teicējus, muzikantus
un ikvienu, kam rūp tradicionālās
kultūras vērtību saglabāšana un
tālāknodošana, pieteikt savu
dalību projektā „Satiec savu
meistaru! 2015”. Šogad pasākums
visā Latvijā norisināsies no 27. līdz
29. martam.
„Satiec savu meistaru!” ir
2009. gadā aizsāktās Tradicionālo
prasmju skolas turpinājums, kas
iekļauts kopīgā Eiropas projektā
„Eiropas amatu prasmju dienas”.
Līdzīgi pasākumi, kur tradicionālo
prasmju zinātāji uzņem pie sevis
mācekļus, vienlaikus notiek arī
Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un
citās pasaules valstīs.
Projekta būtība ir vēstīt
plašākai
sabiedrībai
par
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un pārmantošanu, kā
arī meistariem, viņu zināšanām un

prasmēm. „Satiec savu meistaru!”
rīkotāji pasākuma ietvaros vēlas
veicināt sadarbību vietējo kopienu, nevalstisko organizāciju,
valsts un pašvaldību institūciju,
kā arī privāto organizāciju starpā
nemateriālā kultūras mantojuma
izpausmju un to lietpratēju, kā arī
Dziesmu un deju svētku tradīcijas
apzināšanā un popularizēšanā.
Pasākuma
norises
forma ir brīva - aicinām rīkot
meistardarbnīcas,
individuālas
nodarbības, atvērtās darbnīcas,
paraugdemonstrējumus, lekcijas,
priekšlasījumus, koncertus vai
dančus un kopīgu muzicēšanu.
Ik pavasari pasākums kļuvis
par
gaidītu
notikumu,
un
aizvadītajos gados „Satiec savu
meistaru!” meistaru darbnīcās,
studijās, muzejos, skolās, kultūras
centros, bibliotēkās un pat
meistaru dzīvesvietās apmeklējuši
vairāk nekā 13 tūkstoši dažādu
paaudžu interesentu. „Satiec
savu meistaru!” ir ne tikai iespēja

apmeklētājiem apgūt ko jaunu,
tā ir iespēja arī pašiem meistariem veidot jaunas sadarbības,
gūt patīkamas emocijas un
gandarījumu.
„Satiec savu meistaru! 2015”
nolikums un pieteikuma anketa
pieejama www.satiecsavumeistaru.lv un Latvijas Nacionālā kultūras
centra mājas lapā www.lnkc.gov.
lv/jaunumi/piesakies-ssm-2015/
Kontaktpersona: Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas
lietišķās mākslas eksperte Linda
Rubena linda.rubena@lnkc.gov.
lv, 67228985 vai Iveta Tiltiņa,
Balvu novada kultūras nozares
vadītāja,
iveta.tiltina@balvi.lv,
29101873.

Darbs laukos neļauj domāt sliktas domas
Tieši ar šādu virsrakstu
šonedēļ iznākušajā Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra
Informatīvajā izdevumā Lauku
lapa, tika rakstīts par Balvu novada Vīksnas pagasta saimniecību
“Stiebriņi”,
kurā
saimnieko
Laicānu ģimene, kura, gūstot
pieredzi arī citās lopkopības
nozarēs, tagad izvēlējusies gaļas
liellopu audzēšanu.
Laicānu ģimene dzīvot un
saimniekot „Čāgās” sāka 1999.
gadā, kad viņiem bija viena govs
un divas cūkas. 2005. gadā tika
nodibināta zemnieku saimniecība
„Stiebriņi”,
kuras
galvenā
nodarbošanās bija cūkkopība un
aitkopība. Vēl nesen tika turēts
ap 20 cūkām, taču pēc Āfrikas
cūku mēra ienākšanas Latvijā to
skaits ir samazināts līdz astoņām.
Ar
aitkopību
saimniecība
nodarbojās desmit gadu –
turēja vairāk nekā 80 aitas, taču
2012. gadā nolēma pārtraukt šo
darbības veidu, jo izvēlējās pāriet
uz citu, perspektīvāku nozari.
Šobrīd galvenā nodarbošanās
ir gaļas liellopu audzēšana. To
saimniecība uzsāka 2008. gadā
ar divām iepirktām Šarolē šķirnes
telītēm, un šobrīd ganāmpulks
sastāv jau no 35 dzīvniekiem –
lielākoties Šarolē šķirnes krustojumu dzīvnieki. Liellopi tiek realizēti
SIA „Cēsu miesnieks”.
Zemnieku
saimniecība

„Stiebriņi”
saimnieko
ar
bioloģiskās
lauksaimniecības
metodēm, kopā apsaimniekojot
ap 70 hektāriem lauksaimniecības
zemes. No tās 12 hektāros
zemes tiek izaudzēts graudaugu
maisījums, ko izmanto lopbarības
sagatavošanai, bet pārējo platību
aizņem aramzemē sētie zālāji
un ganības. Papildu ieņēmumi
saimniecībā tiek gūti arī no
dārzeņu realizācijas.
Saimniecībā
strādā
visa
ģimene – īpašnieks Jānis Laicāns
ar sievu Ivetu un divām meitām
– Madaru, kura šobrīd mācās vidusskolas 12. klasē, un Maritu,
kura mācās 6. kasē. Ģimenē darbi īpaši nav sadalīti, tos veic pēc
vajadzības.
Zemnieku
saimniecība
„Stiebriņi” izmantojusi Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
iespējas un piedalījusies divos
pasākumos. Pirmais bija „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturēšanai”, kurā iegādāts
lietots traktors un jauns ruļļu
ietinējs, Pēc tam saimniecība 2011.
gadā izmantoja pasākuma „Lauku
saimniecību modernizācija” atbalsta
iespējas,
iegādājoties
pļaujmašīnu un siena ārdītāju. Projektu iespējas ļāvušas modernizēt
saimniecību, paplašināt saimniecībā esošo tehnikas parku
un uzlabot rupjās lopbarības

sagatavošanas tehnoloģiju, kā arī
padarījušas lauku darbus vieglāk
un ērtāk paveicamus.
Z/S „Stiebriņi” sadarbojas ar
LLKC Balvu nodaļu – konsultējas
pie lauku attīstības speciālistiem,
izmanto
grāmatvedības
pakalpojumus, kā arī sadarbojas ar
lopkopības speciālistu, kurš veic
gaļas liellopu pārraudzību. Vecākā
meita Madara šovasar izmantoja
iespēju un piedalījās LLKC Balvu
nodaļas organizētajā interaktīvajā
mācību programmā jauniešiem
„Tu vari vairāk!”, kurā guva
zināšanas par uzņēmējdarbības
pamatiem.
Madara
ir
ļoti
pateicīga par šo iespēju un iesaka citiem jauniešiem piedalīties
šādās mācībās, jo devums no tām
ir jaunu zināšanu, kontaktu un
draugu iegūšana, kā arī iespēja
pēc tam piedalīties konkursā
„Laukiem būt!”.
Par dzīvi laukos Iveta Laicāne
saka, ka viņai patīk strādāt laukos
– apsaimniekot zemi un audzēt
lopus. Viņai prieku rada tas, ka
lopiņi ir apmierināti – paēduši un
veseli. Darbs laukos neļauj domāt
sliktas domas, jo esi pastāvīgā
kustībā. Jānis uzskata, ka, saimniekojot laukos, cilvēks pats ir savas
dzīves noteicējs.
Arita Boka
LLKC Balvu nodaļas lauku
attīstības konsultante

Mācības lauksaimniekiem
Šī
gada
5.februārī
no
plkst.10:00 līdz plkst.17:00 LLKC
Balvu konsultāciju birojā, Brīvības
iela 46a, Balvi, Balvu novads,
notiks zināšanu atjaunošanas
apmācības otrās reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības
līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.
Mācību programma:
•
Augu kaitēkļu un slimību
izplatības novērojumi un prognozes;
•
Kultūraugu slimības. To
klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu
slimības, pazīmes;

•
Kultūraugu
kaitēkļi
(piemēram,
kukaiņi,
ērces,
nematodes). To barošanās un
attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu
kaitēkļi. Bojājumu pazīmes;
•
Nezāles, to klasifikācija.
Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko
nezāļu raksturojums;
•
Grozījumi normatīvajos
aktos;
•
Administratīvo
pārkāpumu kodekss. Administratīvā
procesa likums. Galvenie pārkāpumi;
•
Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;

•
Nelegāli vai viltoti augu
aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;
•
Darba
aizsardzības
prasības, strādājot ar augu
aizsardzības līdzekļiem
Iepriekš pieteikties Gulbenes
konsultāciju birojā Ozolu ielā 1,
Gulbenē vai Balvu konsultāciju
birojā - Brīvības ielā 46a, Balvos.
Tālruņi
informācijai:
29465820;
29337806
vai
29166807.
E-pasta adreses: aija.supe@
llkc.lv; ingrida.steinberga@llkc.lv;
viola.kaparsmite@llkc.lv

Divu dienu garumā no 17.-18.
janvārim Balvu Kultūras un atpūtas
centrs jau piekto reizi organizē
Starptautisko bērnu un jauniešu
talantu un modes festivālu “Pa
modes pakāpieniem”. Konkursā
piedalīsies vairāk nekā 110
dalībnieki, kuri darbojas skatuves
kustību, tērpu demonstrēšanas,
modelēšanas un aktiermeistarības
jomā no “SV Managament” (Rīga),
“Santarves
fonds”
(Lietuva),
“Grožio mozaika” (Lietuva), “Miks”
(Lietuva), “Varavīksne” (Gulbene)
un “Lote” (Balvi).
17.janvārī, festivāla pirmajā
dienā, no plkst. 14.00- 18.00 notiks konkurss “TOP modelis” – stila
un imidža (pret a porter) tērpu un
avangarda tērpu skate, teatralizēto
tērpu kolekciju konkursa 1.daļa.
Otrajā
festivāla
dienā,
18.janvārī, no plkst.11.00
notiks konkurss “TOP modelis”
– “Etno motīvi” un vakartērpu
skate, teatralizēto tērpu kolekciju konkursa 2.daļa. Festivālu
kuplinās Balvu novada dziedošie
un dejojošie jaunieši.
Konkursa laikā dalībnieki
tiks vērtēti četrās vecuma
grupās, katrā vecuma grupā tiks

piešķirtas nominācijas, kuras
ļoti stingri izvērtēs žūrija, kura
nenogurstoši strādās divas dienas.
Žūrijas komisijas priekšsēdētāja,
biedrības
“Emergo”
valdes
priekšsēdētāja, Latvijas talantīgo
meiteņu un vecmāmiņu konkursu organizētāja un dibinātāja,
daudzu
sieviešu
konkursu
fināliste Elita Drāke, Vecmāmiņu
konkursa direktore Sandra Keiša,
“Vecmāmiņa-2014 foto” – Tatjana
Zavjalova, Dramaturgu teātra
aktrise, mūzikas producente, dizainere Anna Kerija Studente,
TV modeļu šova “Calendar live”
uzvarētāja, modele Baiba Latkovska, uzņēmēja, producente
Aija Nikolajeva, māksliniece,
fotomāksliniece Sandra Dikmane, horeogrāfe, deju skolotāja
Valērija Olekša, producents, grupas “Forte” līderis Jānis Kļaviņš,
daudzkārtēja Latvijas un starptautisko talantu un modes konkursu
uzvarētāja, tērpu demonstrētāja,
“Mis Gulbene- 2014” Elīza
Ļistopada un gaismu režisors,
daudzu pasākumu producents
Ivars Saide.
Atnāc, izbaudi, būs interesanti!

Par izmaiņām SEB bankas
pakalpojumu pieejamībā

Pirms desmit gadiem bankas
raizējās, kā mazināt klientu rindas,
lai tiem nebūtu filiālēs ilgi jāgaida.
Mūsdienās situācija ir mainījusies.
Klientiem svarīgākais ir sev vajadzīgos pakalpojumus saņemt
ērti un ātri, un to visbiežāk katrs
var izdarīt savās mājās vai darba
vietā, izmantojot internetbanku,
vai arī dodoties pie bankomāta un
atstājot nepieciešamību doties uz
filiāli vien sarežģītāku jautājumu
kārtošanai.
SEB bankas dati liecina, ka
šobrīd 99% norēķinu notiek
internetbankā un citos elektroniskajos kanālos, un tikai
1% norēķinu tiek veikti filiālēs
Cilvēku skaits, kas 2014. gadā
apmeklēja SEB bankas filiāles,
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,
ir samazinājies vidēji par 35%40%. Tostarp, Balvu filiālē pērn
apkalpoti par 41% mazāk klientu,
nekā 2013. gadā. Redzams, ka
SEB bankas klienti aizvien biežāk
izvēlas citus kanālus, jo vienlaicīgi
par 27% pieaudzis Klientu centrā
saņemto zvanu skaits un par 15%
pieaudzis elektroniskajos kanālos
saņemto e-pastu un jautājumu
skaits.
Līdz ar izmaiņām, SEB bankas
filiāle Balvos turpinās darbu līdz 6.
februārim.
SEB banka arī turpmāk
nodrošinās visu klientu kontu,
maksājumu karšu, norēķinu un
citu bankas pakalpojumu darbību
tāpat kā līdz šim. Balvos arī
turpmāk klientiem būs pieejami:
bankomāti
skaidras
naudas darījumu veikšanai: bankomātos iespējams veikt ne vien
skaidras naudas darījumus, bet
arī aplūkot sava konta atlikumu, pārbaudīt pēdējos veiktos
darījumus un veikt dažādu rēķinu
apmaksu;
internetbankas
terminālis – izmantojot internetbanku,
klienti var saņemt plašu ikdie-

nas pakalpojumu klāstu: veikt
maksājumus, pārbaudīt to izpildes
gaitu, iegūt informāciju par saviem darījumiem – kontu atlikumu, veiktajiem karšu norēķiniem,
depozītiem un kredītiem, līzingu,
ieguldījumiem un vērtspapīru
darījumiem, cita starpā pieteikt
maksājumu kartes aizvietošanu (ja
esošā karte nozaudēta, nozagta,
atstāta bankomātā, aizmirsts PIN
kods) un papildu norēķina konta
atvēršanu.
Ar SEB bankas maksājumu
kartēm norēķinoties par pirkumu,
skaidru naudu iespējams izņemt
arī veikalā „Ieroči” Brīvības ielā
63/65, spēļu zālē „Joker” Brīvības
ielā 47a, degvielas uzpildes stacijā „Virši-A” Krasta ielā 3, degvielas uzpildes stacijā „Gotika
Auto” Stacijas ielā 32 un degvielas
uzpildes stacijā „Lukoil” Stacijas
ielā 13 (plašāka informācija atrodama www.naudasizmaksa.lv).
Atjaunotās maksājumu kartes,
kurām beidzies derīguma termiņš,
klienti var saņemt pa pastu
savā pastkastītē (tām saglabājas
iepriekšējais PIN kods). Lai atjaunoto maksājumu karti saņemtu
savā dzīvesvietā, aicinām klientus aktualizēt savu kontaktadresi
internetbankā vai dodoties uz
kādu no filiālēm.
Savukārt, ja nepieciešamas
bankas speciālistu konsultācijas
klātienē, klientus gaidīsim mūsu
tuvākajās filiāles – Alūksnē, Brūžu
ielā 1 vai Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā 98.
Savu atbalstu klientiem ir
gatavi sniegt arī SEB Klientu
centra speciālisti, atbildot uz
jautājumiem, kā arī nodrošinot
virkni citu pakalpojumu. Sazinieties ar Klientu centru pa tālruni
8777 (darba dienās no 8:00 līdz
22:00 un brīvdienās no 9:00 līdz
17:00).

“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”, 2015.gada 15.janvāris
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2014.gada 13.novembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.15,44.§)

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2014.gada 13.novembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.15, 44.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2014.gada 13.novembrī
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Balvos

PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
APGUVEI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12.panta otro viens prim daļu
1.
Saistošie
noteikumi
(turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāta
daļējā maksa kā līdzfinansējums
(turpmāk - līdzfinansējums) par
profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvi Balvu novada
pašvaldības izglītības iestādēs
(turpmāk – izglītības iestādes).
2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz izglītības
iestāžu
audzēkņu
(turpmāk
– izglītojamais) vecāku vai likumisko
pārstāvju
(turpmāk
– vecāki) maksājumu veikšanu
līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi izglītības iestādēs.
3. Līdzfinansējuma apmēru
konkrētās
izglītības
iestādes
profesionālās ievirzes izglītības
programmai nosaka Balvu novada
Dome ar atsevišķu lēmumu.
4. Līdzfinansējums par izglītības
ieguvi
pašvaldības
dibinātajās izglītības iestādēs
veido daļu no katras izglītības
iestādes finansējuma.
5. Izglītības iestādes no vecāku
līdzfinansējuma
maksājumiem
iegūtos līdzekļus izlieto mācību
procesa nodrošināšanai, izglītības

iestādes pedagogu un darbinieku
atalgojumam, kā arī izglītības
iestādes attīstībai un uzturēšanas
izdevumu segšanai.
6. Līdzfinansējumu vecāki vai
izglītojamais maksā bezskaidras
naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izglītības iestādes izdotu
grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts), vai skaidrā
naudā, ja izglītības iestāde pieņem
skaidras naudas norēķinus.
Līdzfinansējums tiek ieskaitīts
Balvu
novada
pašvaldības
pamatbudžeta norēķinu kontā
un tek uzskaitīts kā attiecīgās
izglītības iestādes ieņēmumi.
7. Līdzfinansējumu vecāki
vai izglītojamais maksā par katru
mēnesi atkarībā no izglītības programmas ilguma, maksājumus
veicot līdz attiecīgā mēneša
25.datumam.
8. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību
gadu. Ja izglītojamais tiek atskaitīts
no izglītības iestādes, avansā
samaksātais līdzfinansējums tiek
atmaksāts vecākiem.
9. Atbrīvojumus no līdzfinansējuma maksas un to apmēru
nosaka Balvu novada Dome,

pieņemot lēmumu par attiecīgās
izglītības
iestādes
konkrēto
profesionālās ievirzes programmu līdzfinansējuma apmēra noteikšanu
10. Citos gadījumos par
īpašiem sasniegumiem un aktivitāti, pamatojoties uz izglītības
iestādes koleģiālās institūcijas
(pedagoģiskās padomes u.c.)
lēmumu un direktora rīkojumu,
izglītojamā vecākus var atbrīvot
no līdzfinansējuma maksas 20%,
50% vai 100% apmērā.
11. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā
ar mēnesi, kurā izglītojamā
vecāki ir iesnieguši iesniegumu
un attiecīgos faktus apliecinošus
dokumentus, uz kuru pamata
iespējams saņemt atbrīvojumu.
12. Ja izglītojamais attaisnoti
(iesniedzot ģimenes ārsta izziņu)
nav
apmeklējis
nodarbības
profesionālās ievirzes izglītības
programmās un kavējuma periods
ir ilgāks par divām kalendārajām
nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.
13. Ja vairāk nekā 3 mēnešus
nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais, pamatojoties

Komunālo pakalpojumu samaksas kārtība
Saņemot ikmēneša rēķinu
no p/a „SAN-TEX” Balvu pilsētas
iedzīvotājam jānorēķinās par
vairākiem
pakalpojumiem:
ūdens, kanalizācija, tīklu tehniskā
apkalpošana, atkritumu izvešana,
gāze, apsaimniekošana, koplietošanas elektrība. No visiem šiem
pakalpojumiem p/a „SAN-TEX”
sniegtie ir: ūdens, kanalizācija.
Ja p/a „SAN-TEX” ir dzīvojamās
mājas apsaimniekotājs, tad rēķinā
ir iekļauta arī apsaimniekošanas
maksa
un
tīklu
tehniskās
uzturēšanas maksa. Savukārt,
domājot par iedzīvotāju ērtībām,
p/a „SAN-TEX” darbojas kā starpnieks sekojošiem uzņēmumiem:
SIA ZAAO (atkritumu izvešana),
SIA „Enefit” un A/S „Sadales tīkls”
(koplietošanas elektrība), SIA
„Latvijas propāna gāze” (gāze).
Aplūkosim, kā veidojas maksa
p/a „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem: ūdeni, kanalizāciju,
apsaimniekošanas maksu, tīklu
tehnisko apkalpošanu.
1.
Rēķins par ūdeni un
kanalizāciju veidojas atkarībā
no katra iedzīvotāja individuāli
patērētā ūdens daudzuma, ko nosaka skaitītājs. Aprēķins par ūdeni
tiek veikts atbilstoši Balvu novada
pašvaldības
apstiprinātajiem
ūdens un kanalizācijas tarifiem.
Iedzīvotājiem
jāatceras, ka
skaitītājiem jābūt verificētiem,
verifikācija notiek vienu reizi

četros gados. P/a „SAN-TEX” par
nepieciešamību veikt verifikāciju
iedzīvotāju laicīgi paziņo. Ja
skaitītājs
noteiktajā
termiņā
nav verificēts, iedzīvotājam tiek
aprēķināta maksa par ūdeni atbilstoši MK noteikumiem Nr.1013
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamā īpašuma
lietošanu”.
2.
Apsaimniekošanas maksa ir EUR 0,21/m2, bet gadījumos,
ja daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieki
vienojušies
par
augstākas maksas noteikšanu,
tad tā ir atbilstoša iedzīvotāju
pieņemtajam lēmumam.
3.
Tīklu tehniskās apkalpošanas izmaksas tiek veiktas
atbilstoši Balvu novada pašvaldības noteiktajiem tarifiem –
EUR 0,09 m2.
Aprēķini
par
atkritumu
izvešanu, koplietošanas elektrību
un gāzi tiek veikti atbilstoši
uzņēmumu iesniegtajiem rēķiniem.
Diemžēl
joprojām
ļoti
liela problēma ir iedzīvotāju
parādi par saņemtajiem pakalpojumiem. P/a „SAN-TEX” ir
pretimnākošs iedzīvotājiem un
ja rodas kādas grūtības ar rēķinu
apmaksu dažādu iemeslu dēļ,
p/a „SAN-TEX”, savstarpēji vienojoties, rēķinu apmaksu var atlikt

uz noteiktu laiku, vienoties par
parāda apmaksu vai rast kādu citu
abām pusēm labvēlīgu risinājumu.
Taču nereti iedzīvotāji pret to izturas vieglprātīgi un bezatbildīgi
- nepilda norunas, vienošanās.
Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem ir jāsaprot, ka
apsaimniekošanas naudas samaksa veido mājas kopējo uzkrājumu,
kas tiek izlietots dažādiem remontiem. Ja tās naudas nav, tad
nav iespējams uzturēt māju.
Apsaimniekošanas maksa nomaksa ir arī godīga attieksme pret
pārējiem mājas iedzīvotājiem.
Jāatceras, kas tas ir Jūsu īpašums.
Lielas iedzīvotāju parādsaistības
ir par pamatpakalpojumiem ūdeni, kanalizāciju. Neviens nevar
iztikt bez šīm lietām, bet par to arī
ir jāmaksā.
Ja
komunālo
pakalpojumu saņēmējs nemaksā par
saņemtajiem
pakalpojumiem
arī pēc aģentūras brīdinājuma,
tad tiek sagatavota prasība tiesai par piespiedu parādsummas,
kavējuma soda naudas un tiesu
izdevumu piedziņu. Vienlaicīgi
tiek pārskatītas komunālo pakalpojumu sniegšanas iespējas
(gāze, karstais ūdens utt.).
I.Stepanova
Balvu novada p/a „SAN-TEX”
juriste

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2014 „Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada
pašvaldības izglītības iestādēs” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Īss projekts satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi paredz, ka Balvu novada pašvaldības izglītības
iestādēs par izglītību profesionālās ievirzes programmās Balvu
novada Dome ar lēmumu nosaka daļēju maksu. Noteikumos tiek
noteikta kārtība, kādā veidā un kārtībā minētā maksa tiek iekasēta un
kā tiek noteikti atvieglojumi attiecībā uz maksu.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Lai nodrošinātu profesionālās ievirzes programmu daudzveidību un
to kvalitatīvu pasniegšanu, ir nepieciešami papildus naudas līdzekļi.
Saistošie noteikumi dod iespēju izglītības iestādēm piesaistīt
papildus finansējumu no izglītojamo vecākiem.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Budžeta ieņēmumi palielināsies.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav būtiskas ietekmes

Konsultācijas ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs

uz izglītības iestādes koleģiālās
institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no
attiecīgās profesionālās ievirzes
izglītības programmas.
14. Šo noteikumu ievērošanas
un līdzfinansējuma iemaksas
izpildes kontroli organizē un
nodrošina izglītības iestādes di-

A.Kazinovskis

rektors.
15. Saistošie noteikumi publicējami Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Balvu
Novada Ziņas” un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc publicēšanas.
Domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis

Balvos notiks Latvijas čempionāta
zemledus makšķerēšanā 1.kārta
Divu dienu garumā no 17.18. janvārim Balvu ezerā notiks
Latvijas
čempionāta
zemledus makšķerēšanā 1.kārta, kas
pulcēs zemledus makšķerēšanas
cienītājus no visas Latvijas. Šī
čempionāta organizators ir Latvijas
Makšķerēšanas
sporta
federācija, kura sadarbībā ar Balvu Sporta centru un SIA “Liarps”
organizē Balvu posmu.
17.janvārī pie Balvu ezera no plkst.8.30.-9.00 notiks
Latvijas
čempionāta
zemledus makšķerēšanā dalībnieku
pulcēšanās,
reģistrācija
un
izloze. Plkst. 9.00 tiks atklātas
sacensības un plkst. 9.10. dots
starts sacensībās, kuras noslēgsies
plkst.13.00.
Otrajā čempionāta dienā,
18.janvārī, no plkst. 8.30-9.00
notiks izloze un starts tiks dots
plkst. 10.00, kurš noslēgsies tāpat
kā pirmajā dienā plkst.13.00.
Rezultātu
paziņošana
un
sacensību uzvarētāju apbalvošana
no plkst.15.00 -15.30.
Šo sacensību mērķis ir
popularizēt makšķerēšanas spor-

tu kā veselīgu un aktīvu sporta
veidu, noteikt šīs sezonas Latvijas labākos sportistus zemledus
makšķerēšanā un veikt kandidātu
atlasi Latvijas izlasei līdzdalībai
2015. gada pasaules čempionātā.
Šīs ir komandu sacensības,
piedalās komandas, kuru sastāvā
startē 5 sportisti, kuri laicīgi ir
piereģistrējuši savu komandu
sacensībām
un
iemaksājuši
dalības maksu.
Čempionāts notiek 3 posmos. Katrā no posmiem ir divas
sacensību kārtas. Vienā dienā ir
viena kārta un otrā dienā - otra
kārta, kurā makšķerēšanas ilgums
ir trīs stundas. Katra kārta notiek
jaunos sektoros.
Latvijas čempionāta zemledus
makšķerēšanā čempionāta galvenais tiesnesis ir Egīls Draudiņš. Šī
čempionāta 2. posms plānots, ka
notiks 21. un 22. februārī (atkarībā
no ledus stāvokļa Kuldīgas vai
Limbažu novada ezeros) un 3.
posms. 7. un 8.martā atkarībā no
ledus stāvokļa (Limbažu vai Ādažu
novada ezeros).

Dziedātāji gūst panākumus konkursā
8.janvārī Daugavpils mūzikas
vidusskolā notika Jauno dziedātāju
Ziemassvētku dziesmu konkurss,
kurā piedalījās vairāk nekā simts
dalībnieku piecās grupās.
Ļoti veiksmīgi šajā konkursā
startēja Balvu Mūzikas skolas
audzēkņi - savās grupās Elīza Salmane, Estere Vigule un Krista
Arule ieguva II pakāpi, Markuss
Mednis un Armands Tutiņš ieguva

III pakāpi. Visus audzēkņus sagatavoja skolotāja Linda Vītola,
koncertmeistari - Ģirts Ripa un
Egita Salmane. Turklāt, skolotāja
konkursam
sagatavoja
arī
piecgadīgo Patrīciju Ķirsoni, kura
konkursā arī ieguva II pakāpi.
Egons Salmanis
Balvu Mūzikas skolas direktors

“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 Novada Ziņas”, 2015.gada 15.janvāris

P l ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā

Izsludināts konkurss uz Briežuciema
pamatskolas direktora amatu

Balvu novada pašvaldība,
Reģ.Nr.90009115622, izsludina
atklātu konkursu uz Balvu novada
pašvaldības Briežuciema pamatskolas direktora amatu.
Prasības pretendentiem(-ēm):
- uz pretendentu neattiecas
Izglītības likumā un Bērnu tiesību
aizsardzības likumā noteiktie
ierobežojumi strādāt par pedagogu;
- pretendenta izglītība atbilst
Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un
profesionālās pilnveides kārtību

noteiktajām prasībām;
- pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši
Valsts valodas likuma prasībām un
vismaz vienu Eiropas Savienības
oficiālo valodu profesionālajai
darbībai nepieciešamajā apjomā;
- pretendentam ir vismaz
triju gadu pedagoģiskā pieredze izglītības jomā vai izglītības
vadības darbā.
Pretendentiem(-ēm)
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
- motivēta pieteikuma vēstule;
- īss dzīves un darba gaitu
pārstāsts (CV);
- izglītību un kvalifikāciju

Aicina darbā sociālo darbinieku
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests aicina darbā (uz
laiku) sociālo darbinieku ar sociālā
darbinieka vai sociālā pedagoga
pabeigtu vai nepabeigtu augstāko
profesionālo izglītību.

Pieteikties personīgi Sociālajā
dienestā, Raiņa ielā 52, Balvos, vai
sūtīt CV uz e-pastu: socdienests@
balvi.lv.
Tālrunis uzziņām 26113816,
Regīna Melberga.

apliecinošu dokumentu kopijas;
- valsts valodas prasmes
apliecība (ja nepieciešams);
- izglītības iestādes attīstības
vīzija (PowerPoint prezentācija
izdrukas formā).
Ar
konkursa
nolikumu
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv. Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2015.
gada 3.februāra plkst.15.00 Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, LV-4501pieņemamajā
istabā (2.stāvā, 28.kabinetā),
tālruņi uzziņām: 64521083 vai
26726566.

Pārdod labiekārtotu 2
istabu dzīvokli Brīvības ielā
89-11 vai maina pret dzīvokli
ar malkas apkuri. Dzīvoklis
atrodas 4.stāvā. T. 64507197

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto ALŪKSNES
MUZEJA DIREKTORA Amatu (uz noteiktu laiku)
Galvenie darba pienākumi:
organizēt un vadīt Alūksnes
muzeja darbu.
Prasības pretendentam:
augstākā izglītība;
pamatzināšanas pašvaldības iestādes darba organizēšanā
(lietvedība, finanšu jautājumi, pašvaldības iepirkumi);
labas iemaņas darbā ar
datoru;
B kategorijas autovadītāja apliecība;

laba komunikācija, pozitīva attieksme pret veicamo darbu, augsta atbildības sajūta,
spēja patstāvīgi pieņemt
lēmumus un uzņemties atbildību.
Vēlamās zināšanas un pieredze:
pamatzināšanas muzeju
darbā;
pieredze ES struktūrfondu un citu projektu sagatavošanā un realizēšanā;
pieredze vadošā amatā

ne mazāka kā 3 gadi.
Pieteikuma
(motivācijas)
vēstuli, izglītības un profesionālās
darbības aprakstu (CV) līdz 2015.
gada 27.janvārim plkst.16.00 var
nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu
dome@aluksne.lv, pa pastu vai
nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11,
Alūksnē, LV 4301, 306.kabinets.
Kontaktpersona
Janīna
ČUGUNOVA, t.26118815.

Balvu pilsētā
17.janvārī Latvijas čempionāts
zemledus makšķerēšanā 1.diena. Balvu ezers. Pulcēšanās,
reģistrācija un izloze sacensību
vietā no plkst. 8.30 līdz 9.00.
Sacensību atklāšana plkst. 9.10.
Starts –
plkst.10.00. Finišs –
plkst.13.00.
17.janvārī V Starptautiskais
bērnu un jauniešu talantu un
modes festivāls “Pa modes
pakāpieniem” 1.diena. No plkst.
14.00 - 18.00 konkurss “TOP
modelis” – stila un imidža (pret a
porter) tērpu un avangarda tērpu
skate, teatralizēto tērpu kolekciju
konkursa 1.daļa Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieeja EUR 2, 18.janvārī Latvijas čempionāts
zemledus makšķerēšanā. Sacensību otrā diena. Izloze no plkst.
8.30-9.00. Starts plkst. 10.00.
Finišs plkst.13.00. Rezultātu paziņošana un sacensību uzvarētāju
apbalvošana no plkst.15.00 -15.30.
18.janvārī V Starptautiskais
bērnu un jauniešu talantu un
modes festivāls “Pa modes
pakāpieniem”
2.diena.
No
plkst.11.00 Konkurss “TOP modelis” – “Etno motīvi” un vakartērpu
skate, teatralizēto tērpu kolekciju konkursa 2.daļa. Koncerta
programmā: Balvu dziedošie un
dejojošie bērni un jaunieši. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja
EUR 2, 24.janvārī plkst.16.00 Senioru
kora “Pīlādzis” 10 gadu jubilejas
koncerts “Ar smaidu pa dzīvi!”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Piedalās senioru koris “Rēzekne”,
deju kopas “Luste” un “Atvasara”.
Ieeja bezmaksas.
25.janvāris plkst.16.00 Valmieras Drāmas teātra viesizrāde
– Anšlava Eglīša luga “Bezkaunīgie
veči” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Biļetes iepriekš pārdošanā
EUR 6, - ; 7,- un 8,50.
Briežuciema pagastā
Briežuciema pagasta Tautas
nama mazajā zālē visu mēnesi
skatāma Briežuciema pamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde.
Līdz februāra beigām mazajā
zālē apskatāma Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas

fotoizstāde
“Dzīves
steigā
nepamanām...”
Kubulu pagasts
Kubulu Kultūras nama mazajā
zālē visu mēnesi skatāma Edītes
un Nikolaja Gorkinu fototizstāde
“Bērni - mūsu nākotne”.
31.janvārī
plkst.14.00
Sadancošanās “Lecam pa vecam,
lecam pa jaunam XII” dalībnieku
koncerts pansionātā “Balvi”.
31.janvārī plkst.17.00 Tautisko
deju kolektīvu sadancošanās
“Lecam pa vecam, lecam pa jaunam XII” Kubulu Kultūras namā.
Piedalās 7.-9.klašu jauniešu deju
kolektīvi no Vidzemes, Latgales
un Rīgas.
Krišjāņu pagasts
16.janvārī plkst.22.00 Jaungada karnevāls Krišjāņu Tautas namā. Masku parāde no
plkst.23.00-24.00. Balvas rūpīgi
gatavotām maskām. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa EUR 2,
- pēc plkst.23.00 EUR 2,50. Visas
ieejas biļetes piedalīsies loterijā.
Galvenā balva kruīzs uz Stokholmu ar prāmi Isabelle.
Lazdulejas pagasts
17.janvārī plkst.19.00 Zolītes
vakars Lazdulejas pagasta Saieta
namā.
Tilžas pagastā
24.janvārī plkst. 19.00 Pašdarbnieku pasākums “Pop-iela
piestāj Tilžā” Tilžas kultūras namā.
Izstādes
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
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.

Paldies!
Ir labi, ja ir apkārt siltums tāds un apziņa par Tevi domā kāds...
Balvu novada pašvaldības Pansionāts “Balvi” saka lielu un sirsnīgu
paldies par sniegto atbalstu, labestību, izpalīdzību un iejūtību 2014.
gadā:
• Balvu novada Domei;
• Sociālajam dienestam;
• Balvu novada pagastu pārvaldēm;
• Zviedru draugiem no Gnosjo Hjalper un Dagnijai Dalbiņai;
• SIA “Senda DZ”;
• AS “Laima” kolektīvam,iekšējo un ārējo mārketinga aktivitāšu
projektu vadītājai D.Sarapu;
• SIA „LAFIKO.LV”;
• Uzņēmējiem Ingai un Ilmāram Petrovskiem;
• Gitai Kalnačai;
• Zinaīdai Kozurei;
• un visiem, kas mūs atbalsta.
Jana Komane,
Pansionāta “Balvi“ direktore
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622
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