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Apstiprināts Balvu novada pašvaldības 2015.gada budžets
22.janvāra
Balvu
novada
Domes sēdē deputāti apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
budžetu 2015.gadam. Pašvaldības
šī gada prioritātes, salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, nemainīsies, saglabājot uzsvaru uz
drošas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas
dzīves vide radīšanu Balvu novada
iedzīvotājiem.
Balvu novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļas
vadītāja Imanta Serdāne stāsta, ka
2015.gada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas process tika uzsākts
pamatojoties uz 2014.gada 9.oktobra Noteikumiem par Balvu
novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas un
izpildes kontroles kārtību. Noteikumos ir atrunāts, kas ir jāietver
pašvaldības budžeta projektā,
kādā kārtībā budžeta finansētas
institūcijas iesniedz budžeta projektu.
Plānots, ka budžeta ieņēmumu
daļa šogad pārsniegs 13 miljonus, no kuriem 5 miljoni valsts
budžeta transferti, vairāk nekā 5
miljoni nodokļu ieņēmumi, aptuveni 2 miljonus plānots iekasēt no
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Gan ieņēmumi, gan izdevumi šogad plānoti par 3 miljoniem vairāk nekā iepriekšējā gada
plānotajā budžetā.
Kopējā izdevumu daļa šī
gada budžetā ir 14 129 993
EUR, galvenokārt pašvaldības
pamatfunkciju
nodrošināšanai,
jo ievērojamus līdzekļus prasa
minimālo algu palielināšana
līdz 360 EUR un darbinieku algu
palielināšana par 4%.
„Šī gada budžeta prioritāte,
tāpat kā līdzšinējos gadus, ir
izglītība, kam ir paredzēta lielākā
izdevumu daļa,” stāsta I. Serdāne.
Izglītības nodrošināšanai šī gada
budžetā paredzēti vairāk nekā
5,6 miljoni. Tāpat kā iepriekšējos
gados, arī šogad novada skolu 4.10.klašu skolēniem, 5gadīgajiem
un 6gadīgajiem bērniem un
internātos dzīvojošajiem bērniem

tiks nodrošinātas brīvpusdienas, 1.3.klases skolēniem brīvpusdienas
tiek segtas no valsts budžeta.
Tāpat līdzekļi šogad paredzēti
arī skolēnu pārvadāšanai, kur
skolēniem no 1.-12.klasei ceļa
izdevumi no izglītības iestādes
līdz dzīvesvietai un atpakaļ tiek
segti 100% apmērā. Pašvaldības
budžetā
paredzēti
līdzekļi
arī bērnu vasaras nometnēm
un
skolēnu
nodarbinātības
pasākumiem vasaras periodā.
„Lai arī izglītības izdevumu
sadaļa ir liela, tomēr jāsaka, ka
finansējums pedagogu algām ir
mazāks sakarā ar skolēnu skaita
samazināšanos,”
runājot
par
izglītības budžetu, atklāj Imanta
Serdāne.
Lai piesaistītu skolēnus un
uzlabotu mācību vidi, šogad
tiks pabeigts Balvu Valsts ģimnāzijas internāta renovācijas projekts, tāpat tiks siltināta arī Tilžas
internātpamatskola. Plānots uzsākt arī Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošas
vidusskolas
internāta renovāciju.
Kultūrai, atpūtai, reliģijai un
sportam paredzēti 1 041 403 eiro
lieli izdevumi. Šogad valstī notiek
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki, kur piedalīsies arī
Balvu novada jaunieši. Šim pasākuma kopā plānots tērēt 52800
eiro, kur pašvaldība paredzējusi
28 tūkstošus, bet valsts piešķīrusi
24,8 tūkstošus eiro. Šogad pilsētas
svētki tiks apvienoti ar Balvu
novada svētkiem, kuri notiks
22.augustā, bet no 2.-7.jūlijam tiks
organizēts 5.Starptautiskais teātru
klasiskās dramaturģijas festivāls
„Ķiršu dārzs”. Plānoti arī daudzi
sporta pasākumi. Jāpiebilst, ka
šogad, sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju, plānots rekonstruēt sporta laukumu pie Balvu
Valsts ģimnāzijas, kur pašvaldības
līdzfinansējums paredzēts 40
tūkstošu eiro apmērā. Savukārt 15
tūkstoši šogad tiks atvēlēti Balvu
Pareizticīgo draudzei jaunā Dievnama celtniecības darbiem.
Veselības pasākumiem bu-

džetā šogad tiks atvēlēti 45,6
tūkstoši, novadā saglabājot 5
feldšerpunktus.
Sociālajai jomai šogad piešķirti 2 142 241 eiro lieli izdevumi, kas ir par 150 tūkstošiem
vairāk nekā pērn. Šogad sociālajā
jomā plānotas izmaiņas pabalstu
apmēros.
„Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta speciālisti 2015.
gadā par prioritāti izvirzījuši atbalstu bērniem, īpaši bērniem
bāreņiem. 22.janvāra Domes
sēdē tika apstiprināti jauni
Saistošie noteikumi „Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm”, kuri šobrīd vēl
nosūtīti saskaņošanai uz VARAM ministriju. Tajos vienkopus
atspoguļoti pabalstu veidi un to
apmērs, kuri attieksies uz minēto
mērķa grupu. Saistošie noteikumi
paredz lielāku atbalstu bērniem,
kuri pēc pilngadības sasniegšanas
sekmīgi mācīsies, lai apgūtu
profesiju. Paredzēts palielināt
ikmēneša mācību pabalstu no
64,03 eiro līdz 90 eiro mēnesī.
Jauns pabalsta veids būs dzīvokļa
pabalsts, kuru pēc pilngadības
sasniegšanas saņems bārenis, lai
norēķinātos par komunālajiem
maksājumiem. Pabalsta apmērs
noteikts līdz 54 eiro mēnesī, bet
nepārsniedzot faktiskos izdevumus par dzīvojamās telpas
lietošanu. Domājot arī par bērnu
veselību, noteikts jauns pabalsta
veids, kuru varēs piešķirt līdz 90
eiro gadā, ja tiks iesniegti izdevumus attaisnojoši dokumenti.
Jaunajos saistošajos noteikumos
saglabāti arī pārējie pabalstu veidi,
kuri darbojās iepriekš. Izmaiņas
plānotas arī citos Sociālā dienesta darbību reglamentējošos
Saistošajos noteikumos, kuras
tiks skaidrotas iedzīvotājiem, kad
saņemsim akceptu no VARAM
ministrijas,” skaidro Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja Anita Petrova.

Pašvaldības
teritoriju
un
mājokļu apsaimniekošanai plānoti 2 857 141 EUR. Gandrīz 1,5
miljoni
paredzēti
deputātu,
pašvaldības, pagastu pārvalžu
administrācijas nodrošināšanai,
neparedzētiem
gadījumiem,
biedru maksām
un
kredītu
procentu maksai. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai atvēlēts
151 tūkstotis, kas iekļauj arī
atskurbtuves
darbības
nodrošināšanu.
322
tūkstoši
eiro
paredzēti
ekonomiskās
darbības nodrošināšanai, tai
skaitā Būvvaldes, PA „Ziemeļlatgales biznesa centrs” funkciju
nodrošināšanai, kā arī uzņēmējdarbības pasākumu atbalstam un
citai ekonomiskajai darbībai.
„Turpinām atbalstīt arī biedrības. Finansējums paredzēts Balvu
novada Pensionāru biedrībai, Balvu teritoriālajai invalīdu biedrībai,
Latvijas Neredzīgo savienībai, Latvijas Politiski represēto apvienības
Balvu nodaļai, Latvijas Sarkanajam
Krustam,” skaidro I.Serdāne.
Izdevumi novada attīstībai
– ēku renovācijas, vērienīgi remontdarbi
u.tml.
pasākumi,
atkarībā no budžeta izpildes,
tiks plānoti budžeta grozījumos.
Tomēr ir zināms, ka šogad tiks
pabeigti ERAF projekti - „Balvu novada Bērzpils ciema
ūdenssaimniecības sakārtošana”
un „Ūdenssaimniecības attīstība
Balvu novada Kurnas ciemā”, kā
arī veikti darbi Brīvības ielas rekonstrukcijas projekta pēdējos
posmos.
„2015. gada budžets ir nopietna un cītīga darba rezultāts, pie
kura tika strādāts triju mēnešu
garumā. Plānojot pašvaldības
budžeta
projektu,
izskanēja
daudz priekšlikumu gan no
iestāžu vadītāju, gan speciālistu,
gan no domes vadības puses.
Apstiprinātais 2015.gada budžets
ir kopīga darba rezultāts,” uzsver
Imanta Serdāne.

Sveicam senioru kori „Pīlādzis” 10 gadu jubilejā!

Aizvadītajā nedēļas nogalē
ar koncertu „Ar smaidu par
dzīvi!”savu pastāvēšanas 10 gadu
jubileju nosvinēja senioru koris
„Pīlādzis”.
Kora dalībnieki sirsnīgus apsveikumus un laba vēlējumus
saņēma gan no Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes speciālistes
Ivetas Tiltiņas, kura kora vadītājai
Lienei Akmeņkalnei un muzikantam Arvīdam Kalniņam pasniedza
pārvaldes
Atzinības
rakstus, gan arī no Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieka
Jura Boldāna, kurš dziedātājiem
vēlēja labu veselību, izturību un
neizzūdošu optimistu.
Sveicēju vidū biju arī Rē-

zeknes senioru kora dalībnieki
un vadītāja Iveta Kepule, kuri
priecājās par atkalredzēšanos,
jo aizvadītajā gadā balvenieši
piedalījās Rēzeknes senioru kora
10 gadu jubilejas svinībās. Tāpat
ar dejām jubilārus sveica arī deju
kopas „Luste” un „Atvasara”.
Senioru kora vadītāja Liene
Akmeņkalne atzīst, ka 10 gadu
laikā koris ir kļuvis atvērtāks publikai, kas arī bija jūtams jubilejas koncertā: „Koristi ir kļuvuši
pašapzinīgāki,
gūstot
labus
rezultātus skatēs, kā arī piedaloties dažādos pasākumos kopā ar
citiem koriem. Līdz ar to ir iegūts
daudz labu draugu visā Latvijā.
Paši kora dalībnieki ir aktīvi, sa-

biedriski, izpalīdzīgi un, protams,
dziedoši ļaudis labākajos gados.
Kā arī ļoti sirsnīgi un emocionāli.
Ja ir kāda problēma, tā noteikti tiks
kārtīgi izdiskutēta, tāpēc nereti
diskusijas ir jāpārtrauc, lai varam
turpināt kora mēģinājumu.”
Runājot par kora sasniegumiem, jāsaka, ka tas ir ieguvis I un
II pakāpes diplomus. „Visspilgtāk
atmiņā man iespiedušies diriģenta
Māra Sirmā uzslavas vārdi korim
2008.gadā koru skatē, gatavojoties XXIV Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XIV deju svētkiem,”
stāsta L.Akmeņkalne, piebilstot:
„Mūsu kora liels panākums ir
arī aizvadītais jubilejas koncerts
„Ar smaidu pa dzīvi” 24.janvārī,

tāpēc vēlos teikt mīļu paldies
visiem mūsu atbalstītājiem! Bet
saviem koristiem novēlu veselību,
izturību un dziesmas mīlestību arī
turpmāk! Lai skan!”
Senioru koris „Pīlādzis” aktīvi
piedalās dažādos novada un Latvijas mēroga pasākumos, kur gūst
panākumus. Par sasniegumiem
lielā mērā jāpateicas kora vadītājai
Lienei Akmeņaklnei, kura tika
novērtēta un 2014.gadā saņēma
Balvu novada Gada balvu kultūrā
„Mūsu lepnums” nominācijā
Gada amatiermākslas kolektīva
vadītājs.
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Biedrība rīko kopsapulci
Dārzkopības biedrības „Verpuļeva” valde sestdien, 31.janvārī,
plkst.10.00 biedrības biedrus aicina uz kopsapulci Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.

Piesakies sacensībām!
Balvu Sporta centrs aicina
sportistus pieteikties Balvu novada atklātajām volejbola un basketbola kausa izcīņas sacensībām.
Volejbola kausa izcīņas spēles
notiks 7.un 8.februārī, fināls –
14.martā, bet basketbola cienītāji
sacentīsies 21.un 22.februārī un
finālspēlēs 7.martā.
Pieteikšanās sacensībām līdz
1.februārim.

Nāc uz slidotavu!
Balvu Sporta centrs atgādina,
ka Balvu pilsētas un novada
iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt
bezmaksas slidotavu Ezera ielā 3,
kura slidotājiem un hokejistiem ir
atvērta visu diennakti.

Balvu novada bērni un jaunieši
aicināti piedalīties konkursā
„Sniega brīnums”
Balvu Bērnu un jauniešu
centrs piedāvā iespēju Balvu novada bērniem un jauniešiem līdz 25
gadu vecumam paradīt savus talantus sniega skulptūru veidošanā.
Izveido savu sniega skulptūru,
nofotografē un līdz 13.februārim
iesūti fotogrāfijas Balvu Bērnu
un jauniešu centram uz e-pastu
bbjc@balvi.lv,
norādot
savu
vārdu, uzvārdu un kontakttālruni,
kā arī, pēc izvēles, darba tapšanas
gaitas aprakstu.
Fotogrāfijas
tiek
izvietotas BBJC vietnē draugiem.lv/
bbjc galerijā „Sniega brīnums”,
kur līdz 16.februārim pie savas
favorītbildes ikvienam ir iespēja
atzīmēt „Man patīk”.
Konkursa noslēgums un rezultātu paziņošana notiks 17.februārī
plkst.10.00 pasākumā „Vizi, vizi
Metenīti” Balvu pilsētas parkā.

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.

Izdots “Ceļvedis mājražošanā”
12.
janvārī
Zemkopības
ministrijā
notika
izdevuma
“Ceļvedis
mājražošanā”
atvēršanas pasākums.
“Ceļvedi mājražošanā” izdevis Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs (LLKC) sadarbojoties ar Latvijas mājražotājiem,
kā arī Pārtikas un veterināro dienestu.
Šo izdevumu iespējams iegūt,
lejuplādējot to LLKC mājaslapā
www.llkc.lv. Savukārt drukātā
formātā “Ceļvedi mājražošanā”
var iegūt LLKC birojā Rīgas ielā 34,
Ozolniekos.
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22.janvāra
Domes sēde
22.janvārī tika sasaukta Balvu
novada Domes kārtējā sēde, kurā
tika izskatīti kopumā 84 jautājumi,
no kuriem būtiskākais bija 2015.
gada budžeta apstiprināšana.
Sēdē piedalījās 14 deputāti –
Andris Kazinovskis, Normunds
Dimitrijevs, Aigars Pušpurs, Vilnis
Dzenis, Valdis Zeltkalns, Pēteris
Kalniņš, Sarmīte Cunska, Svetlana
Pavlovska, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Egons Salmanis, Ivans
Baranovs, Aivars Kindzuls, Arvīds
Raciborskis.
Par budžetu
Ar 10 balsīm „par” un 4 balsīm
„pret” deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības 2015.gada
budžetu.
Par pabalstiem
Rūpīgi izvērtējot Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta sagatavotos priekšlikumus, deputāti
apstiprināja sasitošos noteikumus
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” un „Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”, kuri paredz
izmaiņas sociālo pabalstu apmēros. Noteikumi stāsies spēkā pēc
to publicēšanas „Balvu Novada
Ziņās”.
Par reorganizāciju
Tika lemts reorganizēt Balvu
Kultūras un atpūtas centru (KAC),
pagastu Kultūras, Saieta un Tautas
namus nododot pagastu pārvalžu
pakļautībā. Reorganizācija tiks pabeigta līdz 1.martam. Šajā sakarā
tika apstiprināti arī Balvu KAC un
pagastu pārvalžu rediģētie nolikumi.
Par kustamo un nekustamo
īpašumu
Deputāti lēma par nekustamo īpašumu sadali Bērzkalnes
un Bērzpils pagastos, par zemes
nomas līgumu izbeigšanu un
zemes nomu Tilžas, Bērzpils,
Krišjāņu, Bērzkalnes pagastos,
kā arī par zemes nomas līgumu
pagarināšanu un atteikumu slēgt
zemes nomas līgumu.
Deputāti lēma likvidēt telpu
grupu adreses Daugavpils iela
4-1 un Daugavpils iela 4-2, Balvi,
Balvu novads, LV-4501, un zemes
vienībai un uz tās esošajām ēkām
piešķirt adresi Daugavpils iela 4,
Balvi, Balvu novads, LV-4501.
Nekustamajam
īpašumam
Balvu pagastā deputāti piešķīra
nosaukumu „Nordeki 3” un lēma
par nodošanu atsavināšanai, tāpat
kā nekustamo īpašumu „Diānas”
Vīksnas pagastā un „Zaharānu
mājas” Vectilžas pagastā.
Sēdes laikā tika apstiprināti
divi zemes ierīcības projekti,
veikti grozījumi Domes 2014.g.11.
decembra
lēmumos
„Par
nekustamā īpašuma „Mūsmājas”,
Bērzkalnes pagastā, sadali” un
„Par zemes nomu SIA „LIARPS”
Balvu pilsētā”, pārdoti dzīvokļi
Dārza ielā, Bērzpils pagastā un
dzīvoklis Daugavpils ielā, Balvos, pieņemts lēmums slēgt
līgumus par nedzīvojamo telpugražu iznomāšanu Ezera ielā,
Balvos, apstiprināti nekustamā
īpašuma „Skaras” un „Teteri”

Vectilžas pagastā izsoles rezultāti,
pagarināts telpu Partizānu ielā 14,
Balvos nomas līgums, nekustamais īpašums-garāžās Ezera ielā
37B-20 tika nodots valdījumā un
apsaimniekošanā PA “SAN-TEX”,
savukārt nedzīvojamās ēkas un
zeme Brīvības ielā 16B, Tilžā nodotas bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai
biedrībai „Tilžas Rūķīši”.
Balvu novada pašvaldības
bilancē tika uzņemta garāža
Lazdulejas pagastā ar kadastrālo
vērtību EUR 282,00.
Savukārt no Balvu novada
pašvaldības bilances tika izslēgts
trotuārs un asfaltētie celiņi pie
Balvu Valsts ģimnāzijas.
Deputāti lēma atsavināt atklātā
izsolē Balvu novada pašvaldības
“Pansionāts “Balvi”” kustamo
mantu - vieglo automašīnu
Toyota Carina, izlaiduma gads 1994., un vieglo automašīnu VW
Caravella, izlaiduma gads 1992.,
apstiprināt kustamās mantas
sākumcenas, kā arī uzdot Balvu
novada pašvaldības Īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas
komisijai organizēt izsoles.
Tika nolemts piedzīt no
SIA “V.A.” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo
īpašumu.
Par darba plānu
Izskatot sagatavotos iesniegumus, deputāti apstiprināja PA
“SAN-TEX” un „Ziemeļlatgales
Biznesa centra” darba plānu
2015.gadam. Abu iestāžu vadītāji
sēdes noslēgumā arī sniedza atskaiti par paveikto 2014.gadā un
jaunākajām iecerēm.
Par zvejas tiesību nomas
izsoli
Lai arī aizvadītajā gadā
deputāti lēma neizsludināt zvejas tiesību nomas izsoli Pērkonu
ezerā, tomēr, pamatojoties uz
Pārtikas
drošības,
dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā
institūta BIOR saņemto vēstuli,
tika pieņemts lēmums rīkot
rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas slēgtu izsoli
Pērkonu ezerā un piešķirt zvejas
rīku limitu – murdu rūpnieciskajai
zvejai pašpatēriņam, sadalot
kopējo Pērkonu ezera limitu
(640 m), nosakot, ka zvejas nomas tiesības pašpatēriņam var
tikt piešķirtas 21 personai – 1 zvejas murds ar sētas garumu līdz 30
metriem.
Par noteikumu, nolikumu
apstiprināšanu, grozījumiem
Deputāti apstiprināja Balvu
novada lauksaimniecības zemju
darījumu uzraudzības komisijas nolikumu. Komisijas uzdevums būs pieņemt lēmumu par
piekrišanu
lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu lauksaimniecības zemes
iegūšanai īpašumā.
Tika apstiprināti arī Balvu novada pašvaldības noteikumi “Par
skolēnu autobusu izmantošanas
kārtību Balvu novadā” un saistošie
noteikumi „Par Balvu pilsētas ielu
uzturēšanas un lietošanas kārtību”,
kā arī veikti grozījumi saistošajos
noteikumos „Par Balvu novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
sniegto pakalpojumu cenrādi”
un „Par vienreizējo materiālo pabalstu Balvu novadā reģistrētajām
politiski represētajām personām”.

Grozīts tika pansionāta „Balvi” pakalpojuma „Grupu dzīvoklis” nolikums.
Grozījumi tika veikti arī Balvu
Valsts ģimnāzijas pakalpojumu
cenrādī, kur tika notiekta gultas
vietas izmantošana skolas internātā – 7,26 EUR diennaktī.
Balvu novada pašvaldības
2013.g.
31.maija
noteikumos
Nr.2/2013 „Par dienesta autotransporta izmantošanu Balvu novada
pašvaldības administrācijā un
pašvaldības iestādēs, degvielas
uzskaitīšanas un norakstīšanas
kārtību” tika nolemts veikt
grozījumus, kas paredz, ka, izmantojot fizisku personu transportlīdzekli,
iestāde
maksā
kompensāciju par personiskā
transportlīdzekļa
nolietojumu
un ekspluatācijas izdevumiem –
0,03, 0,02 vai 0,01 eiro par vienu
nobraukto kilometru.
Tāpat grozījumi tika veikti arī
Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā.
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Deputāti lēma atļaut uzstādīt
ceļazīmi Nr.528 (Dzīvojamā zona)
un ceļazīmi Nr.529 (Dzīvojamās
zonas beigas) pie iebrauktuvēm
no Ezera ielas un Dārza ielas
puses Balvu Valsts ģimnāzijas
iekšpagalmā Dārza ielā 2, Balvos.
Par vadītāja iecelšanu amatā
Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes vadītāja amatā ar 2015.
gada 26.janvāri tika iecelta Anita
Avotiņa, kura veiks arī arhitekta
pienākumus.
Par finansējuma nodrošināšanu
Tika lemts nodrošināt Balvu
novada pašvaldības projekta
„Dienas centra pakalpojumu
nodrošinājuma
uzlabošana
Balvu novada iedzīvotājiem”
priekšfinansējumu EUR 4 311.82
apmērā, kā arī apstiprināt Valsts
reģionālās attīstības aģentūras
programmas projekta „Publisko
interneta pieejas punktu attīstība
Balvu novadā” kopējās izmaksas
- EUR 64 221,00, un nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 7 706,52
apmērā.
Par aizņēmumiem
Balsojuma
rezultātā
tika
nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles
un
pārraudzības
padomei
atļauju 2015.gadā Balvu novada
pašvaldībai ņemt vidēja termiņa
aizņēmumu EUR 39 289.29 uz 5
gadiem no Valsts kases ar noteikto

gada procentu likmi aizņēmumam
Balvu novada pašvaldības divu
vieglo automašīnu iegādei Balvu novada pašvaldības funkciju
nodrošināšanai un aizņēmumu
EUR 272 577,14 uz 15 gadiem KPFI
finansētā projekta „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Tilžas
internātpamatskolā” realizēšanai.
Par transporta iegādi
Deputāti
atbalstīja
viena
21-vietīgā autobusa iegādi par
kopējo summu līdz EUR 35
000,00 Balvu novada pašvaldības
Vectilžas pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanai.
Savukārt
PA
„SAN-TEX”
iegādāsies vienu riteņtraktoru
par kopējo summu līdz EUR
60 000,00 iestādes funkciju
nodrošināšanai, ko atbalstīja arī
domes deputāti. Traktors tiks izmantots galvenokārt pilsētas ielu
tīrīšanai ziemas periodā. Šobrīd
ielu
tīrīšanas
pakalpojumus
sniedz uzņēmums, kurš uzvarējis
iepirkumā.
Par parādu saistību atmaksu
Sēdes laikā tika nolemts atzīt
Balvu novada pašvaldības parādu
1895,82 eiro apmērā Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SANTEX” par pašvaldības dzīvokļu
mirušo īrnieku un Balvu novada
pašvaldības “Pansio-nāts “Balvi””
ievietoto personu neizpildītajām
saistībām par komunālo pakalpojumu izman-tošanu un ieplānot
pašvaldības budžetā finansējumu
parāda apmaksai.
Par funkciju deleģēšanu un
amatu savienošanu
Tika nolemts deleģēt Balvu pagasta pārvaldes lietvedei Astrīdai
Jakovļevai veikt Balvu pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumus,
kas saistās ar administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas
vai sodīšanas funkciju izpildi, kā
arī līgumu slēgšanu attiecībā uz
Aini Ķerānu, kā arī atļaut Imantai
Serdānei savienot Balvu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļas vadītājas amatu ar
biedrības “Eiroreģions “Pleskava,
Livonija”” revidenta darbu. Arī
Regīnai Ločai tika ļauts savienot
Balvu novada pašvaldības galvenā
grāmatveža vietnieka amatu ar
biedrības “Eiroreģions “Pleskava,
Livonija”” grāmatveža darbu.
Par mēnešalgu noteikšanu
Tika apstiprinātas noteiktās
Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju mēnešalgas.

Par nobraukuma normām
Deputāti lēma apstiprināt
maksimālās mēneša nobraukuma normas Balvu novada
pašvaldības administrācijas dienesta transportlīdzekļiem 2015.
gadā, nosakot 9000 km, 7000
km vai 5000 km normu piecām
pašvaldības automašīnām.
Par maksas noteikšanu pakalpojumiem
Deputāti apstiprināja sagatavoto lēmumprojektu, un noteica
maksu par „Pansionāts „Balvi””
sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem - EUR 380,12 vienai
personai mēnesī. Personām, kas
deklarējušas dzīves vietu Balvu
novada teritorijā, - EUR 305,23 vienai personai mēnesī. Personām,
kas deklarējušas dzīves vietu
Rugāju novada, Baltinavas novada un Viļakas novada teritorijā
un uzņemtas pansionātā laika
periodā no 2006.g. 15.novembra līdz 2010.g. 1.martam, - EUR
305,23 vienai personai mēnesī.
Citos
novados
deklarētajām
personām par Balvu novada
pašvaldības iestādes „Pansionāts
„Balvi”” pakalpojuma „Grupu
dzīvoklis” sniegtajiem sociālās
aprūpes pakalpojumiem - EUR
209.37 vienai personai mēnesī.
Par dalību projektu konkursos
Deputāti atbalstīja, ka Briežuciema pamatskola piedalīsies
Latvijas vides aizsardzības fonda
projektu konkursā, izstrādājot projektu „Izglītojošās vides nometnes
„Indiāņu vasara” organizēšana
skolas vecuma bērniem”. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldība
nodrošinās līdzfinansējumu EUR
1250.00 apmērā.
Tāpat tika atbalstīts Balvu
Bērnu un jauniešu centra projekts
„E.K.O.(efektīvā
koku
organizācija)” un projekta atbalsta gadījumā tiks nodrošināts
līdzfinansējums EUR 1000.00
apmērā.
Savukārt Balvu PII „Pīlādzītis”
piedalīsies
„Vides
izglītības
nometņu
organizēšana
skolas vecuma bērniem” projektu
konkursā, izstrādājot projektu
„Zaļie darbi ”. Projekta atbalsta
gadījumā pašvaldība nodrošinās
līdzfinansējumu EUR 500.00
apmērā.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi

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 ap-

liecinošu 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.februārim plkst.15.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, LV-4501 pieņemamajā
istabā (2.stāvā, 28.kabinetā),
tālruņi uzziņām: 64521083 vai
26726566.

“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 29.janvāris

Atceras barikāžu laiku

„1991.gada janvāris nāca ar
briesmām, ka omonieši varētu
uzbrukt nozīmīgākajiem objektiem Rīgā, lai pārņemtu varu
savās rokās. Nelaimes nojautās,
ugunskuru gaismā dzima sapņi
un cerības. Sapņi par brīvību, kuri
varēja arī nepiepildīties, klausoties
asiņainajos faktos no kaimiņvalsts
Lietuvas. Bet vai tad cerība nezūd
pēdējā? Cerība vienoja un nezuda
arī toreiz. Jā, mana tauta apzinājās,
ka viņus var nošaut, var samīcīt,
taču nevar piespiest atteikties no
dzimtenes. Un bija dzirdami klusi
vārdi: ”Dievs, esi žēlīgs!”
Brīvība tika iegūta, taču vai tā
nes to, ko mēs no tās gaidījām?
Piekrītu Marinas Kosteņeckas
domai, ka mūsu paaudze aug
bez ideoloģiskajiem žņaugiem.
Mums ir tiesības izvēlēties,
kritizēt, tiesības lemt un īstenot.
Taču mūsu sabiedrībā ir pārāk
daudz ideoloģisko strāvojumu,
kas katrs sludina, izceļ savu, un
cilvēks, manuprāt, ir apjucis
tajā daudzumā. Reizē ar brīvību
parādās arī visatļautība. Un tā
nes daudz postoša – alkoholu,
narkotikas. Jaunatnei pazūd arī

patriotisma jūtas. Daudzi izceļo
uz ārzemēm „laimes zemes”
ceļojumos. Bet vai tieši Latvijā
neatradās Sprīdīša „laimīgā zeme”.
[..]
Vienotība un līdzjūtība ir
izplēnējusi līdz ar rīta dūmiem
Vecrīgas ielās 1991.gada janvārī.
Latvija veidojas, tā mainās
ar katru jaunu nodzīvotu dienu. Un laikam tāpat kā Rīga,
tā nekad nebūs gatava. Tāpēc
mums, latviešu tautai, ir jābūt
vienotai, lai neviens ienaidnieks
to vairs neskartu. Un katram ir
jāapzinās, ka brīvība mums ir
dota, lai to izmantotu pareizi un
nekad vairs nezaudētu. [..]” ar šo
citātu, ko pirms 9 gadiem eseju konkursā rakstījusi 12a. klases
skolniece
Kristīne,
15.janvārī
iesākās pasākums, kurā piedalījās
aktīvākie toreizējā Balvu rajona
barikāžu dalībnieki.
Atmiņās par barikāžu laikā
piedzīvoto dalījās Balvu novada
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks Juris Boldāns: „13.
janvārī no Rīgas paziņoja, ka ir
jāpiedalās un brīvprātīgajām
vienībām ir jānodrošina kārtība

Latvijas Tautas frontes rīkotajā
protesta manifestācijā Daugavas
krastmalā. Nezinot, kas mūs sagaida, aizbraucām uz Rīgu. Mums
bija ierādīta Krišjāņa Valdemāra
iela pie tagadējās Rīgas domes.
Visi bija pulcējušies Daugavmalas tuvumā, pārējā Rīga bija
tukša, manīja vien omoniešu
dzeltenās mašīnas. Mums nebija
ieroču, ar omoniešiem nevarējām
cīnīties, bet sekojām, lai nesākas
nekārtības.” J.Boldāns atceras
arī masveida gājienu uz krastmalu. Cilvēku bijis tik daudz,
ka tas ildzis aptuveni 4 stundas.
Pēc pirmā brauciena uz Rīgu,
kad tika paziņots par barikāžu
sākumu, J.Boldāna vienība vēl
atgriezās mājās, lai sagatavotos
un dotos atpakaļ – šoreiz jau uz
bīstamāku zonu - tuvāk omoniešu
vienībām. J. Boldāns atceras, ka
viņa brīvprātīgo vienība atradusies
kādus 50 metrus no vietas, kur tika
nogalināts toreizējais LR Satiksmes
ministrijas šoferis R.Mūrnieks.
„Pateicoties mūsu varonībai,
mūsu cīņai par vienu dzimteni,
vienu teritoriju, šodien dzīvojam
Latvijā. Lai ir stipra veselība,

Liepu ielas būvdarbi tiks atsākti pavasarī
Projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/001 „Brīvības ielas
posma rekonstrukcija no Balvu
pilsētas administratīvās robežas
līdz Šķērsielai pie parka” mērķis
ir vērsts uz uzņēmējdarbības
attīstības sekmēšanu, sabiedrisko pakalpojumu pieejamību
un sasniedzamību, dzīves vietas
pievilcības un dzīves kvalitātes
celšanos.
Projekta
īstenošana
tu-

vojas noslēgumam. No trīs
rekonstruējamiem
objektiem
būvdarbi jau ir pabeigti divos:
•
Brīvības ielas posma rekonstrukcija, rekonstruēts posms
no Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz Šķērsielai pie parka;
•
Ceļa Gobusala – Guznava posma rekonstrukcija.
Pavasarī tiks pabeigti rekonstrukcijas darbi Liepu ielas posmā.
Šobrīd
objektā
būvdarbiem

ir
izsludināts
tehnoloģiskais
pārtraukums.
Būvdarbus veic SIA “8 CBR”,
būvuzraudzību – SIA “Liepas Z”,
autoruzraudzību – IK “RK Ceļu
Projekts”.
Irēna Začeva,
Projekta vadītāja

Projekta ietvaros iegādāta laiva

Balvu novada pašvaldība 2014.
gada nogalē pabeidza Zivju fonda
finansētā projekta „Zivju resursu
aizsardzība Balvu novada ezeros”,
Nr. 1.9. īstenošanu.
Projekta
mērķis
ir
materiāltehniskā nodrošinājuma
pilnveidošana
zivju
resursu
aizsardzības
pasākumu
īstenošanai Balvu novada ezeros.
Projekta ietvaros tika iegādāts:

•
Laiva Latrex 430;
•
Laivas aprīkojums, kurā
ietilps glābšanas vestes (4 gab.) un
airu komplekts ar duļļiem;
•
Laivas dzinējs SELVA 15
ZS;
•
Laivas piekabe ar atbalsta sliedēm.
Tirgus izpētes rezultātā preci
piegādāja SIA “Latrex”.
Projekta kopējās izmaksas EUR

Ceļu tīrīšana ziemā

Iestājoties
ziemas
periodam, sabiedrībā izskan jautājumi
par ielu un ceļu stāvokli un
tīrīšanas darbiem pilsētā. Skaidrot šos jautājumus aicinājām
Balvu
novada
pašvaldības
komunālinženieri Māri Verjanovu.

- Kā šobrīd notiek ceļu
uzturēšanas darbi Balvu pilsētā?
Šogad Balvu pilsētā ielu ikdienas uzturēšanas darbus veic
vairāki uzņēmēji. VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs” atbild par
maģistrālajām jeb tranzītielām –
Stacijas ielu, Brīvības ielas posmu
(no pilsētas parka līdz pilsētas
robežai uz Viļakas pusi) un
Bērzpils ielu. Savukārt SIA „Liepas
Z” veic sniega tīrīšanu pilsētas un
vietējās nozīmes ielām, PA “SanTex” veic krustojumu kaisīšanu un
trotuāru attīrīšanu no sniega.
To, kurš veic ielu ikdienas
uzturēšanas darbus pilsētā gan
ziemā, gan vasarā nosaka iepirkumu procedūras rezultātā. Šogad
iepirkums tika izsludināts divas

reizes, jo sākotnēji uz šo pakalpojumu sniegšanu nepieteicās neviens uzņēmums. Arī PA „San-Tex”,
kura iepriekšējos gados rūpējās
par ielu tīrīšanu, šogad iepirkumā
nepiedalījās, jo tehnika, ar ko līdz
šim tika tīrīts sniegs, ir novecojusi. Lai nākošajā gadā varētu
piedalīties iepirkumā, PA „SanTex” šogad plāno iegādāties jaunu
tehniku.
- Kas nosaka prioritātes attiecībā
uz ceļu tīrīšanu?
To
nosaka
ielu,
ceļu
uzturēšanas
klase
attiecīgai
ielai, ceļam - ziemas un vasaras
sezonām. Ziemas sezonā Maģistrālajām ielām un ielām
ar vietējā sabiedriskā transporta
maršrutiem ir A klase, pilsētas un
vietējās nozīmes ielām ir B klase.
Jāpaskaidro, ka maģistrālā iela
ir iela pilsētā, kas savieno pilsētas
centru ar valsts reģionālajiem
autoceļiem. Maģistrālajai ielai
ir augstas satiksmes plūsmas
kvalitātes
prasības.
Pilsētas
nozīmes iela - iela pilsētā, kas

4838,79, no tām
•
Zivju fonda finansējums
- EUR 3998,79;
•
Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums - EUR
840,00.
Irēna Začeva,
Projekta vadītāja

pieslēdzas maģistrālas nozīmes
ielām. Pilsētas nozīmes ielai
ir zemākas satiksmes plūsmas
kvalitātes prasības kā maģistrālajai
ielai. Bet vietējas nozīmes iela
- iela pilsētā, kas nodrošina satiksmi starp pilsētas nozīmes
ielām, nodrošina pieeju pilsētas
apbūves gabaliem un daļēji pilda
transportlīdzekļu
uzturēšanās
funkciju.
Pirmās tiek tīrītas A klases,
nākamās B uzturēšanas klases ielas.
Tranzītielās
VAS
“Latvijas
autoceļu
uzturētājs”
darbus
veic reizē ar reģionālo valsts
autoceļu uzturēšanu, kuriem ir vēl
augstākas prasības nekā pilsētas
ielām. Savukārt pilsētas nozīmes
un vietējās nozīmes ielām jābūt
attīrītām no sniega 6 stundu laikā
pēc intensīvas snigšanas beigām
vai arī kad sniega segas biezums
uz brauktuves pārsniedz 10 – 15
cm.
- Kādi līdzekļi ir paredzēti ceļu
uzturēšanai ziemā?

možums, lai nav pesimisma, jo
mēs paši veidojam noskaņojumu,
kādā mēs dzīvojam,” uzrunājot
klātesošos, vēlēja Juris Boldāns
uzsverot, ka ir jābūt vienotiem:
„Lai arī bijušais Balvu rajons ir
sadalīts 4 novados, mums tomēr
ir jābūt vienotiem un apņēmības
pilniem, lai kopā iesaistītos
problēmu risināšanā un mūsos
ieklausītos.”
J.Boldāns ierosināja, ka barikāžu laika dalībnieku atmiņas ir
jāapkopo vienā grāmatā. Šī ideja
pasākuma laikā arī tika atbalstīta.
Tāpat tika nolemts, ka 2016.gada
janvārī tiks organizēts 25. barikāžu
gadadienas pasākums, ko atbalstīs
arī Balvu novada pašvaldība.
Pasākuma laikā atmiņās dalījās arī Vilis Bukšs, viens no
aktīvākajiem 1991.gada barikāžu
dalībniekiem. „Paldies, visiem,
kuri pirms 24 gadiem bija gatavi
iestāties par savu valsti, nedomājot
par iespējamajām sekām. Toreiz
nevajadzēja nekādus uzsaucienus. Mēs bijām vienoti, dzimtenes
sajūta mums bija sirdī, un ir
joprojām”, teica V.Bukšs, atceroties šajā laikā piedzīvoto.

3.

Kā katru gadu, arī šogad
20.janvārī Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks J.Boldāns
piedalījās barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumā Rīgā, kurā
tradicionāli tiek iedegti atmiņu
ugunskuri Doma laukumā un nolikti ziedi pie Brīvības pieminekļa un
piemiņas vietās.

Ūdenssaimniecības attīstība
Balvu novada Kurnas ciemā
Balvu novada pašvaldība
informē, ka projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība
Balvu novada Kurnas ciemā”,
N r. 3 D P / 3 .4 .1.1. 0 / 1 3 / A P I A /
CFLA/083 ietvaros ir veikta
tehniskā projekta precizēšana un
projektētāji SIA „Projektēšanas
birojs
Austrumi”
iesnieguši
precizēto versiju. Lai samazinātu
būvdarbu izmaksas, ūdens un
kanalizācijas vadu izbūve novirzīta
no ceļa daļas uz zaļo zonu.

Tuvākajās
dienās
Balvu
novada
Iepirkumu
komisija
izsludinās Atklāto konkursu par
pretendentu izvēli būvdarbu un
būvuzraudzības veikšanai.
Pavasarī ir plānots uzsākt
būvdarbus
un
projekta
īstenošanas beigu datums ir 2015.
gada 24.augusts.
Irēna Začeva,
Projekta vadītāja

Apbalvos jauniešus
Balvu Bērnu un jauniešu centrs informē, ka 30.janvārī plkst.16.00
Balvu Novada muzejā notiks ikgadējais pasākums ”Jauniešu gada balva”,
kur dažādās nominācijās tiks apbalvoti aktīvākie Balvu novada jaunieši.

“Ceļu naudu” valsts pašvaldībai
piešķir
mērķdotācijas
veidā, summas lielumu nosaka
katra novada kopējais ceļu un
ielu garums. Naudas izlietojums
tiek plānots gada griezumā. Ja
ziemā sniega maz, tad līdzekļi
ietaupās un vairāk varam izdarīt
vasarā. Pagājušā ziemā sniega bija
mazāk, tāpēc vasarā varējām veikt
fundamentālākus ieguldījumus
un atjaunot grants segumu Celtnieku, Ķiršu, Bērzu, Zaļajā un
Pļavas ielā.
- Pēc kādiem principiem tiek
veiktas ielu stāvokļa pārbaudes?
Ielu stāvokli apsekoju pats
personīgi ar lielu PA San-Tex darbu
vadītāju un Pašvaldības policijas
palīdzību, jo šīs iestādes, apsekojot pilsētu vai veicot darbus, ātrāk
pamana kādu konkrētu problēmu
un
iesaka
arī
risinājumus
situācijas uzlabošanai. Protams,
par problēmām ziņo arī pilsētas
iedzīvotāji un kolēģi.
- Un kā ar trotuāru trīšanu?
Ziemā trotuārus tīra gan

iedzīvotāji, gan PA „San-Tex,
kas viennozīmīgi ir uzlabojis to
stāvokli. Privātmāju piegulošās teritorijas ietves tīrīšana uzlika papildus slogu privātmāju īpašniekiem,
kur ne vienmēr dzīvo gados jauni
cilvēki un ietves attīrīšana bija liela
problēma pensionāriem. Iespēju
robežās turpmāk PA „San-tex” ietves arī kaisīs.
- Vai ceļu uzturēšanas jomā
ziemas periodā plānotas kādas
izmaiņas?
Protams, vērtējam, analizējam
izdarīto un domājam, kā pēc
iespējas vairāk uzlabot ielu
un ietvju stāvokli, kā arī darba
ražīgumu, lai spētu laicīgāk
reaģēt, ātrāk un labāk paveikt
uzdotos pienākumus. Plānojam
uzsākt intensīvāku brauktuvju
un ietvju kaisīšanu ar pretslīdes
materiāliem.
Tomēr
vēlos
atgādināt, ka ir ziema, līdz ar
to mums visiem ir jābūt divreiz
piesardzīgākiem
pārvietojoties
gan pa ielām, gan ietvēm.
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Bērni un jaunieši rāda talantus modes festivālā Balvos

Divu dienu garumā, no 17.18. janvārim, Balvu Kultūras un
atpūtas centrā (KAC) jau piekto
reizi notika Starptautiskais bērnu
un jauniešu talantu un modes
festivāls „Pa modes pakāpieniem”,
ko rīko Balvu KAC sadarbībā ar
biedrību „PPIS „Varavīksne””.
Konkursā piedalījās 80 dalībnieki no Balviem, Gulbenes, Rīgas
un Lietuvas, kuri darbojas skatuves
kustību, tērpu demonstrēšanas,
modelēšanas un aktiermeistarības
jomā.
Visus dalībnieku uznācienus
četrās vecuma grupās rūpīgi
vērtēja žūrija, 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, di-

zainere 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.
Konkursa vērtēšanas kritēriji
- tērpu dizains, režija, aktiermeistarība, defile un kopējais
kolekcijas tēmas atspoguļojums.
Pēc apkopotajiem rezultātiem
noskaidrojās, ka jauniešu grupā
pirmo vietu ieguva Pašapziņas
celšanas studijas “Lote” tērpu
kolekcija “Aizspogulija”, pedagogi- Līga Moroza- Ušacka, Anita Matule, Daina Mediniece.
Otrā vieta šajā kategorijā tērpu

Vīksnas Tautas nama modes studijas „Premium” kolekcija „Baltās ziemas
raksti”. No kreisās: Artūrs Strumpe, Naula Laicāne, Jūlija Kuzņecova, Ērika
Kiseļova, Sigita Bērziņa, Viktorija Sērmūkša un Kristers Laicāns

No kreisās: Sigita Bērziņa, pasniedzēja un pasākuma entuziaste Inese
Buliņa, Jūlija Kuzņecova un Ērika Kiseļova, kura individuālajos iznācienos
vecuma grupā no 13-18 gadiem ieguva diplomu, titulu „Top ETNO”,
sertifikātu 28.aprīlī piedalīties „Pasaules modes un talantu festivālā”
Turcijā un atlaidi Lietuvas organizētajam modes pasākumam

Elīza Boroduška (centrā) savā vecuma grupā tika atzīta par I modeli

teātrim „Varavīksne” par kolekciju
„Pastaiga pa liepilsētu”, pedagogi
Inese Buliņa un Tatjana Ļistopada,
somas veidoja Inese Buliņa. Šī
kolekcija ieguva arī Grand prize.
Savukārt trešajā vietā šajā grupā
ierindojās Lietuvas modeļu skola
„Santarve” ar tērpu kolekciju „Sarkanais citādi”.
Jauniešu grupā, kur tika
demonstrētas profesionālu dizaineru kolekcijas, godalgotās vietas ieguva Lietuvas mākslinieki.
Pirmajā vietā – kolekcija „Līnijas”,
Lietuvas modeļu skola „Santarve”,
otrajā un trešajā vietā šīs pašas
studijas kolekcijas „Aizlidoju” un
„Lelle”.
Profesionālo dizaineru kolekciju demonstrēšanā bērnu grupā
1.vietu ieguva Lietuvas kluba
„Miks” bērnu modes studija ar
tērpu kolekciju „Ziemas jautrība”.
Otrajā un trešajā vietā ierindojās
modeļu nams „SV Models” no
Rīgas ar tērpu kolekciju “Pīpene”
un „Lazy Francis”.
Bērnu
grupas
kategorijā
godalgotās vietas tika sadalītas
Latvijas dalībnieku starpā. Pirmo vietu ieguva Tērpu teātris
“Varavīksne”, tērpu kolekcija
“Mācoties stila vēsturi”, pedagogi
Inese Buliņa un Tatjana Ļistopada.
Otrajā vietā Pašapziņas celšanas
studijas „Lote” tērpu kolekcija
“Meitiņas, kleitiņas, podziņas,
odziņas”, pedagogi- Līga Moroza
- Ušacka un Rudīte Liepiņa. Bet
trešā vieta godam nopelnīta tērpu
kolekcijai „Baltie ziemas raksti”,
Vīksnas tautas nama vadītāja
Ligita Kacēna, tērpu ideja un
horeogrāfija – Inese Buliņa, tērpus
darināja bērni un viņu vecāki.
Konkursa laikā žūrija noteica
arī nomināciju uzvarētājus un Pirmo modeli katrā vecuma grupā.
Šogad par I modeli atzīta Marta
Pennere, Elīza Boroduška, Megija
Salmane un Agnese Kaša.
Talantu un modes festivālā
ar tērpu kolekciju jau otro reizi
piedalījās Vīksnas Tautas nama
modes studija „Premium”, bet
pirmo reizi studijas dalībnieki
piedalījās individuālajos uznācienos. „Vīksnas Tautas namā
modes studija darbojas divus gadus, un pa šo laiku tās dalībnieki ir
piedalījušies dažādos pasākumos
pagastā, novadā un Rīgā. Gatavojoties festivālam, tapa jauna
melnbalta tērpu kolekcija no
baltiem mežģīņu ziediem „Baltās
ziemas raksti”, kura ieguva 3.vietu un kausu bērnu grupā. Šajā
kolekcijā piedalījās 7 dalībnieki:
Viktorija Sērmūkša, Artūrs Stumpe, Naula un Kristers Laicāni, Ērika
Kiseļoiva, Jūlija Kuzņecova, Sigita
Bērziņa un Ērika Kiseļova,” stāsta
Vīksnas tautas nama vadītāja Ligita
Kacēna, izsakot pateicību visiem,
kuri palīdzējuši tērpu radīšanā:
„Katru otro nedēļu no Gulbenes
uz Vīksnu ceļu mēro burvīga
pasniedzēja Inese Buliņa. Bieži
nākas apbrīnot viņas pacietību
un enerģiju, strādājot ar dažāda
vecuma jauniešiem divu stundu garumā katru nodarbību.
Nodarbības finansē bērnu vecāki,
bet ar dažiem tērpiem, idejām
un materiāliem labprāt padalās
pasniedzēja. Paldies visiem, kuri
veidoja 4 tērpus, atbalstīja savas
atvases 2 dienas, veidoja meikapus, frizūras, palīdzēja pārģērbties
un uztraucās kopā ar viņiem.”

Emīlija Zelča demonstrē avangarda
tērpu „Ūdens filtrs”. Emīlijai žūrija
piešķīra titulu „Top aktrise”

Meldra Supe savā vecuma grupā
ieguva titulu „Top etno”

Kristers Laicāns konkursā ieguva
„Top Modelis” titulu, pasākuma
vadītāju simpātiju balvu un, ar savu
šarmu apburot žūriju, arī sertifikātu
uz Turcijas „Pasaules modes un
talantu festivālu”

Viktorija Sērmūkša vecuma grupā
no 3-6 gadiem ieguva titulu „Top
aktrise”

Sintija Vīksniņa demonstrē tērpu
„Bangojošā jūra”. Sintija konkursā
ieguva titulu „Top stils”

Tērpu „Dodos uz modes pakāpienu
piecu gadu jubileju” demonstrē
Agita Matule, kuras īpašumā ir
tituls „Top elegance”

Agnese Kaša konkursā izcīnīja I
modeles godalgu savā vecuma
grupā

Una Niedra demonstrē etno tērpu,
ar kuru arī ieguva titulu „Top etno”
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Balvos noslēdzies LČ 1.posms Zemledus makšķerēšanā

No 17.-18.janvārim zemledus makšķerēšanas cienītāji no
visas Latvijas, kā arī no Krievijas pilsētas Sanktpēterburgas,
pulcējās Balvos, lai piedalītos
Latvijas čempionāta Zemledus
makšķerēšanā 1.posma sacensībās.
Sacensībās piedalījās 15 komandas, kopumā 75 dalībnieki,
kuru kopējais guvums pēc divu
dienu starta bija 234,84 kilogrami
zivju.
Individuālajā vērtējumā par
1.posma uzvarētājiem kļuva:
1. Guntis Kārkliņš (Salmo, 2p,
5.56kg);
2. Harijs Raciborskis (BSMFinnex, 2p, 4.47kg);
3. Pēteris Lideris (Salmo, 3p,
6.22kg).
Komandu vērtējumā otrās die-

nas triju labāko komandu rezultāti
sagriezās ar kājām gaisā pret pirmo dienu. Kā rezultātā:
1. SALMO 38p, 22.43kg;
2. BSM-FINNEX 40p, 22.13kg;
3. LSMK-MILO 57p, 18.94kg.
Speciālu balvu sacensību organizatori - Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija, Balvu
Sporta centrs un SIA „Liarps”, pasniedza labākajai sportistei no 5
sacensību dalībniecēm - Santai
Rozenlaukai (Dobele, 8p, 3.97kg).
Tāpat daiļā dzimuma pārstāves
iepriecināja Sanktpēterburgas komandas dalībnieks, pasniedzot
tām praktiskas dāvaniņas.
Sveicot čempionāta dalībniekus, Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis atzina, ka ir gandarīts par to,
ka jau 3.gadu sportisti uz pirmā

Čempionāta godalgoto vietu ieguvēji
posma sacensībām pulcējas tieši
Balvos. „Sacensības ir noslēgušās,
kādam tās ir bijušas veiksmīgas,
kādam ne tik ļoti. Bet es priecājos

redzēt tik daudz smaidīgu seju, un
novēlu, lai optimisms nepazūd,
lai arī zaudētāji vienmēr jūtas kā
uzvarētāji! Lai veicas!” teica A. Ka-

zinovskis.
Plānots, ka čempionāta 2.
posms notiks 21. un 22. februārī
Limbažu Lielezerā.

Reikjavīkā gūst pieredzi un idejas par profesionālo izglītību
Laikā no 2015. gada 14.
līdz 16. janvārim Islandes Erasmus+ nacionālā aģentūra kopā
ar Īrijas, Ziemeļvalstu un Baltijas nacionālajām aģentūrām
organizēja Eiropas Savienības
(ES) izglītības, mācību, jaunatnes
un sporta programmas Erasmus+
starptautisku
kontaktsemināru
„Work-based learning in VET”
(“Darba vidē balstīta profesionālā
izglītība”) Reikjavīkā.
Tā kā Rīgas Valsts Tehnikums
ir viena no pirmajām mācību
iestādēm Latvijā, kas, pārņemot
pieredzi no Vācijas un citām
Eiropas valstīm, sākusi ieviest
duālās izglītības modeli, Balvu
teritoriālās struktūrvienības angļu
valodas skolotāja Marita Deņisova
pieteicās un ieguva Valsts izglītības
attīstības aģentūras finansējumu,
lai dotos uz semināru ar mērķi
atrast
partnerus
Erasmus+
stratēģisko partnerību un mācību
mobilitātes projektu pieteikumu
sagatavošanai 2015. gada pro-

jektu konkursam profesionālās
izglītības sektorā.
Seminārā
piedalījās
100
izglītības darbinieki no Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Potenciālajiem sadarbības partneriem tika dotas lieliskas iespējas
iepazīt vienam otru nepiespiestā
gaisotnē pastāstīt par savu skolu,
uzzināt par mācību priekšmetiem
un profesionālajām programmām,
ko apgūst citās profesionālajās
skolās Eiropā, un kā tiek
organizētas audzēkņu prakses.
Norvēģijas, Slovākijas, Somijas,
Nīderlandes, Vācijas un arī vairāku
citu valstu profesionālo skolu
pārstāvji interesējās par RVT un
vēlējās iegūt kontaktinformāciju
tālākai sadarbībai.
Lieliski bija noorganizētas
arī praktiskās meistarklases projektu pieteikumu veiksmīgai
sagatavošanai praksē, izmantojot vienkāršus, bet asprātīgus
piemērus.
Marita Deņisova, kura bija

Angļu valodas skolotāju darba grupa: Barbora, Marta un Marita
vienīgā pārstāve no Latvijas,
strādāja darba grupā kopā ar
Vācijas pārstāvi Martu un Barboru no Slovākijas. Tā kā šajā
darba grupā bija apvienojušās

angļu valodas skolotājas, tika
izvēlēta projekta ideja ar nosaukumu “Angļu valodas integrēšana
profesionālajos
priekšmetos”
par pasniedzēju un apmācāmo

mobilitātēm
un
pieredzes
apmaiņu. Kopumā Reikjavīkas
kontaktseminārā tika izstrādātas
vairāk nekā desmit projektu idejas.
Tika diskutēts par balansu starp
profesionālās izglītības iespējām
un darba tirgus pieprasījumu,
semināra
dalībniekiem
bija
noorganizēta ekskursija uz vienu
no lielākajiem un veiksmīgākajiem
uzņēmumiem Islandē - SAMSKIP, kur tā darbinieki dalījās
pieredzē, kā pašiem sagatavot sev
profesionālus kadrus, izveidojot
apmācību uz vietas.
Seminārā valdīja ļoti radoša
un pat sirsnīga atmosfēra. Organizatori darīja visu, lai ikvienam dalībniekam paliktu jaukas
atmiņas par Islandi: pasniedza
piemiņas suvenīrus un pēc
veiksmīgi padarītā darba dienām
bija sarūpējuši neaizmirstamu
pārsteigumu – iespēju izbaudīt
„Zilās Lagūnas” termālos ūdeņus.

Balvu Sporta skolas vieglatlēti Jauno gadu sāk ar panākumiem
Gatavojoties Latvijas ziemas
čempionātiem, Balvu Sporta skolas vieglatlēti 2015.gadā startējuši
vairākās sacensībās.
Madonā 8.janvārī notika Madonas BJSS ziemas čempionāts U-14
grupai, kurā piedalījās 10 komandas
no dažādiem novadiem.
Izcīnītās godalgotās vietas Balvu SS audzēkņiem:
•
Uvis Pošeika - 1.vieta
60m (8,3 sek.); 1.vieta tāllēkšanā
(4,70m); 2.vieta augstlēkšanā
(1,35m);
3.vieta
60m/barjerskriešanā (10,3sek.);
•
Eizāns Lauris - 1.vieta
pildbumbas grūšanā (2kg 13,50m);
2.vieta rokas bumbas mešanā
(32,40m);
•
Edvards Sarķis - 3.vieta pildbumbas grūšanā (2kg
10,70m);
•
Vadims Kapustins - 3.vieta augstlēkšanā (1,30m);
•
Dita Kuzņecova - 1.vieta
rokas bumbas mešanā (27,15m);
3.vieta pildbumbas grūšanā (1,5kg
9,70m);
•
Nikola Tokareva - 1.vieta
60m barjerskriešanā (10,6sek.);
3.vieta 60m (8,7 sek.);
•
Emīlija Mariševa - 2.vieta
augstlēkšanā (1,30m).
Savukārt Valgā 10.janvārī notika Starptautiskās sacensības
Valmiera–Valga U-16, U-18 un
U-20 grupām. Šīs sacensībās ir

•
Uvis Pošeika - 1.vieta
60m (8,1 sek.) un 1.vieta tāllēkšanā
(4,67m);
•
Lauris Eizāns - 2.vieta
lodes grūšanā (3kg 11,42m);
•
Vadims Kapustins - 3.vieta augstlēkšanā(1,25m);
•
Imants Kravalis - 3.vieta
60m barjerskriešanā (11,6sek);
•
Nikola Tokareva - 3.vieta
60m barjerskriešanā (10,3sek);
•
Emīlija Mariševa - 4.vieta
augstlēkšanā (1,35m);
•
Krista Mača - 5.vieta
60m (8,8sek).
Stafetes skrējienā 4x150m
Pēc atlases sacensībām Latvijas ziemas čempionātam vieglatlētikā U-14
grupā Limbažos. No kreisās: Lauris Eizāns, Uvis Pošika, Otto Kapteinis,
Vadims Kapustins, Imants Kravalis, Nikola Tokareva.
populāras un ļoti apmeklētas
no visiem Latvijas novadiem un
pilsētām.
U-16 grupā Artis Duļbinskis
izcīnīja 2.vietu tāllēkšanā (6,03m),
2.vietu 60m (7,75 sek.),3.vietu
lodes grūšanā (4-kg 13.24m).
U-18 grupā Aivis Krastiņš
izcīnīja 2.vietu 60m skriešanā (7,47
sek), bet Viktorija Beļikova - 3.vietu 300m (47,98sek ).
U-20 grupā Dita Kaša izcīnīja
1.vietu lodes grūšanā (4kg- 10,79m)
un 1.vietu tāllēkšanā (4,60m).
Jau otro gadu Latvijas U-14
ziemas čempionāts tiek rīkots kā

finālsacensības, kurās piedalās tikai paši spēcīgākie vieglatlēti, kuri
tiek noteikti piedaloties atlases
sacensībās četrās zonās- Jēkabpilī,
Limbažos, Rīgā, Kuldīgā. Tiesības
startēt Latvijas čempionātā katrā
disciplīnā iegūst katras disciplīnas
1. – 5. vietas ieguvēji zonas sacensībā plus 4 labākie pēc rezultāta
katrā disciplīnā.
16. janvārī Balvu Sporta skolas
vieglatlēti startēja Limbažos un
7 jaunie sportisti iekļuva starp 5
labākajiem.
Uz
finālsacensībām
Rīgā
1.februārī dosies:

zēnu komanda izcīnīja 3.vietu.
Komandas sastāvā startēja Uvis
Pošeika, Lauris Eizāns, Vadims Kapustins, Otto Kapteinis.
Bet
aizvadītajā
nedēļā,
21.janvārī,
Jēkabpilī
notika
Jēkabpils atklātais čempionāts
U-16 grupai, kur ļoti labus
rezultātus, izcīnot divas pirmās
vietas, uzrādīja Artis Duļbinskis,
tāllēkšanā aizlecot 6,03m un 60m
noskrienot 7,67 sek.
Sarmīte Keisele,
Balvu Sporta skolas vieglatlētikas
trenere

Gūst
panākumus
bioloģijas olimpiādē

No 21. – 23. janvārim Rīgā,
LU bioloģijas fakultātē notika 37.
Valsts bioloģijas olimpiāde.
Pirmajā
olimpiādes
dienā skolēni pildīja dažādus
teorētiskus testus un uzdevumus,
kuros uzrādīja savas zināšanas
par dažādu organismu uzbūvi,
dzīvības procesiem, daudzveidību, nozīmi un aizsardzību.
Otrajā dienā skolēni sacentās
laboratorijas darbu izpildē, kopā
veicot četrus darbus, kuri prasīja
ne tikai praktiskās iemaņas, bet
arī dažādas zināšanas un prasmes. Pēdējā dienā audzēkņi

valsts

un skolotāji piedalījās dažādās
meistarklasēs, noslēguma un
apbalvošanas pasākumā.
No Balvu novada uz Valsts
olimpiādi bija uzaicināts Balvu
Valsts ģimnāzijas 9. klases skolnieks Agris Bužs, kurš, sacenšoties ar citiem 57 devīto klašu
skolēniem no dažādām Latvijas skolām, izcīnīja Atzinību.
Lielu ieguldījumu ir sniegusi arī
skolotāja Anna Barbaniška, kura
sagatavoja skolēnu olimpiādei.
Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs lepojas ar Agri Bužu un
skolotāju Annu.
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Nāc un lasi periodiskos izdevumus Balvu Apmācības Latgales reģiona
Centrālās bibliotēkas lasītavās!
jauniešiem

Balvu Centrālajā bibliotēkā
lasītāji atbilstoši savām interesēm
un vajadzībām var izmantot 2
periodisko izdevumu lasītavas:
bērnu - jauniešu un pieaugušo
lasītavas.
Pieaugušo
lasītavā
2015.
gadā ir abonēti 86 periodiskie
izdevumi. Vēl ir 12 izdevumi, kurus bibliotēka saņem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un
dāvinājumi no Balvu un Viļakas
novadu pašvaldībām un prāvesta
Alberta Budžes. Pamatā periodikas klāsts gadu no gada

saglabājas nemainīgs un, tātad,
mūsu lasītājiem zināms, bet visus
pārējos aicinām iegriezties un
iepazīties ar tiem uz vietas lasītavā.
Skaties arī www.balvurcb.lv sadaļā
lasītava pieaugušajiem.
Bērnu un jauniešu lasītavā var
lasīt 32 periodiskos izdevumus
dažādām gaumēm gan izzinošus,
gan izklaidējošus. Jaunums žurnāls
„Avenīte”
paredzēts
mazajām jaunkundzēm: testi,
uzdevumi, mode un citas svarīgas
lietas. Ja gribi uzzināt sīkāk, skaties
www.balvurcb.lv sadaļā bērniem

- jaunie žurnāli vai nāc uzreiz uz
bibliotēku!
Atgādinām, ka lasītavās laikrakstu un žurnālu pēdējos eksemplārus
var skatīt un lasīt uz vietas, bet visus
iepriekšējos numurus – izņemt uz
divām nedēļām lasīšanai mājās.
Lasītavās
pieejami
arī
iepriekšējo gadu numuri, jo
laikrakstus bibliotēkas fondā
uzglabājam trīs gadus, bet
žurnālus – piecus gadus.
Nāc uz bibliotēku, taupi, lasi
un uzzini!

Uzņēmējus aicina pieteikties apmācībām
Latvijas
uzņēmumi
tiek
aicināti piedalīties mazo un mikro
uzņēmumu apmācību projektā,
kur 80% apmācību izmaksu
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Mazo un mikro uzņēmumu
darbinieku
Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.
APA/1.3.1.1.1/12/03/001
„Informācijas Tehnoloģiju apmācības
mazajiem un mikro uzņēmumiem
konkurētspējas un produktivitātes
veicināšanai” apmācības sastāv
no desmit moduļiem. Viens
modulis paredz 16 stundu

klātienes apmācību un 30 dienu
e-apmācības.
Mācības, kas tiek piedāvātas
uzņēmējiem:
•
Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana
(Ms Word + lietvedības pamati);
•
Tabulas, aprēķini un
grafiki (Ms Excel pamati);
•
Datu analīze un pārskatu
sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas (Ms Excel
lietpratējiem);
•
Datorizēta
grāmatvedības uzskaite (Tildes Jumis

mini);
•
Prezentāciju
tehnoloģijas un metodes (Ms PowerPoint);
•
Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un
attīstībai;
•
Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem;
•
E-komercija un interneta mārketings;
•
Projektu vadības pamati;
Informācija
pa
tālruni
26162614, Maruta (Balvu Muiža,
Brīvības 47).

Šogad tiks organizēti pieci reģionāli
semināri lauksaimniekiem, kā realizēt
savu produkciju veikaliem
Turpinot izglītot lauksaimniekus, kā realizēt savu produkciju veikalos, 2015. gada pirmajā
pusē lielākais vietējais veikalu
tīkls Latvijā “top!” sadarbībā ar
Zemkopības ministriju (ZM) un
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centru (LLKC) rīkos
piecus reģionālus seminārus.
Šajos semināros zemniekiem būs
iespēja ne vien iegūt noderīgu
informāciju
par
produkcijas realizēšanu, bet arī LLKC
pārstāvji informēs par prasībām
produkcijas realizācijai tirgū un
nacionālajām pārtikas kvalitātes
shēmām.
Edvīns Bergmanis, veikalu
tīkla “top!” līdzīpašnieks: “Ņemot vērā to, ka iepriekšējā gadā
veiksmīgi tika aizvadītas pirmās
apmācības, kā rezultātā veikalu tīkls “top!” uzsāka sarunas
par iespējamo sadarbību ar
vairāk nekā pieciem produkcijas
ražotājiem, šogad kopā ar LLKC
nolēmām ne vien turpināt, bet arī
paplašināt sadarbību šo semināru
organizēšanā, lai varētu sasniegt
vēl vairāk cilvēku visā Latvijā un
piedāvāt plašāku un kvalitatīvāku
informāciju. Vēlos vēlreiz uzsvērt,
ka ikvienam zemniekam pat ar
nelielu daudzumu saražotās
produkcijas ir iespēja tikt veikalu plauktos. Galvenais jāzin
sadarbības pamatprincipi un tas,
kā sagatavot produkciju tirgošanai
veikalos. Šo visu noderīgo
informāciju un praktiskus padomus sniegsim visiem semināru
apmeklētājiem.”

LLKC pārstāvji zemniekus
semināros informēs arī par
prasībām, kādas nepieciešams
ievērot,
lai
savu
saražoto
produkciju varētu realizēt tirgū.
Tāpat semināra dalībnieki tiks
iepazīstināti ar kārtību, kā notiek bioloģisko un integrēto
saimniecību atzīšana, un noteikta
produkcijas atbilstība zaļajai vai
bordo karotītei.
Pirmais izglītojošais seminārs
lauksaimniekiem šogad paredzēts
jau 30. janvārī Valmierā.
Otrais seminārs paredzēts 13.
februārī Liepājā, bet trešais notiks
27. februārī Rēzeknē.
Nākamais pasākums noritēs
13. martā Bauskā, savukārt noslēdzošais seminārs paredzēts 27.
martā Talsos.
Semināri zemniekiem tiek
organizētas ar mērķi, lai veicinātu
labāku un efektīvāku vietējo
ražotāju un veikalu tīklu sadarbību.
Apmeklējot
šīs
apmācības,
lauksaimnieki ne vien uzzinās
par iespējām, kā realizēt savu
produkciju veikalos, bet arī to, kā
labāk komunicēt ar tirgotājiem,
sagatavot piedāvājumu un pēc
tam arī produkciju tirgošanai veikalos, kā arī to, kādas ir būtiskākās
lietas, kas jāņem vērā, sadarbojoties ar veikaliem.
Šobrīd veikalu tīkla “top!”
partneri sadarbojas ar vairāk nekā
150 reģionālajiem ražotājiem.
Tie ir gan SIA, gan IK un z/s, gan
pavisam mazi ražotāji, kas preci var nodrošināt tikai sezonas
laikā. Vidēji mazo un reģionālo

ražotāju preci veikalu tīkls “top!”
mēnesī iepērk par ½ mij. EUR.
Rudens sezonas laikā tas var sasniegt pat miljonu EUR mēnesī.
Kopumā 2/3 no kopējā “top!” veikalu tīkla apgrozījuma veido tieši
Latvijā ražotās preces. Piena un
gaļas produkti, maize un maizes
izstrādājumi vairak nekā 90% no
apgrozījuma veido tieši Latvijā
ražotā prece.
Ar preču zīmi “top!” Latvijā
šobrīd darbojas 203 pārtikas veikali, no tiem 106 “top!” un 97
“mini top!” veikali, kuri pieder
17 vietējiem uzņēmumiem: SIA
„Firma Madara 89”, AS „LPB”,
AS „Diāna”, SIA „Lars Limited”,
SIA „Gabriēla”, SIA „Dekšņi”, SIA
„Mārksmens”, SIA „Madara 93”,
SIA „AA & Co”, SIA „Krista - A”,
AS „Roga - Agro”, SIA „ESSA”, SIA
„G.A.L.”, SIA „Lekon”, SIA „Ogres
Prestižs”, SIA „Pārtikas veikalu
grupa” un SIA “Oregano”. “top!”
ir nacionālais veikalu tīkls, kurš
dibināts 2000. gadā un pa šiem
gadiem ir ķluvis par vienu no
lielākajiem pārtikas veikalu tīkliem
Latvijā.
Papildu informācija:
Ilona Bukša
Mārketinga vadītāja
Telefons: 29224676
E-pasts: ilona.buksa@toppartika.lv
Guna Šulce
Projektu vadītāja
Telefons: 26358147
E-pasts: guna.sulce@llkc.lv

Tev ir ideja, kuru vēlies īstenot,
bet nezini kā, vai, ja vēlies būt
radošs un radīt inovatīvas idejas
un tās arī attīstīt, tad piedalies Latgales reģiona jauniešu neformālās
izglītības apmācībās „Radošums ir
ledlauzis”, kuras notiks 2 daļās: No
13.-15.02. viesu namā „Rāznas Ezerkrasti” (http://www.raznasezerkrasti.lv/), Rēzeknes novadā un
no 24.-26.04. viesu namā „Rāznas
līcis” (http://www.raznaslicis.lv/),
Rēzeknes novadā.
Ja Tu esi Latgales reģiona jaunietis/jauniete vecumā no 16 līdz
25 gadiem, vēlies attīstīt savas
idejas un radošās prasmes un vari
piedalīties abās apmācību daļās,
piesakies līdz 2015. gada 30.
janvārim (ieskaitot).
Apmācību mērķis ir veicināt
jauniešu radošumu, iedrošināt
tos būt uzņēmīgiem un radīt
jauniešos pārliecību par savām
idejām un spējām tās īstenot.
Apmācību uzdevumi: Dot
iespēju un radīt telpu jauniešiem
būt radošiem un aktīviem; Sniegt
atbalstu un instrumentus savu
ideju izstrādei un īstenošanai;
Veicināt sadarbības veidošanos ar
citiem tā paša reģiona jauniešiem;
Attīstīt ideju īstenošanai nepieciešamās plānošanas, sadarbības
un vadības prasmes.
Apmācības vadīs Elīna Ķem-

pele un Valters Melderis.
Apmācības
notiks
pilnas
3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu
varētu piedalīties apmācību abās
daļās un visas dienas! Piesakoties apmācībām, Tu apstiprini,
ka varēsi piedalīties abās daļās.
Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra ar Latvijas un Šveices
sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas
un apmācību izdevumus. Ceļa
izdevumi uz apmācību norises
vietu gan jāsedz Tev pašam/ai. Pēc apmācībām Tu saņemsi
apliecinājumu par dalību!
Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu http://
ejuz.lv/radosumslatgale līdz 30.
janvārim. Rezultāti tiks paziņoti
visiem personīgi līdz 2015. gada 2.
februārim (ieskaitot)
Jautājumu gadījumā var sazināties pa tālruni: +371 26467137
vai pastu: mudite.kiselova@
gmail.com.
Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra sadarbībā ar biedrību
„Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices
sadarbības programmas „Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos”
ietvaros.

Jaunieti! Ēnu diena tuvojas!

No 19. janvāra līdz 4. februārim
tev jāapmeklē tīmekļa vietne
www.enudiena.lv un jāpiesaka
sava Dalība ēnu dienai.
Ēnu
diena
ir
pasaulē
atpazīstama un atzīta Junior
Achievement karjeras izglītības
programma 1.-12. klašu skolēniem,
kuras laikā skolēni apmeklē
kādu darba vietu un 4 – 6 stundu
garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā
Ēnu diena ir biznesa izglītības
biedrības Junior Achievement –
Young Enterprise Latvija (JA-YE
Latvija) reģistrēta preču zīme.
Ēnu
dienas
mērķis
ir
iepazīstināt skolēnus ar dažādu
profesiju un nozaru prasībām, lai
palīdzētu jauniešiem izvēlēties
profesiju un atbilstoši sagatavotos
darba tirgum.
Šī ir programma, kas
jau

daudzus gadus sekmīgi iekļauj
izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot
savu nākotni jau skolas laikā.
Veidojot sadarbību starp skolu,
sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
Ēnu dienas 2015 Ēnu devēju
vakanču reģistrēšana norisinās
no 12.janvāra līdz 2.februārim.
Ēnotāju pieteikšanās norisinās no
19.janvāra līdz 4.februārim.
Vairāk informācijas: www.
enudiena.lv

Iesaisties Balvu Novada muzeja
rīkotajās aktivitātēs!

Tuvojas Balvu pilsētas Dzimšanas diena un svētku ietvaros muzejs piedāvā ieskatīties
Balvu vēstures lappusēs kultūrizglītojošajā programmā bērniem
un skolēniem „Sapņu un jaunības
pilsēta!” Grupām vēlams iepriekš
pieteikties pa tālr. 64521430.
Kā dāvanu pilsētai svētkos
ir iecere izveidot foto draugu
izstādi par Balviem! Varbūt kāds
no jums ir nofotografējis daudz
interesantu mirkļu, notikumu,
cilvēku, objektu mūsu pilsētas
dzīvē. Gaidīsim jūsu fotogrāfijas
A4 formātā līdz 30.janvārim Balvu
Novada muzejā.
Izstāde būs skatāma muzejā
no 10.februāra.

Sīkāka informācija pa mob.
tālr. 20209427, Dace Teilāne.
Balvu Novada muzejā piecās
ekspozīciju zālēs mūsdienīgi
atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija,
tradicionālā
mūzika,
folklora, paražas, psalmi, Maija
dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības, kā arī
apskatāma izstāde, kas bija veltīta
mūsu 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.
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Atbild vadītājs

Ja ir iespēja, A.Višņakovs labprāt
arī paceļo. Foto uzņemta Maltā
2011.gadā
Balvu novada Lazdulejas pagasta pārvaldes vadītājam Andrim
Višņakovam janvāris ir zīmīgs ne
tikai ar to, ka iesācies jauns gads,
jauns darba cēliens, bet arī ar to,
ka šajā mēnesī viņš atzīmē savu
dzimšanas dienu, kā arī nu jau
2 gadu darba jubileju, jo 2013.
gada 2.janvārī Andris sāka pildīt
pārvaldes vadītāja pienākumus
Lazdulejas pagastā.
Lai nedaudz vairāk iepazītu
pagasta vadītāju, lūdzām viņam
atbildēt uz pāris jautājumiem.
- Ar kādām sajūtām dodaties uz
darbu?
Protams, ka tikai ar pozitīvām.
Ja cilvēks dara darbu, kurš viņam
patīk, kas viņam dot gandarījumu,
tad sajūtas ir labas.
- Kas pa šiem darba gadiem
vairāk iegūlies atmiņā? Kādi notikumi, cilvēki?
Šo gadu laikā atmiņā visvairāk
ir palikuši dažādie pasākumi, kas
notikuši pagastā. Kā pirmo no
ilggadējām tradīcijām var nosaukt
pasākumu ”Satiekas paaudzes”,
kas ir ļoti emocionāls un sirsnīgs
pasākums. Pavasarī ikgadējā kociņu stādīšana, Jāņu ielīgošana u.c.
parākumi. Ir iedibinātas arī jaunas
tradīcijas - ”Ķirbju audzēšanas trakums”. Tiek atzīmēta arī Vīriešu un
Sieviešu diena, kad tiek gatavoti
pārsteigumi attiecīgi sievietēm un
vīriešiem.
Īpaši priecējuši mazo, un
ne tikai mazo, pašdarbnieku
priekšnesumi,
patīk
viņu
uzdrīkstēšanās. Tomēr gribētos,
lai aktīvo cilvēku pagastā būtu
vairāk.
- Kuru jautājumu risināšana
Lazdulejas pagastā ir bijusi
prioritāra?
Vasarā maksimāli, iespēju
robežās mēģinām sakārtot pagasta ceļus un labiekārtot apkārtni.
Ikdienā tiek risināti sadzīviska
rakstura jautājumi, ar kādiem
pārvaldē griežas iedzīvotāji.
Ar novada domes atbalstu
ir paveikti divi lieli darbi - veikts

kapitālais remonts pagasta telpās
un uzbūvēta estrāde. Šogad, protams, ir jaunas ieceres un plāni.
Esmu pārliecināts, ka tās tiks arī
realizētas.
- Vai esat stingrs vadītājs?
Domāju, ka nē. Vienmēr
cenšos visus jautājumus risināt
mierīgā, sarunu ceļā. Visādā
ziņā esmu ļoti mierīgs cilvēks,
kuru no pacietības izvest ir diezgan sarežģīti. Ja kāds arī mēģina
to izdarīt, tad parasti saku nepārbaudi manu pacietību!
- Kādi ir galvenie jūsu darbības
principi?
Viss, kas notiek, notiek uz
labu.
- Strādājot pašvaldībā, bieži
vien nākas saņemt negācijas. Vai to
izjūtat un kā ar to tiekat galā?
Tā jau nav, ka katru dienu ir
kaut kas slikts. Protams, ka bez
tā neiztiek. Visnepatīkamākais ir
tas, ka centies cilvēkam palīdzēt,
atrisināt viņa problēmu, bet
beigās paliec vainīgs, ja kaut kas
nav viņam pa prātam.
- Kur ir jūsu dzimtā puse, kādas
ir spilgtākās atmiņas par bērnību,
vecākiem, mājām?
Dzimis esmu Balvos un visu
laiku šeit arī dzīvoju. Esmu savas zemes patriots. Bērnībā nebiju nekāds ”paipuisītis”, bija
dažādi nedarbi, gan lielāki, gan
mazāki. Paldies vecākiem, ka viņi
iemācījuši man spēju izprast citu
cilvēku viedokli, ieklausīties viņos.
- Kāda ir jūsu izglītība? Kas iespaidoja nākotnes profesijas izvēli?
Pēc profesijas esmu inženieris - mehāniķis. Esmu pabeidzis
pašreizējo
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
mehanizācijas fakultāti. Grūti pat
atcerēties, kas iespaidoja profesijas izvēli, iespējams, ka tā bija interese par tehniku un tehniskām
lietām. Spilgtākās atmiņas no
studiju laika ir darbs studentu celtniecības brigādēs, kad
strādājām bijušajos Alūksnes, Talsu, Valmieras rajonos un arī tālajā
Kazahstānā.
- Jūsu pirmā darbavieta, pieredze?
Pirmā darbavieta bija p/s
”Balvi”, kur strādāju par inženierimehāniķi, pēc tam - Dienesta
pārvalde, SIA „Balvu autotransports”. Lielākais izaicinājums bija
darbs autotransportā, jo iepriekš
nebija pieredzes vadīt tik lielu
uzņēmumu, kāds tajos gados tas
bija. Sākums bija ļoti grūts, bet
tomēr tiku galā.
Deviņdesmitajos gados, kad
toreizējā Balvu vidusskolā tika
izveidota autoapmācības grupa, sāku strādāt par satiksmes
noteikumu pasniedzēju. Varu
droši teikt, ka esmu „stāvējis” pie
autoapmācības
atjaunošanas
Balvos. Par pasniedzēju esmu

Izsludina izsoles
strādājis arī uzņēmumos ”Delta
9V” un ”Barons R”. Baronā strādāju
arī pašreiz. Skola ir vieta, kur es
relaksējos, atslēdzos no pamatdarba problēmām un gūstu daudz
pozitīvu emociju.
- Kas jūs iepriecina un ar ko
lepojaties?
Esmu iemācījies priecāties
par citu cilvēku veiksmi, pat man
pilnīgi svešu cilvēku veiksmi.
Lepojos ar to, ka man ir ļoti daudz
draugu.
- Vai ir kas tāds, kas jūs pēdējā
laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami
vai nepatīkami?
Esmu nonācis pie atziņas,
ka laikam mani nekas nevar
patiesi pārsteigt. Ikdienā sīku
pārsteigumu pietiek.
- Kur un kā vislabāk atpūšaties
pēc darba un smeļaties enerģiju?
Pēc garas darbadienas vislabāk, protams, ir mājās, tur arī
atpūšos. Bet pozitīvās emocijas,
kā minēju, nāk arī no autoskolas.
- Kas ir trīs galvenās lietas,
kas vēcākiem ir jāiemāca saviem
bērniem?
Cieņa pret vecākiem, darba tikums un Dzimtenes mīlestība.
- Ja būtu iespēja atgriezties
pagātnē, vai jūs to darītu un mainītu
kādu dzīves notikumu?
Es vados pēc principa: kaut ko
darīt un mainīt mēs varam šodien,
jo vakardiena ir pagātne, rītdiena
ir nākotne. Nav jēgas domāt, kas
būtu, ja būtu.
- Kas ir sliktāk: piedzīvot neveiksmi vai tā arī nepamēģināt?
Protams, ka labāk ir izdarīt,
varbūt kļūdīties, nekā nedarīt, jo
nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara.
- Ja būtu iespēja uzdāvināt vienalga ko un vienalga par kādu summu, ko un kam jūs dāvinātu?
Ir viena lieta, ko es gribētu
uzdāvināt visiem man ļoti tuviem cilvēkiem, diemžēl to nevar
nopirkt ne par kādu naudu. Jūs
noteikti mani sapratāt.
- Ar kādu ievērojamu personu
labprāt tiktos, ko vēlētos uzzināt?
Iespējams, ka tas varētu būt
Aivars Lembergs. Gribētos zināt
viņa neizsīkstošās enerģijas avotu.
- Vai Jauno gadu esat iesācis ar
jaunu apņemšanos?
Viena apņemšanās ir, bet, lai tā
piepildītos, par to nedrīkst runāt.
- Jūsu vēlējums sev un citiem!
Būsim saprotoši viens pret
otru, būsim iecietīgi. Atcerēsimies,
ka miers baro, nemiers posta!
Ja arī Jūs gribat saņemt kādas atbildes no kāda pašvaldības iestādes
vadītāja, sūtiet sev interesējošos
jautājumus un personu, kam tie
adresēti, uz epastu zinas@balvi.
lv, un, iespējams, nākošajā ziņu
izdevumā Jūs tās saņemsiet.

Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana

Balvu novada pašvaldība
turpina projekta „Balvu novada
Bērzpils ciema ūdenssaimniecības
sakārtošana”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/084 īstenošanu.
Būvdarbus
veic
SIA
“BŪVE
WOOD
LINE”
no
Cēsīm, būvuzraudzību - SIA
“Sistēmeksperts” no Gulbenes
novada, autoruzraudzību - SIA
“Projektēšanas Birojs Austrumi”.

Ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi tiks pabeigti 2015.gada
pirmajā pusgadā. Objektā līdz
pavasarim ir izsludināts būvdarbu
tehnoloģiskais pārtraukums.
Balvu novada pašvaldības
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vārdā izsaku pateicību Bērzpils
ciema iedzīvotājiem par sapratni
būvdarbu veikšanas laikā.
Irēna Začeva,
Projekta vadītāja

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:
Vieglo automašīnu Toyota Carina, valsts numurs DM 9572,
reģistrācijas apliecības Nr.AE0682846, izlaiduma gads 1994. Izsoles
sākumcena – EUR 1000.00 (viens tūkstotis 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.
Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”. Šajā pat laikā interesanti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 19.februāra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 19.februāra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR
100.00 (viens simts 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, 2015.gada
20.februārī plkst. 14.30.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:
Vieglo automašīnu VW Caravella, valsts numurs EP 411, reģistrācijas
apliecības Nr.AC0987224, izlaiduma gads 1992. Izsoles sākumcena –
EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci 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.
Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”. Šajā pat laikā interesanti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 19.februāra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 19.februāra plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 150.00 (viens simts piecdesmit 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, 2015.gada
20.februārī plkst. 14.00.

Iespēja atbrīvoties no nolietotas
elektrotehnikas
Nolietotu, neizjauktu elektrotehniku privātpersonas bez
maksas var nodot ZAAO EKO
laukumā Balvos, Ezera ielā 3.
Turklāt ZAAO bez maksas savāc
nolietotu, neizjauktu sadzīves
elektrotehniku arī pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma
no privātpersonām, iepriekš
saskaņotā laikā izbraucot uz
mājām.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt pa tālruni 642
81250 vai mob.tālr. 26132288, kā
arī sūtot e-pastu ar pieteikumu uz
zaao@zaao.lv.

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadam

Pašvaldības
ir
uzsākušas
aprēķināt nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN) 2015. gadam. Par
nekustamā īpašuma nodokļa
apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldības paziņo nodokļa
maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada
15.februārim, nosūtot maksāšanas
paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās
adreses.
Lai iegūtu aktuālo informāciju
par nekustamā īpašuma nodokli,
nodokļa maksātāji var izmantot
portālu www.epakalpojumi.lv.
Lai nekrātu papīru kaudzes
un nepiesārņotu vidi, aicinām
juridiskās un fiziskās personas
– NĪN nodokļa maksātājus – pieteikties maksāšanas paziņojumu
saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās
elektroniskai dokumentu saņemšanai - portālā www.epakalpo-

jumi.lv.
Vēlamies atgādināt, ka NĪN
maksātājam – juridiskai personai –
mēneša laikā no NĪN maksāšanas
pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar NĪN administratoru ir jāpaziņo pašvaldībai sava
elektroniskā pasta adrese.
Informējam, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
tiek nodrošināta iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu par
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā
vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni
(SMS).
Pieteikties
pakalpojumam
iespējams portālā www.epakalpojumi.lv. Atgādinājuma vēstule
uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta
septiņas dienas pirms maksāšanas
termiņa, bet SMS veidā –
maksāšanas termiņa samaksas
dienā.

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

Izgatavo savus mūzikas instrumentus
Aizraujošās nodarbībās Tilžas
PII bērniem bija iespēja uzzināt,
cik daudzveidīgi ir mūzikas instrumenti.
Izglītības iestādes audzēkņi
pašu rokām gatavoja mūzikas instrumentus no visdažādākajiem
dabas materiāliem un otrreizējām
izejvielām – plastmasas pudelēm,
kafijas trauciņiem, kinder oliņām,
pelēkajiem zirņiem, pupām,
saulespuķu sēkliņām, kviešiem,
kuri nodarbības beigās arī tika
likti lietā, kad izveidotais ”Ežuku
orķestris” ar diriģentu - skolotāju
Ievu Kūkoju muzicēja ar saviem
interesantajiem un ritmiskajiem
instrumentiem.
Mūzika
ietekmē
bērna
attīstību: veicina domāšanu,
saskarsmi un sadarbību, trenē
atmiņu,
uztveri,
uzmanību,
koncentrēšanās spējas, iztēli.

Balvu pilsētā
1.februārī plkst. 17.00 starptautiskais projekts - mūzikls “Čigānu
barons”. Biļešu cenas - EUR 12; 10;
9; 8. Biļešu iepriekšpārdošana.
6.februārī biedrība „Razdoļje”
organizē „ Masļeņicu” pie Balvu
pamataskolas.
7.februārī plkst. 18.00 konkurss
“Mis un Misters Balvi”. Biļešu
iepriekšpārdošana.
14.februārī plkst. 16.00 tautas
mākslas kolektīvu koncerts “Bez
mīlestības nedzīvojiet!”.
14.februārī plkst.9.00 Lauku
labumu tirdziņš Balvos, T/C
„Planēta” telpās.
17.februārī plkst.10.00 Balvu
Bērnu un jauniešu centra rīkotais
pasākums „Vizi, vizi Metenīti”
Balvu pilsētas parkā. Kopīgas
aktivitātes, konkursa „Sniega
brīnums” noslēgums, silta tēja.
20.februārī pasākums novada
bērniem un jauniešiem ,,Mūsu
talanti” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
21.februārī Balvu Kultūras un
atpūtas centra kora „ Ezerkrasts”
10 gadu jubilejas pasākums Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
28.februārī deju kopas „Rika”
10 gadu jubilejas pasākums Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
Bērzpils pagasts
Līdz 16.februārim Bērzpils
Saietu namā skatāma fotoizstāde
„Iepazīsim Latviju- Balttour2014”.
Fotogrāfi amatieri aicināti
iesūtīt savas fotogrāfijas par tēmu
-”Bērzpils cilvēki un notikumi
fotogrāfijās”, lai kopīgi veidotu
izstādi „Bērzpilieši portretos un
notikumos”.
4.februārī Svečturu apgleznošanas meistardarbnīca. Iepriekšēja pieteikšanās pie A.Krivišas.
Bērzkalnes pagasts
2.februārī plkst. 18.00 Sveču
diena-mācīsimies izgatavot vaska
sveces Rubeņu saieta namā.
13.februārī plkst.19.00 Valentīndienas pasākums - diskoballīte
Rubeņu saieta namā.
15.februārī plkst.12.00 Meteņdienas izklaides Bērzkalnes Sporta
un atpūtas laukumā.

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

22.februārī plkst.12.00 „Masļeņica” Rubeņos pie Saieta nama.
Briežuciema pagasts
Līdz februāra beigām Mazajā
zālē apskatāma Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas
fotoizstāde “Dzīves steigā nepamanām...”.
6.februārī plkst. 20.00 gada
ieskaņas koncerts Sveču mēneša
noskaņās ar dziesmām, dejām un
teātra spēlēšanu. Ieeja brīva. Plkst.
22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu.
Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 EUR 2, vēlāk - Eur 2,50.
Krišjāņu pagasts
13.februārī plkst.10.00 Valentīndienas tirdziņš Krišjāņu Tautas
namā, piedalās pagasta amatnieki.
21.februārī plkst.19.00 Fotogrāfiju izstādes „Ziema” atklāšana
Krišjāņu Tautas namā.
Lazdulejas pagasts
13.februārī plkst.11.00 Meteņi
(Meteņu izdarības) Lazdulejas pagasta Saieta namā.
Līdz 17.februārim plkst.17.00
iedzīvotāji
aicināti
iesniegt
fotogrāfijas izstādei “Ziema mūsu
pagastā”.
Vīksnas pagasts
Vīksnas Tautas namā februārī skatāma Daces Teilānes fotoizstāde „Vēsturiskā pilsēta Balvi”.
Izstādes
Balvu Centrālajā Bibliotēkā
skatāmas Gleznu studijas „Olīves”
dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas “Baltā ziema” un Balvu Mākslas
skolas kolektīva darbu izstāde.
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.

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.
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