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VID amatpersonas tiekas ar pašvaldību vadītājiem
un uzņēmējiem

Balvu novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis uzsvēra, ka valstij būtu jāmaina uzņēmējdarbības politika Latgales reģionā, jo nevienlīdzīgā valsts
attīstība pierāda, ka līdzšinējā nodokļu politika nav veiksmīga.
Lai veicinātu abpusēju dialogu ar vietējo pašvaldību
amatpersonām un uzņēmumu
pārstāvjiem Latvijas reģionos
par aktuālo situāciju nodokļu
administrēšanas un tās pilnveidošanas jomā, 23.februārī Valsts
ieņēmuma dienesta (VID) ģenerāldirektores vietniece nodokļu
jomā Arta Segliņa un citas VID
vadošas amatpersonas ieradās
darba vizītē Balvos.
Balvu apmeklējuma laikā
VID speciālisti tikās ar četru novadu
pašvaldību
vadītājiem
- Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski, Viļakas novada Domes
priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu, Rugāju novada Domes
priekšsēdētāju Sandru Kapteini
un Baltinavas novada Domes
priekšsēdētāju
Lidiju
Siliņu,
pašvaldību
speciālistiem
un
minēto novadu uzņēmējiem.
Uzrunājot klātesošos, Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis izteica pateicību
par iespēju veidot diskusiju, domu
apmaiņu ar VID speciālistiem,
jo gan pašvaldībā, gan valstī
nodokļu maksājumi ir svarīgi to
funkcionēšanai. Bez nodokļiem
neviena
valsts
nevarētu
pastāvēt.”Mūsu novadam ir izveidojusies ļoti laba sadarbība
ar valsts iestādēm, tai skaitā arī
VID Balvu filiāles speciālistiem,
vadītāju Janīnu Pužuli. Regulāri
notiek sanāksmes, problēmu un
jaunākās informācijas apmaiņa.
Arī uzņēmēju acīs VID no
represīvas iestādes ir kļuvusi
par pretimnākošu un draudzīgu
institūciju,” uzsvēra A.Kazinovskis.
Tikšanās
laikā
A.Segliņa
informēja par VID skatījumu uz
sadarbības veicināšanu ar novadu
uzņēmējiem, sniedza ieskatu VID
2014.gada galvenajos darbības
rezultātos un informēja par šī gada
nozīmīgākajiem
uzdevumiem
un izaicinājumiem VID sniegto
pakalpojumu paplašināšanas un
kvalitātes uzlabošanai.
VID speciālisti informēja, ka

kopš 2010.gada VID administrētie
kopbudžeta ieņēmumi no Balvu,
Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadu nodokļu maksātājiem
ir auguši. Ja 2010.gadā tie bija
8,42 milj. EUR, tad 2014.gadā tie
ir 12,96 milj. EUR, no tiem 9,17
milj. EUR ir tieši Balvu novada
nodokļu maksātāji, kuru skaits
Balvu novadā ir 2455. Vislielākās
nodokļu iemaksas sastāda valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, iedzīvotāja ienākuma
nodoklis un pievienotās vērtības
nodoklis.
Iestādes speciālisti pastāstīja,
ka 2014.gadā galvenās aktivitātes
nodokļu administrēšanā tika veiktas zobārstniecības, automobiļu
apkopes un remonta un sabiedriskās ēdināšanas nozarēs. Balvu,
Viļakas, Baltinavas un Rugāju
novados 2014.gadā veiktas 26
tematiskās pārbaudes, kas ir 0,5%
no valstī veiktajām tematiskajām
pārbaudēm. No tām 18 gadījumos
par konstatētajiem pārkāpumiem
piemērots naudas sods EUR 6,8
tūkst. apmērā.
Tāpat VID amatpersonas
sniedza informāciju par nodokļu
maksājumu parādnieku skaitu uz
2015.gada 1.janvāri, kas minētajos
novados ir 951 un sastāda 3
431,78 EUR lielu parādu. Bet
kopējais parādnieku skaits Latvijā
reģistrētajiem uzņēmumiem ir 118
843, parāda summa 1 402 466,49.
2015.gadā Valsts ieņēmumu
dienests plāno pilnveidot nodokļu
iekasēšanu,
sniedzot
priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, nodrošinot publiski pieejamu VID reģistrēto kvīšu
vienoto datu bāzi, nodrošinot
nodokļu iekasēšanas publiskumu
un veicot citus pasākumus. Tāpat
plānots pilnveidot arī EDS sistēmu
un realizēt sociāli informatīvo
kampaņu „Dots devējam atdodas”.
Tikšanās laikā VID speciālisti
sniedza atbildes uz uzņēmēju un
pašvaldību vadītāju jautājumiem
un priekšlikumiem.
Uzņēmēji un pašvaldību vadī-

tāji interesējās par zvērināto revidentu darbu, nodokļu auditiem,
izteica viedokli par iepirkumu
likuma nepilnībām, kas neļauj
izvēlēties vietējos uzņēmējus,
tika sniegti ierosinājumi Latgales reģionā piemērot nodokļu
atlaides, uzlabot ceļa stāvokli
virzienā uz „Vientuļu” robežpunktu
un sniegti citi priekšlikumi. Tika
ņemts vērā arī priekšlikums par
VID darbinieku izbraukumiem

deklarāciju aizpildīšanas laikā, ja
iedzīvotāji izteiks šādu vēlmi, kā
arī skaidrots, kā rīkoties, ja vienā
adresē tiek sareģistrēti vairāki
uzņēmumi – par to ir jāziņo Valsts
ieņēmumu dienestam.
Darba vizītes ietvaros A.Segliņa
ar kolēģiem arī apmeklēja VID
Balvu klientu apkalpošanas centru
un tikās ar tajā strādājošiem darbiniekiem.
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Palīdzi mazulim
piecelties kājās!
Balvu
novada
Bāriņtiesa
sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu iesaistījusies Ziedot.lv labdarības programmā
„Palīdzēsim trūcīgiem mazuļiem!”
līdz 2 gadu vecumam.
20.februārī tika parakstīts
līgums un pirmo palīdzību
tuvākajiem 3 mēnešiem – piena
maisījumu Tutelli un autiņbiksītes,
maznodrošinātās
un
krīzes
situācijā nonākušās ģimenes
varēs saņemt no 2.marta. Pirmo
sūtījumu saņems 25 ģimenes Balvu novadā un 14 ģimenes Rugāju
novadā.
Projekta mērķis ir sniegt
palīdzību trūcīgām ģimenēm ar
mazuļiem līdz 2 gadu vecumam,
sniedzot atbalstu piena maisījumu
un autiņbiksīšu nodrošināšanai.
Projekta mērķauditorija ir trūcīgas,
maznodrošinātas
vai
krīzes
situācijā nonākušas ģimenes,
kurām trūkst līdzekļu piena
maisījumu un autiņbiksīšu iegādei
bērniem līdz 2 gadu vecumam.
Palīdzību varēs saņemt līdz
2015.gada 31.decembrim, aizpildot iesniegumu un pievienojot
izziņu par trūcīgās ģimenes statusu Balvu novada Bāriņtiesā,
Raiņa ielā 52, Balvos, vai pagastu
pārvaldēs pie bāriņtiesas darbinieka.
Rudīte Krūmiņa
Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja

Konference graudu
rapšu audzētājiem

VID ģenerāldirektores vietniece nodokļu jomā A.Segliņa, VID Balvu
nodaļas vadītāja J.Pužule un VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
I. Buškevica uz daudziem uzņēmēju jautājumiem un ierosinājumiem
nespēja sniegt atbildes, jo lielākoties tie bija saistīti ar kopējo valsts
politiku, bet apņēmās priekšlikumus un idejas nodot tālāk attiecīgajām
ministrijām un valsts iestādēm.

Notiks finanšu grūtībās nonākušo
fizisko un juridisko personu
bezmaksas konsultācijas
10.martā no plkst.11.00-13.00
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
iela 1a, Balvi, 3.stāva sēžu zālē
konsultācijas sniegs sertificēts
maksātnespējas procesa administrators Oskars Leons un Latvijas
galvotāju asociācijas jurists Edgars
Traumanis.
Juridiskās konsultācijas tiem,
kam radies pienākums izpildīt
saistības, ir uzsākta tiesvedība un
parādu piedziņa u.c.
• Neizpildīto parādsaistību
problēmu risināšana ārpus tiesas;
• Neizpildīto parādsaistību

problēmu risināšana tiesā;
• Neizpildīto parādsaistību
problēmu risināšana ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, bankām,
u.c. kreditoriem;
Juridiskās konsultācijas tiem,
kas uzsākuši vai plāno uzsākt
maksātnespējas procesu.
• Fiziskās personas maksātnespējas procesa konsultācijas;
• Juridiskās personas maksātnespējas procesa konsultācijas
Papildus informācija pa tālruni
26446440.

un

SIA „Latgales Lauksaimniecības
zinātnes centrs” sadarbībā ar
Rēzeknes novada pašvaldību
6.martā plkst. 10.30 rīko Austrumlatvijas reģiona graudu un rapšu
audzētāju konferenci Rēzeknes
novada pašvaldības konferenču
zālē, Atbrīvošanas alejā 95a
Rēzeknē.
Konferences
tiks
sniegta
jaunākā informācija par graudaugu šķirnēm, mēslojumu veidiem,
augu aizsardzības līdzekļiem,
jaunāko tehniku un 2014.gada
izmēģinājumu rezultātiem.

Apmācības mājražotājiem
No 20.-22. martam Balvu
novada pašvaldības aģentūra
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
organizē apmācības mājražotājiem
– „Jauna konkurētspējīga nišas
produkta
izstrāde
pārtikas
mājražotājiem”.
Iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu gunta.bozoka@balvi.lv vai zvanot pa tālruni 26461435
līdz 10. martam. Sīkāka informācija
www.balvi.lv.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Aizvadītajā piektdienā notika Balvu novada Domes ārkārtas sēde,
kur tika izskatīti jautājumi par jaunas struktūrvienības izveidi, apvienojot „Ziemeļlatgales biznesa centru” un „Tūrisma informācijas centru” un rezultātā tika izveidots „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs”. Iestāžu reorganizācija veikta ar mērķi pastiprināt šo abu
institūciju darbību novadā, lai veiksmīgāk piesaistītu ES struktūrfondu
līdzekļus, piesaistītu uzņēmējus un realizētu projektus, veicinātu jaunu
uzņēmumu un darbavietu rašanos, paplašinātu jau esošos uzņēmumus.
Īsāk sakot, reorganizācijas mērķis ir uzlabot Biznesa centra aktivitātes,
vairāk palīdzēt uzņēmējiem nostiprināties un sekmēt izaugsmi. Sakarā
ar reorganizāciju ir pieņemti arī papildus lēmumi par grozījumiem
iestāžu nolikumos.
Nozīmīgs pasākums 18.februārī notika Daugavpilī, kur tika rīkota
albuma „Terra Mariana” faksimila un zinātnisko komentāru izdevuma
prezentācija. Uz šo pasākumu saņēmu personīgu ielūgumu no Latgales Pētniecības institūta vadītāja Henriha Soma. Albuma prezentācijā
piedalījās daudzas prominentas personas – gan Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas
direktors Andris Vilks, gan Daugavpils Universitātes rektors akadēmiķis
Arvīds Barševskis, gan arī daudzi citi profesori un zinātnieki. Kopumā
pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku.
Šīs unikālās vēstures liecības „Terra Mariana” pieejamības Latvijā
ierosinātāji ir Latgales Pētniecības institūta zinātnieki, precīzāk, 2 darbinieki – Genovefa Barkovska un Henrihs Soms, kuri ir panākuši to, ka
vērtīgais izdevums beidzot ir nonācis Latvijā.
Albums „Terra Mariana” atspoguļo Latvijas un Igaunijas - toreizējās
kopīgās valstiskās teritorijas (Livonijas, jeb „Marijas zemes”), kristietības
izplatību un vēsturi no 12.gs. līdz 19.gs. beigām, ietverot sevī gan
baznīcas, gan pilis un muižas, gan grāfus un dzimtas, gan pārvaldījumus
un teritoriālo iedalījumu. Šie notikumi atspoguļoti daudzās vietējo
mākslinieku gleznās un apkopoti grāmatā, kura 1888.gadā tika dāvināta
Romas pāvestam Leo XIII. Romas pāvests Jānis Pāvils II deva akceptu, lai
šī dāvinājuma viens no 10 faksimiliem nonāktu atpakaļ Latvijā, Latgales
Pētniecības institūtā.
Zinātnieku grupa, aptuveni 40 cilvēku sastāvā no dažādām
institūcijām, vairākus gadus strādāja pie tā, lai taptu šīs grāmatas kopija
ar paskaidrojuma tekstiem latviešu, igauņu, vācu, angļu un poļu valodās.
Albumā atspoguļotais skar visu Latviju, Latgali, arī mūsu pusi.
Tajā atrodama informācija par Viļakas, Balvu, Bēržu baznīcām,
muižniekiem un dzimtām. Grāmatā ir gan gleznu, gan ģerboņu attēli.
Šis atspoguļojums ir ļoti interesants, vēstures interesentiem būtu svarīgi
un noderīgi to izpētīt. Albums „Terra Mariana” ir pieejams arī Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
Pēc vērienīgā darba prezentācijas var secināt, ka, gan Latvijas, gan
Latgales, arī mūsu novada teritorijas, attīstības vietas un centri kopš
seniem laikiem jau ir bijuši vienotā Rietumvalstu un katoliskās Rietumu
pasaules sistēmā. Tas parāda mūsu vēsturisko piederību.

12.februāra
Domes sēde
12.februārī notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
tika skatīti kopumā 43 jautājumi.
Sēdē piedalījās 13 deputāti - Andris Kazinovskis, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Pēteris
Kalniņš, Valdis Zeltkalns, Vilnis
Dzenis, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Ināra Ņikuļina, Juris
Boldāns, Dmitrijs Usins, Arvīds
Raciborskis, Aivars Kindzuls.
Par saistošajiem noteikumiem
Deputāti pieņēma saistošo
noteikumu Nr.6/2015 „Par papildus palīdzību Balvu novadā”
projektu, kurā noteikti papildus
palīdzības veidi un to piešķiršanas
kārtība.
Saistošie
noteikumi
stāsies spēkā nākošajā dienā
pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
Tika pieņemts saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2009.
gada 10.septembra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Nodeva par

būvatļaujas saņemšanu”” projekts, kurš stāsies spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
Balvu novada pašvaldības
2015.gada 22.janvāra saistošo
noteikumu
Nr.2/2015
„Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā” projektā tika veikti
precizējumi.
Par nolikumu
Tika apstiprināts Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes nolikums,
līdz ar to spēkā nav Balvu novada Domes 2009.gada 16.jūlija
lēmums „Par Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes nolikuma
apstiprināšanu”.
Saistībā ar jauno Būvniecības
likumu, tika veikti grozījumi Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes
nolikumā.
Par nekustamo īpašumu
Atsavināšanai tika nodoti
nekustamie īpašumi – divistabu
dzīvoklis Nr.49 Raiņa ielā 39, Balvos, vienistabas dzīvoklis Nr.38
Pilsoņu ielā 23, Balvos, vienistabas dzīvokli Nr.75 Pilsoņu ielā

23, Balvos, vienistabas dzīvokli
Nr.20 Pilsoņu ielā 23, Balvos.
Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļa
veiks nepieciešamās darbības,
lai ierakstītu minētos dzīvokļus
zemesgrāmatā. Tiks pasūtīta tirgus
vērtības noteikšana un izstrādāti
izsoles noteikumi.
Atsavināšanai nodots arī zemes
īpašums „Augstābirzs”, Kubulu
pagasts, Balvu novads, kas sastāv
no vienas zemes vienības. Tiks
veiktas nepieciešamās darbības
zemesgabala
reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības vārda, pasūtīta tirgus
vērtības noteikšanas lieta.
Atklātā mutiskā izsolē atsavināšanai nodots nekustamais
īpašums
„Lapas”,
Vectilžas
pagastā, kas sastāv no zemes
gabala – starpgabala. Tika
apstiprināta nekustamā īpašuma
sākumcena un izsoles noteikumi.
Tiks organizēta izsole.
Atklātā izsolē tiks atsavināta
kustamā
manta
cirsmas
nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, izcērtamās
koksnes apjoms 4449.66 m3. Tika
apstiprināta cirsmu nosacītā cena
EUR 79 900.00 un apstiprināti izsoles noteikumi. Tiks organizēta
izsole.
Deputāti lēma slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar SIA
„Liepas Z” par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības daļas iznomāšanu tehnikas novietošanai.
Tika apstiprināts pašvaldības
attīstības plānošanas dokumenta
„Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam” aktualizētas
Investīciju programmas 2014.2017.gadam kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām.
Deputāti
lēma
iznomāt
mutiskā izsolē nedzīvojamās telpas Brīvības ielā 46, Balvos, kā
vienu objektu ar kopējo platību
170,3 m2, kurš sastāv no 6 telpām.
Nosacītā nomas maksa noteikta
EUR 0,83 m2 mēnesī bez PVN.
Tika apstiprināts nomas līguma
projekts un izsoles noteikumi.
Sēdes laikā tika nolemts slēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar privātpersonu par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības daļas Daugavpils
ielā 72, Balvos, iznomāšanu ēkas
uzturēšanai, nosakot zemes nomas maksu EUR 10,24 gadā.
Šāda veida zemes nomas līgums noslēgts arī ar citu
privātpersonu par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā
72, Balvos, iznomāšanu ēkas
uzturēšanai.
Tika lemts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” par telpām – garāžām
Liepu ielā 1B, Balvos, ar kopējo
platību 272.20 m2 līdz 2019.gada
31.decembrim.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
Balvu pagasta nekustamā īpašuma
„Pīlādžogas”
zemes
vienību
2,3 ha platībā, izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Kalmes”, zemes vienībai nosakot
zemes lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecība.
Paliekošajam zemes īpašumam
„Pīlādžogas” - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Par funkciju deleģēšanu un
amatu savienošanu

Tika nolemts deleģēt Balvu
Valsts ģimnāzijas direktora vietnieci Līgu Andersoni iestādes vārdā
parakstīt personāla mobilitātes
līgumu ar Balvu Valsts ģimnāzijas
direktori Inesi Paideri, kā ar
profesionālās pilnveides kursu
dalībnieci programmas Erasmus+
finansētajā projektā „Inovāciju
pilnveide – Eiropas nākotnes
globālajam izglītības tīklam”.
Deputāti pieņēma lēmumu
par amatu savienošanas atļauju
Rutai Cibulei.
Par paraksta tiesībām
Deputāti noteica, ka paraksta tiesības bez Balvu novada
Domes priekšsēdētāja Andra
Kazinovska, vēl ir Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietniekam
Normundam Dimitrijevam, Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietniekam Jurim Boldānam,
Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai un Balvu
novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājai Imantai
Serdānei.
Par rūpniecisko zveju
Domes sēdē tika apstiprināti
rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Pērkonu ezerā
slēgtas izsoles noteikumi.
Par dalību projektu konkursā
Deputāti lēma piedalīties
Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot
neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem popularizējot
līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu”
ar projektu “Katram amatam savs
pamats”. Projekta apstiprināšanas
gadījumā pašvaldība nodrošinās
priekšfinansējumu EUR 800,00
apmērā.
Par aizņēmumu
Deputāti pieņēma lēmumu
lūgt
Pašvaldību
aizņēmuma
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
145 325,54 uz 15 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi ERAF finansētā projekta
„Balvu novada Bērzpils ciema
ūdenssaimniecības sakārtošana”
realizēšanai.
Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei tiks lūgta atļauja 2015.
gadā Balvu novada pašvaldībai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
34 969,00 uz 5 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi autobusa iegādei Balvu
novada pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Par finansējuma piešķiršanu
Tika nolemts atbalstīt Latvijas
Dabas fonda sagatavoto projektu
„Dabas aizsardzības plāna izstrāde
dabas liegumam „Lubāna mitrājs””,
iesniegšanai
valsts
budžeta
programmas
Latvijas
Vides
aizsardzības fonda izsludinātajā
projektu konkursa „Dabas un
bioloģiskās
daudzveidības
aizsardzība
un
saglabāšana”
aktivitātē „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju aizsardzības un
apsaimniekošanas
pasākumu
plānošana dabas daudzveidības
saglabāšanai” īstenošanai. Projektam tiks piešķirts pašvaldības
līdzfinansējums 2015. un 2016.
gadā 2000,00 eiro apmērā.
Tika nolemts piešķirt finansējumu 4000,00 eiro apmērā
Balvu Kultūras un atpūtas centram Balvu Tautas teātra izrādes
iestudēšanai un rekvizītu iegādei.

Par maksas pakalpojumiem
Tika izdarīti grozījumi Balvu novada Domes 2013.gada
12.decembrī lēmumā „Par Balvu
centrālās bibliotēkas maksas
pakalpojumu cenrādi”, papildinot apstiprināto Balvu Centrālās
bibliotēkas maksas pakalpojumu
cenrādi ar jauniem papildus pakalpojumiem un to maksu.
Tika apstiprināts arī Balvu novada pašvaldības Būvvaldes sniegto pakalpojumu cenrādis, Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas maksas un Balvu Novada muzeja maksas pakalpojumu cenrādis.
Par precizētās izdevumu
tāmes apstiprināšanu
Tika nolemts apstiprināt Balvu novada pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā.
Par nekustamā īpašuma nodokli
Pamatojoties uz Uzņēmumu
reģistra reģistriem un Komerclikumu, tika nolemts dzēst nekustamā
īpašuma nodokļa parādu SIA
„POAL”, EUR 298,88 apmērā.
Tika lemts piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu no 8
personām par kopējo summu
808,49 EUR.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu un papildatvaļinājumu no 2015.gada 2.marta
līdz 2015.gada 14.aprīlim un
atvaļinājuma pabalstu.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi

20.februāra
Domes sēde
20.februārī Balvu novada
Domes priekšsēdētājs sasauca
Balvu novada Domes ārkārtas
sēdi, kurā tika skatīti 4 jautājumi.
Sēdē piedalījās 9 deputāti –
A.Kazinovskis, A. Kindzuls, N.
Dimitrijevs, I. Baranovs, S.Cunska,
V.Zeltkalns, J.Boldāns, V.Dzenis,
A. Pušpurs.
Par iestāžu reorganizāciju
Deputāti pieņēma lēmumu
par
pašvaldības
aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs” un Balvu Novada muzeja
reorganizāciju,
kas
paredz
muzeja struktūrvienību „Tūrisma
informācijas
centrs”
nodot
Ziemeļlatgales Biznesa centram.
Tika nolemts, ka turpmāk iestādei
būs nosaukums „Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs”.
Reorganizācija jāpabeidz līdz šī
gada 31.martam.
Sakarā ar veiktajām pārmaiņām tika grozīti Biznesa centra
un Balvu Novada muzeja nolikumi.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Pamatojoties uz iesniegumu,
Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei I.Kaļvai tika piešķirts
apmaksāts
atvaļinājums
un
papildatvaļinājums no 25.februāra
līdz 31.martam un izmaksāts
atvaļinājuma pabalsts.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi
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Izsludina izsoles
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:
cirsmas nekustamajā īpašumā
„Pagastlauki”, Kubulu pagastā,
Balvu novadā, kadastra Nr. 3858
003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003
0110, 1.kvartāla 39., 45., 46., 59.,
73., 6., 7., 12., 26., 30., 31., 37., 38.,
42. nogabalos, izcērtamās koksnes apjoms 4449.66 m3. Izsoles
sākumcena – EUR 79 900.00
(septiņdesmit deviņi tūkstoši
deviņi 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 9.marta plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2015.gada 9.marta plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 7990.00 (septiņi tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit euro,
00 centi) un reģistrācijas maksu
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.
gada 10.martā plkst. 14.00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
“Lapas”, Vectilžas pagasts,
Balvu novads, kas sastāv no
zemes gabala - starpgabala 1.58
ha platībā (kadastra Nr. 3890 006
0250). Izsoles sākumcena – EUR
1400.00 (viens tūkstotis četri
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 20.marta plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2015.gada 20.marta plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 140.00 (viens simts
četrdesmit 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 23.martā plkst. 14.00.
Par rūpnieciskās (pašpatē-

riņa) zvejas Pērkonu ezerā slēgtu
izsoli
Balvu novada pašvaldība
informē, ka tiks rīkota rūpnieciskās
(pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas
Pērkonu ezerā slēgta izsole. Izsole
notiks 2015.gada 18.martā plkst.
13.00 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā
sēžu zālē.
Izsolē var piedalīties fiziskās
personas,
kuru
deklarētā
dzīvesvieta vai kurām piederošais
nekustamais
īpašums
atrodas Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija
notiek Balvu novada pašvaldībā
pie
juriskonsultes
Ivetas
Kokorevičas, Bērzpils ielā 1A, Balvos, no sludinājuma publicēšanas
mājas lapā www.balvi.lv, Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”
un beidzas 2015.gada 17.martā
plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz
2015.gada 17.marta plkst.16.00
jāiesniedz
iesniegums
par
piedalīšanos izsolē un jāsamaksā
dalības maksa EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi). Dalības
maksa jāieskaita BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS, Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV-4501, Reģ.
Nr. 90009115622, SEB bankas norēķinu kontā LV93UNLA0050014291739.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā,
pie
juriskonsultes
Ivetas
Kokorevičas, 34.kabinetā Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no pulksten 8.30 līdz 17.00.

VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un
darbiniekus izmantot VID EDS priekšrocības!
Valsts amatpersonām, izmantojot
VID
elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (turpmāk –
EDS), ir jāiesniedz kārtējās valsts
amatpersonu deklarācijas par
2014.gadu laika posmā no 2015.
gada 15.februāra līdz 2015.gada
1.aprīlim (ieskaitot).
Ja arī ir nozaudēts VID
piešķirtais EDS identifikators un
parole, valsts amatpersonām to
vairs nav nepieciešams atjaunot,
jo jau no pagājušā gada jūnija
ikviens var kļūt par EDS lietotāju,
neslēdzot līgumu ar VID, bet izmantojot:
www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu - internetbanku
autentifikācijas datus
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes izsniegto eID viedkarti
VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
! Dokumentu iesniegšana arī
vairs nav jāapliecina ar VID e-paraksta datni.
Tādēļ aicinām gan valsts
amatpersonas, gan visus valsts
iestāžu darbiniekus izmantot EDS
piedāvātās iespējas un iesniegt
elektroniski arī citas nodokļu
un informatīvās deklarācijas,
piemēram,
Gada
ienākumu
deklarāciju (sākot ar 2015.gada
1.martu).
Aktuāla informācija valsts
amatpersonām!

Pamatojoties
uz
2014.
gada 30.janvāra grozījumiem
likumā “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” un 2014.gada 26.augusta grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra
noteikumos Nr.478 “Kārtība,
kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas
valsts amatpersonu deklarācijas
un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”, no šī gada 1.janvāra valsts
amatpersonām deklarācijā ir
jānorāda arī šāda informācija:
- ja tā Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likuma
izpratnē ir patiesā labuma guvējs
no citai personai piederošas vai
pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās
daļas,
- par to, vai ir veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos un
dzīvības apdrošināšanas iemaksas.
Deklarācijā
ir
izveidota
arī nepublicējamā daļa citai
informācijai, kuru deklarācijas
iesniedzējs vēlas norādīt.
Šogad ir arī vienkāršota
valsts amatpersonu deklarāciju
iesniegšana - pēc attiecīgās
sadaļas atvēršanas tajā iespējams
iegūt informāciju, kas par minēto
personu
pieejama
dažādās
valsts informācijas sistēmās un
ir nepieciešama deklarācijas

aizpildīšanai (par īpašumā vai
kopīpašumā esošiem nekustamajiem
īpašumiem,
kas
reģistrēti zemesgrāmatā; par
īpašumā vai valdījumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri
reģistrēti VAS “Ceļu satiksmes
drošības
direkcija”
pārziņā
esošā valsts informācijas sistēmā
“Transportlīdzekļu un to vadītāju
valsts reģistrs”; par gūtajiem
ienākumiem, kas deklarēti VID, un
dati (vārds, uzvārds, radniecība)
par laulāto, vecākiem, brāļiem,
māsām un bērniem, kas pieejami
Iedzīvotāju reģistrā.
Metodiskais un informatīvais
materiāls (ar vizuālu palīginformāciju) par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu
pieejams VID mājaslapas sadaļā
Noderīgi/Informācija
valsts
amatpersonām.
Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā aicinām valsts amatpersonas konsultēties klātienē pie
VID Nodokļu pārvaldes Valsts
amatpersonu datu administrēšanas daļas speciālistiem vai
arī zvanīt uz VID Informatīvo
tālruni
67120000,
izvēloties
4.tematu
„Informācija
valsts
amatpersonām”. VID mājaslapas
sadaļā „Kontakti” iespējams arī
pieteikties padziļinātai konsultācijai noteiktā vietā un laikā,
izvēloties tematu „Jautājums par
valsts amatpersonas deklarāciju”.
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NVA aicina darba devējus piedāvāt
darba vietas jauniešiem pirmās
darba pieredzes iegūšanai
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno
Jauniešu
garantijas
atbalsta
pasākumu „Pirmā darba pieredze
jaunietim” un aicina darba devējus
- komersantus, pašnodarbinātas
personas, kā arī biedrības vai
nodibinājumus - piedāvāt darba
vietas jauniešiem ar profesionālo
vai augstāko izglītību. Darba
devējs, pieņemot darbā jaunieti,
saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF)
finansiālu atbalstu un gūst iespēju
piesaistīt savam uzņēmumam
jaunu, izglītotu un perspektīvu
darbinieku. Šogad
Jauniešu
garantijas atbalsta pasākumā
„Pirmā darba pieredze jaunietim”
plānots izveidot 522 darba vietas.
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā tiek iesaistīti NVA
reģistrētie jaunieši vecumā no
18 līdz 29 gadiem, kuriem ir
profesionālā vai augstākā izglītība
un kuri šobrīd nestudē pilna laika
klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, viņi ar NVA finansiālu atbalstu
var gadu strādāt pie darba devēja.
Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA
maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro),
bet otrajā pusgadā NVA dotācija
algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro).
Taču darba devējam jānodrošina
arī līdzmaksājums jaunieša algai,
jo tā nevar būt mazāka par valstī
noteikto minimālo algu. Jāuzsver,
ka darba vietai ir jābūt izveidotai
speciāli dalībai šajā pasākumā
vai vakantai vismaz 4 mēnešus
pirms pasākuma uzsākšanas,
turklāt darba devējs nedrīkst
nodarbināt jaunieti nekvalificētos
un mazkvalificētos darbos.
Kā darba devējam pieteikties
pasākumam?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma
un jāpievieno prasītā informācija.
Pasākuma apraksts un pieteikuma
forma atrodama NVA mājaslapā:
http://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=433&mid=440&txt=3776.
Ja rodas kādas neskaidrības,
jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli
(pieteikuma veidlapu iespējams

saņemt arī NVA filiālē un
aizpildīt ar koordinējošā eksperta
palīdzību).
2.solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei,
kuras administratīvajā teritorijā
plānots veidot darba vietu. Visu
NVA filiāļu kontaktinformāciju
skatīt šeit: http://www.nva.gov.
lv/index.php?cid=2&mid=27.
3.solis
NVA filiāle pieņem darba
devēja pieteikumu un ne retāk
kā reizi divos mēnešos organizē
Aktīvo nodarbinātības pasākumu
īstenotāju izvēles komisiju, kas
izskata pieteikumus un pieņem
lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma
īstenošanu.
4.solis
NVA filiāle paziņo darba
devējam par pieņemto lēmumu
un pozitīvas atbildes gadījumā
aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas
slēgt līgumu par darba vietas izveidi.
Kāds darba devējam ieguvums?
1. NVA vienu gadu daļēji
finansē darba algu jaunietim;
2. Darba vadītājs, kas strādā ar
darbā pieņemtajiem jauniešiem,
saņem ik mēnesi 50% no valstī
noteiktās minimālās algas;
3. NVA sedz izdevumus par
veselības pārbaužu veikšanu (ja
nepieciešams);
4. Vienreizēja dotācija (līdz 50
euro) individuālajiem aizsardzības
līdzekļiem, uzsākot darbu (ja
nepieciešams);
5. Lai pielāgotu darba vietas
jauniešiem ar invaliditāti, NVA
segs izdevumus līdz 711 euro.
Detalizētāka informācija par
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu „Pirmā darba pieredze”
izlasāma NVA interneta vietnē
www.nva.gov.lv.
Interesēties NVA Balvu filiālē
6.kabinetā,
tālr.64587980;
27815158.

Tiekas projekta sanāksmē
Šī gada 17.februārī projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai
nepazaudētu” vadītāja Sanita
Putniņa, koordinatore Iveta Supe
un projekta finanšu vadītāja Daina Pavlovska apmeklēja projekta
partnerus Krievijā, Dedoviču rajona administrācijā.

Draudzīgā
un
darbīgā
atmosfērā tika risināti projekta
atskaišu un finanšu pārskata
sagatavošanas jautājumi, precizēti
veicamie uzdevumi, iepazīti projekta laikā sasniegtie rezultāti un
paveiktie darbi.

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

4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 26.februāris

Konkurss „Mūsu talanti- 2015”
Talants ir saskatīt to, ko nesaskata citi, sadzirdēt to, ko nesadzird citi. Saprast to, ko nesaprot citi. Tās avots ir cilvēka spēja
brīnīties. Brīnīties par lapas formu,
debesu krāsu, bites lidojumu,
skaņas un kustību burvību.
Ar saviem daudzveidīgajiem
talantiem 20.februārī ikvienu
pārsteidza pasākuma „Mūsu
talanti 2015” dalībnieki, kuri
gan dziedāja, gan dejoja, gan
demonstrēja tērpus.
Kā jau konkursos ierasts,
katru uznācienu vērtēja žūrija,
kura noteica uzvarētājus. Šoreiz
mākslas darbus vēroja Linda Vītola
– mūzikas pedagogs, pasākumu
režisore, Tatjana Ļistopada – tērpu
teātra „Varavīksne” defilē pedagogs no Gulbenes, Agata Cappellini- meitene no Itālijas, kas
šobrīd darbojas kā brīvprātīgā
Gulbenes jauniešu centrā „Bāzē”,
pasniedz baletu un laikmetīgas
dejas nodarbības, Valērija Olekša
- deju pasniedzēja Jauniešu centrā
„BĀZĒ”, dejotāja, horeogrāfe no
Gulbenes, Anita Strapcāne - Balvu
Kultūras un atpūtas centra direktore.
Liels prieks šogad skatītājiem
bija vērot gan interesantos
pasākuma dalībniekus, gan arī
vadītājus, bet īpašu sajūsmu
izraisīja
krāšņais
skatuves
noformējums, kur lielajā ekrānā
baltie ziedi, pēc dalībnieku
uzstāšanās, iekrāsojās katrs citā
krāsā. Arī dalībnieki ir dažādi
un krāsaini gan ar saviem
priekšnesumiem, gan tērpiem.
Deju studijas „Di-Dancers”
pirmsskolas grupa ar priekšnesumu „I like to move it”, pasniedzēja
Dita Nipere ieguva 1.vietu. Pirmā
vieta tika piešķirta arī „Di-Dancers” deju grupai „Rozīnītes” 1.-4.
klašu grupā ar priekšnesumu

Iluta Tihomirova ar audzēknēm: Dārtu Garo, Evelīnu Pipcāni un Sintiju
Sirmaci, kuras ieguva attiecīgi 2. un 1.vietu un III pakāpi.
,,Rotaļlietu veikalā” un Deju
studijas „Di-Dancers” Crew 10.12.klašu grupā ar deju „Travel
around the world of dance”, kā
arī Evelīnai Pipcānei no 3.klases,
kura uzstājās ar dziesmu ,,Div
upītes”, skolotāja Iluta Tihomirova. Pirmās vietas ieguva arī Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas abstrakto tērpu dizaina un tehnoloģiju interešu
izglītības pulciņa dalībnieces
9.-11.klašu grupā un dekoratīvās
mašīnizšūšanas interešu izglītības
pulciņa dalībnieces 9.klašu grupā
ar tērpu kolekcijām,,Nāc līdzi!”
un „Baltijas saule”, skolotāja Anita Matule. Konkursā „Pārsteidz
mani” arī Balvu profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas vizuālās un plastiskās mākslas
pulciņš 6.-9.klašu grupā ar
priekšnesumu „Matrjoškas” ieguva pirmo vietu, skolotājas Daina
Mediniece, Iluta Balule.

Pagājušajā gadā Vīksnas pagasta Tautas nama deju grupas „Konča”
dalībnieki saņēma III pakāpes diplomu, bet šogad ieguva 2.vietu. Kā paši
smejas: „Lai ir kur augt un tiekties!”
Deju grupa darbojas jau vairāk kā divus gadus. Uz nodarbībām pie
pasniedzējas Lindas Lukinas nāk Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles
bērni vecumā no 7-15 gadiem.

Uzstājas Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” pirmsskolas vecuma grupa ar priekšnesumu „Mēs esam
lieli”, skolotāja Liene Akmeņkalne.
„Mēs esam Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” grupas „Bitītes” brašie zēni. Mūsu grupiņā ir 16 bērni
un no tiem 11 ir zēni. Esam ļoti aktīvi, reizēm pat nevaldāmi, mums ļoti patīk spēlēt bumbu, slēpot, pikoties, darboties ar konstruktoriem un tehniku. Dziedāt mums patīk ne īpaši, bet sanāk labi, un visiem patīk kā mēs dziedam.
Mūsu grupas meitenes turēs par mums īkšķus un dāvinās puķes!” tā skanēja priekšnesuma pieteikums. Zēni
konkursā ieguva III pakāpi.

Mana skolas dzīve kā raibs kamols - Žetonu vakars Tilžas vidusskolā

14.februāris, ko starptautiski
atzīmē kā mīlestības svētkus jeb
Valentīndienu, Tilžas vidusskolā
tika pavadīts ritinot atmiņu kamolus, satiekoties ar bijušajiem
klasesbiedriem,
skolotājiem
un audzinātājiem. Protams, šī
pasākuma galvenie organizatori
bija trīspadsmit jaunieši, kas kopā
ar audzinātāju Aivu Aleksandrovu
nostiprināja savu piederību Tilžas
vidusskolai, saņemot žetonu.
Pasākuma
oficiālā
daļa
pārsteidza visus ar inovatīvām
vēsmām. Audzinātāja Aiva, atkājot
pasākumu, saprata, ka paši galvenie varoņi uz šo mācību stundu,
iespējams, nav ieradušies. Tomēr,
viņi bija. Atvainodamies par
kavējumu, jaunieši ieguva iespēju
apsēsties šīs mācību stundas klasē.
Audzinātāja katru skolēnu raksturoja, un pasākuma dalībnieki

vēlreiz varēja pārliecināties, cik
radoši, mērķtiecīgi un atraktīvi ir
šie jaunieši. Direktora Voldemāra
Čekša uzrunā tika pausts viedoklis par to, cik vērtīgi ir šie jaunieši,
kas pavisam drīz izies lielajā dzīvē.
Direktora vietniece izglītības jomā
Aija Bērziņa pauda viedokli, ka
jaunieši ir izredzētie, jo viņos mīt
gan sirds siltums, gan čaklums,
gan apbrīnojamas prāta spējas.
Jauniešu vecāki var būt gandarīti
par savu darbu, gatavojot, līdzi
jūtot, mudinot un atbalstot savus
bērnus ikdienā.
Noklausījušies
cildinošus
vārdus par sevi, 12.klases skolēni
steidzās tos arī pierādīt visiem pasākuma dalībniekiem.
Mēnešu garumā skolēni kopā
ar audzinātāju un režisori Inesi
Dauksti bija radījuši iespaidīgu
ceļojumu atpakaļ vēsturē uz

Lielbritānijas galvaspilsētu Londonu. Teātra izrādē „Čārlija
krustmāte” atklājās skolēnu patiesais aktieru talants, jo viņi
iejutās savās lomās tik meistarīgi,
ka zālē sēdošie nemitīgi pauda savas emocijas - prieku un
smieklus, kā arī sajūsmu, jo
jauniešu tēlojums bija vienkārši
izcils. Izrādē tika apspēlēta daudz
diskutētā tēma par laulībām naudas dēļ, kas aktuāla bija ne tikai tā
laika Londonā, bet arī mūsdienu
pasaulē.
Paldies lieliskajiem 12.klases skolēniem, audzinātājai, kas
radīja šos svētkus par īpašiem
- piesātinātiem ar bagātīgām
emocijām.
Evija Kaša
Tilžas vidusskolas skolotāja

Meklē iespējamo ceļu
Februāra
spraigā
darba
ritumā, kad notiek tik daudz
notikumu un pasākumu, Balvu
Bērnu un jauniešu centra Topošo
līderu aktivitāšu dalībnieki devās
iepazīties ar Balvu uzņēmēju Andreju Andrejevu. Tikšanās notika
SIA „AMATI” birojā Balvos, Ezera
ielā 30.
Cilvēks savu dzīvi veido
pats – sapņojot un realizējot savus sapņus, un jebkurā vecumā
cilvēkam ir dota iespēja izvēlēties
savu dzīves ceļu. Uzņēmējs Andrejs tikšanās sākumā vēlējās

noskaidrot jauniešu nākotnes
plānus. Robertam Pavlovskim no
Balvu pamatskolas ir tik daudz
ideju, ko viņš varētu darīt nākotnē
- gan būt pašnodarbinātais, gan
būt politiķis. Dažas meitenes
domā, ka tuvākajā nākotnē, pabeidzot skolu Balvu pusē, varētu
doties peļņā uz ārzemēm. SIA
„AMATI” vadītājs neslēpa savu attieksmi pret tiem, kas izvēlās lētu
peļņu ārzemēs, tirgojot savas
dzīves stundas tur, bet neko nedara, lai paši būtu veiksmīgi tepat
Latvijā un Balvos.

A.Andrejevs
kopā ar jauniešiem diskutēja par dažādām
ekonomikas tēmām, aicināja
skatīties uz situācijām dzīvē un
tās vērtēt, vai ir iespējams gūt
labumu no turpmākās notikumu
attīstības, vai arī izrakt sev bedri.
Piemēram, paņemot patēriņa
kredītu vai hipotekāro kredītu,
kurš būs pasīvs un nenesīs peļņu
un būs slogs.
Sarunas gaitā jaunieši dzirdēja
Andreja
pieredzi.
Sākotnēji
viņš strādājis kā darbinieks, līdz
sapratis, ka redz arī savu vie-

tu uzņēmējdarbībā, darot to,
kas pašam liekas interesants un
aizraujošs. Uzņēmuma vadītājs
atzīst, ka darbā viņam patīkot
uzņemties projektus, kas ir pirmo
reizi viņa pieredzē. Tas ir interesanti - atrisināt kādu situāciju un
redzēt klienta gandarījumu par
paveikto.
Jaunieši ļoti lielu interesi
izrādīja par Andreja ceļojumu
pieredzi. SIA “AMATI” apmeklē
starptautiskas izstādes un dibina kontaktus ar aprīkojumu
ražotājiem, piegādātājiem. Pro-

tams, nelaižot garām iespēju
iepazīt pilsētu, kurā noris izstāde.
Savā ceļojumu pieredzē Andrejs pagaidām nav bijis Āfrikas
kontinentā, taču ir bijis Apvienotajos Arābu Emirātos, redzējis šīs
zemes spožumu.
Tikšanās pārsniedza plānoto
laiku, jo jaunieši ieinteresējās par
Andreja stāstījumu un pieredzi
vadot savu uzņēmumu.
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Meteņdienas virpulis

Meteņdienas jampadracis
Tilžas bērnudārzā
„Metenīti, metenīti, ko tu
mums atnesīsi?” - to visi jautājām
18.februāra rītā, priecīgi sagaidot
Meteņdienu. Mazi un lieli uzmeta
mugurā ķekatnieku maskas un
metās jautrās rotaļās un sporta
aktivitātēs - stafetē ar ragutiņām,
sniega kalniņa veidošanā un
šļūkšanā no tā, jautri palēcieni
starp apļiem un sniega bumbām,

aizrautīga sniega piku mešana
mērķī.
Meteni visi gaida ar prieku,
jo beidzas garo, tumšo ziemas
vakaru laiks. Lai ātrāk sagaidītu
pavasari un silto saulīti, kopā ar
Meteņdienas ķekatniekiem tika
veidots saules koks. Pasākuma
noslēgumā visi mielojās ar gardām
pankūkām.

Vectilžas skolas
Projektu nedēļa
Latviešu tautas tradīcijas ir latvju tautas spēka avots, tās nekur
nepazūd, tās tikai pieņem citas
formas. Balvu Bērnu un jauniešu
centra radošais kolektīvs par vienu
no savas darbības virzieniem ir
izvirzījis latviešu tautas tradīciju
kopšanu, transformēšanu jaunā
mūsdienīgā formā.
Meteņdienas svētkus iekustināja folkloras kopa „Saime” no
Vectilžas,
svētku
dalībnieki,
saņēmuši svētku talismanu podziņu, metās jautrās rotaļās,
kopīgi kustoties un griežoties
elkoņos nebija iespējams salt.
Svētkos piedalījās Balvu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāžu
bērni. Pavasara - vasaras sezona
Balvu pilsētas parkā tika atklāta ar
kaziņu rotaļām un lāču dipošanu
pa skatuvi.
Pasākuma pirmajā daļā tika
noskaidroti BBJC izsludinātā foto
konkursa „Sniega brīnums” balsojuma uzvarētāji. Trīs pirmās vietas
pēc BBJC lapas http://www.draugiem.lv/bbjc/ „Sniega brīnuma”
galerijā sabalsotākie (visvairāk
salasīti „Man patīk”):

1.vieta – Mārcis Poševs ar
ģimeni un draugiem
2.vieta – Mājas sargs, autori:
Raivis Eņģis, Ilmārs Lazdiņš un Sintija Ivanova
3.vieta – Elija Logina no Baltinavas
BBJC simpātijas par ieguldīto
darbu un oriģinalitāti:
• Sniega panda, autore Svetlana Duļko;
• Lotāra Aleksejeva un
Raivja Supes lielais sniegavīrs
„Sniedziņš”;
• Bērzpils vidusskolas Krišjāņu
filiāles 6.-8. klasei par interesanto
drakonu;
• PII „Sienāzītis” vidējā
grupa,skolotājas
D.Znotiņa,
A.Saidāne un I.Zubova, darba nosaukums: „Kājām gaisā”;
• Bērzkalnes PII 5-6 gadīgā
grupa „Taurenīši” ar savu taurenīti,
skolotāja D.Bratuškina;
• PII „Pīlādzītis” 5.grupai,darba
nosaukums “Šogad ir tik silta ziema, ka pat tārpiņš dodas ciemā”.
Skolotājas Aija Jaundžeikare un
Rita Skalova;
• Dinamo Rīga fans, autori
Reinis Čipats un Lāsma Mainele.

Uzvarētāji savu balvu saņemt
tiek aicināti uz BBJC mēneša laikā
līdz 17. martam.
Lai izbaudītu Meteni, pasākuma otrajā daļa mazie svētku
dalībnieki metās svētku izdarībās
pa Meteņa ceļu un darīja dažādas
lietas, kas iederas svētkos spēkojās Spēka stacijā kopā ar
Ditu Niperi, rakstīja Meteņa
vārdu sniegā kopā ar Olitu Losevu, ticējuma katlā noskaidroja
ticējumus par Meteņdienu kopā
ar Gunitu Prokofjevu, centās trāpīt
apaļas pikas mērķī Ināras Frolovas vadībā. Meteņu ceļa bērni
drosmīgi laidās no kalna lejā, un
par drošību gādāja Agnese Puļča
un Andris Mežsargs. Upīte, kas jau
savu ceļu uz pavasari ir uzsākusi,
liecina par to, ka pavasarim durvis
ir vaļā.
Visa Meteņa ceļa garumā
svētku dalībnieki krāja pogas, ko
nopelnīja par dažādiem darbiem.
Tie, kas sakrāja visvairāk pogu,
noslēgumā saņēma Meteņbērna
sertifikātu ar saldu balvu.
Gunita Prokofjeva
BBJC metodiķe

Meteņdiena Vīksnas skolā

Piektdiena, 20.februāris, visam
Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles kolektīvam bija jaukiem
notikumiem un piedzīvojumiem
bagāta – svinējām Meteņdienu!
Sporta zālē risinājās jautras un
nebēdnīgas atrakcijas un stafetes,
kuras vadīja skolotāja Sandra Andrejeva. Interesantajās stafetēs
aktīvi iesaistījās ne tikai skolēni,
bet viņu vecāki un skolotājas.
Savukārt 7.klase, krievu valodas skolotājas Olgas Stankevičas
vadībā,
bija
sagatavojusi
teatralizētu uzvedumu, ar kura
palīdzību klātesošos iepazīstināja
ar attiecīgo krievu tautas pavasara

svētku – „Masļeņicas” – svinēšanas
tradīcijām. Arī te valdīja patiess
prieks un jautrība, jo varēja vērot
ne tikai uzvedumu, bet iesaistīties
spēlēs un rotaļās.
Turpinājumā notika vizināšanās no kalniņa, pēdējo šīs ziemas
prieku baudīšana, atvadīšanās
no ziemas, ugunskurā sadedzinot salmu lelli. Paldies jāsaka
Artūra Plešanova ģimenei, kura
bija ieradusies ar vairākiem
braucamrīkiem un nesavtīgi ļāva
tajos vizināties katram gribētajam.
Tāpat par kamaniņu vizuālo
noformējumu bija parūpējušās
arī Raivo Aleksejeva un Karīnas

5.

No 9.-13. februārim Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē noritēja
projektu nedēļa.
Skolēni
kopā
ar
klašu
audzinātājām
strādāja
pie
dažādām tēmām - „Meža zvēri”,
„Skolas auglis-ābols”, „Augļi un
dārzeņi mūsu uzturā”, „Daba
mums apkārt”, „Meteņdiena
Vectilžas filiālē”. Atsevišķa zēnu
grupa veidoja arī fotostāstu
konkursam „Skaists bij’ tēva
novadiņš”.
Nedēļas noslēgumā katra
klase prezentēja savu veikumu. Vislielāko atzinību guva
8.,9. klases un audzinātājas

aktīvā

Lilitas
Jermacānes
plānotais
un
novadītais
Meteņdienas
pasākums - dažādas aktivitātes
ārā un sporta hallē. Visiem ļoti
patika vecāko klašu skolēnu
izgatavotās grieztavas uz ezera.
Skolēni izsaka pateicību sporta skolotājam J.Jēkabsonam,V.
Keišam un pagasta saimniekam
V.Plešam par palīdzēšanu grieztavu izgatavošanā. Vizināties
grieztavās ļoti patika gan lieliem,
gan maziem.
Elita Čirka,
Vectilžas filiāles vadītāja

Ziemas sporta aktivitātes
Stacijas pamatskolā

Vinogradovas ģimenes. Malači!
Noslēgumā, katrs varēja sildīties
pie ugunskura, dzerot karstu tēju
un mielojoties ar skolas pavārīšu
gatavotajām
pankūkām,
kas
ātri vien pazuda no lielā trauka.
Meteņos pankūkas ir saules simbols.
Noslēgumā
visi
bija
vienisprātis, ka šim jautrajam
pasākumam jākļūst par skolas
ikgadēju tradīciju.
Anita Žigalova
Vīksnas filiāles struktūrvienības
vadītāja

Šogad ziema ir lutinājusi ziemas sporta veida cienītājus. Sniega sega bija noklājusi visu zemi,
laika apstākļi nav bijuši ļoti bargi –
temperatūra nedaudz zem nulles.
Arī Stacijas pamatskola izbauda
ziemu. Šajā mācību gadā sporta
stundās skolēni ir gan slidojuši,
gan slēpojuši.
No 1.-7.klasei skolēni jau no
decembra līdz februārim sporta
stundas pavada ārā. Tā kā skolai
blakus atrodas dīķis, tas tika izmantots kā slidotava mazajiem

skolēniem, kuri apguva pirmos
soļus uz slidām.
Skolas apkārtne ir plaša ābeļdārzs, mežs, stadions. Tur
tika izveidota distanču slēpošanas
trase, kurā tika apgūti slēpošanas
veidi, nobrauciena stāja, kāpšana
„trepītē”, kā arī prasme pārvarēt
šķēršļus.
Sportiskas aktivitātes svaigā
gaisā uzlabo veselību. Mēs - Eko
skolu projekta dalībnieki, esam
PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU!
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Balvu Valsts ģimnāzijā uzsākts darbs pie
pirmā starptautiskā
projekta realizācijas!

APSTIPRINĀTI
Ar Balvu novada Domes
2015.gada 22.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1, 65. §)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2015.gada 22.janvārī

Balvu Valsts ģimnāzijā uzsākts
darbs pie Erasmus+ projekta
„Inovāciju pilnveide- Eiropas
nākotnes globālajam izglītības
tīklam” mobilitāšu īstenošanas.
Projekta ietvaros skolas direktore
Inese Paidere un trīs skolotājas –
Anita Kamendere, Daiga Kante
un Irina Baranova apmeklēs
profesionālās pilnveides kursus Somijā, Anglijā, Francijā
un Spānijā. Mācību mobilitāšu
laikā tiks apgūta 21.gadsimta
skolvadība,
svešvalodu
metodika, digitālo klašu izveides
pamatprincipi, kā arī radošuma
un
kreativitātes
elementu
pielietošana mācību procesā.
Pašreiz notiek svešvalodu prasmju
uzlabošana skolotājām, izveidota
darba grupa, kurā ar „studiju apļa”
metodi tiek izdiskutētas atšķirības
un kopējās pazīmes uzņemošo
dalībvalstu izglītībā, ekonomikā,
kultūrā. Notiek regulāra saziņa ar
kursu organizatoriem, darbs pie
līgumu sagataves, sarakste ar VIAA
darbiniekiem.
Projekta rezultātā tiks veicināta
ģimnāzijas internacionaizācija un
inovāciju pilnveide, paaugstinātas
kompetences
vadībai
un
skolotājiem, popularizēta un
internacionalizēta Balvu Valsts
ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā
centra pieredze un zināšanas,
iegūts priekšstats par Eiropas
izglītības sistēmām. Kursi ilgs no
2015. gada jūnija beigām līdz
2015.gada septembrim.

Nr.5/2015

GROZĪJUMS 2011.GADA 20.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.3/2011 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SANTEX” SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”

1.30 Siltummaiņa skalošana
1.31. Traktora T-16 izmantošana
1.32. Automašīnas VW TRANSPORTER
izmantošana
1.33. Automašīnas VW TRANSPORTER
transporta izmantošana
1.34. Kravas furgona VW TRANSPORTER
izmantošana
1.35. Kravas furgona VW TRANSPORTER
transporta izmantošana
1.36. Automašīnas OPEL COMBO pakalpojumi

19.46
12.48
23.50

km

0.31

0.07

0.38

h

11.75

2.47

14.22

km

0.34

0.07

0.41

h

12.40

2.60

15.00

0.32

0.07

0.39

h

7.04

1.48

8.52

1.39. Radiatora maiņas pakalpojumi
(12.33x3.5st.)
1.40. Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi
(12.33x3st.)

gab

43.15

9.06

52.21

gab

36.99

7.77

44.76

h
h
h
h

5.47
13.32
10.48
26.08

1.15
2.80
2.20
5.48

6.62
16.12
12.68
31.56

km

0.73

0.15

0.88

h

11.75

2.47

14.22

km

0.34

0.07

0.41

4.03
3.95
7.90

0.85
0.83
1.66

4.88
4.78
9.56

5.93
4.49
8.62
12.73

1.25
0.94
1.81
2.67

7.18
5.43
10.43
15.40

13.99
18.78

2.94
3.94

16.93
22.72

13.47
18.08

2.83
3.80

16.30
21.88

11.18

2.35

13.53

16.25
21.89

3.41
4.60

19.66
26.49

19.13

4.02

23.15

19.08

4.01

23.09

2.88
14.88
20.53

0.61
3.13
4.31

3.49
18.01
24.84

17.71
15.24
20.89

3.72
3.20
4.39

21.43
18.44
25.28

18.07
15.44

3.80
3.24

21.87
18.68

21.09

4.43

25.52

18.27

3.84

22.11

10.15

2.13

12.28

13.42

2.82

16.24

11.78

2.47

14.25

13.03

2.74

15.77

14.94

3.14

18.08

20.60

4.33

24.93

17.70

3.72

21.42

17.35

3.64

20.99

23.01

4.83

27.84

20.18

4.24

24.42

18.92
24.58

3.97
5.16

22.89
29.74

21.75

4.57

26.32

19.57

4.11

23.68

23.91

5.02

28.93

21.75

4.57

26.32

15.36
21.01

3.23
4.41

18.59
25.42

18.84

3.96

22.80

16.24

3.41

19.65

21.90

4.60

26.50

19.07

4.01

23.08

13.69
14.92
21.45

2.88
3.13
4.51

16.57
18.05
25.96

2. Remontceltniecības darbi

2.6.
2.7.

Noteikumu pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
Pielikumā:
1.
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādis uz 6 lapām.

3.38
2.17
4.08

km

2.5.

Izdarīt Balvu novada Domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
sniegto pakalpojumu cenrādi” (turpmāk – noteikumi) šādu grozījumu:

16.08
10.31
19.42

1.37. Automašīnas OPEL COMBO transporta
izmantošana
1.38. Metinātāja pakalpojumi

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļām

h
h
h

Galdnieka, celtnieka pakalpojumi
Traktora T-25
Blietētāja BOMAG izmantošana
Auto pacēlāja ZIL 130,BC22MC
izmantošana
Auto pacēlāja ZIL 130,BC22MC transporta
izmaksas
Automašīnas VW transporter
pakalpojumi
Automašīnas VW transporter
1 km transporta izmaksas
3. Labiekārtošanas un
apzaļumošanas darbi

Strādnieka pakalpojumi
h
Sētnieka pakalpojumi
h
Sētnieka pakalpojumi svētku dienas,
h
brīvdienās, virsstundās
Domes priekšsēdētāja vietnieks
N.Dimitrijevs
3.4. Sētnieka pakalpojumi nakts stundās
h
3.5. Strādnieka- traktorista pakalpojumi
h
3.6. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB44
h
PIELIKUMS
3.7. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA
h
Balvu novada pašvaldības 2015.gada 22.janvāra
SB44svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
saistošajiem noteikumiem Nr.5/2015
3.8. Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
h
3.9. Zāliena pļaušana ar dārza traktoru svētku
h
„ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
dienās, brīvdienās un virsstundās
„SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”
3.10. Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu
h
3.11. Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu svētku
h
dienās, brīvdienās un virsstundās
3.12. Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
h
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTO
pakalpojumu izmantošana
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
3.13. Traktora Belarus MK320MK izmantošana
h
Kopējā
Cena
3.14. Traktora Belarus MK320MK izmantošana
h
PVN 21% summa
Nr.p.k.
Pakalpojums
Vienība
(EUR)
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
(EUR)
ar PVN
bez PVN
3.15. Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
h
(EUR)
piekabi (16.25+2.88)
3.16. Traktora Belarus MK320 izmantošana nakts
h
1. Santehniskie remontdarbi, elektroremontdarbi
stundās
3.17. Piekabes noma
h
1.1. Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez
gab
11.70
2.46
14.16
3.18. Traktora JUMZ izmantošana
h
izlietnes noņemšanas
3.19. Traktora JUMZ izmantošana svētku dienās,
h
1.2. Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes
gab
18.67
3.92
22.59
brīvdienās, virsstundās
noņemšanu
3.20. Traktora JUMZ izmantošana nakts stundās
h
1.3. Ūdens maisītāja nomaiņa
gab
11.70
2.46
14.16
3.21. Traktora MTZ 80 izmantošana
h
vannai/dušai/izlietnei
3.22. Traktora MTZ 80 izmantošana svētku
h
1.4. Izlietnes nomaiņa
gab
18.67
3.92
22.59
Paziņojums par Balvu nodienās, brīvdienās, virsstundās
1.5. Klozetpoda nomaiņa
gab
22.14
4.65
26.79
vada aktualizētās Investīciju
3.23. Traktora MTZ 80 izmantošana nakts stundās
h
1.6. Skalojamā trauka nomaiņa
gab
15.18
3.19
18.37
1.7. Klozetpoda gumijas manšetes nomaiņa
gab
5.22
1.10
6.32
3.24. Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
h
programmas 2014. - 2017.gatīrīšanai
1.8. Vannas nomaiņa(Sarežģītības gadījumā ,
gab
39.54
8.30
47.84
dam kartogrāfiskā materiāla
atkarībā no vannas novietojuma, pielietot
3.25. Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
h
apstiprināšanu
koef. 1.5, saskaņojot ar pasūtītāju)
tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās,
1.9. Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana
vienā vietā 11.70
2.46
14.16
virsstundās
Balvu novada dome 2015.gada
1.10. Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana
divās vietās 15.18
3.19
18.37
3.26. Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
h
12.februāra sēdē ir pieņēmusi
1.11. Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
gab
11.18
2.35
13.53
tīrīšanai nakts stundās
lēmumu (protokols Nr.2, 8.§) „Par
metroloģiskās pārbaudes
3.27. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
1.12. Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna
gab
18.95
3.98
22.93
kartogrāfisko materiālu Investīciju
izmantošana
montāža
3.28. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
programmai 2014.-2017.gadam”.
1.13. Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
gab
1.77
0.37
2.14
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
Ar domes lēmumu un
1.14. Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez
gab
10.80
2.27
13.07
virsstundās
kartogrāfisko materiālu investīciju
materiāliem
3.29. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
1.15. Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
gab
25.41
5.34
30.75
izmantošana nakts stundās
programmas pielikumam Nr.1 „
materiāliem
3.30. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
Integrēto teritoriālo investīciju
1.16. Santehniķa pakalpojumi
h
4.19
0.88
5.07
izmantošana ar piekabi
(ITI)
ietvaros
īstenojamās
1.17. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
tvertne
24.29
5.10
29.39
3.31. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3,fiziskām
prioritārās projektu idejas ES
izmantošana sniega tīrīšanai
personām(sausā tualete, savācējakas utt.,)
3.32. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
fondu finansējumam 2014.-2020.
,viena reize līdz 3m3
izmantošana sniega tīrīšanai svētku dienās,
gadam” var iepazīties Balvu no1.18. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
tvertne
21.84
4.59
26.43
brīvdienās, virsstundās
vada pašvaldības
Finanšu un
izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3,fiziskām
3.33. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
personām(sausā tualete, savācējakas utt.,)
attīstības nodaļā, Bērzpils ielā
izmantošana sniega tīrīšanai nakts stundās
divas un vairāk reizes slēdzot līgumu
3.34. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
1A, Balvos un Balvu novada
tvertne
23.98
5.04
29.02
1.19. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izmantošana smilts kaisīšanai
pašvaldības mājas lapā www.balizsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, juridiskām
3.35. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
personām (sausā tualete, savācējakas,
vi.lv sadaļā „Normatīvie akti un
izmantošana smilts kaisīšanai svētku dienās,
saimnieciski fekālā kanalizācija utt.)
attīstības plānošanas dokumenti”.
brīvdienās, virsstundās
1.20. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
tvertne
48.58
10.20
58.78
3.36. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
h
izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3,juridiskām
„Boņuka” nominatu vidū
izmantošana smilts kaisīšanai nakts stundās
personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar
3.37. Ekskavatora FIAT HITACHI izmantošana
h
taukvielu, naftas produktu piemaisījumu utt.
Aizvadītajā svētdienā Latgales
3.38. Ekskavatora FIAT HITACHI izmantošana
h
(24.29x2)
vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
1.21. Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
tvertne
14.87
3.12
17.99
3.39. Ekskavatora FIAT HITACHI izmantošana
h
notika Latgaliešu kultūras gada
izsūknējamo tilpumu līdz 3m3 ūdens
nakts stundās
balvas „Boņuks”, kurā uz balvām
1.22. Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas
km
0.65
0.14
0.79
3.40. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
h
(„SAN-TEX”-objekts-NAI-„SAN-TEX”)
divās nominācijās pretendēja
izmantošana
1.23. Avārijas brigāde (ūdensvada-kanalizācija)
h
18.28
3.84
22.12
arī Balvu novada personības:
3.41. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
h
pakalpojumi (3 cilvēki)
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
Anastasija Ločmele - mūzikas
1.24. Avārijas brigāde (ūdensvads-kanal.)
h
22.47
4.72
27.19
virsstundās
skolotāja, koru diriģente, vokālo
pakalpojumi (4cilv.)
3.42. Traktora MTZ-80 (zemes griezēja)
h
1.25. Avārijas brigāde (ūdensvada-kanalizācija)
h
26.60
5.59
32.19
ansambļu vadītāja, baznīcas koru
izmantošana nakts stundās
pakalpojumi (5 cilv.)
vadītāja un ērģelniece, pretendēja
3.43. Traktora JUMZ (ekskavators) izmantošana
h
1.26. Ierīce ”COBRA” izmantošana
1.operacija 37.85
7.95
45.80
3.44. Traktora JUMZ (ekskavatora) izmantošana
h
uz balvu nominācijā “Gada
1.27. Elektriķa pakalpojumi
h
3.95
0.83
4.78
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
cilvēks”, bet Balvu Novada mu1.28. Elektriķa pakalpojumi (siltummezglu
h
5.04
1.06
6.10
3.45. Traktora JUMZ (ekskavatora) izmantošana
h
apkalpošana)
zejs – „Ziemeļlatgales nemateriālā
nakts stundās
1.29. Mobilās vienības (santehniķis, metinātājs)
h
16.06
3.37
19.43
kultūras mantojuma ekspozīcija”
3.46. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
h
pakalpojumi
izmantošana
tika pieteikts balvas saņemšanai
1.30 Siltummaiņa skalošana
h
16.08
3.38
19.46
3.47. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
h
nominācijā „Gada notikums”.
1.31. Traktora T-16 izmantošana
h
10.31
2.17
12.48
izmantošana svētku un brīvdienas
1.32. Automašīnas VW TRANSPORTER
h
19.42
4.08
23.50
Lai arī galvenās balvas netika
virsstundas
izmantošana
saņemtas, Balvu novads lepojas ar
3.48. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
h
1.33. Automašīnas VW TRANSPORTER
km
0.31
0.07
0.38
izmantošana nakts stundās
saviem cilvēkiem!
transporta izmantošana
3.49. Lapu savācēja VD/18-180izmantosāna
h
1.34. Kravas furgona VW TRANSPORTER
h
11.75
2.47
14.22
3.50. Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
h
izmantošana
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166,
27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
3.51. Mini ekskavatora izmantošana svētku,
h
1.35. Kravas furgona VW TRANSPORTER
km
0.34
0.07
0.41
brīvdienas un virsstundas
transporta izmantošana
3.52. Mini ekskavatora izmantošana nakts stundas
h
1.36. Automašīnas OPEL COMBO pakalpojumi
h
12.40
2.60
15.00
1.37. Automašīnas OPEL COMBO transporta
izmantošana
1.38. Metinātāja pakalpojumi

km

0.32

0.07

0.39

h

7.04

1.48

8.52

3.1.
3.2.
3.3.

3.53. Traktora Belarus 320 MK izmantošana
sniega tīrīšana
3.54. Traktora Belarus 320 MK izmantošana
sniega tīrīšana nakts stundas

19.07

4.01

23.08

h

19.83

4.17

24.00

h

22.54

4.73

27.27

izmantošana
3.47. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana svētku un brīvdienas
virsstundas
3.48. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana nakts stundās
3.49. Lapu savācēja VD/18-180izmantosāna
3.50. Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
3.51. Mini ekskavatora izmantošana svētku,
brīvdienas un virsstundas
3.52. Mini ekskavatora izmantošana nakts stundas
3.53. Traktora Belarus 320 MK izmantošana
sniega tīrīšana
3.54. Traktora Belarus 320 MK izmantošana
sniega tīrīšana nakts stundas
3.55. Traktora Belarus 320 MK izmantošana
sniega tīrīšana svētku dienas, brīvdienas,
virsstundas
3.56. Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju
3.57. Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju nakts
stundas
3.58. Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju
svētku dienas, brīvdienas, virsstundas
3.59. Automašīnas VW CADDY pakalpojumi
3.60. Automašīnas VW CADDY 1 km transporta
izmaksas
3.61. Meistara pakalpojumi

h

21.90

4.60

26.50

h

19.07

4.01

23.08

h
h
h

13.69
14.92
21.45

2.88
3.13
4.51

16.57
18.05
25.96

h

19.07

4.01

23.08

h

19.83

4.17

24.00

h

22.54

4.73

27.27

h

25.57

5.37

30.94

h
h

6.57
8.24

1.38
1.73

7.95
9.97

h

10.27

2.16

12.43

h

15.76

3.31

19.07

km

0.26

0.06

0.32

h

7.39

1.55

8.94

3.95
4.13
2.48
1.65

0.83
0.87
0.52
0.35

4.78
5.00
3.00
2.00

gab

5.88

1.24

7.12

gab

11.77

2.47

14.24

gab

0.23

0.05

0.28

gab
1 gab

0.58
47.87

0.12
10.05

0.70
57.92

2 gab

59.25

12.44

71.69

3 gab

83.75

17.59

101.34

4 gab

96.24

20.21

116.45

5 gab

121.93

25.61

147.54

6 gab

133.25

27.98

161.23

1diennakts
vasara
ziema
km
m3
m3
m3

7.06
5.88
3.53
0.31
0.70
0.92
0.09

1.48
1.24
0.74
0.07
0.15
0.19
0.00

8.54
7.12
4.27
0.38
0.85
1.11
0.09

4. Kapi, apbedīšanas piederumu
noma u.c.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Kapsētas pārzines pakalpojumi
h
Kapličas izmantošana bēru ceremonijas laikā diennakts
Kapličas izmantošana pārējās dienās
diennakts
Svečturu izmantošana
kompl.
5. Citi pakalpojumi

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10
5.11.
5.11.1.
5.11.2.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana fiziskām personām
Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana juridiskām personām
Komisijas maksa par katru sniegto
pakalpojumu norēķinu centra
Izziņu sagatavošana un izsniegšana
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksa
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas
Vienas kabīnes noma
Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
Kabīņu izmantošana ārpus pilsētas
Ūdens piegāde
Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana
Tīklu tehniskā uzturēšana

Domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Dimitrijevs

Kultūras darba organizatoru tikšanās

18.februārī Balvu Novada
muzeja konferenču zālē tikās
kultūras darba organizatori, lai
atskatītos uz paveikto 2014.gadā.
Balvu
novada
Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītājas
vietniece
kultūras
jautājumos Iveta Tiltiņa un kolēģes
sveica Balvu pagasta kultūras darba organizatori Ainu Bisenieci un
Snežanu Punduri dzīves jubilejās,
bet Daigu Lukjanovu, uzsākot darba gaitas Tilžas kultūras namā.
Salīdzinot prezentācijas ar
iepriekšējiem gadiem, priecē,
ka kultūras dzīve neapsīkst, bet
turpina attīstīties. Gandrīz visos
pagastos veidojas jauni kolektīvi,
pulciņi, arvien biežāk lauku
cilvēkiem skatāmas izstādes,
iespēja pašiem mācīties dažādas
amata prasmes un pat apmeklēt

kino punktu. Pašdarbības kolektīvi
brauc viens pie otra ciemos, sadarbojas
koncertprogrammu
veidošanā, dalās pieredzē.
Atpūtas
mirklī
starp
prezentācijām I.Tiltiņa piedāvāja
izpildīt personības testus, un
kultūras darbiniecēm bija iespēja
uzzināt ko jaunu par sevi.
Sanāksmē tika pārrunāti aktuāli
darba jautājumi un uzsvērts, ka
nākošā gada svarīgākais uzdevums būs kultūras stratēģijas un
darba samaksas kārtības izstrāde.
Tāpat tika diskutēts par budžeta
jautājumiem, pasākumu „ Kultūras
lepnums” un par gatavošanos
valsts skatēm, pasākumiem.
Paldies kultūras darba organizatoriem par darbu, pašvaldībai
par atbalstu, Balvu Novada muzejam par viesmīlību.

Izteikta Pateicība Balvu
novada pašvaldībai
Balvu novada pašvaldība
ir saņēmusi Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis”
vecāku padomes priekšsēdētājas
un padomes locekļu parakstītu
Pateicību par papildfinansējuma
piešķiršanu
2014.gadā,
kas
deva iespēju uzlabot iestādes
infrastruktūru.
Tika
izbūvēts
bruģis pusei iestādes teritorijas

gājēju celiņiem, ierīkots apgaismojums, uzstādīti trīs karoga
masti, renovētas divas lapenes, virtuvē ierīkota ventilācija,
iegādātas bērnu rotaļu mēbeles,
grupu mēbeles, kokmateriāls
četru grupiņu bērnu gultiņu
izgatavošanai, papildināta sporta inventāra materiālā bāze ar
vingrošanas soliem.
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Atbild vadītājs
Balvu Novada muzejs „Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīcija”, tika
nominēts Latgales kultūras gada
balvai „Boņuks” nominācijā „Gada
notikums”. Neapšaubāmi, Balvos
muzeja digitalizācija ir viens no
aizvadītā gada svarīgākajiem notikumiem. Par to, kādas izmaiņas
muzejs piedzīvojis, kas sagaidāms
nākotnē, stāsta Balvu Novada
muzeja vadītāja Iveta Supe.
- Kā vērtējat Balvu Novada
muzeja darbību pagājušajā gadā?
Pagājušais
gads
aizritējis
Nemateriālā kultūras mantojuma
zīmē, un pats būtiskākais ir jaunās
ekspozīcijas atvēršanās.
- Kā skatāties uz muzeju nozari
Latvijā kopumā?
Muzeji attīstās, pilnveidojas.
Arvien vairāk tajos tiek izmantotas
jaunas tehnoloģijas, jaunas darba
un komunikācijas formas. Muzeji
dzīvo līdzi laikam.
- 2013.gada jūnijā tika
uzsākta projekta „Saglabāt, lai
nepazaudētu” īstenošana, kas ilga
vairāk nekā gadu un kā rezultātā
Balvu Novada muzejs ir pilnībā
izmainījies. Kā noritēja projekta realizācija? Kā šis notikums
ietekmējis dzīvi muzejā?
Tas bijis ārkārtīgi intensīva
darba periods, kas patiesībā
nemaz nav beidzies. Visi spēki tika
veltīti ekspozīcijas izveidošanai,
tagad jāpievēršas lietu iekšējai
sakārtošanai, reģistrācijai, datu
bāzes veidošanai, kā arī jāturpina
iesāktā kultūras mantojuma liecību
apzināšana,
saglabāšana
un
popularizēšana. Tas tiešām prasa
ļoti daudz spēka un lielus resursus,
kuru brīžiem trūkst. Ļoti svarīga
šajā laikā bijusi arī sadarbība ar
citām kultūras institūcijām, ar
cilvēkiem, ar „DD Studio” komandu, ar projekta partneriem Krievijā
un Igaunijā. Liela nozīme bija
projekta komandas darbam. Liels
paldies projekta vadītājai Sanitai
Putniņai, kultūras mantojuma ekspertei Rutai Cibulei, uzraudzības
komitejas priekšsēdētājai un projekta krustmātei Inārai Ņikuļinai,
finanšu vadītājai Dainai Pavlovskai, Žanetei Mātužai, Ingai
Puriņai, Ilonai Ločmelei... te varētu
saukt veselu rindu pašvaldības
darbinieku, kas palīdzēja virzīt
projektu un risināt dažādus
jautājumus. PALDIES!
- Projekta realizācija un
ekspozīcijas uzturēšana noteikti prasījusi arī jaunu iemaņu
apgūšanu.
Protams! Viss jaunais prasa arī
jaunas prasmes, zināšanas. Ar lepnumu varu sacīt, ka muzeja darbinieki pieņem izaicinājumus un
ir gatavi gan pārmaiņām, gan jaunajam. Esam jau tā „pierīvējušies”,
ka katrs zina savu darāmo un
nekādas komandas no ārpuses
pat nav vajadzīgas. Viss notiek!
Protams, ir bijuši arī saspīlējuma
brīži, kad darbs dzen darbu un
kādā posmā jūtam, - „rokas par
īsām”. Un tad pēkšņi (bez īpaša
aicinājuma vai komandas) viens,
otrs, trešais pieslēdzas steidzamajam darbam un atkal viss notiek!
Lepojos ar saviem kolēģiem!
- Vai līdz ar jauno ekspozīciju
ir mainījies muzeja apmeklētāju
skaits? Kādas atsauksmes no
iedzīvotājiem par redzēto?
Kopš esam jaunajā mājā nevaram sūdzēties par apmeklētāju
trūkumu. Viss jaunais piesaista.

No kreisās: Iveta Supe kopā ar kolēģi Daci Teilāni pēc Latgaliešu kultūras
gada balvas “Boņuks” apbalvošanas pasākuma
Tā ir arī ar ekspozīciju. Tomēr nekļūst par modes lietu – vienu
ar gandarījumu varu teikt, ka brīdi populāra ir aušana, tad visi
visbiežāk parasto ziņkāri nomaina pievēršas maizes cepšanai?
Arī dabā pastāv cikliskums.
patiess pārsteigums un izbrīns.
Kā teica kāda no jaunietēm, kura Saule uzlec un noriet, bet tas
nesen bija atbraukusi pie mūsu nenozīmē, ka tās nav vai tā kļuvusi
tehnikuma audzēkņiem: „Labākais mazāk svarīga – rīt tā nāks atkal!
- Šobrīd mēs varam lepoties
muzejs, kādu esmu redzējusi!”.
Ir prieks par to, ka pieaudzis ar seno amatu pratējiem, bet vai
to apmeklētāju skaits, kas muze- pēc pāris gadiem šīs tradīcijas
ju apmeklē vairākkārt, lai kārtīgi nebūs izzudušas? Kādi ir lielākie
izpētītu pieejamo informāciju. izaicinājumi nemateriālā kultūras
Prieks par tiem, kas nāk ar savu mantojuma saglabāšanā?
Svarīgi ir saglabāt dzīvo saikni
iniciatīvu – pamanījuši kaut ko
interesantu vai pazīstamu un ar tradīciju zinātājiem, teicējiem,
nāk ar savu pienesumu – kādu amatniekiem. Ja būs cilvēki, kam
ir interese, kas vēlas pārņemt un
fotogrāfiju, stāstu...
- Balvu Novada muzejs turpināt šo mūsu tradīciju, tad
apskatāms bezmaksas. Ieeja ir par tā nezudīs. To nevar paveikt neviens cilvēks, neviens muzejs. Tā
ziedojumiem. Kādēļ tā?
Manuprāt, tas, ko mēs darām – ir mūsu visu kopēja lieta. Milzīga
tā ir Misija. Mūsu uzdevums ir dot loma – ģimenei.
- Muzejā šobrīd ir apskatāma
cilvēkiem iespēju iepazīt mūsu
Dārgumus, nest vēsti tālāk, gūt balveniešu fotoizstāde. Kādas
ierosmi pašam radoši darboties aktivitātes tiek plānotas tuvākajā
vai ielūkoties pašam savu senču laikā?
Šogad
muzejā
iecerēts
pūralādē, saprast – cik daudz
pasākumu cikls „Svētki nāk!”.
vērtību ir tepat – mums apkārt.
- Kā un kad tiek plānota Izpratne par vērtībām veidojas jau no mazotnes, tāpēc, tuekspozīcijas papildināšana?
Jaunajā
ekspozīcijā
ir vojoties Lieldienām, aicinām
ieplānota arī datu bāze, pie bērnu, skolēnu grupas piekuras vēl strādājam. Ļoti daudz teikties uz izzinošu un radošu
vērtīga materiāla palika ārpus darbošanos par Lieldienu tēmu.
ekspozīcijas. Tas būs pieejams Gada garumā būs piedāvājumi
datu bāzē un tajā varēs informāciju arī pirms citiem tradicionālajiem
arī papildināt. Pašu ekspozīciju svētkiem. Savukārt 16.maijā atkal
mainīt pagaidām neplānojam. varēsim baudīt Muzeju nakti, bet
22.maijā gaidām ciemiņus – saLaiks rādīs.
- Pēc jūsu novērojumiem, kāds vus profesionālos svētkus visas
senais amats Balvu novadā un Latvijas muzeju darbinieki šogad
svinēs Balvos.
reģionā šobrīd ir populārākais?
- Šobrīd ir izsludināta izsole uz
Arvien vairāk cilvēku mājās
paši mēģina cept maizi – arī pilsētas muzeja pagrabstāva telpu nomu.
dzīvoklī, kur nav maizes krāsns. Ar kādu mērķi?
Izīrēt plānots daļu pagraba ar
Tāpat aktuāli ir dažādi rokdarbi. Ar
lielu lepnumu sievietes nēsā pašas mērķi izveidot kafejnīcu. Ļoti grirokām vai meistara darinātas ro- bas, lai Balvos ir tāda īpaša vieta,
tas. Tas gan nenozīmē, ka tai jābūt kur aizvest ciemiņus, vai pašiem
tieši tādai kā senos laikos – vērtība baudīt pusdienas vai vakariņas
ir darinājuma vienreizībā. Viss īpašā gaisotnē. Svarīgi – lai
attīstās, papildinās ar ko jaunu. Pagrabiņš saglabā senatnes elpu.
Pieejami citi materiāli, taču vēlme Lai arī, piemēram, veidojot muzeradīt pašam tomēr pastāv. Anketās ja pasākumus un nodarbības vapar to, kādas meistardarbnīcas ram piedāvāt apmeklētājiem kādu
interesētu, ļoti dauzi atzīmēja īstu latvisku ēdienu.
kalēja prasmi.
- Vai periodiski šie senie amati

“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
Balvu pilsētā
28.februārī plkst.18.00 deju
kopas „Rika” 10 gadu jubilejas pasākums Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
5.martā plkst.16.00 Galda tenisa turnīrs Balvu Bērnu un jauniešu
centrā.
7.martā plkst. 21.00 „Deju vakars kafejnīcā” kopā ar Zinti Krakopu Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Iespēja pieteikt galdiņu
pa tālruni 26367693. Ieejas maksa
3,00 EUR.
8.martā plkst.15.00 koncerts
„MANA SIRDS UN DVĒSELE
DZIED...” - Jauktajam korim „Ezerkrasts” – 10! Koncertā piedalās
Baltinavas novada jauktais koris,
Balvu Mūzikas skolas vijolnieku
ansamblis, Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis, saksofonists Arnis Graps. Ieeja bezmaksas.
10.martā plkst.13.00 Republikas starpnovadu skolēnu deju
kolektīvu atlases skate skolēnu
Dziesmu un deju svētkiem Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Piedalās Viļakas, Balvu, Rugāju un
Baltinavas 27 deju kolektīvi.
14.martā Septītā spēļu programmu vadītāju saspēle „No
smieklu kules”.
22.martā plkst.11.00 Republikas amatierteātru skate „Gada
izrāde 2014”. Plkst. 19.00 Balvu
tautas teātra iestudējuma - Somerseta Moema „APSOLĪTĀ ZEME”
pirmizrāde. Režisore Vaira Resne.
21.martā plkst.12.00 Starpnovadu pieaugušo tautu deju
kolektīvu skate Balvu kultūras un
atpūtas centrā.
23.martā Radošā darbnīca
„Lieldienas- saules svētki” - Lieldienu rotājumu izgatavošana no
bibliotēkas materiāliem Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
25.martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākums „Nekas nav aizmirsts,
neviens nav aizmirsts”.
28.martā Vokālais ansamblis „Par to” ielūdz uz koncertu
„Nemitīgs, nepārtraukts, nenorimis LAIKS” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
Balvu pagasts
7.martā plkst. 20.00 tautas

namā uz saviesīgu vakaru „Viss par
sievietēm” ielūdz Artis no grupas
“Pie letes”. Galdiņus rezervēt tautas namā pie Ainas. Līdzi ņemt
pašu sarūpētu cienastu un svētku
noskaņojumu.
Bērzkalnes pagasts
7.martā plkst.19.00 pasākums
„Ziedi kā sievietes-sievietes kā
ziedi” Rubeņu saieta namā.
22.martā plkst.10.00 Mazie
Cāļi ieskandina pavasari Bērzkalnes bērnudārza zālē.
Bērzpils pagasts
Izstāde „Bērzpilieši portretos
un notikumos”. Veidosim izstādi
no fotogrāfijām, kas atspoguļo
Bērzpils pagasta vēsturi, sadzīvi,
kultūru u.c. Sākot no pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem līdz šodienai
- cilvēki un notikumi. Lūgums
iesniegt fotogrāfijas (formāts
nav noteikts) līdz 28.februārim
Bērzpils
saietu
namā
pie
A.Krivišas. Pēc izstādes iesniegtās
fotogrāfijas atdos atpakaļ. Izstādi
atklās marta sākumā.
Briežuciema pagasts
Līdz februāra beigām Mazajā
zālē apskatāma Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas
fotoizstāde
“Dzīves steigā
nepamanām...”.
6.martā plkst. 19.00 sievietēm
veltīts pasākums Briežuciema
tautas
namā.
Koncertā
piedalās šova deju grupa „Leo”,
mūsdienu deju grupa „Lulū”
(Balvi), kā arī Briežuciema vīrieši.
Pasākuma laikā notiks arī „Misis
briežuciemiete” kronēšana, tāpēc
aicinām - vīrieši, līdz 1. martam
piesakiet dāmas, kuras, jūsuprāt,
varētu pretendēt uz šo titulu!
Dāmas, varat pieteikties arī pašas!
Pieteikšanās un sīkāka informācija
pie Zitas Tautas namā vai sazinoties ar Jāzepu Jermacānu vai
Aigaru Keišu. Nāciet baudīt koncertu un just līdzi titula „Misis
briežuciemiete” pretendentēm!
Krišjāņu pagasts
11.martā plkst.15.00 Radošā
darbnīca “Svečturu pagatavošana”
(no plastmasas karotēm) Krišjāņu
Tautas namā.
14.martā plkst.10.00 Amatnieku darbu izstāde - pārdošana
Krišjāņu Tautas namā.

Kubulu pagasts
22.martā
Kublu
Kultūras
namā
Latvijas
amatierteātru
iestudējumu skate ”Gada izrāde
2014”. Plkst.14.00 Teātra izrāde
Monika Zīle „Savedējs”- Isnaudas
amatierteātris ”Isnauda” Kubulu
Kultūras namā. Plkst.16.00 Teātra
izrāde Tatjana Kovaļenko „Pēc
diviem zaķiem” -Kārsavas novada
Krievu drāmas teātris.
22.martā plkst.15.30 Māras
Kozlovskas gleznu izstādes „Meža
sonāte” atklāšana Kubulu kultūras
nama mazajā zālē.
Vīksnas pagasts
No 1-31.martam Vīksnas Tautas namā būs skatāmas Daces
Teilānes fotoizstāde „Balvu novads no putna lidojuma”.
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
V.Kundziņa
fotoizstāde „Ziedi” un L.D. Bērziņa
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.
Kultūrizglītojošā
programma
Balvu pilsētas dzimšanas dienas
svētku laikā “Sapņu un jaunību
pilsēta”.
Muzejā
joprojām
apskatāma izstāde, kas 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.
No 11.februāra, kā dāvana
Balvu pilsētai dzimšanas dienā,
muzejā skatāma foto draugu
izstāde “Savai pilsētai”.
Visu februāri Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāma izstāde
no kolekcionāra Jura Pušpura
krājumiem „Jaungada apsveikumi
un atklātnes”.

Lauksaimniecībā izmantoto skābbarības
ruļļu plēvju bezmaksas savākšana

Jaunos uzņēmējus informēs
par atbalsta programmām

Šī gada 4. martā Balvu novada
pašvaldības
aģentūra
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
sadarbībā ar Biznesa inkubatoru
Ideju Viesnīcu, Latvijas Attīstības
finanšu
institūciju
ALTUM,
Nodarbinātības valsts aģentūru
organizē tikšanos, kuras laikā
informēs jaunos uzņēmumus

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

par aktuālajām valsts atbalsta
programmām.
Tēma: „Atbalsta programmas
jaunajiem uzņēmumiem”.
Norises vieta: Balvu novada
pašvaldības
aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
konferenčuzālē (starpstāvā), Vidzemes iela 2b, Balvos.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Tuvojoties pavasarim, lauksaimniekiem viena no aktualitātēm
ir atbrīvošanās no skābbarības
sagatavošanā izlietotās ruļļu un
bedru plēves. SIA „ZAAO” (ZAAO)
piedāvā risināt jautājumu savācot
minēto materiālu bez maksas no
saimniecībām, lai to sagatavotu
otrreizējai pārstrādei. Pakalpojums tiek sniegts Ziemeļvidzemē,
kā arī Balvu, Baltinavas, Viļakas,
Rugāju novados.
Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO aicina uzkrātās
skābbarības ruļļu plēves vai
pārklājamās plēves skābbarības
bedrēm,
kā
arī
pārējos
skābbarības sagatavošanā izmantotos materiālus - izlietoto
polipropilēna minerālmēslu BigReģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Bag maisus un plastmasas kannas vai mucas (PEHD, HDPE),
savākt vienuviet. No plēvēm
noteikti jāizņem šņores vai sieti
(pretējā gadījumā šie atkritumi
tiks uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un tiks savākti par maksu,
kas ir 21.34 EUR/m3). Plastmasas
kannas vai mucas ir jāizskalo un
tām jānoskrūvē korķi. Izlietotās,
atšķirotās plēves jāsaliek kaudzēs
tā, lai ZAAO atkritumu savākšanas
mašīna varētu piebraukt pie
kaudzes no sāniem un netraucēti
ar kausu iekraut kravas kastē.
Lūgums lauksaimniekiem, kuri
vēlas, lai pakalpojums tiktu sniegts
līdz Jāņiem, plēvju savākšanu pieteikt līdz 15.maijam pie ZAAO
speciālistiem pa tālruni 26132288

vai 64281250, nosaucot adresi,
aptuveno apjomu kubikmetros vai ruļļu skaitu. ZAAO pēc
pieprasījuma izsniedz arī pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu –
izziņu par savākto atkritumu veidu
un apjomu, iesniegšanai Valsts
vides dienestā.
2014.gadā
lauksaimnieki,
kas izmantoja piedāvāto pakalpojumu, kopā sagatavošanai
pārstrādei nodeva 1370 m3
plēves. SIA ZAAO pārstrādei
derīgo materiālu nodod Latvijas pārstrādes uzņēmumam, kas
ražo granulas jaunu plastmasas
izstrādājumu izgatavošanai, kas
ir, piemēram, kannas, spaiņi, caurules.

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

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

