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Balvos noslēdzies Latvijas čempionāts zemledus
makšķerēšanā
Par spīti pavasarīgajiem laika
apstākļiem zemledus makšķernieki no visas Latvijas, kā arī no
Krievijas, 7.un 8.martā pulcējās
Balvos, lai startētu trešajā noslēdzošajā Latvijas čempionāta
posmā. Šajā posmā piedalījās 12
komandas, kopumā 59 dalībnieki.
Lai arī siltais laiks ir darījis savu,
tomēr ledus biezums Balvu ezerā
sacensību laikā bija aptuveni 20
cm biezs, kas ļāva sacensībām
veiksmīgi noritēt. Jāsaka gan,
ka ar lieliem lomiem komandas
nevarēja lepoties, kopējais zivju
skaits šoreiz nebija liels – nepilni
78 kilogrami. Tomēr šāda situācija
saglabāja intrigu par labākajiem
rezultātiem gan individuālajā, gan
komandu cīņā.
Labākais loms pirmās dienas
sacensībās, kā arī visā 3.posmā,
bija 3,081 kg, kas pieder Aivaram
Avotiņam no balveniešu komandas LIARPS. Savukārt otrajā dienā,
kad komandas izvietojās vairāk
ezera vidū, lomi bija vēl mazāki
– no 1,5-2 kg. Otrās dienas līderis
bija Guntis Kārkliņš no komandas
SALMO, kurš kļuva arī par Latvijas
2015.gada čempionu zemledus
makšķerēšanā.
Par trešā posma uzvarētājiem
individuālajā vērtējumā kļuva:
1. Guntis Kārkliņš (SALMO) 2
punkti, 3.094 kg;
2. Raimonds Kinerts (BSMFINNEX) 3 p., 3.999 kg;
3.
Normunds
Margevičs
(AGAT&FINNEX) 4 p., 2.998 kg.
Individuālā vērtējuma čempionāta kopējie rezultāti bija
neprognozējamāki. Tomēr rezultātā čempionāta trijnieks ir
sekojošs:
1.Guntis Kārkliņš (SALMO) 10
punkti;
2.Raimonds Kinerts (BSMFINNEX) 16 punkti;
3.Harijs Raciborskis (BSMFINNEX) 17 punkti.
Komandu vērtējumā trešā
posma rezultāti apstiprina arī visa
čempionāta līderu trijnieku:
1.SALMO 44 punkti posmā un
121 punkti kopvērtējumā;
2.BSM-FINNEX 48 punkti posmā un 126 punkti kopvērtējumā;
3.AGAT&FINNEX 50 punkti
posmā un 168 punkti kopvērtējumā.
Balveniešu pārstāvētā komanda LIARPS, kurā startēja Ēriks Tučs,
Aldis Voits, Artūrs Baltais, Valdis
Prancāns, Andris Kukors un Aivars Avotiņš, Latvijas čempionāta
kopvērtējumā ieguva 5.vietu.
Kaislīgs zemledus makšķernieks
un viens no čempionāta Balvu
posmu organizatoriem, Ēriks Tučs,
atzina, ka iegūtā 5.vieta 12 komandu konkurencē ir labs rezultāts,
tomēr ikviens vēlas sasniegt vēl
augstākas vietas. „Iespējams, ka
komandas biedru priekšrocība

Pieredzējusī SALMO komanda čempionāta kopvērtējumā ieguva 1.vietu
bija tas, ka 2 čempionāta posmi
notika uz Balvu ezera, bet man
personīgi tas traucēja, jo tā kā biju
arī sacensību organizators, vairāk
nācās domāt par to nekā par
makšķerēšanu,” stāsta Ē. Tučs.
Čempionāta galvenais tiesnesis Egīls Draudiņš atzina, ka nu jau
pāris gadus Latvijas ziemas ir visai
skopas ar sniegiem un lediem,
tādēļ zemledus makšķerniekiem ir
jāpielāgojas tiem laika apstākļiem,
kas mūsu platuma grādos ir pieejami.
Runājot par sacensību trešo
posmu, E.Draudiņš uzsvēra, ka tas
pilnīgi atšķīries no 1.posma Balvu
ezerā: “Lai arī ezers bija tas pats,
sacensību sektori tika izvietoti citā
ezera daļā, līdz ar to visiem sportistiem bija jāpielāgojas praktiski
jaunam ezeram. Jaunā vieta ienesa
arī korekcijas rezultātu tabulā. Sektori bija jauni visiem dalībniekiem.
Iepriekš šajā ezera pusē lielākā
daļa sportistu nebija makšķerējuši,
līdz ar to visa vajadzīgā informācija
bija iegūstama tikai īsajā treniņu
procesā.”
“Kopumā
2015.gada
Latvijas
čempionātu
zemledus
makšķerēšanā novērtēju ļoti
pozitīvi. Noorganizēti tika visi 3
posmi. Jā, laika apstākļi neļāva
katru no posmiem organizēt citā
ūdens tilpnē, bet arī šīs ziemas
sacensību scenārijs sanāca ļoti
labs. Balvos iegriezāmies divas
reizes. Pirmajā un trešajā posmā.
Vēlreiz saku lielu paldies Balvu
novada domei, LIARPS, Balvu
Sporta centram un īpaši Ērikam
Tučam par entuziasmu, atbalstu un iespējām noorganizēt trešo
posmu,” teic E. Draudiņš.

Ar sacensībām Balvu ezerā arī
noslēdzies Latvijas čempionāts
zemledus makšķerēšanā. Balvu
Sporta centra vadītājs Edgars Kaļva

apstiprināja, ka arī nākošgad kāds
no čempionāta posmiem noteikti
notiks arī Balvos.
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Aicinām piedalīties aptaujā
par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
novadā!

Godātais Balvu novada iedzīvotāj! Balvu novada pašvaldība
veic aptauju, lai noskaidrotu un
analizētu iedzīvotāju viedokļus
par dzīves kvalitāti un pašvaldības
pakalpojumu pieejamību novadā.
Aptaujas anketas drukātā veidā ir pieejamas Balvu novada
pašvaldībā un tās iestādēs. Elektroniski anketu iespējams aizpildīt
Balvu novada mājaslapā www.
balvi.lv.
Balvu novada iedzīvotāju aptauja norisināsies līdz 2015.gada
10.aprīlim.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Balvu novada attīstības
programmas
2011.-2017.gadam
ikgadējā uzraudzības ziņojuma
sagatavošanai. Rezultāti regulāri
tiks apkopoti, sistematizēti un izmantoti arī novada jauno attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei.
Aptauja ir anonīma, un
iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas
rezultātiem varēs iepazīties Balvu
novada pašvaldības interneta
vietnē www.balvi.lv.

Balvu Sporta centrs veiksmīgi
sadarbojas ar Latvijas Futbola
federāciju
Balvu Sporta centra vadītājs
Edgars Kaļva informē, ka ar Latvijas Futbola federācijas finansiālu
atbalstu taps Balvu Sporta centra
mājaslapa, kā arī tiks atbalstīta
futbola treneru – J.Vilciņa un
I.Zaharāna,
tālākizglītība
un
sniegts atbalsts turnīra „Balvi open
cup” rīkošanā.
Tāpat sadarbībā ar Futbola federāciju pie Balvu Valsts
ģimnāzijas drīzumā tiks atjaunots futbola laukums, kur tiks
ieklāts mākslīgais segums un
veikta kvalitatīva stadiona izbūve.
Darbi pie šī projekta tiks uzsākti
jau nākošās nedēļas laikā un to
plānots pabeigt līdz šī gada maija
beigām.

Zemes stunda

2.vietas ieguvēji - BSM-FINNEX

28.martā no plkst.20.30-21.30
jau devīto reizi pasaulē tiek
atzīmēta Zemes stunda, kas, nelietojot apgaismes objektus stundas
garumā, aicina domāt par klimata
pārmaņām un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām.
Kā katru gadu iedzīvotāji un
uzņēmumi ir aicināti Zemes
stundas svētkus sagaidīt simboliski izslēdzot apgaismes objektus.
Akcijā piedalīsies arī Balvu novada
pašvaldība.

Apmācības mājražotājiem

Augstus rezultātus Balvu komanda ieguvusi Latgales zemledus
makšķerēšanas čempionātā, kur komandu vērtējumā LIARPS (Ēriks Tučs,
Aldis Voits, Andris Kukors, Valdis Prancāns) ieguva pirmo vietu

No 20.-22. martam Balvu
novada pašvaldības aģentūra
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
organizē apmācības mājražotājiem
– „Jauna konkurētspējīga nišas
produkta
izstrāde
pārtikas
mājražotājiem”. Sīkāka informācija
www.balvi.lv.
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12.marta
Domes sēde
12.martā notika kārtējā Balvu
novada Domes sēde, kurā tika
skatīti kopumā 43 jautājumi. Sēdē
piedalījās 12 deputāti - Andris Kazinovskis, Normunds Dimitrijevs,
Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš,
Valdis Zeltkalns, Vilnis Dzenis,
Ināra Ņikuļina, Juris Boldāns,
Dmitrijs Usins, Arvīds Raciborskis,
Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē tika lemts
atļaut atdalīt no Balvu pagasta
nekustamā īpašuma „Ceļmalu
mājas”, 16,6 ha kopplatībā, zemes
vienību 2,5 ha platībā, no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Ceļmalu mežs”.
Tāpat tika lemts atļaut atdalīt
no Tilžas pagasta nekustamā
īpašuma „Skujenieki”, 233,30
ha kopplatībā, zemes vienību
8,5 ha platībā, no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Mežmalas”.
Zemes īpašumam Bērzkalnes
pagastā tika mainīts nosaukums
no „Brikšņi” uz „Miera miests”.
Zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām tika piešķirta adrese „Miera
miests”, Bērzkalnes pagasts, Balvu
novads, LV-4590.
Piecām transformatoru ēkām
Vectilžas, Tilžas un Kubulu pagastos tika piešķirtas adreses.
Zemes vienībai Kubulu pagastā un uz tās esošajām ēkām tika
piešķirta adrese „Dzelzceļmala”,
Kubulu pagasts, Balvu novads, LV4566.
Atsavināšanai tika nodots divistabu dzīvoklis Brīvības ielā 59A,
Balvos ar kopējo platību 46,90
m2 un Balvu novada pašvaldības
Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai tika uzdots
pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas
lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Deputāti nolēma apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lakši”, Balvu pagastā, zemes vienības
sadalīšanai un nekustamā īpašuma
„Zeltkalni”, Vectilžas pagastā,
zemes vienības sadalīšanai.
Tika apstiprināts īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes gabalu saraksts, kuri nododami nomai.
Tika lemts slēgt nomas
līgumus ar personām par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošo
zemes vienības daļu iznomāšanu
Tilžas, Balvu, Kubulu, Lazdulejas pagastos, kā arī Balvu pilsētā.
Bērzkalnes pagastā tika lemts
slēgt nomas līgumu ar personu

par rezerves zemes fonda zemes
vienības daļas iznomāšanu.
Deputāti lēma izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2012.
gada 17.maija lēmumā, lēmuma
1.punktu izsakot jaunā redakcijā,
kas paredz slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības daļas Tilžas pagastā
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Sēdes laikā tika lemts izbeigt
2012.gada 29.jūnijā noslēgto
zemes nomas līgumu Nr.709
par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības nomu
Balvu pagastā.
Deputāti
lēma
arī
par
nekustamā īpašuma „Kadiķīši”
Balvu pagastā izveidošanu un
nodošanu atsavināšanai.
Lai arī izskanēja vairāki iebildumi un viedokļi par azartspēlēm,
tomēr deputāti lēma atļaut SIA
“Joker LTD” atvērt totalizatora un
derību likmju pieņemšanas vietu Brīvības ielā 47A, Balvos, jo juridiski nav pamata šo jautājumu
noraidīt un nepieņemt.
Deputāti lēma pārdot nekustamo īpašumu „Lībieši”, Balvu
pagastā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9,13 ha,
un noteica nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 7800,00.
Pārdots tika arī nekustamais
īpašums „Arājs”, Tilžas pagastā, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 0,5422 ha. Nekustamā
īpašuma pārdošanas cena - EUR
1100,00.
Deputāti apstiprināja izsoles
rezultātus nedzīvojamām telpām
– Brīvības ielā 46, Balvos, (platība
170,3 m2), nosakot par uzvarētāju
SIA „DUETS ZA”, kurš nosolījis
augstāko nomas maksu EUR 0,86
m2 bez PVN. Līdz ar to nolemts
iznomāt nedzīvojamās telpas uz
pieciem gadiem SIA „DUETS ZA”
uzņēmējdarbības
veicināšanai
par izsolē nosolīto augstāko nomas maksu.
Par
saistošo
noteikumu
precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas
norādījumus
tika
veikti precizējumi 2015.gada
22.janvāra
saistošo
noteikumu Nr.3/2015 „Par Balvu novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm” projektā un
2015.gada 12.februāra saistošo
noteikumu Nr.6/2015 „Par papildus palīdzību Balvu novadā”
projektā.
Tāpat, pamatojoties uz Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem,

tika veikti precizējumi Balvu
novada pašvaldības 2014.gada
11.decembra saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi
Balvu novadā” projektā.
Par sociālajiem jautājumiem
Deputāti nolēma piešķirt
sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim
Nr.29 Daugavpils ielā 41, Balvos,
kopējā platība 29,67 m2. Maksa
par īri sociālā dzīvokļa īrniekam
noteikta EUR/m2 0,12 apmērā.
No Sociālā dienesta budžeta tiks
segta maksa par īri EUR/m2 0,23
apmērā un 50% no maksas par
dzīvokļa apkuri apkures sezonā.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2013.gada
12.decembra lēmumā „Par Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumiem”.
Lēmums tika papildināts ar jaunu
pakalpojumu - Matu mazgāšana
(ar Sociālā dienesta līdzekļiem),
kas maksā 0,87 EUR par 1 reizi.
Savukārt masiera pakalpojumam
tika noteikti laika limiti un cenas
atbilstoši personas statusam un
masāžas veidam.
Par parādsaistībām
Pamatojoties uz AS „Balvu enerģija” iesniegumu tika
atzīts Balvu novada pašvaldības
parāds 3262, 53 EUR apmērā
AS „Balvu enerģija” par mirušo
un pansionātā „Balvi” ievietoto
īrnieku
neizpildītajām
saistībām par komunālo pakalpojumu izmantošanu. Parāds
tiks apmaksāts no Balvu novada
pašvaldības budžeta.
Pamatojoties uz Balvu novada
pašvaldības
aģentūras
„San-Tex” iesniegumu, tika atzīts
Balvu novada pašvaldības parāds
2153, 70 EUR apmērā PA „SanTex” par pašvaldības dzīvokļu
mirušo īrnieku neizpildītajām
saistībām par komunālo pakalpojumu izmantošanu. Parāds
tiks apmaksāts no Balvu novada
pašvaldības budžeta.
Par finansējuma piešķiršanu
Tilžas internātpamatskolai
Finansējums 11949,89 EUR
apmērā tika piešķirts Tilžas
internātpamatskolas fasādes apgaismojuma izbūvei, ventilācijas
izbūvei bēniņos un uz jumta, kā arī apkures cauruļvadu
siltināšanai bēniņos. Skolā šobrīd
tiek realizēts projekts. Lai skolu
sakārtotu pilnībā tika piešķirti
līdzekļi to darbu veikšanai, kurus
projektā nebija iespējams iekļaut.
Par dalību projektu konkursā
Domes sēdē tika nolemts
iesniegt projekta iesniegumu
„Publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras uzlabošana Balvu
novadā II kārta” Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
organizētā KPFI atklātā projektu

konkursa „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” ietvaros par projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām 193958,77 EUR un
nodrošināt projekta īstenošanai
līdzfinansējumu 72776,59 EUR
apmērā.
Ja projekts tiks apstiprināts,
gan vairākās pilsētas ielās, gan pagastu centros esošais apgaismojums tiks mainīts uz LED gaismām.
Par dalību projektos
Balvu novada Dome nolēma piedalīties Valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem ar projektiem „Zivju
resursu palielināšana Pērkonu
ezerā”
un
„Zivju
resursu
palielināšana Balvu ezerā”.
Projekta
„Zivju
resursu
palielināšana
Pērkonu
ezerā” atbalsta gadījumā, tiks
nodrošināts
līdzfinansējums
EUR 1043,20 apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām
EUR 4743,20, kā arī segtas papildus izmaksas - zivju mazuļu
transportēšanas izdevumi EUR
566,28.
Projekta
„Zivju
resursu
palielināšana Balvu ezerā” atbalsta gadījumā, tiks nodrošināts
līdzfinansējums
EUR
724,50 apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām EUR
4174,50, kā arī segtas papildus izmaksas - zivju mazuļu
transportēšanas izdevumi EUR
566,28.
Tika lemts piedalīties nodibinājuma
”Rietumu
Bankas
labdarības fonds” un AS “Latvijas Avīze” projektu konkursā,
izstrādājot projekta iesniegumu
„Esi drošs uz ceļa”, kurš paredz izveidot veloceliņu ar mīksto segumu Balvu PII „Pīlādzītis” teritorijā
un iegādāties 2 velosipēdus un
ķiveres, lai bērniem būtu iespēja
mācīties ceļu satiksmes noteikumus un braukt ar velosipēdu.
Projekta atbalsta gadījumā tiks
nodrošināts līdzfinansējums EUR
800,00 apmērā. Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas ir EUR
4000,00.
Par aizņēmumu
Tika nolemts lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2015.gadā Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 204 668.55
uz 15 gadiem no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi
KPFI finansētā projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras uzlabošana Balvu
novadā II, kārta” realizēšanai.
Par automašīnas norakstīšanu
Tika
pieņemts
lēmums

norakstīt Balvu novada pašvaldības
aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa centrs” piederošo vieglo automašīnu, kam atlikusī
bilances vērtība EUR 0,00.
Transportlīdzeklis tiks noņemts no
uzskaites Ceļu satiksmes drošības
direkcijā un realizēts metāllūžņu
savākšanas uzņēmumā. Ieņēmumi tiks ieskaitīti aģentūras
“Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
budžetā.
Par zaudējumu atlīdzību
Tika
pieņemts
lēmums
atlīdzināt apdrošināšanas kompānijai ”BTA Insurance Company” SE
zaudējumus EUR 1220,41 apmērā,
kas radušies plīstot ūdens caurulei
Balvu novada pašvaldības dzīvoklī
Nr.27 Bērzpils iela 50, Balvi, un
nodarot zaudējumus apkārtējiem
dzīvokļiem.
Par iecelšanu amatā
Tika pieņemts lēmums iecelt
Aigaru Keišu Balvu novada
pašvaldības Briežuciema pamatskolas direktora amatā ar 2015.
gada 16.martu.
Par dalību biedrībā
Ņemot vērā to, ka Latvijas
Pašvaldību
savienība
nespēj
nodrošināt pilnvērtīgu “Reģionālo
attīstības
centru
apvienības”
darbību tās sastāvā un lai novērstu
izveidojošos situāciju, ka netiek
nodrošināta kvalitatīva Reģionālo
attīstības
centru
interešu
aizstāvība, ir nolemts izveidot
neatkarīgu biedrību “Reģionālo
attīstības centru apvienība”, kura
darbosies līdzīgi kā Lielo Pilsētu
Asociācija. Biedrības galvenie
mērķi būs: īstenot reģionālo
attīstības centru ekonomisko
un tiesisko interešu aizsardzību;
veicināt reģionālo attīstības centru sadarbību ar pārējām Latvijas pašvaldībām un reģionālo
attīstības centru sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām
un citu valstu institūcijām un
organizācijām; Veicināt reģionālo
attīstības centru attīstību un
reģionālo
attīstības
centru
pašvaldību savstarpējo sadarbību.
Balvu novada Dome nolēma
iestāties biedrībā “Reģionālo
attīstības centru apvienība”, kā
vienam no dibinātājiem un pilnvarot Domes priekšsēdētāja vietnieku parakstīt ar šī biedrības
saistītos dibināšanas dokumentus un pārstāvēt Balvu novada
Domi biedrības pārvaldes un
lēmējinstitūcijā.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi

Tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem

Sākot ar 2015.gada 12.martu
uz šķīdoņa laiku tiks ierobežota
transportlīdzekļu satiksme uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem
tiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.
Transportlīdzekļu satiksmes
ierobežojumi noteikti uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:
Balvu pagastā:
Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza.
Bērzkalnes pagastā:
Aizpurve – Moziņķi;
Bērzkalne – Ploskena;

Bērzkalne – Taureskalns;
Silakrogs – Lazdukalns;
Vējava – Brieževa;
Silakrogs – Auzāji;
Elkšņeva – Mūrova;
Elkšņeva – Brieževa.
Bērzpils pagastā:
Mūramuiža – Sola;
Stacijas iela - Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;
Golvari – Zosuļi;
Golvari – Kononi;
Viškuļi- Baka;
Beļauski- Viškuļi;
Līdumnieki- Liepnīte.
Briežuciema pagastā:
Dambergi- Ploskene- Augstasils;
Dukuļeva – Cērpene;
Dambergi- Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi.

Kubulu pagastā:
Sita – Briedīši;
Sita – Kozlova;
Stirnusala – Sita;
Stacija – Celmene;
Steķentava – Pērkoni;
Gobusala – Guznava;
Vladimirova – Sita;
Salmaņu kapi – Romūksti;
Bankas ceļš;
Celmenes kaltes ceļš;
Druvenieki – Zači;
Slūžu ceļš.
Krišjāņu pagastā:
Krišjāņi-Krampiņas-RunceneKrišjāņi;
Runcene-Mežupe;
Mežupe-Purviņas.
Lazdulejas pagastā:
Ķīļi- Orlovas vārti;

Egļuciems- Petrovka;
Šumkova- Priedes;
Nobrauktuve uz Ozolzīlēm;
Nobrauktuve uz Mežalaukiem;
Nobrauktuve uz Liepām;
Nobrauktuve uz Zirgadobi;
Nobrauktuve uz Brinkeni-1;
Nobrauktuve uz Ošsalām;
Nobrauktuve uz Brinkeni-2;
Petrovka- Lipukovka;
Petrovka_ Marjevka;
Petrovka- Zaļčupe;
Nobrauktuve uz Vārpām;
Brinkene1-Akmeņkalni;
Egļuciems- Zaķusala;
Nobrauktuve uz Avikšiem.
Tilžas pagastā:
Tilžas kapi- Meteņi;
Plēsums- Toki- Keiba –Tilža;
Pakalnieši- Barbāns;

Pauļinš – Barbāns;
Ūdrenes ceļš;
Brakovska- Ločmelis.
Vectilžas pagastā:
Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvani;
Vectilža – Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi.
Vīksnas pagastā:
Vīksna – Zaļmežnieki;
Sprogas – Oknupe;
Smiltene – Oknupe;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Makšinava – Ašusila;
Ukraina – Kačupe.

“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 17.marts

3.

Aktuāla informācija par Gada ienākumu Briežuciema pamatskolai
deklarācijas iesniegšanu!
jauns direktors

Tiem nodokļu maksātājiem,
kam Gada ienākumu deklarācija
par
2014.gadā
gūtajiem
ienākumiem jāiesniedz obligāti,
tas jāizdara laikā no 2015.gada
1.marta līdz 2015.gada 1.jūnijam.
Savukārt tie nodokļu maksātāji, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi,
lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem
izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas
prēmiju maksājumiem atbilstoši
dzīvības apdrošināšanas līgumam
u.c.), deklarāciju par 2014.gadu
kopā ar attaisnojuma dokumentiem var iesniegt VID no 2015.
gada 1.marta (visa gada garumā)
un līdz pat 2018.gada 16.jūnijam.
Šogad vēl var iesniegt deklarāciju
un saņemt iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem arī par 2012. un
2013.gadu.
Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem,

kā arī individuālo uzņēmumu,
t.sk. zemnieku un zvejnieku
saimniecību īpašniekiem, kuri ir
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātāji,
Gada
ienākumu
deklarācija ir obligāti jāiesniedz
elektroniski, izmantojot VID
elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
VID aicina ikvienu nodokļu
maksātāju iesniegt deklarāciju, izmantojot VID EDS, jo tas ir daudz
ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!
Iesniedzot
deklarāciju
VID EDS, tajā automātiski
tiek atspoguļota VID rīcībā
esošā informācija par nodokļu
maksātāju (arī no iepriekšējiem
gadiem pārnestie attaisnotie
izdevumi),
un
iesniedzējam
deklarācijā jānorāda tikai summa, kas iztērēta par attiecīgajiem
pakalpojumiem, un jāpievieno
čeki vai stingrās uzskaites kvītis,
tās iepriekš nofotografējot vai
ieskenējot.
Ikviens var pieslēgties un lietot EDS, izmantojot savas inter-

netbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes izsniegto eID viedkarti
vai VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
Viedtālruņu un planšetdatoru
lietotājus aicinām izmantot EDS
mobilo
versiju
(eds.vid.gov.
lv), jo arī tajā iespējams iesniegt
Gada ienākumu deklarāciju, bet
nofotografētos čekus un kvītis
pievienot no attiecīgās ierīces
galerijām.
Plašāka informācija sadaļā
VID mājaslapā „Gada ienākumu
deklarācija’”.
Jautājumu
un
neskaidrību gadījumā iedzīvotāji
aicināti zvanīt uz VID Nodokļu
un muitas informatīvo tālruni
67120000,
izvēloties
tēmu
„Nodokļi”, konsultēties ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā
vai arī iesūtīt savu jautājumu
rakstiski VID mājaslapā „Uzdot
jautājumu VID”.

Būsim vērīgi un ziņosim par senkapu
postīšanu

Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
Latgales reģionālā nodaļa aicina būt
vērīgiem un ziņot par senkapu
postītājiem.
Šī gada janvārī Latgalē tika
izpostīti senkapi Šķilbēnu, Medņevas, Kaunatas un Stoļerovas
pagastā. Četros postītajos kapulaukos atrakti un izlaupīti vairāk
kā 400 apbedījumi. Pašlaik Valsts
policija veic notikušā izmeklēšanu, ir uzsākti kriminālprocesi,
jo par valsts aizsargājamu kultūras
pieminekļu
iznīcināšanu
un bojāšanu likumdošanā ir
paredzēta kriminālatbildība un
kultūrvēsturiskai videi nodarītā
kaitējuma atlīdzināšana.
Nesen Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas (turpmāk – VKPAI) Latgales
reģionālajā nodaļā ir saņemta
satraucoša informācija par to, ka
līdzīgas darbības tiks turpinātas vai
jau notikušas Ludzas un Rēzeknes
novadā.
Lūdzam valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu īpašniekus
pārbaudīt savos īpašumos esošo
arheoloģisko kultūras pieminekļu
aizsardzības stāvokli. Ja savā
īpašumā redzat personas, kas darbojas ar metāla detektoriem un
rakšanas ierīcēm, savas drošības
dēļ aicinām netuvoties racējiem,

bet nekavējoties ziņojiet Valsts
policijai (112). Arī tad, ja kultūras
piemineklī konstatējat postījumus
(izraktas bedres), uzreiz ziņojiet
VKPAI
Latgales
reģionālajai
nodaļai ( tel. 64625159, 26392723)
un policijai.
Arheoloģiskās senvietas (senkapi un viduslaiku kapsētas)
ir līdz 18.gadsimtam veidotas
apbedījumu vietas. Kopš 2013.
gada 23.janvāra spēkā stājās
grozījumi likumā "Par kultūras
pieminekļu aizsardzību", kas nosaka, ka arheoloģiskajās senvietās
zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas
senlietas ar datējumu līdz 17.gadsimtam (ieskaitot) pieder valstij
un glabājami muzejos. Šis noteikums neattiecas uz senlietām,
par kurām līdz 2013.gada 30.martam persona ir paziņojusi VKPAI. Tāpat likums nosaka, ka par
objektiem, kuri atrasti zemēs,
virs zemes, ūdenī, būvēs vai
to daļās un atliekās un kuriem
varētu būt vēsturiska, zinātniska,
mākslinieciska vai citāda kultūras
vērtība, kā arī par to atrašanas
vietu un apstākļiem atradējam
nekavējoties jāziņo VKPAI.
Atkārtoti
aicinām
visus
iedzīvotājus pievērst uzmanību
līdzīga veida darbībām arheoloģiskajos pieminekļos un citās
vietās Latvijā, kad ar metāla de-

tektoriem tiek meklētas un pēc
tam
iztirgotas
arheoloģiskās
senlietas, kas nonāk pašmāju
un ārzemju kolekcionāru privātajās
kolekcijās,
nodarot
būtiskus zaudējumus ne vien
arheoloģiskajam mantojumam,
bet arī visai Latvijas sabiedrībai.
Artefakts ir pats nozīmīgākais lietiskais pierādījums vēsturiskās
informācijas atklāšanā, jo to,
atšķirībā
no
dokumentiem,
gandrīz nav iespējams falsificēt.
Latvija, tāpat kā citas valstis,
ir bagāta ar gadsimtos uzkrātām
kultūras vērtībām. Arheoloģiskās
senvietas, pilsētu vēsturiskie centri, muižas, pilis, baznīcas, dārzu
mākslas, tēlniecības, glezniecības,
lietišķās mākslas, tehnikas vēstures
un tautas celtniecības objekti
veido vērtību kopumu, ko vieno
izcila Latvijas ainava. Šajās vērtībās
jūtama dažādu nāciju ietekme.
Un to saglabāt un nosargāt, uz tās
pamata veidot ētiski un estētiski
kvalitatīvu mūsdienu dzīves telpu ir ikviena cilvēka uzdevums.
Lai iznīcinātu augu, jāiznīcina
tā saknes. Pieļaujot un nesodot
nacionālā kultūras mantojuma
iznīcinātājus un izlaupītājus,
mēs ļaujam lēnām izkropļot un
pazudināt savu identitāti plašajā
pasaules telpā.

E-prasmju nedēļā praktiskas nodarbības un
apmācības Balvu Centrālajā bibliotēkā
Mūsu ikdiena vairs nav
iespējama bez darba interneta
vidē. Ikvienu aicinām papildināt
zināšanas un pilnveidot e-prasmes.
24.martā plkst.10.00 iespēja
tikties ar Swedbank pārstāvi un
iepazīties ar Swedbank Internetbankas priekšrocībām.
25.martā
13.00
praktiskas
nodarbības
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem - jaunās paaudzes datu
nesēji, to izmantošana, videoklipu veidošana un
digitālo

fotogrāfiju apstrāde, skaņa un
animācija prezentācijās, Linux
pārlūkprogrammas
lietošanas
pamati.
26.martā
plkst.10.00-11.00
iespēja apgūt internetbankas
priekšrocības (ja ir izveidota internetbanka), rēķinu maksājumu
noformēšana, Latvenergo, San-Tex
skaitītāju rādījumu iesniegšana, epasts u.c.
31.martā plkst.13.00 „Latvija.lv
sniegtās iespējas – Kā pieteikties
studijām augstskolām”
Balvu
Valsts
ģimnāzijas

Ar
šī
gada
16.martu
Briežuciema pamatskolā kā skolas direktors darbu uzsācis Aigars
Keišs.
Jaunā skolas direktora līdzšinējā darba pieredze saistīta ar
pedagoģijas jomu, kur nostrādāti

jau 18 gadi. Aigars ir strādājis
gan
Baltinavas
vidusskolā,
gan Briežuciema pamatskolā,
kā arī Baltinavas speciālajā
internātpamatskolā. Paralēli darbam izglītības jomā, Aigars vada
arī biedrību „Sukrums”, kura
realizē dažādus projektus.
Īstenojot
mācību
programmas un izpildot obligāto
mācību standartu saturu, skolas direktors plāno īstenot arī
jaunas aktivitātes – izveidot
metālapstrādes darbnīcu, izglītot
skolēnus kokapstrādes darbnīcā,
kā arī pagasta aušanas darbnīcu
papildināt ar jaunām šujmašīnām,
radot iespēju skolniecēm apgūt
papildus prasmes šūšanā. A.Keišs
skolu saredz kā daudzfunkcionālu
resursu centru, kur ikviens pagasta
iedzīvotājs var gūt atbalstu.

Priekšsēdētājs
pieņemšanā

Pēc
Lietuvas
Republikas ārkārtējā un pilnvarotā
vēstnieka Latvijā Ričarda Degutis uzaicinājuma Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis 10.martā piedalījās
svinīgā pieņemšanā par godu
Lietuvas Republikas Neatkarības
atjaunošanas 25.gadadienai.
Pēc svinību oficiālās daļas
Rīgas vēstures un navigācijas
muzejā notika koncerts, ko
sniedza komponista Balys Dvarionas vārdā nosauktās Viļņas
mūzikas skolas audzēkņi.

piedalās

Jāpiebilst, ka priekšsēdētājs
ir saņēmis ielūgumu arī no Īrijas
Republikas ārkārtējā un pilnvarotā
vēstnieka Latvijā Aidan Kirwan
17.martā piedalīties īru nacionālo
svētku – Svētā Patrika diena,
svinībās, kurās koncertu sniegs īru
pianists Miceal O’Rourke.
Lietuvas,
Īrijas,
Čehijas
un Grieķijas vēstnieki šī gada
4.februārī ieradās vizītē Balvos,
kur tikās ar Balvu novada Domes
vadību un aplūkoja vairākas
pašvaldības iestādes.

Advokatūras dienas

Laikā no 2015. gada 16. līdz
20. martam notiks gadskārtējā
Advokatūras nedēļa, kuras ietvaros zvērināti advokāti un zvērinātu
advokātu palīgi sniegs bezmaksas
juridiskās konsultācijas dažādās
tiesību nozarēs visā Latvijā.
2015.gada 17.martā Latvijas
Zvērinātu advokātu padomes
telpās, Rīgā, Elizabetes ielā 63-1,
būs īpaša konsultāciju diena par
maksātnespējas jautājumiem.
Sīkāka informācija par jomām,

kurās tiks sniegtas juridiskās
konsultācijas, un konsultāciju
sniedzēju
kontaktinformācija
ir pieejama Latvijas Zvērinātu
advokātu padomes mājas lapā
(www.advokatura.lv) sadaļā „Bezmaksas juridiskā palīdzība 16.-20.
martā”. Informāciju var saņemt arī
rakstot uz e-pastu advokati2015@
inbox.lv vai zvanot pa tālruni
67358487.
Konsultācijām vēlams iepriekš
pieteikties.

Vectilžas pagasta iedzīvotāji,
iestāžu darbinieki, sportisti un
pašdarbnieki tālākos braucienos
turpmāk varēs doties ar ērtu,
modernu autobusu.
Ar 19 sēdvietām aprīkotais VW
CRAFTER autobuss ir 2009.gada
izlaidums, labi uzturēts. Jauno autobusu 4.martā pirmie iemēģināja

pagasta pārvaldes darbinieki,
kuri to atzina par ērtu, patīkamu
lietošanai. Autobusa stūre uzticēta
šoferim Evģenijam Spirģim, kurš ir
pacietīgs, atsaucīgs, vienmēr ar
mazu daļiņu humora.
Paldies Normundam Dimitrijevam, Balvu novada Domei par
atbalstu autobusa iegādē!

Iegādāts jauns autobuss

12.klašu jauniešiem.
31.martā Seminārs Ziemeļlatgales Biznesa centrā
Plkst.11.00 – 12.30 „Latvija.lv
sniegtās iespējas”
Plkst.12.30 – 14.00 “Uzņēmuma mājas lapas izveidošana
- vienkārši un sarežģīti”, “Datu
glabāšana e-mākonī, QR kodikā tos izveidot”, “Kā izvairīties
no bīstamiem datorvīrusiem”.
Semināru
vada
Microsoft
sertificētais tehnoloģiju speciālists
Guntis Laicāns.

E.Spirģis, N.Dimitrijevs un G.Jermacāne pie jaunā autobusa
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Deju kolektīvam „Rika” – 10!

Februāra pēdējā sestdienā
tautu deju cienītāji pulcējās Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, kur
ar lielisku koncertu tika svinēta
jauniešu deju kolektīva „Rika” 10
gadu jubileja.
Svētkos ar lielajiem un mazajiem „Rikas” dejotājiem kopā bija
un koncertu sniedza Gulbenes
dejotāji „Zelta Rūsiņš”, Pōlvas
pilsētas dejotāji „Mandariinid”
no Igaunijas un Kupišķu jauniešu
deju kolektīvs„Račiupelis” no
Lietuvas. Kultūras namā bija
pulcējušies arī deju kopas „absolventi”, kuri kolektīvā dejojuši kādā
laika posmā no tā dibināšanas
brīža.
Sveicot kolektīvu un tā
enerģisko, aizrautīgo un dzīves-

priecīgo vadītāju Agri Veismani, Balvu novada Domes
priekšsēdētāja
vietnieks
Juris Boldāns pateicās visiem
dejotājiem par brīnišķīgo sniegumu, par to, ka svētkos kolektīvs
priecē ar latviešu tautas dejām,
kā arī izteica gandarījumu par
draudzību ar mūsu sadarbības
partneriem Igaunijā un Lietuvā.
Deju kopa „Rika” ar koncertiem ir uzstājusies gan daudzviet Latvijā, gan ārvalstīs, bet
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras jautājumos Iveta Tiltiņa
kolektīvam novēlēja organizēt
turneju un ar koncertiem uzstāties
tepat, visos 10 Balvu novada pagastos.

Deju kopas “Rika” bijušie un esošie dejotāji kopā ar viesiem

Noskaidroti labākie vokālās mūzikas ansambļi
5.martā Balvu muižas koncertzālē notika vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kurā piedalījās
kopumā 14 Balvu, Viļakas, Rugāju
un Baltinavas vokālie ansambļi.
Viens no šī konkursa mērķiem
ir izvērtēt skolu vokālo ansambļu
sniegumu, tādēļ konkursantu
sniegumu vērtēja žūrija: Balvu
Mūzikas skolas pedagogi – Viktors
Bormanis un Liene Akmeņkalne,
Jamaxa Mūzikas skolas vadītāja
Iluta Tihomirova.
Augstākā pakāpe tika piešķirta
4 ansambļiem - Tilžas vidusskolas 1.-4.kl. vokālajam ansamblim
un Tilžas vidusskolas vokālajam
ansamblim „Varbūt”, Balvu Mūzikas skolas 4.-11.kl. vokālajam
ansamblim, vadītāja Linda Vītola,

Baltinavas vidusskolas vokālajam
ansamblim „Vērmelīte”, vadītāja
Aija Nagle.
Savukārt I pakāpe piešķirta Balvu pamatskolas 6.-9.kl.vokālajam
ansamblim, vadītāja Zoja Zaharova, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas 7.-11.
kl. vokālajam ansamblim, vadītāja
Anastasija Ločmele, Balvu Valsts
ģimnāzijas vokālajam ansamblim, vadītāja Aija Nagle, Rugāju
novada vidusskolas vokālajam
ansamblim „Pustonis”, vadītāja
Velga Smoļaka.
Labākie ansambļi tika izvirzīti
un piedalīsies konkursa 2.kartā,
kur tiksies Latgales novada labākie
vokālās mūzikas ansambļi.

Mazajā Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 1.-9.klašu ansamblī
dzied bērni, kas ar saviem priekšnesumiem bieži uzstājas savas skolas
pasākumos un sarīkojumos. Konkursā viņi izpildīja Latviešu tautasdziesmu Sandras Dadžānes apdarē „Aiz azara bolti bārzi” un Māra Reinberga
dziesmu „Vardulēni – braši zēni”. Ansambļa vadītāja Sandra Dadžāne

Tilžas vidusskola vokālais anamblis „Varbūt” pagājušajā gadā ir ieguvis augstāko rezultātu savā vecuma grupā
Latvijā konkursa „Balsis” finālā

Ar dziesmām „Zemeļuška - čornazjom” un „Šaluni” uzstājas Balvu pamatskolas 3.-5.klašu vokālais ansamblis,
kurš darbojas pirmo gadu un kura dalībnieki ar prieku apmeklē mēģinājumus. Ansambļa vadītāja Zoja Zaharova

Viļakā tiekas sieviešu un vīru vokālie ansambļi
Šī gada 28.februārī Viļakas
Valsts ģimnāzijas Aktu zālē
pulcējās Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balvu, Viļakas, Rugāju un
Baltinavas sieviešu un vīru vokālie
ansambļi uz ikgadējo vokālo
ansambļu skati, kurā piedalījās
21 sieviešu un 2 vīru vokālie
ansambļi.
Skates dalībniekus vērtēja
žūrija trīs cilvēku sastāvā:
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas
direktors,
Balvu,
Alūksnes un Gulbenes koru
apriņķa virsdiriģents Roberts
Liepiņš, Gulbenes novada skolu
koru virsdiriģents, kordiriģents
Uldis Kokars, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors,
Pierīgas koru apriņķa virsdiriģents,
diriģents Jānis Baltiņš.

Klātesošos
uzrunāja
un
uzmundrinājuma vārdus teica Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, novēlot labu skanējumu,
labus rezultātus un izdošanos,
un Viļakas Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes speciāliste Sandra Ločmele.
Šogad pirmo reizi, pēc apriņķa
virsdiriģenta Roberta Liepiņa ieteikuma, skatē tikās visu septiņu
novadu sieviešu un vīru vokālie
ansambļi. Tā ir iespēja mācīties
vienam no otra un salīdzināt
profesionālo sniegumu.
Vokālie
ansambļi
Skatē
piedalījās
ar
daudzveidīgu
repertuāru. No 46 izskanējušām
dziesmām atkārtojās tikai viena
dziesma. Pirms skates, organi-

zatoriem - Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei, tika iesūtītas
visu dziesmu notis. Saliekot visas notis kopā, iznāca skaista
nošu grāmata, kura tika dāvināta
ansambļu vadītājiem repertuāra
dažādošanai un paplašināšanai.
Balvu novadu pārstāvēja Tilžas
Kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis „Rasa”, vadītāja Rita
Keiša un Bērzpils pagasta sieviešu
vokālais ansamblis „Naktsvijoles”,
vadītāja Daiga Griestiņa.
Senioru un jauktie vokālie
ansambļi tiksies 2.maijā Gulbenē.
Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras jautājumos

Tilžas Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Rasa” skatē ieguva 41,5
punktus un 1.pakāpi
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Krāšņa modes skate Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā

6. martā Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola
bija kā bišu strops ar daudzām
mazām bitītēm. Tie bija bērniņi
no pirmskolu izglītības iestādēm
un skolēni no 1.- 9. klasei, kuri
bija ieradušies demonstrēt savas
jaunās tērpu kolekcijas. Jaunākais
dalībnieks bija 1 gadu un 6 mēnešus vecs.
8. starpnovadu bērnu modes
skatē „Tādi raksti pūriņā” kopumā
piedalījās 200 bērni no šādiem
kolektīviem:
1.
Balvu PII „Sienāzītis” (2
gadīgā grupiņa);
2.
Balvu PII „Sienāzītis” (4.5. gadīgā grupiņa);
3.
Balvu PII „Sienāzītis” (6
gadīgā grupiņa);
4.
Balvu PII „Pīlādzītis” (3-4
gadi);
5.
Kubulu PII „Ieviņa” (grupa „Taurenīši”);
6.
Alūksnes nov., Malienas
PII „Mazputniņš” (5-7 gadi);
7.
Alūksnes nov., Jaunalūksnes pagasts PII „Pūcīte”,
Kolberģis (5-7 gadi);
8.
Balvu pamatskola (2.-4.
klase);
9.
Stacijas pamatskola (2
kolekcijas);
10. Baltinavas Kristīgā internātpamatskola (5.-9. klase);
11. Alūksnes pilsētas sākumskola (5.-6. klase);
12. Liepnas internātpamatskola (2.-9. klase);
13. Briežuciema pamatskola
(5.-7. klase);
14. Baltinavas vidusskola (2
kolekcijas, 2.-8. klase);
15. Balvu profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola (2
kolekcijas, 6.-9. klase);
16. Kultūras centrs „Rekova”
(2.-8. klase);
17. Pašapziņas celšanas stu-

Tērpu no kolekcijas „Etnogrāfijas motīvi” demonstrē Balvu pamatskolas
skolniece. Kolekcijai tika piešķirta 1.vieta
dija „Lote” (kolekcija);
18. Deju studija „Terpsihora”
(40 bērni).
Lai noteiktu labākās tērpu
kolekcijas, katru uznācienu vērtēja
žūrija. Šogad pirmo reizi skates
dalībnieki cīnījās par kausiem.
Pirmskolu izglītības iestāžu
grupā 1. vietu un kausu izcīnīja
Alūksnes novada, Jaunalūksnes
pagasta PII „Pūcīte” par tērpu
kolekciju „Dabas balss”, 2. vietu
- Balvu PII „Pīlādzītis” par tērpu
kolekciju „Kartupeli, kartupeli, ko
dar’ tavi brāļi”, bet 3. vietu - Kubulu PII „Ieviņa” par tērpu kolekciju
„Sīkas, mazas meitenītes rakstu

rakstus izrakstīja”.
Skolu 1.- 9. klašu grupā 1. vietu
un kausu izcīnīja Balvu pamatskola par tērpu kolekciju „Etnogrāfijas
motīvi”, 2. vietu - BPVV par
tērpu kolekciju „Zāles rakstiem
izrakstītas”, 3. vietu - Stacijas pamatskola par tērpu kolekciju
„Saules meitas rotājas”.
Ikvienam modes skates dalībniekam šī bija lieliska iespēja gūt
pieredzi un parādīt, ko viņi spēj,
gūt atzinību un lepoties ar paveikto darbu.
Visi skates dalībnieki saņēma
pateicības rakstus un saldumus
no skolas. Bet jau otro gadu skates

Tērpu kolekciju „Saules meitas rotājas” demonstrē Stacijas pamatskolas
skolnieces. Šī kolekcija ieguva 3.vietu
Skatītāji un žūrija varēja izvērdalībnieki saņēma arī neatkarīgās
tēt pašapziņas celšanas studijas
žūrijas simpātiju balvas.
Šogad ar savām dāvanām „Lote” tērpu kolekcijas „Meitiņas,
un naudas balvām kolektīvus kleitiņas, podziņas, odziņas”
iepriecināja Balvu novada Do- paraugdemonstrējumu. Kā katmes priekšsēdētājs Andris Kazi- ru gadu, arī šogad brīvos brīžus
novskis, Balvu novada Domes kuplināja deju studija „Terpsihopriekšsēdētāja vietnieks Nor- ra”. Šogad skolotāja Līga Morozamunds Dimitrijevs, Dzintra Spru- Ušacka uzstājās ar 40 bērniem!
Prieks par mūsu skolas 9.a
dzāne - SIA „Senda Dz”, Dzidra
Sērmūkša - I. U. „Valdogs”, Rutta klases skolniecēm - Ievu Šmati,
Silauniece - Z/S „Silaunieki”, kura veica dīdžeja darbu, un Agitu
Lilita Aleksāne - SIA „LITIŅA”, Matuli - šī pasākuma vadītāju, kā
Raitis Blaums - Z/S „ĀRIŅI”, arī par 2. kursa audzēkni Madaru
Rugāju novads, Jānis Dzerviniks, Sirmaci, kura strādāja žūrijā un
Vladislavs Paurs, Velga Kruko- varēja pielietot studijā „Lote” un
vska no Rēzeknes augstskolas, daudzos starptautiskos modeļu
Intars Salmanis - mēbeļu salons konkursos iegūtās zināšanas un
„Oāze”, Ināra Ņikuļina, Inta Ozola pieredzi.
Modes skates radošā grupa:
- I. U. „Inardi”, aerobikas un defilē
pasniedzēja Iluta Balule, Vladimirs Anita Matule, Iluta Balule, Daina
Koržakovs - SIA „VESKOR”, Ani- Mediniece, Līga Moroza- Ušacka,
ta Šmite - SIA „PRIME MOVER”, Maruta Laicāne, Maija Dreimane,
Līga Moroza Ušacka pašapziņas Terēzija Ločmele, Anna Krēmane,
celšanas studija - „LOTE”, Gatis Alise Matule, Agita Matule, Ieva
Stepanovs, Māris Ločmelis - Pro- Šmate, 2. kursa audzēkņi, Imants
jekts „MJ”, Velga Krastiņa - „IK Ozols un tehniskie darbinieki, kā
Ziedu Laumiņa”, Aigars Pušpurs - arī skolas direktore Biruta Vizule.
Pateicos radošajai grupai par
SIA „Ozolmājas”, Solvita un Aivars
atbildīgo un profesionālo darbu
Avotiņi - SIA „SAPARDS”.
modes skates organizēšanā!
A. Matule

Balvu PII “Sienāzītis” kolekcija “Meksikāņi Latvijā“

Gaisa bučas pasākuma apmeklētājiem sūtīja mazie kovboji no Balvu PII
“Sienāzītis” 4-5 gadīgās grupiņas
BPVV tērpu kolekcijas „Zāles rakstiem izrakstītas” tērps

Jaunākie skates dalībnieki - Balvu PII “Sienāzītis” 2-gadīgā grupiņa

Kolekciju„Kartupeli, kartupeli, ko dar’ tavi brāļi” aktīvi demonstrēja Balvu
PII “Pīladzītis” bērni

Tērps no Kubulu PII „Ieviņa” tērpu
kolekcijas „Sīkas, mazas meitenītes
rakstu rakstus izrakstīja”
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Balvu pamatskolas skolotāja Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni uzvar
„Ekselences balvas” finālistu reģionālajā konkursā „Ceļš uz bagātību”
2015.gada
2.martā
Balvu izvēles, kas mūsu komandai arī
vidū
Valsts ģimnāzijas skolēnu koman- veiksmīgi izdevās.

Jau ceturto gadu fizikas,
ķīmijas, bioloģijas un matemātikas
skolotājiem, kuri savās stundās
māca skolēniem būt radošiem,
rosina darboties kā pētniekiem,
aicina izmantot informācijas
tehnoloģiju priekšrocības, tiek
piešķirta atzinība „Ekselences
balva”. No Balvu pamatskolas šim
konkursam tika ieteikta skolotāja
Gunita Pugeja.
Finālam 20 izvirzītie skolotāji
25. februārī tikās klātienē,
vadīja atklātās mācību stundas
Āgenskalna Valsts ģimnāzijā,
vērtēja savus kolēģus un analizēja
mācību situācijas, apmainījās ar
inovatīvām idejām mācību darbā,
kā arī risināja žūrijas uzdotos metodiskus uzdevumus.
Dienas
noslēgumā
no-

tika svinīgā „Ekselences balvas”
apbalvošanas ceremonija Latvijas
Universitātes Mazajā aulā, kurā
visus finālistus sveica Valsts prezidents Andris Bērziņš, izglītības
un zinātnes ministre Mārīte Seile,
LU rektors Mārcis Auziņš, LU
Dabaszinātņu un matemātikas
izglītības centra vadītāja Dace
Namsone un balvas mecenāti.
Ministre savā apsveikumā
pateicās skolotājiem, ka viņi
savu darbu dara ar prieku un
gandarījumu, par viņu ticību
ikkatra sava skolēna spējām,
par kompetenci savā mācību
priekšmetā un sadarbību, daloties
pieredzē ar kolēģiem.
Sveicam skolotāju Gunitu
Pugeju ar augsto profesionālo
darba kvalitātes novērtējumu!

da „Kalmārs” piedalījās projekta
„Esi līderis!” organizētā biznesa
spēļu konkursa „Ceļš uz bagātību”
reģionālajā kārtā Rēzeknē un
saspringtā cīņā ieguva 1. vietu.
Komandu veidoja 12.c klases skolēni: Sergejs Petrovs un
Rinalds
Kindzulis.
Konkurss
noritēja kā simulācijas spēle,
kurā dalībniekiem bija jācenšas
samērot risku un centienus gūt
peļņu. Abi ģimnāzijas pārstāvji
uzsvēra, ka sacensību uzdevums
lika visām komandām likt lietā ne
tikai stratēģisko domāšanu, bet
arī prasmi izvērtēt riska faktorus
un izdarīt atbilstošas, pamatotas

Balvu Valsts ģimnāzija jau
vairākus gadus ir projekta „Esi
līderis!” dalībskola, dodot iespēju
10. līdz 12. klašu skolēniem attīstīt
personību un līderības prasmes,
gūt ieskatu uzņēmējdarbībā, kā arī
saņemt valsts atzītu profesionālās
pilnveides apliecību.
Vēlam veiksmi mūsu komandai konkursa nākamajā kārtā!
Līga Andersone
Balvu Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece audzināšanas
jomā

Noskaidrota “Misis briežciemiete”

Lepojamies ar BVĢ audzēkni
Agri Bužu

Balvu Valsts ģimnāzijas 9c.
klases skolnieks Agris Bužs
piedalījās Atklātajā inženierzinātņu
olimpiādē
9.klases
skolēniem.
Olimpiādes pirmajā posmā
skolēniem neklātienē
bija
jāizpilda tiešsaistes tests, kurā
bija 50 jautājumi. 1.kārtā tiešsaistē
piedalījās 290 devīto klašu
skolēni. Tie, kuri pareizi atbildēja
vismaz uz 40 jautājumiem,

saņēma uzaicinājumu piedalīties
otrajā posmā, kas norisinājās 28.
februārī klātienē RTU Arhitektūras
un pilsētplānošanas fakultātē.
2.kārtā klātienē par godalgotajām
vietām cīnījās 80 skolēni,
arī Agris risināja dažādus ar
inženierzinātnēm saistītus uzdevumus. Patiess prieks, jo Agris
veiksmīgi tika galā ar sarežģītajiem
uzdevumiem, kļūstot par vienu
no tiem 12 skolēniem, kuri
ieguvuši tiesības mācīties RTU
inženierzinātņu vidusskolā par
skolas budžeta līdzekļiem.
Agra zināšanas ķīmijā tika
novērtētas arī starpnovadu ķīmijas
olimpiādē, viņš ir uzaicināts uz
ķīmijas 56.valsts olimpiādi Rīgā.
Olimpiādei
Agri
sagatavoja
skolotāja Velta Učelniece.
Savukārt 11.martā Agris izcīnīja
1.vietu konkursā „Pazīsti savu organismu!” un pārstāvēs savu skolu
novadu konkursā Daugavpils
Universitātē. Veiksmi Agrim un
paldies viņa skolotājai Annai
Barbaniškai.

Balvu Mākslas skola saņem
dāvinājumus
Balvu Mākslas skola pateicas
visām privātpersonām un iestādēm, kas ir dāvinājušas skolas
mācību procesa nodrošināšanai
un audzekņu radošajām izpausmēm noderīgas lietas.
Ar prieku skolā izmantojam
dzijas, audumus, ādu, līmplēves,
skaņu plates, papīru, pogas,
avīzes un žurnālus, kā arī mākslas
grāmatas un citas lietas.
Patīkams pārsteigums ir Balvu
evaņģēliski luteriskās draudzes
dāvinātie galdi, kurus izmantojam
divos mācību kabinetos. Paldies
mācītājam Mārtiņam Vaickovskim

un Dagnijai Vaickovskai.
Skola
labprāt
pieņemtu
dāvinājumā – senlaicīgas lietas
– terīnes, gludekļus, groziņus,
emaljētas, skārda krūkas, bļodas
vai citus vienkāršus sadzīves
priekšmetus klasisku zīmējumu
un gleznu zīmēšanai, kā arī finiera
atgriezumus, koka dēļu atgriezumus.
„Ir cilvēki, kas palīdz citiem tikai ar to, ka atrodas uz šīs
planētas. Un ir cilvēki, kas vienmēr
cenšas palīdzēt citiem... Paldies
cilvēkiem, kas apvieno sevī abas
šīs īpašības...”

Balvu Valsts ģimnāzijā notiks
konference par radošumu
Šī gada 20. martā Balvu
Valsts ģimnāzijā uz konferenci
„Uzdrīkstēšanās,
attīstība,
radošums – atslēga kvalitatīvai
izglītībai” aicināti Balvu, Rugāju un
Baltinavas novada izglītības darbinieki.
Konferencē dalībniekiem būs

iespēja bagātināt savas zināšanas
par nākotnes tehnoloģijām un
kultūras kanona vērtībām, kā
arī darboties radoši un dalīties
pieredzē. Konferences noslēgumā
paredzēta konkursa „Skaists bij’
tēva novadiņš” laureātu apbalvošana.

Lai
Briežuciema
pagasta
ļaudīm būtu interesanti apmeklēt
pasākumus, jāizdomā arvien kaut
kas jauns un nebijis, tāpēc šogad
dzima ideja ar plašāku vērienu
atzīmēt 8. marta svētkus.
Svētku pasākumā priecēja
ne tikai pagasta vīriešu sarūpēti
priekšnesumi un Līgas MorozasUšackas brīnišķīgās dejotājas
no deju grupām „Leo” un „Lulū”,
bet tika kronēta arī „Misis
briežciemiete”.
Lai iegūtu šo titulu, sešām
pašām drosmīgākajām, gudrākajām,
skaistākajām
un
atraktīvākajām pagasta dāmām
- Inetai Apšeniecei, Marutai Ločmelei, Allai Fjodorovai,
Valentīnai Kašai, Laimai Ločmelei,
Sandrai Pakalnītei, bija jāpiedalās
dažādās aktivitātēs.
Dāmas
demonstrēja
savus mīļākos tērpus, atbildēja uz
pasākumu vadītāju - Aigara Keiša
un Jāzepa Jermacāna, uzdotajiem
jautājumiem par sadzīviskām un
amizantām tēmām, lai pārbaudītu
sieviešu intuīciju, pēc taustes bija
jāatpazīst deju kolektīva puiši,
jāprot ar aizsietām acīm uzzīmēt
savu sapņu princi, tika pārbaudīta
arī dāmu dejošanas māka,
sapņu pils celšanas iemaņas,
ēst gatavošanas prasmes. Pati
interesantākā aktivitāte bija etīdes
izspēlēšana duetā ar Aigaru.
Izrādās, ka mūsu dāmas ir izcilas
aktrises! Dāmas lasīja arī dzeju no
nejauši pirms pasākuma izvēlētām
dzejas grāmatām.
Visas aktivitātes bija vesels
priekšnesums arī skatītājiem, jo
sievietes bija izcili atraktīvas un
radošas, arī uzdevumu autori un

vadītāji - Jāzeps ar Aigaru, rūpējās,
lai skatītājiem konkursu būtu interesanti skatīties. Jāpiebilst, ka
dāmas iepriekš nezināja, kādi
uzdevumi viņas sagaida. Pauzītēs
starp aktivitātēm puiši paspēja
arī anekdotes pastāstīt un kopā
ar pārējiem deju kolektīva vīriem
nodziedāt dziesmas „Tik dēļ jums
daiļas dāmas” Briežuciema versiju.
Kad uzdevumi bija galā, žūrija
devās apspriesties un skaitīt
punktus, bet dāmas ieņēma
goda vietas, lai kopā ar pārējiem
baudītu brīnišķīgu koncertu,
kura noslēgumā uzstājās deju
kolektīva „Pāris” vīri ar puišu deju,
kas izraisīja vētrainus aplausus un
labvēlīgus pārsteiguma smieklus,
jo šādā veidolā „Pāra” vīrieši vēl
nebija redzēti! Ko tik neizdarīsi
dārgo dāmu dēļ!
Žūrijā darbojās etnogrāfiskā
ansambļa dziedātājs, cienījams
vīrs, muzikants Harijs Mūrmanis,
pagasta saimnieks Žanis Ozoliņš,
zemnieku saimniecības „Papardes” saimnieks, daudzu pasākumu
atbalstītājs Jānis Boldāns un, lai
cienījamā žūrija būtu objektīvāka,
arī divi vīri no kaimiņu novadiem
–Jānis Mežals no Viļakas, Aigars
Bukšs no Baltinavas.
Lai gan pasākums noritēja ar
humoru un bez lielas konkurences
piedevas, tomēr tituli bija jāsadala
un punkti bija jāsaskaita. Tas
žūrijai nenācās viegli, bet darbs
tika padarīts godam - etnogrāfiskā
ansambļa vadītāja, runātīgā un
krāšņā Maruta Ločmele saņēma
titulu MISIS ŽŪRIJAS SIMPĀTIJA.
Vienmēr
pozitīvā,
smaidīgā,
ar labu gaumi apveltītā dāma,

mūsu laipnā veikala pārdevēja
Ineta Apšeniece saņēma titulu
MISIS RADOŠUMS. Skolotāja,
dramatiskā kolektīva vadītāja, sava
pagasta patriote, cilvēks, kuram
uz katru jautājumu ir atbilde,
Valentīna Kaša saņēma titulu MISIS GRĀCIJA. Skolotāja, anekdošu
meistare, muzikālā un atraktīvā
Alla Fjodorova tika godināta ar
titulu MISIS DEJAS PAVĒLNIECE.
Titulu MISIS SAPŅOTĀJA saņēma
mūsu pagasta māksliniece, dzejniece,
aktīva
pašdarbniece
Laima Ločmele, bet tituls MISIS BRIEŽCIEMITE tika piešķirts
jaunākajai konkursa dalībniecei,
tautas nama pulciņu vadītājai,
dejotājai, aktīvākajai mūsu pagasta jaunietei Sandrai Pakalnītei.
Noslēgumā katra pasākuma
apmeklētāja saņēma sponsoru
sarūpētu svētku sveicienu - krāšņu
pavasara ziedu! Paldies, vīrieši,
par tik jauku pārsteigumu!
Konkursa
dalībnieču
un
pārējo sieviešu vārdā saulains
PALDIES par idejas realizāciju
un pasākuma vadīšanu Aigaram
Keišam un Jāzepam Jermacānam,
deju kolektīva puišiem par
atraktīvajiem priekšnesumiem, arī
Valfrīdam un Valērijam, Līgai Morozai un viņas dejotājām, paldies
žūrijai un pasākuma atbalstītājiem
- Jānim Boldānam, Guntim Loginam, Aigaram Keišam, Jāzepam
Jermacānam, skaņas un video
meistaram Edgaram Jermacānam.
Zita Mežale,
Kultūras pasākumu organizatore
Briežuciema pagastā
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APSTIPRINĀTI
Ar Balvu novada Domes
2015.gada 12.marta
lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 26.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2015.gada 12.martā

Nr.11 /2015

MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI
BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
04.04.2006. Ministru kabineta noteikumu
Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai” 13.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas un klaiņošanas novēršanas kārtību Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
1.2. Noteikumos lietotais termins:
1.2.1. Mājas dzīvnieki – Noteikumu izpratnē mājas (istabas) suņi un
kaķi.
1.3. Šo saistošo noteikumu mērķis ir:
1.3.1. reglamentēt Mājas dzīvnieku turēšanu un identificēšanu;
1.3.2. samazināt Mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst
iespējas inficēties ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas Mājas
dzīvniekiem un cilvēkiem;
1.3.3. novērst zaļo stādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību,
veicināt sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu Balvu novadā.
1.3.4. panākt vienotu Mājas dzīvnieku reģistrāciju, noteikt ikgadējās
dzīvnieku turēšanas nodevas apmērus, to iekasēšanas kārtību.
1.4. Saistošie noteikumi ir saistoši Balvu novada administratīvajā
teritorijā visām fiziskām un juridiskām personām, kuras tur Mājas
dzīvniekus.
1.5. Par klaiņojošiem Mājas dzīvniekiem Balvu novada
administratīvajā teritorijā jāziņo Balvu novada pašvaldības policijai.
1.6. Par ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieku līķi sabiedriskās vietās,
Balvu novada administratīvajā teritorijā, jāziņo Balvu novada pašvaldības
policijai vai Balvu novada pašvaldības attiecīgajai pagasta pārvaldei.
II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtība un uzraudzība
2.1. Balvu novada teritorijā esošo Mājas dzīvnieku reģistrāciju,
ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma, veic īpašnieks vai turētājs,
Lauksaimniecības datu centra Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē.
2.2. Kontroli par Mājas dzīvnieku reģistrāciju un saistošo noteikumu ievērošanu veic Balvu novada pašvaldības policija.
2.3. Vienreizējā Mājas dzīvnieku nodeva Balvu novadā: par suni
EUR 5.00 (pieci euro un 00 centi) un kaķi EUR 3.00 (trīs euro un 00
centi).
2.4. Līdzekļi, kas tiek iegūti no nodevas par Mājas dzīvnieku, tiek
izlietoti klaiņojošu Mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai.
III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība
3.1. Mājas dzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums:
3.1.1. turēt tikai vakcinētus un reģistrētus Mājas dzīvniekus;
3.1.2. nodrošināt, lai sunim atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja
valdījumā esošās teritorijas, būtu pie kakla siksnas piestiprināts žetons,
kurā noradīts reģistrācijas numurs;
3.1.3. nepieļaut, ka suns vai kaķis piemēslo Balvu novada sabiedriskās
teritorijas, daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku telpas;
3.1.4. nepieļaut suņa peldināšanu publiskās peldēšanās vietās
(izņemot privātās teritorijas);
3.1.5. nepieļaut daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Mājas dzīvnieku
turēšanu un barošanu koplietošanas telpās (bēniņi, pagrabi, kāpņu telpas u.tml.);
3.1.6. nepalaist suņus bez pavadas un uzpurņa daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju koplietošanās telpās.
3.2.
Ārpus norobežotas teritorijas dzīvniekam – sunim bez
pavadas, aizliegts atrasties šādās pilsētas zaļās zonas teritorijās,
izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu
paraugdemonstrējumi:
3.2.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
3.2.2.pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu teritorijās;
3.2.3.daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos;
3.2.4. stadionos un sporta laukumos;
3.2.5.parkos, skvēros.
3.3. Suņus reģistrē divu nedēļu laikā pēc to iegūšanas īpašumā vai
valdījumā, vai līdz sešu mēnešu vecuma sasniegšanai Balvu novada
pašvaldības Mājas dzīvnieku reģistrā. Reģistrēšanu veic Balvu novada
pašvaldības policija un Pagastu pārvaldes.
3.4. Kaķus reģistrē trīs mēnešu laikā pēc to iegūšanas īpašumā vai
valdījumā Balvu novada pašvaldības Mājas dzīvnieku reģistrā.
3.5. Balvu novada pašvaldības Mājas dzīvnieku reģistrā nav jāreģistrē
dzīvnieki, kas, atbilstoši 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” ir reģistrēti
Mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē.
3.6. Pieļaujama sterilizētu bezsaimnieka kaķu turēšana

daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās vai tai piegulošā teritorijā, ja
saņemta koplietošanas telpu īpašnieku vairākuma un apsaimniekotāja
(ja apsaimniekotājs ir cita persona) rakstiska atļauja.
3.7. Pēc Mājas dzīvnieka pazušanas tā īpašnieks vai turētājs vienas
diennakts laikā informē Balvu novada pašvaldības policiju vai Balvu novada pašvaldības attiecīgo pagasta pārvaldi.
IV. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana
4.1. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu veic persona, ar kuru Balvu novada pašvaldībai ir noslēgts līgums un kura ir tiesīga to veikt normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
4.2. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā
kārtībā.
4.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar klaiņojoša dzīvnieka noķeršanu,
transportēšanu un uzturēšanu dzīvnieku patversmē, sedz dzīvnieka
īpašnieks vai turētājs, ja tas ir zināms.
V. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
5.1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.
5.2. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt
administratīvo pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu
pārkāpšanu:
5.2. 1. Balvu novada pašvaldības policija;
5.2.2.Balvu novada pašvaldības pagastu pārvalžu atbildīgie darbinieki vai citas amatpersonas.
5.3. Administratīvos protokolus, par Mājas dzīvnieku turēšanas
pārkāpumiem, izskata un sodu uzliek Balvu novada pašvaldības
administratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
5.4 Par šo noteikumu pārkāpšanu dzīvnieka īpašnieks tiek saukts
pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa.
5.5. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek
ieskaitīta Balvu novada pašvaldības budžetā.
5.6.Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma
atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā Balvu novada pašvaldībai
nodarītos zaudējumus.
VI. Noslēguma jautājumi
6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 45.panta noteikumiem.
6.2. Visiem Mājas dzīvnieku īpašniekiem, kuru turēšanas vieta ir
Balvu novada administratīvā teritorija, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā
pēc šo sasitošo noteikumu spēkā stāšanās dienas ir pienākums veikt
viņu īpašumā esošo Mājas dzīvnieku reģistrēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Dimitrijevs
Pielikums
Balvu novada Domes
2015.gada 12.marta
lēmumam (prot. Nr.4, 26.§)
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Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.11/2015 „MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU
TURĒŠANAS NOTEIKUMI BALVU NOVADĀ” PROJEKTU
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Balvu novada pašvaldības sasitošie noteikumi „Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Balvu novadā” izstrādāti, lai
noteiktu prasības, kādas ir jāievēro Balvu novadā mājas
dzīvnieku reģistrācijai, turēšanai. Noteiktu dzīvnieku īpašnieku
un turētāju pienākumus, un atbildību par šo noteikumu
neievērošanu, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību
Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 10.punktu, 04.04.2006. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Balvu
novadā, lai mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus
cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt mājas dzīvnieku
reģistrāciju, samazināt mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu,
novērst dzīvnieku infekcijas slimību izplatību, kā arī dzīvnieku
klaiņošanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav ietekmes uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Būs papildus administratīvās procedūras saistībā ar mājas
dzīvnieku reģistrēšanu .

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

nav

Domes priekšsēdētāja vietnieks

7.

Balvu Mūzikas skolas
audzēkņi turpina gūt
panākumus
No 20.-22.februārim Rīgā Augusta Dombovska mūzikas skolā
notika Valsts konkursa pūšaminstrumentu spēlē fināls, kur
piedalījās paši labākie audzēkņi,
kas izturējuši divas pirmās kārtas
un tika izvirzīti uz finālu.
Ar panākumiem finālā piedalījās arī Balvu Mūzikas skolas
audzēkņi:
- I vieta Harijam Ločmelim,
5.trompetes klase, skolotājs Jānis
Budevičs, koncertmeistars Viktors
Bormanis;
III vieta Robertam Ķirsonam,
3.trompetes klase, skolotājs Egons
Salmanis, koncertmeistare Egita
Salmane;
Diplomands - Aleksandrs
Samoiļenko, 5.tubas klase, skolotājs Jānis Budevičs, koncertmeistars Viktors Bormanis.
Jāpiebilst, ka šī gada februārī
Balvu Mūzikas skola tika akreditēta
līdz 2021.gada 24.februārim.
Savukārt 4.martā Balvu Mūzikas skolas vijoles klases audzēkņi
piedalījās III Latgales stīdzinieku
konkursā „Pavasara stīgas” Daugavpils mūzikas vidusskolā, kur A
grupā Evelīnai Pipcānei - I vieta,
skolotāja Zoja Zaharova, koncertmeistare Jeļena Agafonova.
B grupā Elīna Samoiļenko ieguva
III vietu, skolotāja Zoja Zaharova,
koncertmeistare Rita Kočerova. C
grupā Annija Anete Logina ieguva
II vietu, bet Nadīnai Magonei tika
piešķirta III vieta, skolotāja Zoja
Zaharova, koncertmeistare Jeļena
Agafonova. D grupā Elīzai Zelčai
II vieta, skolotāja Zoja Zaharova,
koncertmeistare Jeļena Agafonova.

Balvu novada basketbola kauss nonāk Rugājos
No 7.-8.martam Balvos tikās
ne tikai zemledus makšķerēšanas
sportisti, bet arī basketbola
cienītāji, kuri spraigās spēlēs
cīnījās par Balvu novada basketbola kausu.
Šoreiz spēcīgākā komanda
izrādījās Rugāju Sporta centrs, kuri
ar rezultātu 77:66 pārspēja Gulbenes gulbjus, bet trešajā vietā
ierindojās Vīksnas komanda, kura
ar rezultātu 65:55 uzvarēja Balvu
Sporta centra komandu. 5.vieta
šoreiz Rugāju novada komandai,
kuri ar 3 punktu pārsvaru – 52:49
uzvarēja Tilžas basketbolistus.

Balvu Centrālās bibliotēkas lasītavā ap 150
“Lauku Avīzes” tematisko avīžu
1996.gadā
izdevniecība
„Lauku Avīze” izdeva pirmo tematisko izdevumu „Tomātu Avīze”.
Šobrīd lasītavas fondā ir vairāk
nekā 150 izdevumu, jo kopš 1999.
gada žurnāls tiek regulāri abonēts.
Katra
mēneša
izdevumā
kompakti un pārskatāmi apkopota informācija par kādu
lasītāju interesējošu tematu – par
dažādām puķēm, augļiem un
dārzeņiem, ārstniecības augiem,
floristiku, tūrisma vietām, mājas
mīluļiem, meža veltēm utt.
Informācija par visiem izdevumiem pieejama bibliotēkas
elektroniskajā katalogā.
Gaidām lasītavā! Izdevumus
uz divām nedēļām var izņemt
lasīšanai uz mājām.

N.Dimitrijevs
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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
21.martā plkst.13.00 Starpnovadu pieaugušo tautu deju
kolektīvu skate Balvu kultūras un
atpūtas centrā.
22.martā Republikas amatierteātru skate „Gada izrāde 2014”.
Balvu tautas teātra iestudējuma
- Somerseta Moema „APSOLĪTĀ
ZEME” pirmizrāde Balvu Kultūras
un atpūtas centra lielajā zālē.
Režisore Vaira Resne. Ieejas maksa EUR 3,00.
22.martā Republikas amatierteātru skate „Gada izrāde
2014”. Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs. Anna Brigadere
„Čaukstenes”
Balvu
Kultūras
un atpūtas centra mazajā zālē.
Režisore Vaira Resne. Ieejas maksa EUR 1,00.
22.martā plkst.19.00 Republikas amatierteātru skate „Gada
izrāde 2014”. Rēzeknes Tautas teātris. Broņislavs Vaļpītrs
„Patentēts
inteliģents”
Balvu
Kultūras un atpūtas centra lielajā
zālē. Režisore Māra Zaļaiskalns.
Ieejas maksa EUR 3,00.
23.martā plkst.14.00 Radošā
darbnīca „Lieldienas - saules
svētki” - Lieldienu rotājumu
izgatavošana
no
bibliotēkas
materiāliem Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
25.martā plkst.11.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas pasākums „Nekas nav
aizmirsts, neviens nav aizmirsts”
pie Abrenes apriņķa komunistiskā
genocīda upuru pieminekļa Balvos.
28.martā Vokālais ansamblis „Par to” ielūdz uz koncertu
„Nemitīgs, nepārtraukts, nenorimis LAIKS” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.

28.martā plkst.10.00 Tilžas vidusskolā notiks
Balvu novada atklātais šaha čempionāts.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30.
Sīkāka informācija pa tālruni 28733244

Uzņēmējdarbības semināri
19.martā plkst.16.00 un 26.martā plkst.14.00
BPVV - Balvu muižā (Brīvības ielā) notiks semināri.
Semināra tēmas:
- ekonomikas un uzņēmējdarbības tendences
pasaulē un Latvijā;
- Kā ar e-komercijas un informācijas palīdzību bez
riska un finanšu investīcijām varam pelnīt un attīstīt
projektus jebkurā Latvijas reģionā.
Seminārus vadīs uzņēmēji no Rīgas - Nauris Vasjurins un Inga Tiltiņa-Vasjurina.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
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Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Bērzkalnes pagasts
27.martā plkst.10.00 Mazie Cāļi
ieskandina pavasari Bērzkalnes
bērnudārza zālē.
Bērzpils pagasts
No 10.-31.martam Bērzpils
Saietu nama II stāvā skatāma
fotoizstāde „Bērzpilieši portretos
un notikumos”.
27.martā plkst.13.00 akcija
„Satiec savu meistaru”. Audēju
darbnīca gaidīs visus interesentus, kuri vēlas apgūt aušanas
teorētiskos un praktiskos pamatus.
Briežuciema pagasts
27.martā plkst.14.30 akcija
„Satiec savu meistaru”. Līna Pundure vadīs rotaļlietu gatavošanas
meistardarbnīcu
Briežuciema
Tautas nama mazajā zālē. Tiks gatavotas rotaļlietas no dzijas, filca
un citiem materiāliem.
Kubulu pagasts
22.martā Kublu Kultūras namā
Latvijas amatierteātru iestudējumu
skate ”Gada izrāde 2014”. Teātra
izrāde Monika Zīle „Savedējs” Isnaudas amatierteātris ”Isnauda”
(Ludzas novads) un teātra izrāde
Tatjana Kovaļenko „Pēc diviem
zaķiem” (izrāde krievu valodā) Kārsavas novada Krievu drāmas

teātris.
22.martā plkst.15.30 Māras
Kozlovskas gleznu izstādes „Meža
sonāte” atklāšana Kubulu kultūras
nama mazajā zālē.
25.martā plkst. 12.00 atceres
pasākums veltīts represiju upuriem pie piemiņas akmens Balvu
Stacijā. Transports uz pasākumu
no novada domes plkst. 11.45.
26. martā plkst. 9.30 Leļļu
teātra „ Tims” izrāde „No pasakas
ar dziesmu”. Ieeja 1,20 EUR.
Tilžas pagasts
27.martā akcijas „Satiec savu
meistaru!”
meistardarbnīcas:
aušana, adīšana, tamborēšana,
materiālu
apkopošana
par
Ziemeļlatgales
tautu
tērpa
villainēm.
No 9.marta Tilžas Kultūrvēstures izpētes un tūrisma
centrā skatāma Daces Teilānes
fotoizstāde „Mana Ēģipte”.
Vectilžas pagasts
27.martā no plkst.10.00-15.00
akcija „Satiec savu meistaru!” –
Folkloras kopa „Saime” ikvienam
palīdzēs apgūt Ziemeļlatgales
tradicionālo dziedāšanu (tolku
bolsi, gadskārtu ieražu un sadzīves
dziesmas)Vectilžas sporta un
atpūtas centrā.
Vīksnas pagasts
No 1-31.martam Vīksnas Tautas namā būs skatāmas Daces
Teilānes fotoizstāde „Balvu novads no putna lidojuma”.
Izstādes
Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma izstāde „Sievietes fotomirklis”.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde
„Kopā”.
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.
Kā dāvana Balvu pilsētai
dzimšanas dienā, muzejā skatāma
foto draugu izstāde “Savai
pilsētai”.
Balvu
Mākslas
skolas
izstāžu zālē skatāma izstāde
“Pa mākslinieka Jūlija Straumes
pēdām Gruzijā”, Sandras Dikmanes fotogrāfijas, Gulbenes
mākslas skolas audzēkņu darbi.
Tilžas Kultūrvēstures izpētes
un tūrisma centrā skatāma Daces Teilānes fotoizstāde “Mana
Ēģipte”.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva.
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Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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