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Noslēgusies Tilžas internātpamatskolas renovācija

7. (123.) numurs
Sākas orientēšanās sezona
Uzsākam jauno orientēšanās
sezonu Balvos!
Balvu novada atklātā orientēšanās čempionāta 2015 pirmās
sacensības jau otrdien, 21.aprīlī,
Sitas mežos. Marķējums no šosejas Balvi-Gulbene 7.km, starts no
plkst.15:30 līdz 18:00.

Aicinām
izteikt
viedokli
par
ģenētiski
modificēto
kultūraugu audzēšanu Balvu
novadā!

16.aprīlī
Tilžas
internātpamatskolā bija svētki, jo
noslēdzies projekts „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Tilžas
internātpamatskolā” un svinīgi
tika atklāta skola pēc renovācijas.
Skolas direktore Iluta Bērziša
atzīst, ka līdz šim skolā nav veikti vērienīgi remontdarbi, vien
pašu spēkiem šis tas pielabots.
Skola pastāv jau 55 gadus, līdz
ar to tā jau ir fiziski novecojusi.
„Priecājas ne tikai mūsu bērni un
darbinieki, bet priecājas arī visi
pagasta iedzīvotāji, jo Tilžā atkal
ir vēl viena skaista, sakopta vieta,
ar ko mēs lepojamies,” ar prieku
stāsta I.Bērziša, pateicoties visiem
projektā iesaistītajiem.
Svētkos
uzrunājot
skolas
kolektīvu, skolēnus un citus
klātesošos, Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis uzsvēra, ka jaunajai paaudzei
jādzīvo tādos apstākļos, kas
nākotnē pašiem liek domāt par to,
kāda vide ir apkārt. „Visam jābūt
sakārtotam – gan sirdī un dvēselē,
gan arī savā dzīvesvietā,” teica
A.Kazinovskis, piebilstot, ka Tilžas
internātpamatskola tagad līdzinās

Ministru kabineta ēkai un ir pat vēl
skaistāka par to.
Atzinīgus vārdus par veiktajiem darbiem vairākkārt saņēma
būvdarbu veicēji - AS „Siguldas Būvmeistars”. Pateicoties
profesionālajai komandai, projekts noritējis bez jebkādas
aizķeršanās, iekļaujoties termiņos
un projektā neveicot nekādas
izmaiņas.
Svinīgajā pasākumā visus
aizkustināja brīdis, kad visi skolas
audzēkņi kopā ar Tilžas Sv. Jāzepa
Romas katoļu baznīcas draudzes
prāvestu Albertu Budži skaļā balsī
un no sirds skaitīja Tēvreizi, kam
sekoja skolas nosvētīšana.
2014.gada 22.novembrī Balvu novada pašvaldība, Latvijas
Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija un Sabiedrība ar ierobežotu
attīstību „Vides investīciju fonds”
parakstīja līgumu par Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
projekta Nr. KPFI-15.4/85 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Tilžas
internātpamatskolā” īstenošanu.
Kopš 2014. gada novembra
vidusskolā nepārtraukti notikuši

Balvu novada pašvaldība
informē, ka tā ir uzsākusi gatavot saistošo noteikumu projektu, ar kuriem tiek plānots
veikt grozījumu Balvu novada
pašvaldības 2010.gada 27.maija
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par
aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Balvu
novadā”. Grozījumu projekts
paredz, ka aizliegums audzēt
jebkādus ģenētiski modificētos
kultūraugus visā Balvu novada
administratīvajā teritorijā ir spēkā
10 gadus no to pieņemšanas datuma.
Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus un
iestādes iesniegt savu viedokli,
priekšlikumus vai iebildumus
Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils
iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV
4501, e-pasts: dome@balvi.lv) līdz
2015.gada 24.maijam attiecībā
uz aizliegumu audzēt ģenētiski
modificētos kultūraugus Balvu
novada administratīvajā teritorijā
turpmākos 10 gadus.
Skolas atklāšanas lenti pārgriež A.Kazinovskis, I.Bērziša, J.Pošeika
rekonstrukcijas darbi, un šobrīd
mācību iestāde ieguvusi siltākas
un patīkamākas telpas, kā arī
jaunu izskatu.
Projekta kopējās apstiprinātās
attiecināmās izmaksas sasniedza
389362,57 EUR un projekta
laikā tika veikta apkures sadales
sistēmas cauruļvadu nomaiņa
pret jaunām plastmasas caurulēm
ar rūpnieciski ražotām izolācijas
čaulām visās neapkurināmajās

telpās, t. i. bēniņos un pagrabā,
veikti siltināšanas darbi – sienu
un bēniņu siltināšana, jumta
nomaiņa, pamatu siltināšana un
cokola apmales atjaunošana,
veikta pagraba un centrālās ieejas durvju nomaiņa, pagraba
pārseguma siltināšana.
Būvdarbu objektā veica AS
“Siguldas Būvmeistars”, būvuzraudzību - SIA „Kalna nami”.

Gadskārtējais pasākums – Lielā Talka - tuvojas!

25.aprīlī kārtējo gadu Latvijā
notiek Lielā Talka. Šajā dienā
ikviens novada iedzīvotājs tiek
aicināts padomāt par apkārtējo
vidi, kurā mēs dzīvojam, un
piedalīties Lielajā Talkā, uzkopjot
savu pagalmu un palīdzot radīt
pievilcīgu savu pagastu un novadu.
Pasākuma ideja ir balstīta
uz brīvprātīgu līdzdalību vides
sakopšanā, radot saliedētību,
pozitīvismu un labi padarīta dar-

ba sajūtu.
Katru gadu Latvijas mērogā
Lielā Talka izvirza noteiktu
vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību
pievērst uzmanību tam, cik ļoti
mūsu ikdienas rīcība ir saistīta
ar vidi un tās veselību. 2015.
gadā vadmotīvs ir „Pastāvēs, kas
pārvērtīsies!”.
Lielās Talkas mērķis ir līdz 2018.
gadam, Latvijas 100.dzimšanas
dienai, padarīt mūsu valsti par
tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai
atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus
pašiem labiekārtot un rūpēties
par vidi sev apkārt.
Lielajā Talkā aicinām piedalīties ikvienu Balvu novada
iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga
novada attīstība un iespēja dzīvot

nepiesārņotā, skaistā vidē.
2015.gadā Lielā Talka notiks
25.aprīlī.
Balvu pilsētas talcinieki,
tiekamies 25.aprīlī plkst. 9.00
pilsētas parkā pie estrādes! Pēc
labi padarīta darba plkst.12.00
pulcēsimies uz talkas zupu!
Sīkāku informāciju par Lielās
Talkas norisi un talkošanu var
uzzināt - Balvu pilsētā (Māris Verjanovs, +371 26154544) vai attiecīgi
katrs savā pagasta pārvaldē.
Talkas maisus būs iespēja
saņemt 25.aprīlī no plkst.9.00
pilsētas estrādē.
Uzkopjot sev piederošos
īpašumus, iedzīvotājiem lūgums
atkritumus likt talkas maisos vai citos izturīgos maisos, lai tie ir viegli
transportējami, un novietot pie
sev piederošā īpašuma pilsētas

ielu malās.
Talkošanas dienā no ielu
malām netiks vākti un aizvesti
„zaļie atkritumi” (lapas, zari, koku
skaidas, šķelda), sadzīves tehnika,
lielgabarīts, logu stikli, būvgruži
(flīzes, ķieģeļi, betona gabali,
kokmateriāli u.t.t.).
Šķiroto atkritumu izvešana
ikdienā ir iespējama šķiroto atkritumu savākšanas punktos Balvu
novadā, lielgabarīta un citus atkritumus jāved uz Eko laukumu (Ezera iela 3, Balvos).
Lielajā Talkā aicinām ne tikai
vākt atkritumus, bet darīt arī citus
labus darbus – stādīt kokus, radīt
brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus,
soliņus, tiltiņus... Dzīvosim skaisti!
Lai prieks Tev pašam un pārējiem!

Piedalās sēdēs un sanāksmēs
Balvu novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis 20.aprīlī
piedalījās SIA „AP Kaudzītes”
dalībnieku sapulcē, lai izskatītu
un apstiprinātu Sabiedrības 2014.
gada pārskatu.
Savukārt 22.aprīlī A.Kazinovskis apmeklēs Latvijas Pašvaldību
savienības domes sēdi, kurā galvenais darba kārtības jautājums ir
par Finanšu ministrijas sagatavoto
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
modeli.
Par godu Polijas 3.maija
nacionālajiem svētkiem Domes
priekšsēdētājs ir saņēmis ielūgumu no Polijas Republikas
vēstnieces Latvijā Eva Dembska
piedalīties svinīgajā pieņemšanā
un F.Šopēna mūzikas koncertā
Georgija Osokina izpildījumā
6.maijā.

Bezmaksas lekcija jaunajām
māmiņām
27.aprīlī labdarības akcijas
„Palīdzi trūcīgiem mazuļiem”
ietvaros ar jaunajām māmiņām
Balvos tiksies projekta vēstnese,
psiholoģijas
zinātņu
doktore Diāna Zande, sniedzot
nepieciešamās zināšanas par
mazuļu aprūpi un emocionālo atbalstu bērnu audzināšanā lekcijā
„Kā izprast savu mazuli”.
27.aprīlī ar lekciju „Kā saprast
savu mazuli” Diāna Zande Balvos viesosies plkst. 16.00 (Balvu
muižā, Brīvības iela 47).
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Ir pienācis pavasaris. Aprīlis ir mēnesis, kad mostas daba, atlido
gājputni, sāk parādīties pirmie zaļumi. Šajā laikā arī katram cilvēkam
ir tāds pacilājošs, možs garastāvoklis, un, protams, priekšā ir pavasara
darbi, kas jāveic mums katram gan savā mājā un saimniecībā, gan arī
visā novadā.
Tuvojas Latvijas ikgadējā Lielā talka, tādēļ aicinu visus novada
iedzīvotājus tajā aktīvi iesaistīties, sākot ar savas mājas un darbavietas
apkārtnes sakārtošanu, kā arī piedaloties kopējos pasākumos, lai sakoptu pilsētu un savu pagastu centrus, sabiedriskās vietas. Savu pilsētu
un novadu visus iepriekšējos gadus esam centušies uzturēt kārtībā un
tīrībā, to pašu aicinātu darīt arī turpmāk un saglabāt Balvu novada labo
reputāciju – ka esam sakopta vieta.
Esmu tikko atgriezies no atvaļinājuma, labi atpūties un arī fiziski
pastrādājis, kas ir radījis enerģijas pieplūdumu, tādēļ ar jaunu sparu un
enerģiju esmu gatavs ķerties klāt novada darbiem.
Nupat ir noslēdzies vērienīgs projekts – Tilžas internātpamatskolas
ēkas renovācija un siltināšana. Prieks, ka Tilžas centrā ir vēl viena jauna
un skaista ēka, kas būs kā paraugs arī Tilžas internātskolas audzēkņiem,
jo daudziem šīs skolas bērniem ir ģimenes problēmas, nav vecāku,
tādēļ ir svarīgi viņiem parādīt, ka var dzīvot ērtā, sakoptā vidē. Cerams,
ka audzēkņi no tā mācīsies un centīsies to panāk arī savā dzīves laikā.
Pašvaldībā esam pārrunājuši šī gada prioritātes un akcentu liksim uz
uzņēmējdarbības veicināšanu, jo arī no valsts puses tiek sniegts atbalsts
Latgalei, arī Balviem. Uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un, cerams,
arī jaunu darbavietu radīšanai ir paredzēti struktūrfondu līdzekļi, tādēļ
šogad centīsimies pastiprināt Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra
darbību. Ceram arī uz uzņēmēju atsaucību - gan vietējo, gan to, kuri
atrodas ārpus Balvu novada un varētu investēt savus līdzekļus un izveidot šeit ražotnes. Esam gatavi uzņēmējus atbalstīt.
Šajā vasarā paredzēti arī vairāki darbi – turpināsies izglītības iestāžu
sakārtošana. Ir paredzēts, ka jau drīzumā sāksies Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas internāta renovācija, kuras mērķis ir
izveidot modernas, Eiropas standartiem atbilstošas kopmītnes tiem
audzēkņiem, kuri paredzējuši mācīties šajā skolā, apgūt kādu profesiju.
Nesen tika sakārtota Balvu Valsts ģimnāzijas internāta ēka, tikpat svarīgi
ir arī profesionālās skolas internāta renovācija.
Sākoties pavasarim, aicinu iedzīvotājus pozitīvāk uztvert ikdienas
rūpes un novēlu, lai vienmēr būtu mērķis, cerība un nemazinātos
saistība ar dzimto vietu. Latvijas un novada skaistums un pievilcība
visvairāk ir jūtams šobrīd – pavasarī, kad viss mostas, zaļo un zied.

9.aprīļa
Domes sēde
9.aprīlī notika kārtējā Balvu
novada Domes sēde, kurā tika
skatīti kopumā 64 jautājumi.
Sēdē piedalījās 12 deputāti - Andris Kazinovskis, Egons Salmanis,
Valdis Zeltkalns, Ināra Ņikuļina,
Juris Boldāns, Dmitrijs Usins,
Arvīds Raciborskis, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Aigars
Pušpurs, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē deputāti lēma
par zemas nomu un zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskām
un juridiskai personai Balvos,
Balvu, Tilžas, Vectilžas, Bērzpils
un Bērzkalnes pagastā, kā arī par
zemes nomas līgumu izbeigšanu
Tilžas, Bērzpils un Kubulu pagastos. Fiziskai personai tika atteikts
slēgt zemes nomas līgumu Lazdulejas un Tilžas pagastā
Deputāti apstiprināja trīs
zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem Tilžas, Kubulu un Briežuciema pagastos.
Tika izdarīti grozījumi Balvu
novada Domes 2013.gada 16.maija lēmumā „Par zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā”, atceļot
lēmuma 1. un 2.punktu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu
fiziskai personai uz zemes vienību
Vectilžas pagastā un par zemes

vienības ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā.
Sakarā ar to, ka nav adresācijas
objekta, tika likvidētas adreses:
Brīvības iela 59C, Balvi, Balvu nov.,
LV-4501; Kalna iela 6A, Balvi, Balvu
nov., LV-4501; Krasta iela 7, Balvi,
Balvu nov., LV-4501; Pīlādžu iela 2,
Balvi, Balvu nov., LV-4501; Pīlādžu
iela 2A, Balvi, Balvu nov., LV-4501;
Pīlādžu iela 9, Balvi, Balvu nov.,
LV-4501; „Dzintarkalniņi”, Pērkoni,
Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501;
„Verpuļeva 373”, Verpuļeva, Balvu
pag., Balvu nov., LV-4501; „Irbukalns”, Oknupe, Vīksnas pag.,
Balvu nov., LV-4580; „Upmala”,
Berezņaks, Vīksnas pag., Balvu
nov., LV-4580; „Siliņi”, Mežarijas,
Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572;
„Vālodzes”, Egļeva, Lazdulejas
pag., Balvu nov., LV-4592.
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma Bērzpils pagastā, nekustamā
īpašuma
„Caunas”,
Bērzkalnes pagastā, par nekustamā īpašuma „Brūklāji”, Vīksnas
pagastā, sadali.
Zemes vienībai Balvu novada
Vīksnas pagastā tika precizēta
platība no 10,3 ha uz 12,12 ha.
Platība tika precizēta arī 29 Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajām
zemes vienībām.
Deputāti lēma atzīt par valstij piekrītošu zemes vienību
Vīksnas pagastā 0,3 ha platībā. Uz
zemes vienības atrodas ēkas ar
nenoskaidrotu piederību. Zemes

vienība
ieskaitāma
rezerves
zemes fondā. Tāpat tika izskatīts
jautājums par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības sadali Tilžas pagastā un
jauna īpašuma izveidošanu.
Divām personām Vectilžas
pagastā tika ļauts slēgt apakšnomas
līgumu par zemes vienību
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Personai tika lemts pārdot
nekustamo īpašumu „Liepnieki”,
Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 13,1 ha un
mežaudzi. Noteikt nekustamā
īpašuma pārdošanas cena noteikta EUR 13 900,00.
Arī nekustamo īpašumu „Pumpuru mājas”, Krasta ielā 7, Balvu
stacijā, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no zemes
vienības ar kopējo platību 0,2273
ha tika lemts pārdot personai.
Nekustamā īpašuma pārdošanas
cena EUR 1500,00.
Nekustamais īpašums „Verpuļeva 442”, Balvu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no zemes
vienības ar kopējo platību
0,0779 ha tika nolemts pārdot
personai un nekustamā īpašuma
pārdošanas cena noteikta EUR
540,00.
Zemes vienībai Bērzpils pagastā, kopplatībā 0,004 ha, tika
noteikts lietošanas mērķis – 0601
“vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve”.
Tika izdarīti grozījumi Balvu
novada Domes 2015.gada 12.marta lēmumā „Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lakši” Balvu
novada Balvu pagastā”, lēmuma
3.punktu izsakot jaunā redakcijā.
Uz projekta realizācija laiku un ar mērķi pārtikas materiālās
palīdzības
komplektu
uzglabāšanai un izsniegšanai
Balvu novada trūcīgo iedzīvotāju
nodrošināšanai, deputāti lēma
nodot biedrībai „LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS” bezatlīdzības
lietošanā uz trīs gadiem telpas
Balvu, Bērzpils, Briežuciema, Kubulu, Krišjāņu, Lazdulejas, Tilžas,
Vectilžas, Vīksnas un Bērzkalnes
pagastos, līgumā nosakot, ka
biedrība sedz izdevumus par
komunālajiem pakalpojumiem,
nekustamā īpašuma nodokli
proporcionāli lietošanā nodoto
telpu platībai, kā arī citus izdevumus, kādi varētu rasties saistībā ar
telpu lietošanu.
Tika izdarīti grozījumi Balvu novada pašvaldības 2013.
gada 12.decembra noteikumos
Nr.4/2013 “Par Balvu novada
pašvaldības īpašumā, valdījumā
vai zemes reformas laikā rīcībā
esošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu”.
Par rūpniecisko zveju
Tika lemts nodot nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Pērkonu ezerā
2015.gadā un piešķirt zvejas limitu
– vienu zvejas murdu ar sētas garumu līdz 30 metriem 9 personām
un noteikta rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas maksa EUR 14,96
gadā (katrai personai) par vienu
zvejas murdu ar sētas garumu līdz
30 metriem.
Deputāti nolēma arī lūgt LR
Zemkopības ministriju atbalstīt
rūpnieciskās zvejas aizliegšanu
Pērkonu ezerā, Balvu novadā
un izdarīt grozījumus 2007.
gada 2.maija Ministru kabineta
noteikumu Nr.295 „Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos”, iekļaujot Pērkonu ezeru
29.4.apakšpunktā minēto ezeru

sarakstā.
Deputāti noraidīja lēmumprojektu un nolēma neizsludināt
atkārtoti
rūpnieciskās
zvejas
tiesību nomas izsoli Pērkona
ezerā.
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Domes sēdē tika lemts
apstiprināt kustamās mantas cirsmas nekustamajā īpašumā
„Pagastlauki”, Kubulu pagasts,
Balvu novads, izcērtamās koksnes apjoms 4449.66 m3, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
SIA “BILLERUDKORSNAS LATVIA”,
kurš iegādājās augstāk minēto
nekustamā īpašumā kustamo
mantu (cirsmu) par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 80 200,00.
Iegūtie līdzekļi tiks izlietoti Kubulu pagasta pārvaldes ēkas
renovācijai.
Apstiprināti tika arī nekustamā
īpašuma „Lapas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no
zemes gabala – starpgabala, 1.58
ha platībā izsoles rezultāti, nosakot par uzvarētāju M. Lazorenko,
kurš iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 1450,00.
Par parādu dzēšanu
Tika lemts dzēst mirušās personas sociālā dzīvokļa Nr.9 Jaunatnes ielā 5, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads īrnieka parādu
par īri un komunālajiem pakalpojumiem EUR 103,90 apmērā, kurš
izveidojies laika periodā no 2014.
gada 1.janvāra līdz 2014.gada 1.decembrim.
Par dalības maksas noteikšanu
Deputāti apstiprināja dalības
maksu Balvu novada pašvaldības
Balvu apriņķa amatieru koru skatē
Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu koriem - EUR 10,00 no katra
kolektīva.
Par automašīnas norakstīšanu
Domes sēdē tika nolemts
atļaut norakstīt Balvu novada
pašvaldībai piederošo vieglo
automašīnu AUDI 100, izlaiduma gads 1994, atlikusī bilances
vērtība EUR 0.00 un uzdot Balvu
novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes vadītājam veikt
transportlīdzekļa noņemšanu no
uzskaites Ceļu satiksmes drošības
direkcijā, transportlīdzekli realizēt
metāllūžņu
savākšanas
uzņēmumā
un
ieņēmumus
ieskaitīt Balvu novada pašvaldības
budžetā.
Par parāda piedziņu
No fiziskas personas tika
lemts piedzīt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 17,95 apmērā
par nekustamo īpašumu, kura
adrese ir Vidzemes iela 20-7, Balvi, Balvu novads, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Par
dalību
projektu
konkursos
un
finansējuma
nodrošināšanu
Tika lemts 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 attiecināmām
izmaksām EUR 160 296,50 un
nodrošināt projekta īstenošanai
līdzfinansējumu EUR 60 145, 94
apmērā. Ar šī lēmuma spēkā
stāšanos atzīt par spēku zaudējušu
Balvu novada Domes 2015.gada

12.marta lēmumu “Par dalību
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārta un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Publisko teritoriju
apgaismojuma
infrastruktūras
uzlabošana Balvu novadā II
kārta””.
Tāpat
deputāti
lēma
nodrošināt Eiropas Savienības
Mūžizglītības
programmas
Grundtvig projekta “New Flavour
of Your Life: Promoting Active
Citizenship and Health Awareness through Gardening in Towns
un Cities” priekšfinansējumu EUR
3000 apmērā.
Sēdē tik nolemts piedalīties
Jaunatnes
starptautisko
programmu aģentūras organizētajā
darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā
atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA
īstenotajos
pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko
organizāciju
vai
jauniešu centru darbībā” projektā
„Proti un dari” no 2015.gada
2.ceturkšņa.
Tilžas pagasta bibliotēkas projekta „Kļūsti erudīts caur grāmatu
pasauli”
atbalsta
gadījumā
deputāti lēma nodrošināt līdzfinansējumu EUR 300,00 apmērā.
Līdzfinansējums EUR 149,00
apmērā tiks nodrošināts arī Aktīvo
un radošo jauniešu biedrības
„Spiļka”
projektam
„Soliņu
iegāde – jauniešu sporta vides
labiekārtošanai”.
Par nolikumu apstiprināšanu
Jaunā redakcijā tika apstiprināts Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis” un Balvu Valsts ģimnāzijas nolikums.
Par atbrīvošanu un iecelšanu
amatā
Pamatojoties uz LR Darba
likuma 101.panta pirmās daļas
9.punktu, tika nolemts atbrīvot
Viktoru Šļuncevu no Balvu novada
pašvaldības
aģentūras
“Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
direktora amata ar 2015.gada
15.aprīli.
Balsojuma rezultātā tika nolemts iecelt Intu Kaļvu par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrs” direktori ar 2015.
gada 21.aprīli uz pieciem gadiem un noteikt direktoram
mēneša darba algu 1275,00 EUR.
Tika pieņemts lēmums atbrīvot
Intu Kaļvu no Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora amata
ar 2015.gada 20.aprīli saskaņā ar
LR Darba likuma 100.panta ceturto daļu.
Par izpilddirektora pienākumu veikšanu
Deputāti lēma uzdot Balvu
novada pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļas vadītājai Imantai Serdānei veikt Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora un
administrācijas vadītāja pienākumus
līdz Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora iecelšanai amatā
un noteikt piemaksu 30% apmērā
no noteiktās Finanšu un attīstības
nodaļas vadītāja mēnešalgas par
Balvu novada pašvaldības izpilddirektora un administrācijas vadītāja
pienākuma veikšanu.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi
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Kino un bibliotēka
Balvu Centrālā bibliotēka
ir vieta, kur ir iegriezies gandrīz
ikviens
novada
iedzīvotājs.
Bibliotēku ļoti iemīļojuši bērni.
Brīvajā laikā pēc stundām
bibliotēkas telpās un gaiteņos
skan čalas, tiek lasītas grāmatas,
žurnāli, kopā ar bibliotēkas
speciālistiem tiek organizētas
dažādas aktivitātes. Tuvākajā laikā
bibliotēkā bērniem un jauniešiem
būs iespēja skatīties kvalitatīvu
latviešu kino, filmas un multfilmas
par grāmatu varoņiem, vēsturiskas
filmas, dokumentālas filmas ērtos
sēžammaisos.
Ar Lauku atbalsta dienesta
un Balvu novada pašvaldības
atbalstu uzsākta aktīva darbība
pie jauna projekta realizācijas.
Bibliotēkā tiks labiekārtota brīvā

Labas lietas, ko darīt vasarā!

laika telpa. Projekta ietvaros tiks
iegādāts jauns televizors, DVD
atskaņotājs,
mūzikas
centrs
un sēžammaisi. Tā būs iespēja
demonstrēt un baudīt saturīgu un
kvalitatīvu kino apmeklētājiem
un atskaņot kvalitatīvu mūziku.
Bērnos un jauniešos caur viņiem
interesējošām
lietām,
šajā
gadījumā kino, tiks veicināta
izpratne un radīta interese par
dažādām kultūras vērtībām.
Brīvā laika telpa tiks labiekārtota
projekta
Nr.14-07-LL04-L413201
-000007 „Inovatīvu pakalpojumu
attīstīšana jauniešu un bērnu brīvā
laika kvalitātes uzlabošanai Balvu
Centrālajā bibliotēkā” ietvaros.
Sanda Kaša
projekta vadītāja

Vieta, kur SATIKTIES!
Balvu
novada
jauniešu
biedrība
“Kalmārs”
uzsākusi
projekta “Topošo līderu skola”
realizāciju.
Projekta ietvaros Balvu Bērnu
un jauniešu centrā tiks labiekārtota
sanāksmju zāle – vieta, kur satikties
bērniem un jauniešiem, organizēt
sanāksmes, tikšanās, organizēt
tematiskos seminārus, galda spēļu
sacensības, kā arī citas aktivitātes.
Jauniešiem būs iespēja realizēt savas idejas, kā arī organizēt tikšanās
ar lielāku dalībnieku skaitu. Šajā
telpā pēc projekta realizācijas
būs iespēja uzņemt bērnus un
jauniešus arī no citiem novadiem.

Projekta ietvaros tiks iegādāti galdi, krēsli un projektors.
Projektā plānotās aktivitātes
tiek realizētas ciešā sadarbībā
ar Balvu Bērnu un jauniešu centra speciālistiem. Projekts tiek
realizēts ar Lauku atbalsta dienesta un Balvu novada pašvaldības
atbalstu.
Sanāksmju zāle tiek labiekārtota
projekta
Nr.14-07-LL04-L413201
-000009 „Topošo līderu skola” ietvaros.
Sanda Kaša
projekta vadītāja

Būs vokālā studija!
Ar Lauku atbalsta dienesta un
Balvu novada pašvaldības atbalstu
uzsākta aktīva darbība pie jauna
projekta realizācijas. Balvu Bērnu
un jauniešu centrā tiks izveidota
labiekārtota vokālā studija.
Projekta ietvaros tiks iegādāts
materiāltehniskais
aprīkojums
– sintezators, mikrofoni, CD
atskaņotājs
u.c.
aprīkojums.
Vokālo studiju plānots izvietot
centra otrajā stāvā. Studiju varēs
izmantot bērnu un jauniešu
mūzikas grupas, kā arī individuāli.
Studija būs pieejama ikvienam
novadā dzīvojošam bērnam un

jaunietim. Studiju varēs izmantot
arī pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņi un skolu audzēkņi savu
pedagogu vadībā.
Radītās iespējas veicinās
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu
un paaugstinās novadā dzīvojošo
bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti.
Vokālā studija tiek labiekārtota
projekta
Nr.14-07-LL04-L413201
-000008 „Vokālās studijas izveide
Balvu Bērnu un jauniešu centrā”
ietvaros.
Sanda Kaša
projekta vadītāja

Zivju resursi ezeros tiks
palielināti arī šogad

Zivju fonda padomes sēdē šī
gada 19.martā tika apstiprināti un
piešķirts finansējums diviem Balvu
novada pašvaldības projektiem.
Projektam “Zivju resursu palielināšana Balvu ezerā”, Nr.2.54. no
Zivju fonda piešķirts finansējums
EUR 2200 apmērā. Projektam
“Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā”, Nr.2.53. Zivju fonds

3.

piešķīra finansējumu EUR 2200.
Zivju fonds atbalstīja tikai
zandartu mazuļu ielaišanu ezeros. Balvu ezerā plānots ielaist
10000 gab. zandartu mazuļus,
bet Pērkonu ezerā – 11000 gab.
zandartu mazuļus.
Irēna Začeva
projekta vadītāja

Šī vasara gaidāma interesanta,
notikumiem un iespējām bagāta.
Viena no šīs vasaras iespējām, kas
noteikti jāizmanto, ir piedalīšanās
nometnē „E.K.O.” (efektīva koku
organizācija).
Balvu Bērnu un jauniešu centra projekts „E.K.O.” ir guvis Latvijas vides aizsardzības fonda
atbalstu. Projekta ietvaros šī gada
jūnija mēnesī tiks organizēta 10
dienu vides izglītības nometne 20
bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem.

Nometnes mērķis ir radīt
bērnos interesi un izpratni par vidē
un dabā notiekošajiem procesiem, aktualitātēm, problēmām,
kā arī veicināt iesaistīšanos vides
aizsardzībā. Tiks organizētas
radošās darbnīcas, ekskursijas,
pasākumi un citas interesantas
aktivitātes.
Nometni organizēs Balvu
Bērnu un jauniešu centrs. Sekojiet
līdzi informācijai Balvu novada
pašvaldības mājas lapā, Balvu
Bērnu un jauniešu centra mājas

lapā un Balvu Novada Ziņās. Par
pieteikšanos nometnei tiks izvietoti arī informatīvie plakāti visā
novada teritorijā.
Projekts tiek realizēts ar Latvijas
vides aizsardzības fonda un Balvu
novada pašvaldības atbalstu.
				
Sanda Kaša
projekta vadītāja

Publisko interneta pieejas punktu
attīstība novadā

Šī gada sākumā uzsākta aktīva
darbība pie novadā esošo publisko interneta pieejas punktu
uzlabošanas, kā arī jaunu punktu
izveides. Iegādāta jauna datortehnika un biroja tehnika, kas
tiks izvietota publiskajos interneta
pieejas punktos. Tuvākajā laikā
tiks veikti uzlabojumi esošajās
WiFi piekļuves zonās, kā arī
tiks izveidotas jaunas WiFi zonas dažādās vietās visā novada
teritorijā. Pavisam kopā tiks izveidoti 18 jauni publiskie interneta
pieejas punkti, kā arī pilnveidoti
15 jau esošie punkti.

Aktivitātes tiek veiktas Eiropas
Reģionālā attīstības fonda projekta „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Balvu novadā”
ietvaros.
Projekta
realizācija
paaugstinās piekļuves iespējas internetam, tiks uzlabota piekļuve
elektroniskajiem pakalpojumiem
un informācijai. Publisko interneta pieejas punktu attīstība
nodrošinās iedzīvotājiem iespēju
iegūt
aktuālāko
informāciju,
komunicēt ar iestādēm, veikt
darījumus, kā arī izmantot daudz
un dažādus interneta vides
sniegtos pakalpojumus, tādējādi

Zviedrijas dienas Balvos

2015.gada 23.aprīlī Zviedrijas
vēstniecība sadarbībā ar Zviedrijas Institūtu un Balvu novada
pašvaldību rīko Zviedrijas dienas
Balvos, kuras atklās Zviedrijas
vēstnieks Rīgā Henriks Landerholms.
Vizītes laikā vēstnieks tiksies ar Balvu novada domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski,
Balvu Valsts ģimnāzijā uzstāsies
ar lekciju par Zviedrijas ģimenes
modeli.
Tāpat
delegācija
apmeklēs PA „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centru”, SIA „Eko
Fabrika” un SIA „Kalna Nami”.
Zviedru dienu ietvaros būs
iespēja apskatīt trīs izstādes:
„Dzīves puzle”, „Klimata pārmaiņas” un „Zviedrija no Putna lidojuma”. Zviedrijas filmu
festivāla laikā tiks rādīta filma
„Ceļa gals” un būs iespēja satikt
filmas režisori Maudu Nikanderi.
Šīs būs jau otrās Zviedru dienas. Jelgavā 17.martā tika atklātas
pirmās.
Pasākumu laiki:
Plkst.12:00 Izstādes „Klimata
pārmaiņas”
atklāšana
Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Vidzemes iela 26. Izstādes ietvaros
Zviedrijas un Latvijas animatori
piedāvā gan izklaidējošus, gan
brīdinošus zīmējumus par klimata pārmaiņām. Satīrs un humors tiek miksēts, lai uzsvērtu
nepieciešamību nopietnāka attiekties pret klimata pārmaiņu
jautājumu.
Plkst.14:00 Izstādes „Dzīves
puzle” atklāšana Balvu Valsts
ģimnāzijā. Zviedrijas vēstnieks
Rīgā
Henriks
Landerholms
uzstāsies ar lekciju par Zviedru
ģimenes modeli, Dārza iela 2.
„Dzīves puzle” ir izstāde par
ģimenes modeļiem. Tā atspoguļo
izaicinājumus, kas rodas apvienojot ģimenes dzīvi, karjeru, ikdienas
dzīvi un ekonomiku, kā arī tieksmi

pēc vienlīdzības. Kas var tikt darīts
no sabiedrības un indivīdu puses?
Plkst.15:00 Izstādes „Zviedrija
no Putna lidojuma” atklāšana,
Vidzemes iela 2B. Šajā izstādē
Zviedru/Krievu izcelsmes fotogrāfs Dmitrijs Karpenko prezentē
50 iespaidīgas fotogrāfijas, kas ir
uzņemtas Stokholmā un Malaren
ezera tuvumā. Bildes viņš uzņēma
no pašam piederošā Cessna
lidaparāta.
Plkst.17:30 Zviedru filmu

izglītojot iedzīvotājus un uzlabojot dzīves vides kvalitāti.
Aktivitātes tiek realizētas Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansētā projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Balvu
novadā”, Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/
IPIA/VRAA/046, ietvaros.
Sanda Kaša
projekta vadītāja

festivāla atklāšana Balvos, rādot
dokumentālo filmu „Ceļa gals”
Balvu Novada muzejā, Brīvības
ielā 46. Filmas režisore ir Mauda
Nikadera, kas filmē sievieti vārdā
Daina, kura dzīvo Latgalē. Daina
dzīvo 3km attālumā no tuvākā
ceļa, bez elektrības vai tekoša
ūdens. Dainai ir divi pieauguši
bērni, abi ir imigrējuši uz Eiropas
valstīm. Daina ir pilnīgi atkarīga
no sevis, lai nodrošinātu savu
izdzīvošanu.
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Ekopadomes rīkotās aktivitātes Bērzpils vidusskolā

Marts Bērzpils vidusskolā bija
piepildīts ar dažādām aktivitātēm,
kuras organizēja skolas Ekopadome.
Līdz 9. martam skolēni varēja
attēlot savā zīmējumā vides
aizsardzības problēmas un to
risinājumus, jo skolā noritēja
vizuālās mākslas konkurss „Es
par tīrāku pasauli”. Pasākumu
organizēt palīdzēja skolotāja
J.Dundeniece,
bet
darbu
vērtēšanā iesaistījās skolotājas
I.Maderniece, L.Bogdane, L.Kokoreviča un skolas direktore
I.Stepāne. Izvērtējot iesniegtos
darbus, 1.- 5. klašu grupā 1. vietu
ieguva J.Dundenieks, 2. vietu - O.
Orlovs un 3.vietu E. Prole, bet 6.-12.
klašu grupā 1.vietu ieguva I.Berne,
2. vietu ieguva E.Krasovska, 3.vietu
- A.Tāraude.
Līdz 30. martam skolēni varēja
iesniegt darbus konkursam „Otrā
elpa”, kura galvenais mērķis bija
dažādu
materiālu
otrreizējā
izmantošana
un
priekšmetu
pārtapšana. Varēja tikai pabrīnīties
par skolēnu idejām. Daudz un
dažādi darbi bija tapuši izmantojot PET pudeles, dēļu atgriezumus, izmantotus sērkociņus,
kartona un auduma atgriezumus,
žurnālus, burciņas, apsveikumu
kartītes u.c. Žūrija, kuras sastāvā

bija skolotājas I.Maderniece,
L.Bogdane, L.Kokoreviča, par
labāko 1.-4. klašu grupā atzina
J.Dundenieka darbu, kas bija veidots no izlietotiem sērkociņiem,
2.vietu ieguva I.Berņa darbs. 5.9. klašu grupā par labāko tika
atzīta E. Raciborskas ar dekupāžas
palīdzību atjaunota taburete, bet
2.vietu ieguva R. Rakstiņa darbs,
vidusskolas grupā tika apbalvota
10.klase. Pateicības saņēma gan
pirmsskolas grupas bērni, gan
klašu kolektīvi.
Joku dienā, 1.aprīlī, skolā notika gan šo konkursu darbu izstāde,
gan pasākums „Nepieradinātās
modes skate”. Pasākumu vadīja
Ekopadomes pārstāves - S.Šapale
un
E.Raciborska.
Jaunietes
aktīvi iesaistījās arī pasākuma
organizēšanā, viņām palīdzēja
visa Ekopadome, bet jo īpaši
skolēni: I.Jaundžeikare, B.Birkova,
G.Mičulis, R.Griestiņš, skolotājas
L.Bogdane,
I.Maderniece,
L.Kokoreviča, direktore I. Stepāne.
Pasākuma
sākumā
tika
demonstrēta prezentācija par
modes vēsturi. Tērpus vērtēt bija
ieradusies kompetenta žūrija skolas direktore I.Stepāne, pagasta pārvaldes vadītāja B.Bogdane,
direktores vietniece izglītības
jomā Ā.Logina, kuras bija iejutušās

Latvijā pazīstamu stilistu un modes
mākslinieku lomā.
Skatē uz sarkanā paklāja
iznāca pavisam 28 modeļi, kuri
demonstrēja tērpus, kuru autori bija gan atsevišķi skolēni
un viņu vecāki, gan klašu
kolektīvi. Modeļu lomā iejutās
izglītojamie - L.Delvere, L.Raciborska, M.Bogdane, D.Delveris,
L.Seņka, N.Bogdans, R.Ziemele,
L.Verjanova, E.Bogdane, L.Ančāne,
E.Kubaka,
R.Štekels,
A.Tāraude, K.Žeikare, I.Berne,
K.Stepiņš, E.Prole, G Čivčs,
E.Dundenieks,
N.Ozoliņš,
A.Gusts, S.Dundenieks, A.Voits,

E.Krasovska, M.Štekels, E.Šustere,
A.A.Briede.
10.klases
skolnieces
S.Šapales
izgatavoto
tērpu pārliecinoši demonstrēja
skolotāja L.Bogdane. Tērpi tika
vērtēti, piešķirot tiem dažādus titulus. Vislielākajā skaitā skatē bija
iesaistījušies bērni no pirmsskolas
grupas.
Visi modeļi varēja nofotografēties
pie
īpašas,
šim
pasākumam veidotas sienas,
apsēstoties senatnīgā krēslā. Liels
paldies Aijai un Andrim Iksteniem
par iespēju pasākumā izmantot šo
skaisto krēslu!
Pasākuma noslēgumā notika

apbalvošana, balvas saņēma gan
tie, kuri iesaistījās Ekopadomes
organizētajos konkursos, gan tie,
kuru darbi bija nosūtīti novada
organizētajam konkursam „Skaists
bij’ tēva novadiņš”.
Paldies visiem skolēniem un
skolotājiem, kuri iesniedza darbus
konkursiem un piedalījās skatē!
Paldies vecākiem un Bērzpils pagasta pārvaldes vadītājai par atbalstu!

olimpiādē, bet skolotājas Ž.
Ivanovas
vadītais
estētikas
pulciņš ar savu tērpu kolekciju
”Etnogrāfiskie motīvi” Daugavpilī
piedalījās Latgales novada tērpu
kolekciju skatē, gatavojoties XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem.
Priecājamies arī par Balvu pamatskolas komandu, kas izcīnījusi
3.vietu un kausu telpu futbolā.
Notikušas arī skolas pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas,
un skolai ir jauna prezidente - 4.b
klases skolniece Brigita Zelča. Protams, esam pateicīgi par skolas
prezidenta R.Pavlovska devumu
4 gadu garumā ne vien skolai, bet
visam Balvu novadam.
Tāpat
notikusi
Erasmus+
projekta „Learning without Limits” vadības grupas sanāksme
Lielbritānijā, kuras laikā secināts,
ka labākus rezultātus izglītībā var

sasniegt, ja fokusējas uz bērnu
emocionālo pašsajūtu nevis uz
eksāmenu rezultātiem. Svarīgi ir
ļaut bērnam apzināties sevi, savu
identitāti, lai viņš labi justos ar sevi
un savu dzīvi, tad arī mācīšanās
rezultāti būs izcili.
Balvu pamatskolas saimei
priekšā liels izaicinājums - idejas
no Valley View Community Primary School mēs pamēģināsim
jau šopavasar, kad projektu
nedēļa būs veltīta Erasmus+ projekta aktivitātēm un ciemiņu
uzņemšanai Latvijā šī gada jūnijā.
Balvu pamatskolas saime vēl
visiem satikt pavasari, ienirt pumpuru spēkā, sazaļot ar rudzu zelmeni, uzziedēt līdzi māllēpēm!

Ilona Stepāne
Bērzpils vidusskolas direktore

Būt piederīgam Balvu pamatskolai
Lai arī kādas Lieldienas Jums
būtu tuvas - kristīgās vai senču
tradīcijām piepildītās, viena no
vēlmēm tajās ir vienkārši būt kopā
ar savējiem. Balvu pamatskolas
saimē ir daudz savējo – skolēni,
viņu ģimenes, pedagogi un skolas
draugi.
7.aprīļa pēcpusdiena bija
īpaša, jo skolā pulcējās skolēni,
viņu ģimenes un skolotāji, lai
kopā izzinātu Lieldienu tradīcijas,
dziedātu un dejotu, apzinoties,
ka Balvu pamatskola ir mūsu
kopējā skola un, tikai darbojoties
kopā, mēs varam panākt labus
rezultātus.
Arī 1.-3.klašu skolēniem šī diena kļuva īpaša, jo viņi saņēma
vēstules no Valley View Community Primary School (Lielbritānija)
skolēniem, tā kļūstot bagātāki par
vienu draugu.
Balvu pamatskola ir iesaistī-

jusies Erasmus+ projektā, tāpēc
ikviens skolā izjūt Erasmus+
lielos spēļu rītus, kad 1.-3.klašu
skolēniem spēles un rotaļas vada
4.-6.klašu bērni. Šo ideju par lielisku atzina pat Leeds Beckett University (Lielbritānija) pasniedzēja,
kā arī mūsu partnerskolu Zviedrijā,
Spānijā, Polijā, Čehijā, Bulgārijā
direktori.
Par savējiem saucam arī
2015./16.m.g. pirmklasniekus, kas
ar lielu interesi iepazina skolu,
ko septembrī sauks par savu, un
tikās ar savām pirmajām klašu
audzinātājām.
Tā kā projekta ietvaros tiek
strādāts pie radošas pieejas
mācību procesam un labvēlīgas
vides radīšanas, neiztiekam arī
bez vecmāmiņu palīdzības.
Vecmāmiņu klubiņa nodarbībā vecmāmiņas kopā ar
mazbērniem izspēlēja Erudītu

spēli „Tradīcijas Latvijā un
Eiropā”, uzdodot jautājumu, vai
tiešām vecmāmiņas vienmēr
visu zina labāk. Izrādās, ka nē,
bet vecmāmiņas ar lielu prieku
pavadīja laiku kopā ar saviem
mazbērniem, kuri reizēm bija
zinošāki.
Savukārt Balvu pamatskolas 6
jaunie pētnieki konkursā „Gribu
visu zināt” ir izpētījuši gan zivju
audzēšanas apstākļus, gan ūdens
nozīmi cilvēka dzīvē, gan mobilās
aplikācijas, gan meklējuši atbildi
uz jautājumu- mācīšanās ir prieks
vai nasta, secinot, ka rezultātus
var sasniegt tikai labi mācoties.
To arī pierādījuši Balvu pamatskolas skolēni, gūstot godalgotas
vietas gan skolas, gan starpnovadu olimpiādēs. Esam lepni,
ka 9.klases skolēni J.Vasiļjeva un
R.Pavlovskis ieguvuši 2. un 3.vietu Latgales reģiona mūzikas

Pavadu Lieldienu pār augstu kalnu!
Lieldienām bērnudārzā “Sienāzītis“ visi gatavojās jau laikus:
darināja zaķu ausis, mācījās tautasdziesmas un ievingrināja kājas
lielajam Zaķu skrējienam, ko
rīkoja Balvu Bērnu un jauniešu
centra darbinieki. Šajā pasākumā
piedalījās četras grupas, jo katram
gribējās būt klāt, kad vilks aicinās
uz jautro Zaķu skrējienu un, kur nu
vēl vizināšanās uz ponija, trušu apskate, piedalīšanās atrakcijās. Bet
Lieldienu prieki ar to nebeidzās....
Otrdienas rītā katrā grupā bērni
steidza rādīt krāsainās olas – sarkanas, pelēkas, dzeltenas, lielākas,
mazākas, pat zosu.... Likās visas
varavīksnes krāsas sanākušas vienkopus caur melleņu zilganumu,
sniegpulkstenīšu baltumu, bērza
izplaucēto lapiņu zaļumu un siena
zeltainumu.
Vecākās grupas bērni bija pirmie, kas ieskandināja Lieldienas
pirmsskolas izglītības iestādē.
Viņi priecēja gan lielos, gan ma-

zos ar latviešu tautasdziesmām,
rotaļām un ticējumiem par
Lieldienām. Mazākie, savukārt,
čakli ripināja olas un rīkoja olu
kaujas. Grupās bērni priecājās
par trusi, kas itin labi jutās bērnu

pulciņā. Jautrie Lieldienu prieki
turpinājās arī pastaigas laikā. Bērni
kopā ar ,,zaķiem’’ rotaļājās, ķēra
,,sietiņu’’, vingrinājās skriešanā un,
ar olu groziņu rokā, brauca pretim
pavasarim.

Larisa Krištopanova

Tiek rīkota bērnu radošo
darbu izstāde
Balvu
novada
Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde
sadarbībā ar izglītības iestādēm
organizē bērnu radošo darbu
izstādi „Pasaule bērna acīm”, kuras
mērķis ir veicināt bērnos radošo
pašizteikšanos, saskatot mīlestību,
labestību un skaisto sev apkārt.
Izstādes
veidošanā
var
piedalīties pirmsskolas vecuma
bērni no 1-7 gadu vecumam,
iesniedzot
darbus
dažādās
vizuālās mākslas tehnikās –
gleznošana ar guaša krāsām,
akvareli, krāsu zīmuļiem, vaska
krītiņiem; kolāžas vai aplikācijas.
Katrs dalībnieks iesniedz vienu
individuālo darbu vai grupas
kolektīvo darbu. Darbi jāveic A4
vai A3 formātā.

Darba priekšpusē, labajā
apakšējā stūrī jāpielīmē darba
vizītkarte, izpildīta datordrukā
–autora vārds, uzvārds, vecums, darba nosaukums, izglītības
iestāde, pedagoga vārds, uzvārds.
Darbi izstādei jāiesniedz līdz
2015.gada 20.maijam Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldē, Sporta iela 1, Balvi, LV –
4501.
Izstāde notiks tirdzniecības
centrā „Planēta” no 2015.gada
22.maija līdz 5.jūnijam.
Izstādes darbi netiks vērtēti.
Kontaktinformācija: Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Izglītības speciāliste Lija
Bukovska, t.26617493, e-pasts lijabukovska@inbox.lv.
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Balvos noslēgusies konkursa „Plašais Mākslas dienas uzzied –
apvārsnis” 2.kārta
Mākslas skolai 20!
Šī gada 10.aprīlī Balvos notika
konkurss par Latvijas literātiem un
valodniekiem, kurš šogad aizrit
Raiņa un Aspazijas jubilejas zīmē.
Latgales novada aktīvie un
radošie skolēni, pirmās kārtas
uzvarētāji no Latgales skolām un
publiskajām bibliotēkām, pulcējās
Balvu Kultūras un atpūtas centrā,
lai Latgales reģiona noslēguma
pasākumā
“Plašā
apvāršņa
konkurss” gūtu priekšstatu par
Raiņa un Aspazijas dzīvi, daiļradi
un idejām, apzinātos Raiņa un Aspazijas nozīmi Latvijas literatūrā
un valodniecībā, kā arī ieklausītos
rakstnieku un kultūras jomas
pārstāvju viedoklī par to, cik interesanta mēdz būt grāmatu
lasīšana.
Aizvadītajā mēnesī Latvijas skolas un bibliotēkas savās
darbības vietās patstāvīgi rīkoja
konkursa pirmo kārtu, veicot
„Plašā Apvāršņa konkursa” organizatoru sastādītus radošus un
izglītojošus uzdevumus par Raini
un Aspaziju. Dalībnieki rakstīja
pārdomas par aizraujošām idejām
un tēliem abu dižgaru darbos,
veidoja dzejoļu ilustrācijas, kā arī
radīja Raiņa un Aspazijas karogus, kuri tika prezentēti konkursa
2.kārtā.
Tāpat bērni un jaunieši
konkursā risināja arī dažādus

„Mēs katrs spējam baltākos
brīnumus radīt
No zieda, no vārda, no krāsas, no
skaņas, no vēja.
Mēs katrs protam to tālāk dot
Mīlot un atbildes neprasot.”
(G.Āboliņa)

Vienas no konkursa finālistēm - Vita Servidova un Annija Raibekaze
atjautības un zināšanu pārbaudes
uzdevumus. Piemēram, centās
atšifrēt nākotnes latviešu vārdus,
kurus mūsu ikdienā Rainis un Aspazija ieviesa ar lugu starpniecību.
Konkursa
finālā
iekļuva
A.Prole, V.Servidova, D.Ivdre,
A.Raibekaze, E.Ločmele, M.Loč-

Konkurss „Cālis 2015”

Sestdien,
18.aprīlī,
Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
pulcējās Balvu novada vislabākie
dziedātāji, bērni līdz 5 gadu vecumam, lai savu dziedāšanas prasmi rādītu Balvu novada mazo

vokālistu konkursā „Cālis - 2015”.
Skanīgo balsu īpašniekus,
kopumā 30 bērnus, uz skatuves
sagaidīja un laipni aicināja Pīlēns
un Sivēns, kuri aizrautīgi klausījās
bērnu dziesmas un mācījās
dziedāt paši.
Konkursa noslēgumā visi
bērni ar Sivēnu un Pīlēnu brauca
kopīgā vilcieniņā un sagaidīja

mele un R.Ozoliņš.
Konkursu, atzīmējot Raiņa un
Aspazijas 150. jubileju, rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras
padome.

apbalvošanas ceremoniju. Šogad
par visskanīgāko „Cāli 2015” tika
atzīts Deivids Šalajevs, pedagogs
Mārīte Buliga.
Skanīgākā „Cāļa 2015” titulu
saņēma arī Sanija Vīksniņa, Sofija Koļuševa, pedagogs Mārīte
Buliga, Anastasija Zelča, Naula
Laicāne, Elīza Anča, pedagogs
Iluta Tihomirova.

Balvu Mākslas skola šogad
svin savu 20. dzimšanas dienu,
tādēļ Mākslas dienās par galvenajiem māksliniekiem šogad gribam
izcelt skolas esošos audzēkņus.
Esam izveidojuši izstādes ekspozīciju, kurā būs apskatāmi šī gada
radošie darbi. Aicinu Jūs apmeklēt
izstādi Balvu novada muzejā un
piedalīties izstādes atklāšanā 22.
aprīlī plkst. 16.00. Būs iespēja
arī noskatīties skolas veidotās
animācijas filmiņas.
Mākslas dienās piedāvāsim
Balvu
novada
pašvaldības
iestādēm dalību akcijā „Gleznojam kopā!”, kuras rezultāts būs
kopīgi uzgleznota glezna ar Balvu
Lāča dārza ainavu.
No 27. līdz 30. aprīlim radošā
krāsu nedēļā „Mākslas dienas
uzzied!” Balvu Mākslas skolas
audzēkņiem būs iespēja izmēģināt
spēkus dažādos radošos uzdevumos.
Esam uzaicinājuši arī Balvu
Mākslas skolas absolventus ciemoties skolā, pastāstīt par savu
izvēlēto ceļu mākslas jomā un darboties ar mazajiem māksliniekiem.
Paldies par atsaucību Dizaina
studijas „Bumbierkoks” dizainerei
Līgai Stāmerei par piedāvāto
„Apsveikums ar pārsteigumu”
darbnīcu. Priecāsimies satikt arī
Rēzeknes Mākslas un Dizaina vidusskolas metāla izstrādājumu
dizaina programmas audzēkņus
Pēteri Ločmeli un Mārtiņu Punduru un darboties viņu „Rotu
darināšanas” darbnīcā.

Mākslas dienu laikā notiks arī
tikšanās un kopīga darbošanās
ar Rēzeknes Mākslas un Dizaina
vidusskolas jaunās Tēlniecības
objektu dizaina programmas
vadītāju Gunāru Klauču.
Sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību pašu spēkiem veidojam arī dāvanu – Balvu Mākslas
skolas mājaslapu, kura uzsāks
darboties ar 22. aprīli. Adrese
–
www.balvumakslasskola.lv.
Mājaslapā būs vecākiem un
audzēkņiem noderīga informācija
un iespēja arī interesentiem
apskatīt
audzēkņu
darbus
konkrētos mācību priekšmetos,
apskatīt
veidotās
animācijas
filmiņas, atrast ar mākslu saistītu
informāciju, spēles, iepazīties ar
skolas darbību, elektroniski pieteikties iestājeksāmeniem, uzdot
jautājumus. Mājas lapas saturs
tiks papildināts līdz 2015. gada
augustam. Esam pārliecināti,
ka mājas lapa ne tikai uzlabos saziņu ar vecākiem, bet arī
padarīs informāciju par skolu
pieejamu plašākai sabiedrībai,
ļaus iepazīties ar skolu, tās vēsturi
un mācību procesu. Radīs lielāku
izpratni par mūsu darbu.
Esam uzsākuši arī mācību programmas satura aktualizēšanu,
kritiski izvērtējot un modernizējot.
Šajā darbā iesaistījies viss skolas
kolektīvs, jo saprotam, ka mainās
vide, kurā dzīvojam un arī prasības
mūsdienīgai izglītībai.
Vai 20 gadi ir daudz? Ko mēs
jau esam izdarījuši un kas vēl ir
jāizdara? Jautājumi un izaicinājumi
ir vienmēr, svarīgi ir meklēt uz
tiem atbildes un doties arvien uz
priekšu, ieguldot attīstībā kopīgu
darbu!
Elita Teilāne
Balvu Mākslas skolas direktore
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Informācija par pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai”

Jau piekto gadu „Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” (LLKC) organizē pasākumu
„Atbalsts
lauku
jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai”.
Pasākums tiek organizēts visās
LLKC
reģionu
pārraudzības
teritorijās, un tas sniedz iespēju
lauku jauniešiem piedalīties bezmaksas apmācībās un konkursā
„Laukiem būt”, kurā, veiksmīgi
startējot, iespējams iegūt naudas
balvas savas uzņēmējdarbības
idejas realizēšanai vai attīstīšanai.
Pasākuma mērķis – jauniešu
aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana
lauku
uzņēmējdarbības
un
sabiedriskās dzīves attīstīšanā un
veidošanā.
Pasākuma uzdevumi: apmācīt
jauniešus par ideju ģenerēšanu un
analīzi, biznesa plāna veidošanu
un projektu izstrādi; palīdzēt
jauniešiem īstenot savas idejas lauku attīstībai konsultāciju,
teorētisku un praktisku nodarbību
veidā;
organizēt
konkursu
jauniešiem par viņu biznesa ideju dzīvotspēju, konkursa kārtībā
labākos darbus apbalvot ar nau-

das balvu.
Pasākumu organizē LLKC
Lauku attīstības nodaļa un
LLKC reģionālās nodaļas, kuru
pārraudzības teritorijās Pasākums
tiek īstenots.
Pasākuma dalībnieki ir jaunieši
vecumā no 18 – 30 gadiem, kuri
vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma
veidošanu, un uzsākt vai attīstīt
savu uzņēmējdarbību laukos.
Jauniešiem dalība pasākumā ir
bezmaksas.
Pasākums ietver: Informatīvo
dienu; apmācības; individuālu
sadarbību; konkurss „Laukiem
būt”.
APMĀCĪBAS
Lai piedalītos apmācībās, kas ilgst 5 dienas, jāreģistrējas
mācībām tuvākajā LLKC nodaļā.
Reģistrēties var individuāli sūtot
pieteikumu
vai
apmeklējot
informatīvo dienu.
Katrā nodaļā apmācības
sākas citā laikā, tāpēc ir būtiski
sekot līdzi informācijai, un datumus noskaidrot laicīgi. Sev tuvāko
LLKC nodaļu vari atrast Valsts

lauku tīkla mājas lapā: http://laukutikls.lv/biroji
Mācību mērķis ir attīstīt
jauniešu zināšanas, pieredzi un
kompetences, kas nepieciešamas
savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, veicinot lauku
attīstību, kā arī uzturēt jauniešu
uzņēmējdarbības motivāciju.
Mācības ilgst vismaz 25
astronomiskās stundas, to laikā
tiek sniegts ieskats sekojošās
tēmās: Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība; uzņēmējdarbības pamati; tirgus analīze;
mārketings un reklāma; biznesa plāns; resursi; finanšu
plānošana; aktuālie finansējuma
piesaistīšanas instrumenti laukos;
uzņēmēju labā prakse.
Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādā biznesa plānu,
pēc kura prezentēšanas saņem
sertifikātu.

plāna koriģēšanu, individuālas
pārrunas un konsultācijas, un
iespēju piedalīties citās LLKC un
VLT aktivitātēs. Pēc iespējas jaunietim var tikt piedāvāts mentors,
kas pārzina jaunieša biznesa idejas lauku, un palīdz ideju pilnveidot.

KONKURSS „LAUKIEM BŪT!”
Konkursā piedalīties var
visi mācības beigušie jaunieši,
kuri ir izstrādājuši biznesa
plānu atbilstoši metodiskajiem
norādījumiem.
Biznesa plānus konkursam varēs iesniegt no 2015. gada
10. augusta līdz 5. septembrim.
Konkurss
notiek
2
kārtās – 1.kārta – reģionālā darbu aizstāvēšana un izvērtēšana,
2.kārta – labāko darbu aizstāvēšana valsts līmenī.
Konkursā tiek apbalvo-

tas 3 labākās biznesa idejas katrā
no 4 konkursa kategorijām:
1.
Uzņēmējdarbības ideja
lauksaimniecības nozarē
2.
Uzņēmējdarbības ideja
nelauksaimniecības nozarē
3.
Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības
radīšana.
4.
Uzņēmējdarbības ideja
zivsaimniecības nozare
Kopējais balvu fonds –
30 000 EUR.
Vairāk
informācijas
par
pasākumu un konkursu, tai skaitā
precīzus mācību datumus un
metodiskos norādījumus, var
iegūt sazinoties ar sev tuvāko
LLKC nodaļu konsultantiem vai
rakstot uz LLKC centrālo biroju.
Kontaktinformācija
pieejama
http://laukutikls.lv/biroji/llkc.

INDIVIDUĀLĀ SADARBĪBA
Pēc mācībām jaunietim ir
iespēja
saņemt
individuālas
konsultācijas sava biznesa plāna
pilnveidošanai.
Sadarbība ietver biznesa

Ziemeļlatgales tūrisma pakalpojumu sniedzēji iepazīst jauno
ekspozīciju Balvu Novada muzejā
30.martā
Balvu
Novada
muzejā uz informatīvu tikšanos
pulcējās Ziemeļlatgales – Balvu,
Baltinavas, Viļakas, Rugāju un
Kārsavas novadu aktīvākie tūrisma
pakalpojumu sniedzēji ar mērķi
iepazīt moderno ekspozīciju
Balvu Novada muzejā, uzzināt
jaunāko piedāvājumu ceļotājiem
Ziemeļlatgalē
un
veicināt
savstarpējo sadarbību.
Katrs dalībnieks tika aicināts
pastāstīt par savu piedāvājumu
apmeklētājiem un pasākuma
laikā uzzinājām virkni jaunumu,
piemēram: šovasar tūrisma izbraucienus ar retro motocikliem
piedāvās Tilžā retro moto klubs

“Rūsa vējā”; reitterapijas pakalpojumi pieejami zirgu sētā „Kapulejas” Tilžā; Viļakas pusē plašs
piedāvājums atpūtai dabā; tāpat
arī Meža labumu ciemā Žīguros;
jauni pakalpojumi arī dabas
parkā “Balkanu kalni”; Baltinavā
jūnijā tiks atklāts unikāls tematiskais parks, veltīts Ontanam un
Annei. Savukārt Kārsavas pusē
visi tiek laipni gaidīti baudīt īstu
latgaliešu viesmīlību pie Salnavas muzikantiem un Tirgus ciema
vēlajās brokastīs Malnavā. Tie
ir tikai daži no interesantajiem
piedāvājumiem
Ziemeļlatgalē,
par kuriem informācija pieejama
novadu tūrisma informācijas

centros, kā arī novadu tūrisma
portālos internetā un sociālajos
tīklos.
Tikšanās laikā notika ļoti
vērtīga informācijas apmaiņa arī
pašu tūrisma objektu saimnieku
starpā un jau izveidojās konkrēta
sadarbība dažādiem pasākumiem
šai tūrisma sezonai, kas pamatā
bija arī šīs tikšanās mērķis. Arī
turpmāk strādāsim kopā pie
jaunu
produktu
veidošanas
un
Ziemeļlatgales
tūrisma
piedāvājuma popularizēšanas!
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore

Dabas aizsardzības pārvalde aicina Iepriecina vecos ļaudis
pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus
zālājus
No nākamā gada līdz 2019.
gada rudenim visā Latvijā tiks
veikta aizsargājamo dzīvotņu
kartēšana – eksperti dosies dabā
un inventarizēs mežus, purvus,
atsegumus, ūdeņus un zālājus. Lai
obligāti apmeklējamās platībās
iekļautu zālājus, kuru atbilstība
bioloģiski vērtīga zālāja (BVZ)
statusam līdz šim nekad nav
pārbaudīta, Dabas aizsardzības
pārvalde aicina zemju īpašniekus
līdz š.g. 15. maijam pieteikt šādus
zālājus pārbaudei.
Zālāju īpašnieki tiek aicināti
pieteikt kartēšanai tikai tādus
zālājus, kas pēc īpašnieka domām
atbilst vismaz vienai no turpmāk
uzskaitītajām pazīmēm:
- zālājs izmantots ekstensīvi
kā pļava vai ganība un nav uzarts
vismaz 30 – 40 gadus, ticis pļauts
ar siena novākšanu un/vai ganīts,
nav katru gadu lietoti minerālmēsli
ar slāpekļa devu, kas lielāka par 50
kg/ha;

- zālāja zelmeni veido liels
skaits dažādu savvaļas ziedaugu
sugu, un tajā nedominē viena vai
vairākas no uzskaitītajām sugām:
ložņu vārpata, dziedniecības pienene, pļavas timotiņš, parastā
kamolzāle, lielā nātre, podagras gārsa, meža suņburkšķis,
daudzgadīgā airene;
- visā zālāja platībā bieži
sastopamas vismaz piecas dabisko
zālāju
indikatorsugas.
Pazīstamākās no tām ir gaiļbiksīte,
dzirkstelīte jeb savvaļas neļķīte,
parastais vizulis jeb blusiņsmilga,
Eiropas saulpurene, ziepenīte,
spradzene, vidējā ceļteka u. c.
Pārbaudes netiks veiktas
zālājos, kas bija pieteikti BVZ
noteikšanai 2013.gadā, bet netika
atzīti par bioloģiski vērtīgiem.
Kartēšanai Latvija būs sadalīta
12,5 x 12,5 km lielos kvadrātos.
Katrā no tiem eksperts obligāti
apmeklēs tos zālājus, kas ir
noteikti kā bioloģiski vērtīgie

zālāji līdz 2013. gadam (2013. un
2014. gadā pārbaudītie zālāji netiks apmeklēti). Pārējās zālāju
platības eksperts apmeklēs izlases
veidā, ņemot vērā zālāja novietojumu reljefā un ja pēc dažādu
kartogrāfisko materiālu analīzes
pastāvēs liela varbūtība, ka zālājs
varētu būt bioloģiski vērtīgs.
Apsekošanas rezultāti tiks apkopoti un paziņoti pakāpeniski
atbilstoši
paveiktajiem
darbiem 2016., 2017. un 2018. gadā.
Informāciju par lauku bloku
kartēs iezīmētajiem bioloģiski
vērtīgajiem zālājiem varēs iegūt
Lauku atbalsta ienesta (LAD)
reģionālajās pārvaldēs un dabas
datu pārvaldības sistēmā „Ozols”.
Papildus informācija, pieteikuma anketa un paraugs pievienojamai kartei atrodami Dabas
aizsardzības pārvaldes interneta
vietnē www.daba.gov.lv

1.aprīlī Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis”
audzēkņi kopā ar citu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
piedalījās
Lieldienu
svētku
koncertā Balvu pansionātā.
9.grupas audzēkņi, 3-4 gadus jauni, uzstājās ar savu
priekšnesumu - modes skates
kolekciju „Kartupeli, kartupeli, ko
dar’ Tavi brāļi” (P.Vaska mūzika).
Šo priekšnesumu viņiem palīdzēja
sagatavot skolotājas Iveta Larka un
Inese Hmara. Ar vecāku palīdzību
tika šūdināti un gatavoti tērpi.

Par šo priekšnesumu 2.jaunākās
grupas audzēkņi modes skatē
„Tādi raksti pūriņā” ieguva 2.vietu. Balvu „pīlādzēni” pansionāta
iemītniekiem arī bija sagādājuši
pašgatavotas dāvaniņas, kuras
pasniedza gan pansionāta vecajiem ļaudīm, gan darbiniekiem.
Pansionāta vadība pateicās
visiem koncerta dalībniekiem,
pasniedzot pateicības un balvas.
I.Ločmele
Balvu PII „Pīlādzītis” vad.v.i.j.

“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 21.aprīlis

Bibliotēka aicina uz nakts pasākumiem
No 2015.gada 20.aprīļa līdz
25.aprīlim visā Latvijā norisinās
Bibliotēku nedēļas pasākumi.
Bibliotēku nedēļa šogad tiek
veltīta pārmaiņām, visam jaunajam, kā arī novatoriskajiem
aspektiem sen zināmās nozares
tradīcijās. Bibliotēku nedēļas
vadmotīvs – Pastāvēs, kas
pārmainīsies.
Balvu Centrālā bibliotēka aicina 24.aprīlī no plkst.19.00-22.00
piedalīties
Bibliotēkas
nakts
„Reiz gribu visu skaidri-gaiši
zināt”
aktivitātēs.
Pasākuma
laikā dzīvosim un darbosimies
saskaņā ar Aspazijas un Raiņa
dzejas rindām – „Puķu lodziņā”,
„Manu lellīti sauc Lolīti”, „Klusajā
grāmatā”, „Spēlēju, dancoju”,
„Saulainajā stūrītī” u.c.
Ierastās bibliotēkas telpas
pārvētīsies radošajās darbnīcās,

filmu istabās un erudīcijas kambaros. Būs sagatavotas krustvārdu
mīklas un konkursi lieliem un
maziem. Notiks leļļu parāde un
pasaku lasīšana lellēm. Ikviens
varēs darināt kreppapīra puķes,
uzšūt savu lupatu lellīti, uzzīmēt
un izgatavot grāmatzīmi. Būs
iespēja uzzināt grāmatas ceļu
no grāmatnīcas līdz bibliotēkas
plauktam. Vai atceries, kad pēdējo
reizi esi rakstījis vēstuli ar roku uz
skaista vēstuļu papīra? Pasākuma
laikā ikvienam būs iespēja
uzrakstīt vēstuli un nosūtīt sev tuvam cilvēkam. Bibliotēkas priekšā
būs brīvā skatuve muzicēšanai un
dzejas runāšanai. Uz ielas varēs
piedalīties sportiskās aktivitātēs
un zīmēt uz asfalta dzejoļus.
Plkst.20.00 bibliotēkā viesosies
žurnāla “Ievas māja” žurnāliste,
novadniece Lolita Lūse.

Aicinām ikvienu šai vakarā
ieskatīties bibliotēkā un rast jaunus iespaidus!

7.

Tētis – tur, mamma – tur, un
pa vidu es. Kā lai salīmē kopā
šīs pusītes?

No 20.aprīļa sākas pieteikšanās skolēnu
nodarbinātības pasākumiem vasarā
Arī šogad Balvu novada
pašvaldība dod iespēju skolēniem
strādāt vasarā. Noteikumi par
kārtību,
kādā
organizējami
skolēnu nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā Balvu novadā tika
apstiprināti jau 2013.gadā.
Nodarbinātības pasākumus
vasaras brīvlaikā finansē Balvu
novada pšvaldība, organizē,
koordinē un kontrolē Balvu Bērnu un jauniešu centrs.
Nodarbinātības pasākumi tiks
nodrošināti 96 Balvu novadā
deklarētiem skolēniem, kuri
mācās
vispārizglītojošās
vai
profesionālās mācību iestādēs un
kuri uz nodarbinātības pasākuma
uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15
gadu vecumu.
Nodarbinātības
pasākumi
tiek nodrošināti, ņemot vērā
proporciju iedzīvotāju, skolu un
skolēnu skaita ziņā. Balvu pilsētā
tiks nodarbināti 36 skolēni,

Kubulu, Bērzpils, Tilžas pagastos - 8 skolēni, Vīksnas, Vectilžas,
Krišjāņu, Briežuciema pagastos - 6
skolēni, Lazdulejas, Bērzkalnes,
Balvu pagastos - 4 skolēni.
Iesaistītajiem skolēniem būs
jāstrādā divas nedēļas, 4 stundas
dienā (nepilnu darba dienu), 20
stundas nedēļā, saņemot atlīdzību
valstī noteiktās minimālās stundas
tarifa likmes apmērā par faktiski
nostrādātajām stundām.
Vecāki vai aizbildņi aizpildītu
pieteikuma anketu un ārsta izziņu
(forma 027) par veselības stāvokli
iesniedz Balvu Bērnu un jauniešu
centrā pie lietvedes (14.kabinetā,
Brīvības ielā 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501) vai Balvu novada
pagastu pārvaldēs pie lietvedes/
sekretāres. Dokumenti jāiesniedz
laikā no 2015.gada 20.aprīļa līdz
22.maijam
Pieteikšanās secība nedod
nekādas
priekšrocības.
Pēc

iesniegumu saņemšanas, darba
grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus, izvērtē
un līdz 31.maijam informē par
rezultātiem. Priekšrocības uz
darbu ir skolēniem ar pozitīviem
sasniegumiem
mācībās
un
ārpusstundu aktivitātēs, ar labu
uzvedību, bez neattaisnotiem
kavējumiem
un
skolēniem,
kuri piedalās pozitīvas vietējās
kultūrvides veidošanā.
Pašvaldības iestādes, kuras
vēlas iesaistīt skolēnus nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā, līdz 23.maijam iesniedz
rakstisku pieteikumu Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldē, vai
BBJC sniedzot informāciju, cik
skolēniem var nodrošināt darbavietas jūnija, jūlija un augusta
mēnešos.
Nolikums un iesnieguma
veidlapa pieejama Balvu novada
mājaslapā www.balvi.lv

Jau otro gadu 1.jūnijā,
Starptautiskajā bērnu aizsardzības
dienā, Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā bez ceremonijas maksas laulību reģistrēs pāri, kuriem ir
kopīgi bērni.
Statistikas dati rāda, ka 2014.
gadā no 131 Balvos reģistrētā
bērna, laulībā dzimuši tikai 59.
No
2009.gada
1.septembra,
kopš izveidots novads, reģistrēts
751 bērns un no tiem laulībā
dzimuši tikai 340 bērniņi. Lai arī
pašlaik sabiedrībā virmo doma
par juridiskām partnerattiecībām,
tomēr tas nespēs aizstāt ģimenisko
vērtību. Pazudīs dzimtas jēdziens,
vienots ģimenes uzvārds, ko
savā laikā tik ļoti centās saglabāt
mūsu senči. Katram pārim ir

iespēja izvēlēties savu ģimenes
modeli, taču mēs piedāvājam
noslēgt laulību un padomāt, ka
viens uzvārds ģimenē ir drošība,
stabilitāte un arī atbildība.
Pagājušajā
gadā
mūsu
piedāvājumu izmantoja 7 pāri.
Lai arī 1.jūnijs šogad ir pirmdienā,
aktīvākie pāri jau ir pieteikušies
ceremonijai. Aicinām arī citus
bērnu vecākus izmantot iespēju
svinīgi un bez ceremonijas maksas
noslēgt laulību.
Pieteikšanās
Balvu
novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz
30.aprīlim.
Zaiga Lāpāne
Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste

Stājas spēkā grozījumi Lubāna mitrāja Projektu konkurss aktīvam
individuālajos aizsardzības un izmantošanas dzīvesveidam – Diena kā
noteikumos
piedzīvojums

No 2015. gada 10. aprīļa spēkā
stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Dabas lieguma
„Lubāna mitrājs” individuālie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumi" (10.02.2009., Nr.135).
Tie nosaka izmaiņas mežsaimnieciskajā
darbībā,
tūrisma
infrastruktūras ierīkošanā, masu
pasākumu rīkošanā u.c. darbībām
konkrētajā teritorijā.
Noteikumi kopumā paredz
atvieglotākus nosacījumus, jo
aizsardzības režīms uz stingrāku
regulējumu,
salīdzinot
ar
iepriekšējo noteikumu redakciju,
nav noteikts. Tāpat grozījumos ir
iestrādātas normas, lai mazinātu
administratīvo slogu. Ir novērstas
situācijas, kad vienas darbības
veikšanai, piemēram, derīgo
izrakteņu ieguvei, koku ciršanai,
bija jāsaņem divu vai vairāku valsts
pārvaldes iestāžu administratīvie
akti.
Izmaiņas nosaka, ka turpmāk
dabas lieguma zonā bez Dabas
aizsardzības pārvaldes atļaujas
brīvā dabā publiskos pasākumos
drīkst piedalīties ne vairāk par 60

cilvēkiem līdzšinējo 50 cilvēku
vietā. Cilvēku skaita ierobežojums
nav attiecināms uz pasākumiem
un nometnēm, kas tiks organizētas
šim nolūkam paredzētās un
speciāli ierīkotās vietās. Noteikumi papildināti ar apakšpunktu,
kas nosaka, ka visā dabas lieguma
„Lubāna mitrājs” teritorijā aizliegts
bojāt vai iznīcināt zemsedzi,
iegūstot sūnas un ķērpjus, kā arī
lasot ogas un sēnes.
Ir palielināta neitrālā zona,
tajā iekļaujot visas viensētas.
Ņemot vērā to, ka neitrālā zona
ir izveidota, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu saimniecisko
izmantošanu un attīstību, pēc
Rēzeknes novada pašvaldības
ieteikuma noteikumi papildināti
ar punktu par vienas vēja elektrostacijas uzstādīšanas personiskajām vajadzībām vienā nekustamajā īpašumā pieļaušanu.
Vairākas izmaiņas saistītas ar
koku ciršanu, piemēram, dabas
lieguma zonā atļauta koku ciršana
sanitārajā cirtē, ja ir saņemts
Valsts meža dienesta sanitārais
atzinums (arī tad, ja mežaudzes

šķērslaukums ir lielāks par kritisko
šķērslaukumu).
Lai
novērstu
apdraudējumu
apmeklētājiem
un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību,
kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi
bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā
gadījumā Valsts meža dienests
koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības
pārvaldes
pozitīva
atzinuma
saņemšanas.
Dabas lieguma zonā turpmāk
arī aizliegts pārvietoties pa
ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar
jebkādiem kuģošanas līdzekļiem,
izmantojot iekšdedzes dzinēju.
Izņēmums
ir
pārvietošanās
teritorijas
apsaimniekošanai,
uzraudzībai
un
aizsardzības
režīma ievērošanas kontrolei,
zivju dīķu apsaimniekošanai,
cilvēku glābšanas un meklēšanas
darbiem.

Informāciju sagatavojaDabas
aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides
izglītības nodaļa

Šogad jau otro reizi Narvesen
kopā ar jauniešu organizāciju
„Avantis” rīko projektu konkursu
Diena kā piedzīvojums, kura ietvaros jauniešu organizācijas un
interešu centri visā Latvijā aicināti
pieteikt savas idejas jauniešu
aktīva dzīvesveida veicināšanai
savā apkaimē, lai saņemtu
līdz 2000 EUR finansējumu to
realizācijai.
Katrā reģionā – Kurzeme,
Vidzeme, Latgale, Zemgale, Rīga
– tiks realizēts viens aktuāls projekts, ko noteiks žūrijas izvēle un
sabiedrības balsojums. Pieteikumus vērtēs jauniešu organizācijas
„Avantis” direktore Ilona Bičevska,
konkursa atbalstītājs skeitbordists
Madars Apse, Narvesen valdes
priekšsēdētāja Katrīne Judovica
un bankas Citadele pārstāvis.
Papildus tam, banka Citadele
piešķirs savu speciālbalvu projektam, kurā būs visvairāk padomāts
par aktīva dzīvesveida iespējām
arī jauniešiem ar invaliditāti.
Projektu pieteikumus konkursam var iesniegt biedrības,
nodibinājumi, kā arī pašval-

dību iestādes un aģentūras,
kuru darbība nav saistīta ar
peļņas gūšanu. Projekti var
būt, piemēram, sporta laukumu atjaunošana vai jauna
ierīkošana, aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, jauniešu centru
attīstība, pasākumu rīkošana vai
citas vietējā sabiedrībā aktuālas
un nepieciešamas iniciatīvas.
Projektu pieteikumus konkursam jāiesniedz līdz 22. aprīlim,
aizpildot
pieteikumu
anketas. Tāpat aktuālā informācija
par konkursu tiks publicēta interneta vietnē www.narvesen.
lv/piedzivojums, kur pieejams
konkursa nolikums, pieteikuma
un budžeta veidlapa.
Projekti tiks vērtēti pēc
vairākiem kritērijiem, bet galvenokārt uzmanība tiks pievērsta tam, vai tie ir vērsti uz
apkārtējās vides infrastruktūras
un sabiedrības dzīves telpas attīstīšanu, sniedz labumu
ilgtermiņā pēc iespējas plašākai
sabiedrības daļai, veicina jauniešu
fiziskās attīstības iespējas un
aktīvu dzīvesveidu.
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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 pilsēta
No 20.-24.aprīlim Bibliotēku
nedēļas” Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” aktivitātes Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
21.aprīlī plkst.16.00 Liepājas leļļu teātra izrāde „Pifa
piedzīvojumi” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieejas maksa – EUR
1,50.
22.aprīlī plkst.16.00 Balvu
Mākslas skolas audzēkņu radošo
darbu izstādes „Mākslas dienas
uzzied – Mākslas skolai 20!”
atklāšana, tikšanās ar izstādes
organizatoriem, lielajiem un
mazajiem māksliniekiem Balvu
Novada muzejā. Pasākuma ietvaros:
audzēkņu
animācijas
filmiņu demonstrēšana, skolas
mājas lapas prezentācija, saldais
pārsteigums.
27.aprīlī plkst.10.00 Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centra nodarbību
zālē Salvešu triki - nodarbības
dekupāžā.
Bērzpils pagasts
25.aprīlī plkst.19.00 „Joku
bānītis” iebrauc Bērzpilī. Piedalās
dramatiskie kolektīvi no citiem
novadiem. Bērzpils vidusskolā.
Piedalās dramatiskie kolektīvi no
Balvu, Rugāju, Viļakas, Rēzeknes,
Lubānas novadiem. Ieeja, ziedojumi, EUR 1,00.
Briežuciema pagasts
21.aprīlī plkst. 14.00 Kopīga
multfilmu skatīšanās Briežuciema
Tautas nama mazajā zālē.
Izstādes
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde
„Kopā”. Un no 9.aprīļa fotogrāfiju
izstāde „Azari zyli i bazneicys
boltys” (Vladislavs Kundziņš, Silvija Damelsone, Iveta Tumašēviča,

Jānis Staris).
Piecās Balvu Novada muzeja
ekspozīciju zālēs mūsdienīgi
atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija,
tradicionālā
mūzika,
folklora, paražas, psalmi, Maija
dziedājumi, cilvēku prasmes un
citas vietējās vērtības.
Muzejā apskatāma arī izstāde,
kas bija veltīta mūsu novadniekam
- ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā
skatāmas fotogrāfijas, dokumenti,
ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem,
apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze
Elvīra Matīsa.
No 15.aprīļa muzejā Balvu
Mākslas skolas audzēkņu radošo
darbu izstāde „Mākslas dienas
uzzied – Mākslas skolai 20!”.
Kubulu Kultūras nama mazajā
zālē Māras Kozlovskas gleznu
izstāde „Meža sonāte”.
Sociālā
dienesta
3.stāva
zālē turpinām iepazīties ar kolekcionāra Jura Pušpura seno
atklātnīšu kolekciju, tēma – Lieldienas, un Inetas Bordānes
fotoizstādi „Pavasaris”.
No 8. līdz 30.aprīlim Vīksnas
Tautas namā apskatāma Skaidrītes
Bankovas gleznu personālizstāde
un Vīksnas pagasta pirmsskolas
iestādes „Zaķu raibais brīnums”
izstāde.
Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāma Gunas Sisojevas rokdarbu izstāde “Krāsu sprādziens”.
Tilžas
Kultūrvēstures
un
izpētes un tūrisma centrā skatāma
Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“Ziedi”.
No 20. līdz 30.aprīlim Bērzpils
Saieta namā, II stāvā skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde.

Vakance Gulbenes novada domē
Gulbenes novada dome aicina pieteikties darbā uz Gulbenes
novada domes Attīstības un projektu nodaļas arhitektūras tehniķa
amatu.
Dokumenti jāiesniedz personīgi vai elektroniski parakstītus
Gulbenes novada domē, 2.stāva
zālē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gul-

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

benes novads, e-pasta adrese:
dome@gulbene.lv no sludinājuma publicēšanas dienas līdz
2015.gada 23.aprīlim plkst. 15.00
ar norādi „Gulbenes novada
domes arhitektūras tehniķa vakance”.
Sīkāka informācija www.gulbene.lv

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