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Aicinām gatavoties Balvu novada svētkiem ,,Roku rokā, visi kopā!”

Ar katru gadu arvien vairāk
par vieniem no skaistākajiem
svētkiem vasaras sezonā Balvu
pilsētā izvēršas Balvu novada
svētki. Šogad tie notiks jau sesto reizi, un šiem svētkiem jau ir
izveidojušas labas tradīcijas, kuras
tiek pilnveidotas un papildinātas.
Viena no šādām tradīcijām ir
kopīgās lūgšanas baznīcās un
dievnamos. Dievkalpojumu laiki
un vietas ir norādītas afišā.
Arī Tautas pūtēju orķestra ,,Balvi” koncerts Balvu novada svētkos
ir kā neatņemama sastāvdaļa,
šogad tas notiks plkst.12.00
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra, lietus gadījumā
Balvu KAC lielajā zālē.
Svinīgajā pasākumā ,,Plecu
pie pleca” plkst.14.00 laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra, tiks apbalvoti konkursa
,,Sakoptākais
īpašums
2015”
uzvarētāji. Šo sarīkojumu kuplinās
deju kopa ,,Nebēda” un SOS
fanfare no Francijas. SOS fanfare
ir neliels izpildītāju ansamblis
jeb fanfāra, kā to Francijā mēdz
dēvēt, no Lotringas (Francijas
reģions Ziemeļaustrumos), kas
spēlē priecīgu mūziku, populārus
šansonus un diksilendu. Grupas
dalībnieki ir: MisterGoldhand
(alta saksofons), YeahMan (tenora saksofons), Bouba (bandžo),
Ventilo (suzafons) un DiddleMan
(percusijas). Šajā svētku mirklī
kopā ar mums vienkopus būs arī
visi Balvu novada deputāti.
No plkst.13.00 līdz 17.00

Lāča dārzā būs iespēja apskatīt
mājlopiņus, kuru jāteic arī laukos
paliek arvien mazāk. Mīļi aicināti
novada ļaudis, kuriem ir iespēja atvest uz pilsētu savu mājdzīvnieku
– aitu, kazu, govi, zirgu, tītaru, pīli,
zosi u.c., būsim pateicīgi jums par
šādu dāvanu – apskatīt lauku māju
dzīvniekus klātienē.
Balvu pilsētas parkā lielāka
rosība
notiks
pēcpusdienā.
Parka teritorijā no ziediem tiks
veidota Balvu novada kontūra,
kurā katrs pagasts savu pagasta
kontūru izrotās ar ziediem. No
plkst.15.30 parka teritorijā notiks
pagastu prezentācija. Katrs pagasts būs izveidojis savu pagasta
sētu, iekārtojis un izpušķojis un
pavisam īsā laikā prezentēs savu
pagastu ar pašu labāko, kas šim
pagastam ir. Vienas stundas laikā
mēs būsim ,,paciemojušies” 10
pagastos. Nākamās stundas laikā
visu pagastu bērnu un jauniešu
komandas piedalīsies atraktīvās
sacensībās ,,Kopā jautri!” No katra
pagasta piedalīsies 3 zēni un 3
meitenes no 14 līdz 18 gadiem.
Plkst.17.30 ,,Ūdens karnevāls” pašdarināto peldlīdzekļu izbrauciens Balvu ezerā. Aicinām ikvienu
pārvērst savu laivu, katamarānu...
īpašā noformējumā un doties
nelielā izbraucienā par prieku sev
un citiem.
Pulksten 18.30 plānots radošs
svētku gājiens, aicinām posties
un piedalīties visus Balvu novada pagastus, Balvu pilsētas
iestāžu, uzņēmumu darbiniekus,

Jaunu darbu iesākot

Iepriekšējā novada domes
sēdē par Balvu novada domes
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja
Ēriku Ločmeli. Lūdzu viņu
iepazīstināt ar sevi pašvaldības
avīzes lasītājus.
- Kādas ir sajūtas, sākot jaunu,
atšķirīgu darbu?
- Ja skatās,- sacīja Ēriks Ločmelis, - domes darbs man nav pilnīgi
svešs. To iepazinu strādādams
pašvaldības policijā, nodrošinot
sabiedrisko kārtību. No otras puses – esmu jaunā kolektīvā, ir citas darba organizācijas metodes.
Darba stils ir mainījies – policijā
tas bija vairāk reglamentēts,
stingrāk noteikts ar instrukcijām.
Jaunie pienākumi dos iespēju
būt radošākam. Lēmums nebija
vienkāršs, nopietni apsvēru – nākt
uz jauno, vai palikt vecajā darbā.
Pēc sarunas ara Saeimas deputātu

Ivanu Ribakovu pieņēmu šo
lēmumu.
- Ar kādām pašvaldības darbības jomām ir saistīti Jūsu pienākumi?
- Manus darba pienākumus
nosaka Domes nolikums. Manas kā priekšsēdētāja vietnieka
darbības jomas pašvaldībā ir
izglītība, kultūra, sports. Priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim
ir liela pašvaldības darba pieredze un viņš zinoši prot noteikt
konkrētus darba pienākumus.
Daži deputāti iebilda, ka domes
priekšsēdētājam neesot vajadzīgi
divi vietnieki. Taču esmu jau
pārliecinājies, ka viss ir atkarīgs
no pienākumu sadales - cik kurš
priekšnieks pats uzņemas atbildību un darbus dara pats, cik
deleģē izpilddirektoram vai citam
atbildīgam darbiniekam.
- Kā sākāt politisko darbību, ar
ko tā saistīta?
- Kad strādāju INSERVISS uzņēmumā Balvos, pie manis bija
atbraucis draugs no Rēzeknes,
aizrunājamies par politiku, par
valsts un pašvaldību darbību. Tas
bija pirms kādiem astoņiem gadiem. Stāstot par aktualitātēm
Latgalē, viņš minēja, ka Rēzeknē
esot uzsācis darbu aktīvs un
radošs Saskaņas centrs un ieteica
man iestāties Saskaņas centrā.
Kopš tā laika esmu politikā, esmu
piedalījies divās pašvaldību vēlēšanās, tagad esmu Balvu novada

iedzīvotāju grupas, interesentus.
Tēma: „Dzīve laukos”. Maršruts:
stāšanās laukumā pie Kultūras un
atpūtas centra –Brīvības iela – Tirgus iela - Teātra iela – Partizānu
iela – Brīvības iela. Lūgums sagatavot 3-4 teikumus par savu
piedāvājumu
gājienā,
kuru
dzirdēsiet kā uzsaukumu gājiena
laikā.
Svētku gājiena dalībniekiem,
kā arī citiem interesentiem
īsi pirms gājiena būs iespēja
skatīt braucamrīku parādi, kura
pārvietosies pa Balvu ielām,
garām Balvu Kultūras un atpūtas
centra laukumam un izvietosies
uz Brīvības ielas gar parku. Aicināti
visi, kuriem ir kāds pārvietošanās
līdzeklis, kuru ir iespējams
izrotāt atbilstoši svētkiem, izbraukt nelielā svētku parādē.
Priecāsimies par jūsu atsaucību!
Pulksten 19.00 svētku noslēguma sarīkojumā ,,Gavilēsim
priekā!” tiks godināti Balvu Goda
pilsoņi un pasniegti Balvu novada Atzinības raksti. Ļoti ceram, ka Brāļu Auzānu un Jersikas
orķestra koncertu ikviens skatītājs
uztvers kā jauku dāvanu Balvu
novada svētkos. Pēc noslēguma
sarīkojuma zaļumballe kopā ar
grupu ,,Ginc un Es” .
Veidosim svētkus kopā, tad
gandarījums būs daudz lielāks
un, ja rodas kādi jautājumi svētku
sakarā,
interesējieties
Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.

domes deputāts. Darbojos Saskaņas centra Balvu nodaļā, ko
vada Ivans Baranovs.
- Kādas ir Jūsu un partijas prioritātes?
- Visām partijām, kas domā
par saviem vēlētājiem, galvenais ir
panākt, lai cilvēkiem būtu iespējas
atrast darbu, lai nebūtu jābrauc
projām. Jāmeklē politiski un saimnieciski risinājumi, lai to panāktu.
Domāju, ka mums nevajag kautrēties no tā, ka esam
pierobeža, vajag censties uzturēt
sakarus ar Krievijas iedzīvotājiem.
Pats esmu uz robežas strādājis –
nav mums no krievu cilvēkiem
jābaidās. Domstarpības, ko rada
politiķu ambīcijas, nereti ir nevajadzīgas, un bieži vien no tā cieš
parastie, vienkāršie cilvēki.
- Jūs līdz šim bijāt pašvaldības
policijas priekšnieks. Pastāstiet,
lūdzu, par savu iepriekšējo darbu,
par pašvaldības policijas uzdevumiem, veikto, problēmām.
- Pašvaldības policiju sāku
vadīt 2011.gadā. Atskatoties uz šo
laiku, jāsaka, ka arī tas, tāpat kā
tagad, bija zināms izaicinājums.
Lai arī mana izglītība ir saistīta
ar šo jomu – esmu studējis Latvijas Nacionālajā Aizsardzības
akadēmijā tiesību zinātnes, tikai vispārējos vilcienos stādījos
priekšā, kādi ir pašvaldības policijas uzdevumi, darba metodes.
Savā darbā pašvaldības policijā izvirzīju trīs prioritātes.

Pirmkārt, sakārtot materiāli tehnisko bāzi (transports, datortehnika, datorprogramatūra, video
novērošanas kameras), vārdu
sakot visu, kas nepieciešams, lai
policisti kvalitatīvi varētu pildīt
visus darba pienākumus, kas
saistīti ar sabiedrisko kārtību.
Otrkārt, toreiz novadā aktuāls
bija jautājums par atskurbtuvi. Mūsu vadība šo jautājumu
aktualizēja, novada domes deputāti par to nobalsoja, atskurbtuve tika izveidota, tā darbojas,
veiksmīgi pilda savas funkcijas.
Līdz ar to tika atrisinātas daudzas
problēmas šajā jomā.
Treškārt, tas bija jautājums
par klejojošiem dzīvniekiem. Ar
šo gadu tika noslēgts līgums par
klaiņojošo suņu ķeršanu. Var
teikt, ka stāvoklis ir uzlabojies, tie
mazāk apdraud iedzīvotājus, un,
pirmkārt, bērnus.
Pašvaldības policija ir nostiprinājusies, ļoti produktīvi
sastrādājas ar Valsts policiju, kas
abpusēji dod labus rezultātus.
Ceru, ka arī turpmāk domes
deputāti atbalstīs pašvaldības
policijas attīstību – tie ir personāla
jautājumi, finansējums algām,
jāstrādā uzlabojot materiāli tehnisko bāzi, piemēram, video
novērošanas kameru skaitu būtu
ieteicams dubultot. Tās ir acis, kas
strādā dienu un nakti, un policijai
dod nenovērtējamu pierādījumu
bāzi dažādiem pārkāpumiem.

- Kas, Jūsuprāt, mūsu novada
attīstībai visvairāk nepieciešams,
kādās jomās ir potenciāls un kas
jāuzlabo?
- Atkārtošos, bet teikšu, ka
vajadzīga kāda rūpnieciskā ražotne, jo tur, kur ir darbs, tur ir
arī labklājība. Cilvēkiem, ja būs
darbs pašiem un drošība par tā
iespējām arī bērniem, tad nebūs
doma braukt prom no mūsu novada. Domāju, ka perspektīva ir
kokapstrādes nozare. Pie mums ir
pietiekami skaista daba, lai vairāk
attīstītos tūrisma nozare, atpūtas
centri, pilsētā arī viesnīcu bizness.
Aktuāla ir stadiona būvniecība, jo
jauniešiem pietrūkst mūsdienīgas
vietas profesionālai attīstībai sporta jomā. Jauniešiem varētu vairāk
attīstīt militarizētos sporta veidus,
kas saistīti ar fizisko sagatavotību,
dzīvi un darbību brīvā dabā. Tas ir
svarīgi, jo fiziskās slodzes stiprina
un veido raksturu.
- Kā veidosiet savu sadarbību un
kontaktu ar novada iedzīvotājiem?
- Esmu atvērts dažādiem
priekšlikumiem, rosinu mūsu novada cilvēkus vairāk izteikt savus
priekšlikumus pašvaldībai. Tikai
viena doma varbūt nav nekas
sevišķi svarīgs, bet, ja saliek kopā
vairākas, var rasties vērtīga ideja.
- Paldies par sarunu!
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Tuvojas mūs lielākie – Novada svētki. Šovasar tie būs jau sesto reizi
un tajos piedalīsies mūsu novada cilvēki un viesi, arī mūsu pašvaldības
sadarbības partneri no ārzemēm.
Cildinot novada iedzīvotājus par paveikto, kas skaistāku dara mūsu
novadu, Svinīgajā pasākumā ,,Plecu pie pleca” tiks apbalvoti konkursa
,,Sakoptākais īpašums 2015” uzvarētāji. Svētku noformējumam košu akcentu dos parka teritorijā no ziediem veidotā Balvu novada kontūra,
kurā katrs pagasts savu pagasta kontūru izrotās ar ziediem. Pagastu
prezentācijā ikkatrs no mūsu 10 pagastiem būs izveidojis savu pagasta
sētu, iekārtojis un izpušķojis un pavisam prezentēs savu pagastu ar pašu
skaistāko, interesantāko un labāko.
Atraktīvas solās būt sacensības. Bērnu un jauniešu komandas
piedalīsies sacensībās ,,Kopā jautri!” No katra pagasta piedalīsies
3 zēni un 3 meitenes no 14 līdz 18 gadiem. Saistošs solās būt ,,Ūdens
karnevāls” - pašdarināto peldlīdzekļu izbrauciens Balvu ezerā. Aicinu
ikvienu pārvērst savu laivu vai citu peldlīdzekli īpašā noformējumā un
piedalīties karnevālā par prieku sev un citiem.
Novada svētku centrālais pasākums ir gājiens. Radošā svētku gājiena
tēma ir „Dzīve laukos”, aicinu izdomāt svētku tērpus un noformējumus,
laipni lūgti piedalīties visus Balvu novada pagastus, Balvu pilsētas
iestāžu un uzņēmumu darbiniekus, iedzīvotāju grupas, interesentus.
Gaidīts ikviens.
Ceru, ka daudz pozitīvu emociju sniegs arī netradicionālie
braucamrīki - gājiena dalībniekiem un visiem citiem interesentiem īsi
pirms gājiena būs iespēja skatīt braucamrīku parādi, kura pārvietosies pa
Balvu ielām. Vakarā svētku noslēguma sarīkojumā ,,Gavilēsim priekā!”
godināsim Balvu novada Atzinības rakstu saņēmējus, klausīsimies koncertu.
Ir prieks arī par svētkiem, kas šajā vasarā jau aizvadīti. Ņemot vērā, ka
novada pašvaldība šogad ir uzstādījusi mērķi aktivizēt uzņēmējdarbību,
pozitīvi vērtējama nesen Balvos aizvadītā uzņēmēju diena, ko organizēja
Balvu novada pašvaldības aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs“.
Ir izvirzīti vairāki priekšlikumi ražošanas uzņēmumu attīstībai, piesaistot ES naudu. Vasaras nogalē tos apkoposim.
Tiek strādāts arī pie ezeru krastmalas labiekārtošanas projekta, šim
nolūkam Balvu novada dome pasūtīs Balvu ezera apsaimniekošanas
projektu, ekspluatācijas noteikumus. Tie sniegs informāciju par
labiekārtošanas un būvniecības iespējām uz Balvu ezera un pie tā.
Izstrādājot šo projektu, tiks ņemts vērā ideju un skiču apkopojums, kuru
izstrādājis bijušais balvenietis, šobrīd arhitekts Rīgā Elvijs Sprudzāns.
Turpinās darbs arī citos projektos. Tie ir ūdenssaimniecības projekti Bērzpilī un Kubulos, tikko iesākām Balvu profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas internāta renovāciju. Jāpiebilst, ka remontdarbus veic AS ”Siguldas Būvmeistars”- uzņēmums, par kura darbu
Tilžas internātskolas renovācijā ir labas atsauksmes.
Lai arī ir atvaļinājumu laiks un daudzi pašvaldības speciālisti un
vadītāji ir atvaļinājumos, kā redzams, pašvaldības darba intensitāte nav
mazinājusies.

Pašvaldības un uzņēmēju apspriedes
par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko
pašvaldības grants ceļu pārbūvi vai
būvniecību

Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
Balvu novada pašvaldība rīko pašvaldības un uzņēmēju apspriedes
par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu pārbūvi vai
būvniecību.
Pašvaldības un uzņēmēju apspriežu grafiks
Apspriedes
datums

Apspriedes
laiks

Balvu pagasts

28.jūlijs, 2015.g.

plkst.10.00

pagasta pārvalde

Kubulu pagasts

28.jūlijs, 2015.g.

plkst.12.00

pagasta pārvalde

Vīksnas pagasts

28.jūlijs, 2015.g.

plkst.14.30

pagasta pārvalde

Bērzkalnes pagasts

29.jūlijs, 2015.g.

plkst.10.00

pagasta pārvalde

Lazdulejas pagasts

29.jūlijs, 2015.g.

plkst.12.00

pagasta pārvalde

Briežuciema pagasts

29.jūlijs, 2015.g.

plkst.14.30

pagasta pārvalde

Vectilžas pagasts

30.jūlijs, 2015.g.

plkst.9.30

pagasta pārvalde

30.jūlijs, 2015.g.

plkst.11.00

Tilžas pagasta
pārvalde

30.jūlijs, 2015.g.

plkst.14.00

pagasta pārvalde

Tilžas pagasts
Krišjāņu pagasts
Bērzpils pagasts

Apspriedes vieta

9.jūlija
Domes sēde
Balvu novada Domes sēde
notika 9.jūlijā, to vadīja Andris Kazinovskis, Domes priekšsēdētājs.
Sēdē piedalījās deputāti Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Ināra
Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Juris
Boldāns, Dmitrijs Usins, Aivars
Kindzuls, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Vilnis Dzenis,
Pēteris Kalniņš un Ēriks Ločmelis.
Par Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietnieka
ievēlēšanu
Atklāti balsojot ar vēlēšanu
zīmēm ar deviņām balsīm ”par’’
(Andris Kazinovskis, Juris Boldāns,
Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis,
Dmitrijs Usins, Aivars Kindzuls,
Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs,
Ēriks Ločmelis), ar vienu balsi
“pret” (Ināra Ņikuļina), (balsojumā
nepiedalījās Valdis Zeltkalns,
Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš),
Balvu novada Dome nolēma
ievēlēt deputātu Ēriku Ločmeli par
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieku.
Nekustamie īpašumi
Sēdē lēma par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai,
par nekustamā īpašuma sadali,
par zemes vienību apvienošanu,
adreses piešķiršanu un nodošanu
atsavināšanai, par zemes nomas
līguma noslēgšanu un nekustamā
īpašuma nodošanu atsavināšanai,
par zemes nomu.
Tika izskatīti arī jautājumi
par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
nekustamajiem
īpašumiem,
par
nekustamo
īpašumu „Diānas” pārdošanu.
Par darba grupas izveidi Balvu novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam Rīcības
plāna un Investīciju programmas
aktualizācijai.
Lai nodrošinātu Balvu novada
pašvaldības attīstības plānošanas
dokumenta „Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam” aktualizēto Rīcības plāna
un Investīciju programmas 2014.2017.gadam sagatavošanu, izveidot darba grupu šādā sastāvā:
Darba grupas vadītāja:
V.Vancāne- Balvu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļas plānotāja.
Darba grupas locekļi:
O.Siņica - Balvu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļas vadītāja;
I.Začeva - Balvu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļas projektu vadītāja;
V.Fedulova - Balvu novada
pašvaldības
Īpašuma
apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļas vadītāja;
L.Kaļva - Balvu novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
un
informācijas
tehnoloģiju
nodaļas vadītāja;
A.Avotiņa - Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes vadītāja;
I.Tiltiņa - Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja
vietniece kultūras un sporta
jautājumos;
I.Supe - Balvu novada Muzeja
direktore;
A.Strapcāne - Balvu Kultūras
un atpūtas centra direktore,
kultūras darba metodiķe;
R.Cibule - Balvu Centrālās
bibliotēkas
direktore,
Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
metodiķe nemateriālā mantojuma saglabāšanas jautājumos;
A.Petrova - Balvu novada

pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja;
I.Kaļva
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūras
„Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrs” direktore;
U.Sprudzāns - Balvu novada
pašvaldības aģentūras „ SAN-TEX”
direktors;
G.Raibekaze - Balvu novada Vīksnas pagasta pārvaldes
vadītāja.
Par Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidi
Dome lēma izveidot Valsts
un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru Balvos.
Noteikts, ka 30% no Valsts
un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidošanas
un aprīkošanas izmaksām un
50% no Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas
centra uzturēšanas izmaksām
Balvu novada pašvaldība sedz
no pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
Līdz 2015.gada 21.jūlijam Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā iesniegt pieteikumu valsts budžeta dotācijas
saņemšanai
Par dalības maksu Balvu
sporta centra organizētajos
pasākumos
Deputāti piekrita noteikt
dalības maksu Balvu sporta centra organizētajos pasākumos citu
pašvaldību komandām:
Pakalpojuma veids

vai aktīvāko uzņēmēju un novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
plānošanas nodaļas un Īpašumu
apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļas pārstāvju
dalību plānotajās pašvaldības un
uzņēmēju apspriedēs.
Par izmaiņām Balvu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas
sastāvā
Izskatot Vladimira Ivdras 2015.
gada 19.jūnija iesniegumu ar
lūgumu atbrīvot no Balvu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas
locekļa pienākumiem, deputāti
piekrita atbrīvot Vladimiru Ivdru
no Balvu novada pašvaldības
Dzīvokļu
komisijas
locekļa
pienākumiem.
Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu
Dome nolēma iecelt Santu
Kulešu Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka
amatā ar 2015.gada 1.septembri.
Izpilddirektore atvaļinājumā
Domes sēdē apstiprināja
atvaļinājumu pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei un
uzdeva Balvu novada pašvaldības
Vispārējās un juridiskās nodaļas
vadītājai Ilonai Ločmelei veikt
Balvu novada pašvaldības izpilddirektora un administrācijas vadītāja pienākumus izpilddirektora
prombūtnes laikā.
Sēdē izskatīja arī jautājumus
par zaudējumu atlīdzību apdrošināšanas kompānijai ”BTA InMērvienība

Dalības maksa *
(EUR)

Balvu novada atklātais telpu futbola
čempionāts

Komanda

60.00

Balvi Open cup (bērnu futbola turnīrs)

Komanda

40.00

Balvu novada atklātais basketbola
čempionāts

Komanda

80.00

Balvu novada atklātais volejbola
čempionāts sievietēm un vīriešiem

Komanda

40.00

*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās
vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmo daļu.
Par kritērijiem nozīmīgākajiem ceļiem
Deputāti lēma apstiprināt
Balvu novada uzņēmējdarbības
veicināšanai,
uzņēmējdarbības
konkurētspējas paaugstināšanai
un apdzīvotības saglabāšanai
pašvaldības nozīmīgāko grants
ceļu būvniecības vai pārbūves atlases kritērijus:
Nr.p.k.

Atlases kritērijs

surance Company” SE, par
grozījumiem 2014.gada 25.martā
noslēgtajā Deleģēšanas līgumā
ar Biedrību „Latvijas Samariešu
apvienība”,
par
humānās
palīdzības sniegšanu projekta
“Pašvaldību palīdzība Ukrainai”
ietvaros, kā arī citus jautājumus.
Deputāti noklausījās atbildīgo
personu ziņojumus par SIA „AP
Apraksts

1.1.

Ekonomiski aktīvo Uzņēmumu skaits, kuru komerctransports ceļu
vienību skaits
izmanto ikdienā.

1.2.

Darba
vietu Dati par 1.1.punktā minētajiem komersantiem:
sasniedzamība
darbinieku skaits uz 2015.gada sākumu.

1.3.

Ceļu
tehniskais Uzņēmējdarbībā izmantojamie pašvaldības
stāvoklis
grants ceļi vai ielas, kas ir neapmierinošā/
kritiskā stāvoklī un ir nepieciešama to rekonstrukcija, ņemot vērā pašvaldības pagastu
grants ceļu/ielu kopgarumu.

Sēdē uzdeva Balvu novada
pagastu pārvalžu vadītājiem veikt
šādas darbības, lai nodrošinātu
pašvaldības un vietējo uzņēmēju
apspriežu sekmīgu norisi: līdz
2015.gada 10.augustam organizēt
vietējo uzņēmēju apspriedi, kuru
laikā nepieciešams izveidot pagasta uzņēmējdarbībai nozīmīgāko
pašvaldības
grants
ceļu/ielu
sarakstu prioritārā secībā. Informāciju par plānoto apspriežu
norises vietu, laiku, darba kārtību
un uzņēmējdarbībā nozīmīgāko
rekonstruējamo
pašvaldības
grants ceļu un ielu noteikšanas
kritērijiem izvietot uz ziņojuma
dēļiem pagasta teritorijā vismaz
trīs darba dienas pirms plānotās
apspriedes datuma, nodrošināt
vismaz piecu pagasta lielāko un/

Kaudzītes” darbības rezultātiem
2014.gadā,
kapitālsabiedrības
plānotajām aktivitātēm 2015.
gadā
un
perspektīvajiem
attīstības projektiem, par SIA
“ZAAO” darbības rezultātiem
2014.gadā,
kapitālsabiedrības
plānotajām aktivitātēm 2015.
gadā
un
perspektīvajiem
attīstības projektiem, par Balvu
novada pašvaldības 2015.gada
budžeta izpildi 1.pusgadā un
par Balvu ezera ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumu
izstrādi.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/ Lēmumi
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Skolēni vasarā strādā

- Darbs māca mani saplānot
savu laiku, organizēt darbu tā, lai
visu varētu paspēt, - saka Roberts
Pavlovskis. Roberts krāsoja solus,
un sarunā viņš atzina, ka droši vien
visi soliņi Balvos būšot pārkrāsoti.
Zēns uzskata, ka mājturības
stundās gūtas iemaņas nav bijušas
veltas un tagad tās praktiskā darbā
– papildinātas.
Viņš
ir viens no tiem
jauniešiem, kuri šovasar Balvos
izmanto pašvaldības piedāvāto
iespēju strādāt.
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 pašvaldība, organizē,
koordinē un kontrolē Balvu Bērnu
un jauniešu centrs. Nodarbinātības
pasākumi ir nodrošināti 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 tika
nodrošināti, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu
skaita ziņā. Balvu pilsētā tika

nodarbināti 36 skolēni, Kubulu
pagastā - 4, Bērzpils - 7, Tilžas - 8,
Vīksnas - 6, Vectilža - 3, Krišjāņu 4, Briežuciema - 6 pagastā, Lazdulejas - 2, Balvu - 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.
Skolēni strādā pirmskolas
izglītības iestādēs “Sienāzītis“ un
“Pīlādzītis”, Balvu Valsts ģimnāzijā,
Balvu Profesionālajā un vispārējā
vidusskolā, Balvu muzejā, Balvu
centrālajā bibliotēkā, uzņēmumā
SAN-TEX un Bērnu un jauniešu
centrā.
Kā informēja Balvu Bērnu un
jauniešu centra vadītāja Olita Loseva, 36 bērni darbā ir pieņemti
Nodarbinātības valsts aģentūras
projekta ietvaros, kur naudu
ieskaita NVA, bet sociālo un darba
devēja nodokli sedz pašvaldība.
Pēc nolikuma pilsētai arī
paredzēti 36 bērni, pilsētā šogad
bija pieteikušies 55.
Balvu pašvaldības finansētajos
skolēnu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā Balvu
novadā šogad pagastos strādāja
44 bērni un 7 bērni pilsētā.

Uzņemšana Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā Jauniešu
garantijas programmās
Cienījamie jaunieši no 17-29
gadiem!
Piedāvājam apgūt profesiju
par ESF līdzekļiem Jauniešu garantijas projekta ietvaros šādās
programmās:
viengadīgās arodizglītības programmas:
•
Šūto izstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija - šuvējs;
•
Būvdarbi, kvalifikācijaapdares darbu strādnieks;
•
Koka izstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija - galdnieks.
Gada laikā tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās iemaņas,
pēc kvalifikācijas prakses piešķirts
otrās profesionālās kvalifikācijas
līmenis;
•
Bērnu aprūpe, kvalifikācija - bērnu auklis. Mācības notiek
1,5 gadus. Pēc kvalifikācijas prakses
piešķirts
trešās
kvalifikācijas
līmenis.
Darbība atbalstīta saskaņā
ar
Jaunatnes
nodarbinātības
iniciatīvu".
Darbības programmas "Izaugsme
un
nodarbinātība"
7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt nodarbinātībā, izglītībā
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas

ietvaros" pasākuma "Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas
ietvaros" (Projekta identifikācijas
Nr.7.2.1.JG2).
Pretendents:
• nav atbalsta saņēmējs
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma "Aktīvās
darba tirgus politikas pasākumu
īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai"
ietvaros;
• nav nodarbināta persona,
t.sk. pašnodarbināta persona;
• vienlaikus nemācās citās
izglītības iestādēs;
• nav pilna laika studējošais
augstākās izglītības iestādē;
• nav iegūta profesionālā
kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
• vismaz 12 (divpadsmit)
mēnešus pirms uzņemšanas nav
saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.
Dokumentu
iesniegšanas
termiņš no 15. jūnija līdz 26. augustam.
Tālrunis: direktore 26178911
vai direktores vietniece 29179421

3.

Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai
No 2015.gada 14.augusta līdz
2015.gada 15.septembrim būs
atvērta projektu iesniegšanas kārta
apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās
kārtas
pieejamais
publiskais
finansējums
apakšpasākumā
būs EUR 6 950 466. Pasākuma
ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa
ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē. Plašāk
par tiem ieguldījumiem, kas tie
atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt
LAD mājaslapā.
Atbalsta pretendenti var būt
gan fiziskas, gan juridiskas personas.
Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, jāievēro šādi nosacījumi:
- projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
- ir ieguvusi augstāko vai
vidējo profesionālo lauksaimniecības
izglītību,
apgūstot
lauksaimniecības
priekšmetus
vismaz 320 stundu apjomā sas-

kaņā ar normatīvajiem aktiem
par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā,
vai ir uzsākusi mācības un izglītību
iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam,
kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
- nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās
darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības
produkcijas
ražošanu,
ilgāk
nekā 24 mēnešus pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas Lauku
atbalsta dienestā;
- pirmo reizi dibina, pārņem vai
manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai
saimniecību kā īpašnieks, to
reģistrējot Uzņēmumu reģistrā
sešu mēnešu laikā pēc tam, kad
stājies spēkā lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, jāievēro šādi
nosacījumi:
- ir reģistrēta vai pārņemta ne

agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
un darbojas lauksaimniecības
produktu ražošanā;
- dalībnieks ir fiziska persona,
kas atbilst šo Noteikumu Nr.323
7.1. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 51
procents pamatkapitāla daļu
un paraksta tiesības vai kura ir
saimniecības īpašnieks.
Finansējuma apmēra ierobežojums ir EUR 40 000, kas tiek
izmaksāts divās daļās atbilstoši
darījumdarbības plānam: pirmais
maksājums 80 procentu apmērā
no kopējā atbalsta, bet gala
maksājums 20 procentu apmērā
no kopējā atbalsta. Plašāka
informācija par pieejamo publisko
finansējumu, tā sadali un izmaksas
kārtību pieejams LAD mājaslapā
izvēlnē „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai”.
Plašāku informāciju par atbalstu var iegūt, zvanot pa tālruni
67095000.

Mobilā brigāde šovasar dodas pa Briežuciema
pagasta ceļiem

Šovasar biedrība “Saulessvece” uzsākusi nebijušu, interesantu un ļoti svarīgu iniciatīvu
–Briežuciemā šī gada vasarā ir
sākta veidot Mobilā riteņbraucēju
brigāde. Ko tas nozīmē ?
Vienkārši runājot, vietējie
jaunieši ar velosipēdiem ikdienā
brauc pie pagasta vientuļi
dzīvojošiem pensionāriem un
palīdz viņiem ikdienas darbos.
Briežuciemā, kā jebkurā lauku
pagastā, dzīvo samērā daudz
vientuļu senioru. Vasarā, kad katrā
lauku sētā dažādi darbi prasās
darāmi, vecākiem cilvēkiem ir
nepieciešamas palīdzīgas rokas.
Savukārt jauniešiem, kuri vasarā
ir brīvi no skolām un mācīšanās, ir
brīvs laiks un vēlme nopelnīt kādu
naudu nākošajam skolas gadam.
Un tā ir radusies ideja par
savdabīgu pašpalīdzības dienestu
jeb Mobilo riteņbraucēju brigādi.
Biedrība “Saulessvece” ir
uzņēmusies vidutāja lomu starp
jauniešiem un senioriem. Ir
iegādāti labi sporta velosipēdi,
piemēroti grants ceļiem, riteņbraucēju ķiveres un pārējais drošai
un ērtai velobraukšanai piemērots
ekipējums.
Šovasar
plānots
nodarbināt 6 jauniešus. Jūnijā
Mobilajā riteņbraucēju brigādē
strādāja 2 puiši – Emīls Koniševs
un Artis Ločmelis. Jūlijā – Marta
Fjodorova un Kristīne Šubrovska.
Priekšroka ir tiem jauniešiem, kuri
nāk no daudzbērnu ģimenēm
un kurās bērni mācās vai studē
vairākās skolās, jo tas arī prasa
papildu līdzekļus no ģimenes
budžeta. Jūnijā puiši ravēja
zemenes, kartupeļus, krāsoja
griestus, krāva malku, vāca sienu,
pļāva zāli. Jūlijā meitenēm arī jau
ir saplānoti darbi – dārzu ravēšana,
logu rāmju krāsošana, puķu dobju
apkopšana, liepu ziedu vākšana,
dārzu laistīšana u.c.
Šovasar Mobilā riteņbraucēju
brigāde strādā, varētu teikt, testa
režīmā. Jaunieši strādā 2 dienas
nedēļā un pēc paveiktajiem darbiem aizpilda Mobilās brigādes
darbu Reģistrācijas žurnālu. arī

2016.gada vasarā jaunieši darbosies Mobilajā brigādē.
Ir ieguldīts ļoti daudz pūļu
Mobilās brigādes darbības uzsākšanai. Visu agro pavasari ir strādāts
pie iniciatīvas sagatavošanas,
lai saņemtu finansējumu. Idejas atbalstītājs – Ināras un Borisa
Teterevu fonds. Ir izveidojusies
lieliska sadarbība ar Briežuciema
pagasta
sociālo
darbinieci
Nadeždu Loginu. Jau maijā viņa
uzsāka sarunas ar pagasta senioriem un piedāvāja jauniešu
palīdzību vasaras mēnešos. Ne
katrs, protams, teica savu jāvārdu,
jo cilvēki vecumā ir aizdomīgi
pret visu jauno. Pašlaik mūsu
redzeslokā ir 7 drosmīgie, kuri bija
ar mieru ielaist savā mājā un sētā
jauniešus. Lai jaunieši droši varētu
pārvietoties pa ceļiem, skolotāja
Alla Fjodorova parūpējās par
to, lai katrs jaunietis nokārtotu
velobraucēja tiesības.
Īpašs paldies jāsaka Balvu novada pašvaldībai, jo Briežuciema
idejai tika piešķirts pašvaldības
līdzfinansējums 10 % apmērā.
Tā ka mēs varēsim iegādāties vēl
vienu velosipēdu, aprīkojumu
un citas lietas. Patiess prieks,
ka pašvaldības speciālisti līdzfinansējuma sagatavošanas procesā bija ļoti pretimnākoši.

Tā kā Mobilajā brigādē darbojas nepilngadīgi jaunieši un viņiem
oficiāli pienākas atalgojums, līdz
ar to jāmaksā nodokļi, tika lūgtas
konsultācijas Valsts ieņēmumu
dienesta speciālistiem. Starp
jauniešiem un senioriem tika
saskaņoti darbi, ko viņi drīkst un
ko nedrīkst darīt.
Viens no svarīgajiem Mobilās
brigādes darbības mērķiem ir ne
tikai savstarpēja izpalīdzēšana un
iespēja nopelnīt, bet arī – dialoga veicināšana starp paaudzēm,
iejūtības izkopšana jauniešos. Ir
tik svarīgi, ka jaunieši ielūkojas
neizskaistinātā
vecu
cilvēku
ikdienā un cenšas palīdzēt viņiem.
Ir svarīgi, ka seniori jauniešos redz
palīgus un draugus, ar kuriem
parunāties. Tādā veidā, savstarpēji
mijiedarbojoties, uzlabojas dzīves kvalitāte ne tikai vecajiem,
bet arī jaunajiem cilvēkiem. Jo
vairāk mēs sapratīsim, ka otram
ikdienā ir jāsniedz palīdzīga
roka, jo iecietīgāka un humānāka
sabiedrība mēs būsim.
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Izcili panākumi! Mūsu novada kolektīvi godalgotās vietās

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos – no mūsu
novada piedalījās 18 kolektīvi.
Skatēs labus rezultātus parādīja
Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris, Tilžas vidusskolas 5.-8.
klašu koris un Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
jaunietes. Visi šie kolektīvi savās
grupās skatēs ieguva 2. vietas,
pierādot, ka spēj būt līdzvērtīgi
konkurenti kolektīviem no lieliem novadiem un pilsētām. Tas
ir kolektīvu vadītāju nopelns.
Paldies viņiem par to!
Latvijas bērnu un jauniešu
kultūras un mākslas svētki, kuru
kulminācija ir vienu reizi piecos
gados. XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki notika no
6. līdz 12.jūlijam, kad Rīgā no Latvijas malu malām sabrauca 37890
bērnu un jauniešu.
Nedēļas laikā notika vairāk nekā piecdesmit dažādi
pasākumi, tostarp saglabājot
nezūdošas tradīcijas kā Svētku
gājiens, tautas deju lielkoncerts
Daugavas stadionā, Noslēguma
koncerts
Mežaparka
Lielajā
estrādē, pūtēju orķestru koncerts, Svētki Vērmanes dārzā,
folkloras kopu koncerti, kā arī
Atklāšanas pasākums 11. Novembra krastmalā un garīgās mūzikas
koncerts. Programmā bija arī
vairāki jauninājumi – pirmoreiz
notiks mūsdienu deju lielkoncerts
un kokļu mūzikas koncerts.
Prieks par visiem tiem 18 mūsu
novada kolektīviem, kuriem bija
iespēju piedalīties Svētkos Rīgā, jo
konkurence bija milzīga. Ar savu
degsmi un gribasspēku kolektīvi
ir pierādījuši, ka nogurdinošs un
neatlaidīgs darbs mēģinājumos ir
attaisnojies, jo gan dalībniekiem,
gan kolektīvu vadītājiem tā bija
dāvana un novērtējums vairāku
gadu darbam.
Svētkos Balvu novadu pār-

stāvēja deju kolektīvi:
Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa’’Rika”, vadītājs Agris
Veismanis,
Balvu KAC un Balvu Valsts
ģimnāzijas 7.-9.klašu deju kolektīvs
„Mazā Rika”, vadītājs Agris Veismanis, Balvu Kultūras un atpūtas
centra bērnu deju kolektīvs „Balvu Vilciņš”, vadītāja Zane Meiere,
Kubulu Kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs „Cielaviņa” Stacijas pamatskolas 1.-4.klašu deju
kolektīvs
„Cielaviņa”,
Stacijas pamatskolas 5.-9.klašu deju kolektīvs „Cielaviņa”, abu
kolektīvu vadītāja Zita Kravale,
Balvu pamatskolas 3.-4.klašu deju
kolektīvs „Saulstariņi”, Balvu pamatskolas 1-2 klašu deju kolektīvs
„Saulstariņi”,
abu
kolektīvu
vadītāja Ingrīda Pilāte.
Korus un vokālos ansambļus
pārstāvēja Balvu Valsts ģimnāzijas
jauktais koris, Anastasija Ločmele
un Aija Nagle, Tilžas vidusskolas
5.-9.klašu koris un Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis “Varbūt”,
abus kolektīvus vada LindaVītola.
Svētkos, protams, muzicēja
Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris, ko vada Egons Salmanis.
Dejotāju pulkā bija
arī
mūsdienu deju dejotāji - Balvu
Bērnu un jauniešu centra Deju
studija “Di dancers crew”, ko vada
Dita Nipere,Balvu deju studijas
"Terpsihora" deju grupa” Bella”,
deju grupa “Hugo” un deju grupa
“Lulū”, kuras vada Līga Moroza –
Ušacka un Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas šova
deju grupa” Leo”, ko arī vada Līga
Moroza – Ušacka.
Vizuālās mākslas tērpu kolekcijas rādīja Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas abstrakto tērpu dizaina un
tehnoloģiju pulciņš (Anita Matule
un Daina Mediniece).

Vasaras ceļojums

Jau vairākus gadus pēc kārtas
Balvu krievu kultūras biedrība
„Razdoļje” rīko izglītojošas vasaras
ekskursijas. Kopš 2011.gada ir
iepazīta gan Latvija, gan kaimiņvalsts Lietuva, gan pabūts SanktPēterburgā un izbraukts maršruts
„Krievijas Zelta loks”.
Šovasar, biedrības 10 gadu jubilejas gadā, realizējām ilgi cerēto
ceļojumu uz Baltkrieviju. Maršrutu
„Baltkrievijas kaleidoskops” izstrādāja un visas formalitātes kārtoja

ceļojumu aģentūra „Ģertrūde” no
Daugavpils.
Lielai daļai no mums šī bija
pirmā iepazīšanās ar Baltkrieviju.
205 kilometrus garais ceļš līdz
Minskai paskrēja nemanot, jo gide
Inga rādīja video materiālus un
stāstīja par mūsu ceļa mērķi. Pēc
iekārtošanās viesnīcā devāmies
pilsētas
apskates
ekskursijā.
Minska mūs pārsteidza ar tīrību
un kārtību, kā arī celtniecības
apjomiem. Pilsētā, kurā ir divi

miljoni iedzīvotāju, satiksme ir
mierīga, cilvēku uz ielām darba
dienā pavisam nedaudz. Vispirms
iepazināmies ar baltkrievu tautas
celtniecības lepnumu – Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas ēku, no
kuras 28.stāva noraudzījāmies uz
pilsētu. Pirmajā ceļojuma vakarā
vairākus objektus aplūkojām arī
tuvāk. Apskatījām pareizticīgo un
katoļu katedrāles, Pētera Pāvila
baznīcu un citus objektus. Kājām
izstaigājām Troicas priekšpilsētu,

kurā dzīve kūsāja aizpagājušajā
gadsimtā.
Ceļojuma otro dienu veltījām muzeju apskatei. Baltkrievijas 19.gadsmita provinces
atmosfērā
iejutāmies
Seno
amatu un tehnoloģiju muzejā
„Dudutki”. Trīs stundu garajā
ekskursijā apskatījām senos darba rīkus, apmeklējām vējdzirnavas,
pastrādājām
smēdē
un vizinājāmies ar pajūgu pie
staļļiem, pabijām trīs degustācijās,
redzējām gan maizes cepšanu,
gan kandžas brūvēšanu, gan miltu
malšanu, dāvanā saņēmām arī medus podiņu. Podnieku darbnīcā
meistars Aleksandrs mūs mācīja,
ka podnieka darbā galvenais
esot savlaicīgi apstāties. Muzeja
centrālajā baznīcā
redzējām
unikālu cara vārtu greznojumu,
kas darināts no salmiem. Tāds esot
tikai septiņās pasaules baznīcās.
Pēcpusdienā
apmeklējām
1999.gadā
dibināto
Svētās
Jeļisavetas klosteri, kas pilsētā ir
vienīgais, kurā uz šodienu darbojas. Klausījāmies mūķenes stāstīto,
redzējām izrotātās baznīcu telpas,
jo tieši tajā dienā bija lieli baznīcas
svētki, dzirdējām arī daļu koncerta.
Kad bijām kļuvuši turīgi
(1 EUR = 16 400 rubļi), brīvajā
laikā
apmeklējām
pazemes
tirdzniecības centru „Stoļica”, kur
iegādājāmies dāvaniņas saviem

mājāspalicējiem – baltkrievu saldumus, parfimēriju, trikotāžu.
Jāatzīst tomēr, ka mūsu „turība”
izkusa diezgan ātri...
Ceļojuma pēdējā dienā jau
atceļā apmeklējām Draudzības
kurgānu. Vietā, kur satiekas 3
valstu – Latvijas, Baltkrievijas un
Krievijas robežas, 1959.gadā tika
uzbērts 3 metrus augsts paugurs, uz kuru no katras puses ved
dažādu koku alejas, bet pašā
augšā aug ozols – tautu draudzības
simbols. Gides pavadībā mēs
izstaigājām liepu aleju, kas ved
no Latvijas puses, palūkojāmies
uz Baltkrievijas bērzu un Krievijas
kļavu aleju, kā arī jauno piemiņas
simbolu par godu Uzvaras 70.gadadienai ar uzrakstu „Nekas nav
aizmirsts, neviens nav aizmirsts”.
Šī brauciena laikā vēlreiz pārliecinājāmies par mūsu nemainīgā
autobusa vadītāja Valda Brokāna
augsto profesionalitāti, paldies
viņam! Paldies arī mūsu gidēm
Lilijai, Ingai un Ilgai par rūpēm un
viesmīlību. Paldies Balvu novada
pašvaldībai par sagādātajiem
prezentācijas materiāliem, ar
kuriem patīkami pārsteidzām
cilvēkus, kuri rūpējās par mums
ceļojuma laikā.
Esam atgriezušies mājās ar
daudz jauniem iespaidiem par
Baltkrievijas valsts mērogiem un
pārdomām par tās cilvēku darba
un Dzimtenes mīlestību.
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Paldies!

XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki ir izskanējuši un tie apliecināja, cik talantīgi, varoši un izturīgi ir mūsu bērni
un jaunieši, kuri, atgriežoties
mājās, atzina, ka nekur citur nevar sajust, redzēt un dzirdēt tādas
emocijas, nekas cits nevar radīt
tādu gaisotni, tādu kopības un
vienotības sajūtu, kāda tā ir Dziesmu un deju svētkos.
Augstu vērtējams ir visu un
ikviena ieguldījums un atbalsts.
Šie svētki sagādāja arī negaidītus
pārbaudījumus, kas lika mobilizēties un pieņemt pareizos
lēmumus.
Paldies visiem bērniem un
jauniešiem, kas jau visa gada
garumā grūtos un nodurdinošos
mēģinājumos apguva svētku
programmu, satraukuma pilni
piedalījās skatēs, saviļnoti gaidīja
rezultātus un svētku laikā Rīgā
pierādīja, ka agros rītus un vēlos
vakarus, garās mēģinājumu stundas, pārbraucienus un koncertus
var godam izturēt.
Paldies vecākiem par uzticēšanos, par atbalstu un rūpēm ikdienā
– gludinot tautastērpus, pinot bizes un uzmundrinot grūtos brīžos.
Paldies kolektīvu vadītājiem
Zanei Meierei, Ingrīdai Pilātei,
Zitai Kravalei, Agrim Veismanim,
Egonam Salmanim, Lindai Vītolai,
Anastasijai Ločmelei, Aijai Naglei,
Ditai Niperei, Līgai Morozai –
Ušackai, Anitai Matulei un Dainai
Mediniecei par profesionalitāti,
pašaizliedzību un lieliski paveikto
darbu.
Paldies iestāžu vadītājiem
Mārai Pimanovai, Rutai Bukšai,
Inesei Paiderei, Voldemāram
Čeksim, Birutai Vizulei, Anitai
Strapcānei, Maijai Laicānei par atbalstu un rūpēm.
Paldies kolektīvu pavadošajām
personām Inetai Gargurnei, Ilonai
Melnei, Edītei Mačai, Ilutai Balulei, Ingai Keišai, Ingrīdai Supei,
Ilzei Kupčai, Maritai Stāmerei,
Leldei Niedrai, Līgai Anderso-

nei, Ievai Useniecei, Ilgai Petrovai, Gintai Keišai, Elīnai Rakstiņai,
Artūram Gustam,
Dacei Mizai, Jānim Budevičam, Ģirtam Ripam, Aldim Prancānam, Maritai
Leišavniecei, Sanitai Barbaniškai,
Līgai Mačānei, Artim Ušackim,
Kristīnei Novikai, Laurai Zelčai,
Nadeždai
Ločmanei,
Ingai
Voicišai, Ingūnai Andersonei par
atsaucību, izturību un sapratni.
Paldies izturīgajiem un atsaucīgajiem
autobusu
šoferiem
Eventijam Zelčam, Jānim Priedeslaipam, Jānim Ivanovam, Jānim
Slišānam, Staņislavam Dreimanim, Jevģēnijam Spirģim, Edgaram Bērziņam, Jāzepam Jermacānam, Aleksandram Jonovam,
Anatolijam Sevastjanovam un IU
„Leāra” šoferiem.
Paldies pašvaldības policijas
darbiniekiem Andim Grāvītim
un Raitim Ķerģim par kārtības un
drošības sajūtu.
Paldies medmāsiņai Annai
Šulmeisterei par gādību un veselības rūpēm.
Paldies darba grupas locekļiem Irēnai Začevai, Ilonai Dzenei, Imantam Sprukulim par
profesionalitāti,
operativitāti,
izturību un sapratni svētku
sagatavošanā un to sekmīgas
norises nodrošināšanā.
Paldies novada domes priekšsēdētajam Andrim Kazinovskim,
vietniekam Jurim Boldānam, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītājai Norai Apīnei par kopā
būšanu, līdzjušanu un atbalstu.
Paldies visiem, kas ļāva Svētkiem notikt, kas atbalstīja, kas
pārdzīvoja, kas bija kopā ar mums
Svētku laikā!
Paldies par labu, svētīgu un
radošu darbu!
Lai
gandarījuma
sajūta
saglabājas un dod spēku un
ieceres tutpmākajam darbam!
Ilona Naļivaiko,
Svētku koordinatore

„Jaunība vienmēr ir - saule ,ziedi un nektārs.../I. Ziedonis/
Sestdien, 18. jūlijā, Kubulos
notika Pilngadības svētki ar moto
„Jaunība vienmēr ir –saule, ziedi
un nektārs.../I. Ziedonis/.
Šogad 18 gadi aprit 13 Kubulu pagasta jauniešiem. Seši
no viņiem izvēlējās šos svētkus
nosvinēt kopā. Tie bija Viktorija
Kokoreviča, Lāsma Rutmane,
Oļesja Fjodorova, Niks Bukovskis,
Kaspars Barbaniška un Vladislavs
Potapovs. Apsveikumus saņēma
arī Sabīne Andrejeva un Agris
Laicāns, kuri uz Kubuliem brauc
dejot jauniešu deju kolektīvā
„Cielaviņa”. Ceļa vārdus, ieejot
lielajā dzīvē, pilngadniekiem teica
pagasta pārvaldes pārstāve Mārīte
Bērziņa un Stacijas pamatskolas
skolotāja Jana Mežale.
Vecāki tika aicināti baltajās
bērnības šūpolēs iešūpot savus
lielos bērnus jaunībā un kopā
iededzināt simbolisku laimes
svecīti,veiksmīgām gaitām turpmāk jau kā lieliem cilvēkiem.
No pagasta pārvaldes jaunieši
saņēma īpašu medaļu ar pagasta karoga attēlu, kā arī nelielu
piemiņas velti. Jau no seniem
laikiem cilvēki ir radījuši stāstus
un leģendas par ziediem, tiem
piešķīruši
dažādas
maģiskas
nozīmes, ziedus pielīdzinājuši

cilvēku raksturiem, atbilstoši to
dzimšanas laikam un zodiaka
zīmēm, tāpēc katram pilngadniekam tika veltīts stāstījums par
viņa ziedu. Ar muzikāliem un dejiskiem priekšnesumiem pilngadniekus sveica TDK”Cielaviņa”
dejotāji un vadītāja Zita Kravale,
dziedātāja Dagmāra Laicāne, pianists Dāvis Lāpāns.
Pēc svinīgā pasākuma jaunieši
devās braucienā ar katamarāniem
pa Balvu ezeru un debesīs laida
gaisa laternas, bet pašā vakarā

priecājas kopā ar radiem, draugiem svētku ballītē Kubulu kultūras namā.
Pagasta
pārvaldes
vārdā
sveicam vēlreiz visus pagasta
jauniešus, kuriem šogad aprit
18 gadi un vēlam viņiem krāšņu
plaukšanas, ilgu ziedēšanas laiku
un bagātīgu augļu ražu.
Maija Laicāne,
Kubulu pagasta kultūras darba
organizatore
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Bērnu futbola festivāla BALVI OPEN CUP ietvaros atklāj jauno
sintētisko futbola laukumu!

No 14.-15.jūlijām Balvos norisinājās bērnu futbola festivāls
Balvi Open cup, kurā piedalījās
pavisam 17(!) komandas no visas
Latvijas un viena komanda no
Igaunijas.
Festivāla ietvarā arī tika
atklāts jauns sintētiskā futbola
laukums 60x40 Balvos Dārza
ielā 2. Par jaunā futbola laukuma
izveidošanu jāsaka paldies Latvijas Futbola federācijai, kas ir
novērtējusi Balvu Sporta centra
ieguldījumu futbola attīstībā, kā
arī Balvu novada pašvaldībai par
finansiālo atbalstu futbola laukuma pamatnes izveidei.
Turnīra atklāšanās ceremonijā
un svinīgā futbola laukuma
lentītes pārgriešanā piedalījās Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, Latvijas Futbola federācijas infrastruktūras
un futbola laukumu komitejas
priekšsēdētājs Vladimirs Žuks, kā
arī SIA 5V pārstāvis Juris Verjanovs.
Šajās divās dienās Balvi Open
cup spēkiem mērojās 2005.2006.g.dz un 2007.-2008.g.dz
bērni.

Vecākajā
grupā
spēkiem
mērojās 6 komandas - no Balviem,
Varakļāniem, Mārupes, Ludzas un
Rēzeknes. Vecākajā grupa 1.vietu ieguva Mārupes Sporta centrs,
2.vietā - Varakļāni un 3.vietā - Balvu Sporta centrs, 4.vietā - Ludzas
NSS/Kārsava, 5.vietā - Rēzeknes
FA, 6.vietā - Balvi.
Šā turnīra ietvaros arī tika
noskaidroti
turnīra
labākie
spēlētāji: "Labākais uzbrucējs"Ernests
Šņiņins
(Varakļāni),
"Labākais aizsargs "- Milans Brahmanis (Mārupes Sporta centrs),
"Labākais vārtsargs"- Deins Polis
(Balvu Sporta centrs).
Par labākjiem komandas
spēlētājiem kļuva:
Mārupes
Sporta
centrsReinis Krieviņš,Varakļāni- Ilgvars
Racins,Balvu Sporta centrs- Rainers Ušāns-Čips, Ludzas NSS/
Kārsava- Rainers Patmalnieks,
Rēzeknes FA- Juris Vaņkovs unBalvi- Artūrs Zušs.
Jaunākajā - 2007.-2008.g.
dzimušo konkurencē pavisam
piedalījās 11 komandas no Balviem, Rēzeknes, Mārupes, Lubānas,

Jēkabpils, Madonas un Igaunijas,
Tallinas FC Nomme Kalju.
Balvi Open cup jaunākajā
grupā vietu sadalījums šāds:
1.vieta
Rēzeknes
Futbola
akadēmija- labākais spēlētājs Iļja
Krickis
2.vieta Mārupes Sporta centrs- labākais spēlētājs Ivo Marko
Spuriņš
3.viet Nomme Kalju FC (EST)labākais spēlētājs Marten Luik
4.vieta Mārupes Sporta centrs
07- labākais spēlētājs Ralfs Rutenbergs
5.vieta Madonas BJSS- labākais
spēlētājs Jāzeps Malnieks
6.vieta Balvu Sporta centrslabākais spēlētājs Viesturs Pipcāns
7.vieta Jēkabpils- labākais
spēlētājs Anastasijas Samīte
8.vieta Mārupes Sporta centrs 08- labākais spēlētājs Rūdolfs
Sīklis
9.vieta Rēzeknes Futbola
akadēmija - labākais spēlētājs
Romāns Hrustuļovs
10.vieta Jēkabpils-2 - labākais
spēlētājs Kristiāna Usciņekova
11.vieta Lubāna - labākais

spēlētājs Artis Meijers
Labākie visa turnīra spēlētāji:
"Labākais vārtsargs"- Deivids Beinhards (Mārupes Sporta centrs),

"Labākais aizsargs"- Jan Tahonen
(Nomme Kalju FC), "Labākais
uzbrucējs"- Daniils Zimakovs
(Rēzeknes Futbola akadēmija)

Noslēdzies Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015”

Svētdien, 2015. gada 19. jūlijā
ar dalībnieku gājienu un krāšņu
Noslēguma koncertu Festivāla
parkā Rēzeknē izskanēja Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica

2015”.
„Baltica” pievienotā vērtība ir
ne tikai sadarbība starp novadiem
un tautām, bet jo īpaši paaudžu
dialogs. Šī „Baltica” sevišķi stipri

ļāva sajust, ka tradicionālā kultūra
ir dzīvs gudrības un prasmju
pārmantošanas process, kurā dots
devējam atdodas,” tā kultūras
ministre Dace Melbārde.
Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” pasākumi –
izstādes, koncerti, sadziedāšanās,
meistarklases un tikšanās ar
dažādu valstu stāstniekiem, kā arī
danči un kino vakari norisinājās
2015. gada 15. līdz 19. jūlijā Rīgā,
Rēzeknē un Rēzeknes novadā,
Aizkrauklē, Cēsīs, Dikļos, Dobelē,
Lielvārdē, Līvānos, Ludzā, Talsos,
Turaidā, Viļakā, Viļānos un citviet Latvijā. Festivālā piedalījās

etnogrāfiskie ansambļi, folkloras
kopas, tautas mūzikas grupas,
stāstnieki un citi individuālie
izpildītāji. Šogad „Baltica” dalībnieku skaits bija lielākais festivāla
vēsturē – 3500. „Baltica 2015”
tēma - „Mantojums”. Festivālā
bija iespēja redzēt viesus no Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, Īrijas,
Krievijas, Lietuvas, Lielbritānijas,
Norvēģijas, Polijas, Portugāles,
Spānijas un Ukrainas.
Festivāla laikā vairāku dienu
garumā kopā ar Latvijas un ārvalstu
tradicionālās kultūras kopējiem,
Latvijas pašvaldībām, kā arī nevalstiskajām organizācijām arī

Balvu novada folkloras kopas
– „Saime”, „Sagša”, „Saivenis”,
„Soldanī” un Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis varēja daudzviet Latvijā, dalīties pieredzē ar
paaudzēs nodoto mantojumu,
ko paši uzskatām par vērtību
un spējam uzturēt dzīvu vēl
21.gadsimtā.
Starptautisko folkloras festivālu „Baltica” rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs
sadarbībā ar pilsētu un novadu
pašvaldībām, tāpēc paldies Balvu
novada pašvaldībai par atbalstu.
Nākamais festivāls „Baltica”
norisināsies 2016. gadā Igaunijā.

ir
neizmērojama.
Dziesmas
skanēja ne tikai koncertos, bet
arī autobusā. Nāk prātā, nu jau
aizsaulē aizgājušās dziedātājas,
Domicellas Loginas kādreiz teiktie vārdi, kad kolektīvs 2003. gadā
devās kārtējā Balticas pasākumā
uz Kolku: „Vai nu mūsu zemīte
ir tik maza un mīļa vai nu mums
dziesmu ir tik bezgalīgi daudz, ka
vienas diennakts laikā var paspēt
aizbraukt turp ar dziesmām,
pieskandināt Kolku un atbraukt
atpakaļ dziedot!”’ – stāstīja Zita
Mežale.
- Paldies Skaidrītei Pakalnītei

par izgatavoto karogu gājienam,
Līnai par skaistajiem suvenīriembriežiem no Briežuciema, kurus dāvinājām kopā ar paldies
vārdiem visur, kur mūs sagaidīja.
Milzīgs paldies Jāzepam par
vizināšanu un visur kopā būšanu!
– viņa saka.
Svētki izskanējuši. Nogurums un sīkās nebūšanas drīz
aizmirsīsies, bet patīkamie mirkļi
ilgi paliks atmiņā. Sāksim gaidīt un
gatavoties nākamajai Balticai!

Ar dziesmām visu zemi pieskandināt

Ar dziesmām un jauku noskaņojumu 16. jūlija rītā Briežuciema
etnogrāfiskais ansamblis un folkloras kopa „Soldanī” devās uz
Balticas sarīkojumiem. Pirmā
koncertēšanas vieta Briežuciema
pagasta kolektīviem bija Mūzikas
Akadēmijā, kur kopā ar Vectilžas
„Saimi” un kolektīviem no Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem
dziesmas tika veltītas Ontanam
Slišānam, dziedātāji un muzikanti
atcerējās tos folkloras druvas
kopējus, kuri vairs nav mūsu vidū
un ar jaunu sparu un emocionālu
pacēlumu dziedāja nākotnei.
Koncertā bija pārstāvēti Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadu
tradicionālo prasmju nesēji un to
pārmantotāji - tie Ziemeļlatgales
etnogrāfiskie ansambļi, kuru
darbības un cilvēciskā gaišuma
iedvesmas rezultātā ir radušās
lokālo tradīciju tālāk nest spējīgas
un gribošas folkloras kopas.
Koncerta veidotāji
- Ruta
Cibule, Anda Beitāne un Dzintars
Čerbakovs.
Kā pastāstīja Briežuciema pagasta kultūras darba organizatore
Zita Mežale, Ziemeļlatgalei nav
īpaši jāsatraucas par to, vai būs
Ontana un citu folkloras kustības
aizsācēju darbam turpinājums,

jo koncertā varēja dzirdēt daudz
jaunu balsu, tai skaitā arī mūsu pagasta bērnu un jauniešu. Koncerts
bija ļoti jauks, pozitīvu emociju
pilns.
Viņa atcerējās: - Pēc koncerta devāmies pārnakšņot un
atpūsties uz atpūtas vietu Jūdažos,
kur mūs laipni sagaidīja etnogrāfiskā ansambļa vadītājas Marutas Ločmeles radinieki. Laikam
jaukie ļaudis, atpūtas iespēja un
piedāvātās izklaides deva spēku
moži justies un ar prieku baudīt
svētkus arī turpmākās trīs dienas.
17. jūlijā devāmies uz Mores
tautas namu, kur kopā ar vēl trīs
kolektīviem sniedzām koncertu
šī pagasta ļaudīm. Prieks bija
koncertēt kopā ar Zemgales un
Rīgas kolektīviem, īpaši ar folkloras
kopu „Vilki”. Koncerts tieši tāpēc,
ka bijām tik atšķirīgi, izvērtās ļoti
skaists. Vakarā mūsu kolektīvi
piedalījās pasākumā Dainu kalnā.
Harizmātiskā vieta, labais laiks un
labi organizētais pasākums ļāva
visu kolektīvu dziesmām izskanēt
spēcīgi un no sirds. Esam sajūsmā
par Mores privāto muzeju. Katram ir vērts apmeklēt.
Pasākumi
turpinājās
arī
nākamajā dienā.
Pa nakts melnumu pabi-

juši katrs savās mājās, 18.jūlija rītā
devāmies uz Bērzgales pagastu,
kur tikām sagaidīti ar cienastu, ar
jauku humoru un no sirds, kā jau
to prot visur Latgalē. Dziedājām
kopā ar kurzemniekiem un grupu
no Īrijas. Viesmīlīgie saimnieki
paspēja mūs izvizināt gan pa pagastu ekskursijā, gan izstāstīt, kā
rit dzīve viņu pagastā, Atradām
daudz kopīga!
Bērzgales baznīcā, vietējā
mācītāja mudinātas, mūsu etnogrāfiskā ansambļa sievas arī
skanīgi padziedāja, Saņēmām
Dieva
svētību
turpmākām
gaitām sev un saviem ģimenes
locekļiem. Pēcpusdienā, kamēr
kolektīvu vadītājas devās uz
pieņemšanas pasākumu Gorā,
pārējie
izstaigājām
tirdziņu
Ančupānu ielejā, paklausījāmies
Rēzekniešu koncertu, iepirkāmies
un tad devāmies mājās ar jaunām
emocijām pilni, lai mazgātu
blūzes un zeķes nākošās dienas
svētku gājienam.
Noslēguma dienā izbaudījām
kopības sajūtu gājienā un noklausījāmies ārzemju viesu koncertu.
Jāpiebilst, ka savus kolektīvus
šajās dienās iepazinu vēl vairāk un
no pozitīvās puses. Viņu humors,
pacietība un dziesmu mīlestība
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Uzsākta Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas internāta renovācija

Skolas internāta rekonstrukcijas projekta skice
Piemērota, funkcionāla un
mājīga apkārtējā vide skolēniem ir
viens no priekšnosacījumiem, kas
veicina ne tikai personīgo izaugsmi, bet arī sekmes un sasniegumus mācībās. Mācību iestādēs
apgūtais ir pamats turpmākajai
karjerai.
Viena no lielākajām
skolām mūsu novadā ir Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola.
Audzēkņiem
ir
iespēja šajā skolā apgūt ne tikai
vispārējās izglītības programmas,
bet arī profesionālās izglītības
programmas. Tā kā skolā mācās

audzēkņi arī no attālākām vietām,
skolai ir savs internāts. Internātā
audzēkņi ne tikai dzīvo, bet arī
mācās. Ēkā atrodas dzīvojamās
istabiņas, mācību klases un
administratīvās telpas. Tuvākajās
dienās tiek uzsākti darbi pie
internāta renovācijas. Internāta
ēkas pašreizējais stāvoklis ir
apmierinošs, gan inženiertīkli un
komunikācijas, gan iekštelpas
ir fiziski un morāli novecojušas,
nepiemērotas skolas internāta
vajadzībām. Būvdarbu laikā tiks
veikta visu inženiertīklu nomaiņa,

grīdu nomaiņa un siltināšana,
jumta konstrukcijas sakārtošana,
fasādes siltināšana, iekštelpu
kosmētiskie remonti un daudz citi
darbi. Būvdarbus veic AS “Siguldas Būvmeistars”. Darbus plānots
pabeigt līdz šī gada 30.oktobrim
un audzēkņi Ziemassvētkus varēs
sagaidīt jaunās, gaišās un mājīgās
telpās.
Sanda Kaša,
Balvu novada pašvaldības
projektu vadītāja

Arī Balvos augustā nolietotās elektrotehnikas
vākšanas akcija “Sper EKOsoli!”
No 1. līdz 31.augustam notiks
SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta
akcija “Sper EKOsoli!”, kuras laikā
EKO laukumos iespējams bez
maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus,
tējkannas, trauku mazgājamās
mašīnas, matu fēnus, gludekļus,
mobilos telefonus, pulksteņus,
putekļusūcējus, mikserus un citas
ierīces, kas darbinātas ar elektrību
vai baterijām.
ZAAO
Šķiroto
atkritumu
savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: ”Akcijas mērķis ir
samazināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu nonākšanu
neatbilstošos konteineros, mežos
un citviet dabā, kur dažādās vielas – freoni, smagie metāli, u.c., ko
satur šie atkritumi, var radīt draudus cilvēka veselībai un apkārtējai
videi. Vēlos atgādināt, ka vairākas
nolietotas elektrotehnikas detaļas
ir piemērotas otrreizējai pārstrādei,
piemēram, pārstrādājot ledusskapi, izmantot var līdz pat 90% tā
sastāvdaļu. Pagājušajā gadā, kad
akciju rīkojām pirmo reizi, mēneša
laikā iedzīvotāji nodeva 40 tonnas
dažādas nolietotas elektrotehnikas vienības. Spersim arī šogad
soli pretim drošai un sakoptai
videi!”
ZAAO darbības teritorijas EKO
laukumi jeb šķiroto atkritumu
pieņemšanas laukumi atrodas
Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos,
Cēsīs, Jaunpiebalgā, Limbažos,
Mazsalacā, Raunā (tiks atvērts
31.07.2015.), Rūjienā, Salacgrīvā,
Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos,
Valkā, Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā
“Daibe”. EKO laukumu darba laiki
un akcijas nolikums pieejams
uzņēmuma mājas lapā www.zaao.
lv. Nolikums pieejams arī pie EKO
laukumu pārziņiem.
Nododot nolietoto elektrotehniku, EKO laukuma apmeklētājs tiek aicināts aizpildīt īpašu
akcijas kuponu un piedalīties
balvu izlozē. Katrā no 20 EKO

laukumiem uzvarētājus noteiks,
izlozējot vienu kuponu. Katra
EKO laukuma izlozētā kupona
iesniedzējs balvā saņems elektrisko tējkannu. Kopā tiks izlozētas
20 tējkannas. Visi kuponi, kas
iemesti EKO laukumos akcijas
kuponiem paredzētajās kastēs,
automātiski piedalās izlozē par
galveno balvu- daudzfunkcionālu
virtuves kombainu. Akcijas balvu fondu nodrošina AS „Latvijas
Zaļais punkts”.
Atgādinām, ka ZAAO bez
maksas savāc neizjauktu nolietoto

sadzīves elektrotehniku arī pēc
telefoniska vai rakstiska pieteikuma, izbraucot uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var
pieteikt pa tālruni 642 81250 vai
mob.tālr. 26132288, kā arī sūtot
e-pastu ar pieteikumu uz zaao@
zaao.lv.
Balvos Eko laukums strādā:
pirmdienās, ceturtdienās no
plkst.9.00-13.00; otrdienās, piektdienās no plkst.14.00-18.00; sestdienās no plkst.10.00-14.00; Trešdienas un svētdienas brīvas.
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Jaunas iespējas novada
bibliotēkās!
Bibliotēka mūsdienās ir kļuvusi
par vietu, kur ne tikai ir iespējams
lasīt un abonēt grāmatas, žurnālus
un citus izdevumus, bet saņemt
daudz un dažādus citus pakalpojumus. Piedāvāto pakalpojumu
klāsts ir ievērojami paplašinājies,
kļuvis pieejamāks iedzīvotājiem
arī pagastos. Šī gada pirmajā
pusē bibliotēkās tika iegādāts
jauns datoraprīkojums un biroja
aprīkojums. Centrālajā bibliotēkā
un visu pagastu bibliotēkās tagad
ir iespēja printēt un kopēt, skenēt
un digitalizēt A3 un A4 formāta
krāsainus dokumentus. Dokumentu kopēšana, drukāšana un
skenēšana ir maksas pakalpojums
(Pakalpojumu cenrādi skatītites
Balvu Centrālas bibliotēkas mājas
lapā http://www.bibliotekas.lv/
cb_web/). Interneta lietošana
ir bez maksas. Iegādātais dator-

aprīkojums nodrošina lietotājam
daudz lielāku datu apstrādes
ātrumu un augstu kvalitāti. Interneta lietošana ir kļuvusi daudz
ērtāka. Visi novada iedzīvotāji ir
laipni aicināti izmantot jaunās
iespējas!
Sanda Kaša,
Balvu novada pašvaldības
projektu vadītāja

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.

Izsoles
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
Balvu novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.11, Brīvības ielā 59A,
Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1500, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46.9 m2 platībā un kopīpašuma 469/5248 domājamajām
daļām no daudzdzīvokļa mājas un palīgēkas. Izsoles sākumcena – EUR
4066.00 (četri tūkstoši sešdesmit seši euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”. Šajā pat laikā interesanti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 24.augusta plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 24.augusta plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR
406.60 (četri simti seši euro, 60 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050
0142 9173 9 vai AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada
25.augustā plkst. 15.00.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
“Jaunkaļķenieki”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no
zemes gabala 2.51 ha platībā (kadastra Nr. 3866 001 0075). Izsoles
sākumcena – EUR 1639.00 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit deviņi
euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”. Šajā pat laikā interesanti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 24.augusta plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 24.augusta plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 163.90 (viens simts sešdesmit trīs euro, 90 centi) un reģistrācijas
maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X,
konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada
25.augustā plkst. 14.30.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
“Krācītes”, Kubulu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala
- starpgabala 0.7215 ha platībā (kadastra Nr. 3858 006 0662). Izsoles
sākumcena – EUR 380.00 (trīs simti astoņdesmit euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”. Šajā pat laikā interesanti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 24.augusta plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 24.augusta plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR
38.00 (trīsdesmit astoņi euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050
0142 9173 9 vai AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada
25.augustā plkst. 14.00.
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Unikāla iespēja redzēt sacensības zirgu pajūgu braukšanā un šķēršļu
pārvarēšanā

Divas dienas – 8. un 9. augustā
Balvu novadā Tilžā zirgu sētā „Kapulejas” biedrība „Sudraba pakavi” un z.s.Vāliņi sadarbībā ar Latvijas Jātnieku federāciju un Balvu
novada Domi rīko sacensības
pajūgu braukšanā un šķēršļu
pārvarēšanā.
Pasākums notiks
jau septīto gadu pēc kārtas, un
tās ir vienīgās oficiālās sacensības
Latgales reģionā. Sacensībās
piedalīsies braucēji no visiem Latvijas reģioniem un Igaunijas.
Kā bonusus, lai ierosinātu
apmeklēt šo pasākumu var minēt
- bezmaksas ieeja, ietilpīgs sporta laukums un ērts izvietojums,
iespēja viegli nokļūt līdz sacensību
vietai ar jebkura veida transportu
(autobusu, auto utt.).
Sacensības 8.augustā pulksten
11.00 sāksies ar z.s.Vāliņi rīkotajām

sacensībām šķēršļu pārvarēšanā.
To programmā tiks iekļauti trīs
maršruti. Maršruts ar šķēršļu augstumu līdz 60 cm paredzēts pirmo
sezonu startējošiem zirgiem un
jātniekiem iesācējiem, maršrutos
ar šķēršļu augstumu līdz 80 cm,
100 cm piedalīsies sportisti bez
ierobežojumiem.
Pulksten 14.00 sāksies Latvijas
Jātnieku federācijas kausa Latgales posma sacensības pajūgu
braukšanā. Braucēji veiks maratona distanci. Startēs zirgu vienjūgi,
divjūgi līdz 12 km ar pieciem
maratona šķēršļiem, atvērtas klases braucēji un jaunzirgu klases
braucēji – līdz 7 km ar četriem
maratona šķēršļiem.
Sacensību vietā būs apskatāma
Retro moto kluba „Rūsa vējā”
retro motociklu kolekcija, ka arī

varēs izbaudīt braucienu ar retro
motociklu.
Nākamajā dienā - 9.augustā
pulksten 11.00 sāksies aizraujošas
sacensības konusu braukšana.

Braucēji veiks maršrutu ar 16 konusu vārtiem uz kļūdām un otro
reizi maršrutu ar mazāku vārtu
skaitu uz ātrumu.
Sacensību vietā darbosies

kafejnīca. Būs iespēja vizināties
zirga mugurā.
Visi laipni gaidīti pasākumā, lai
justu līdzi savējiem un izbaudītu
sacensību atmosfēru!

Briežuciemā
31. jūlijā pl. 19.00

Bērnības svētkos sveiksim:
Tatjanu Astratovu, Megiju
Vocišu, Oliveru Kozlovski,
Deniju Slišāni,
Gabrielu Slišāni.
Jaunības svētkos sveiksim:
Martu Fjodorovu, Diānu
Loginu, Lauru Loginu,
Mairi Vīksnu.
Pl. 22.00 BALLE. Spēlē Aigars
Kaupužs.
Gaviļniekiem un vecākiem ieeja brīva, pārējiem- 2 EUR
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