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Novada svētkos sumināsim
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Senioru kora „Pīlādzis” un vokālā ansambļa „Par to” vadītājai Lienei Akmeņkalnei par profesionālu
radošo darbu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā.
SIA „Sapards” autoremontdarbnīcas īpašniekam Aivaram Avotiņam par uzņēmējdarbības vides attīstību
Balvu novadā.
Vīksnas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinim Ilgvaram Bērziņam par augstu atbildības sajūtu un
kvalitāti darbā, par dzimtas vērtību stiprināšanu, par nesavtīgu palīdzību sirmgalvjiem.
Balvu pagasta Tautas nama kultūras pasākumu organizatorei Ainai Biseniecei par ieguldīto darbu Balvu
pagasta un novada attīstībā un iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, un sakarā ar nozīmīgu dzīves
jubileju.
Krišjāņu pagasta iedzīvotājiem Vitai un Valērijam Iļjanoviem par apzinīgu attieksmi pret darbu, lauku
saimniecības attīstību, ģimenisko vērtību stiprināšanu un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Tilžas kultūras nama etnogrāfiskā ansambļa „Sagša” vadītājai Daigai Jēkabsonei par latgaliskās
kultūrvides daudzveidības saglabāšanu un novada vārda popularizēšanu, un sakarā ar nozīmīgu dzīves
jubileju.
Balvu Sporta skolas vieglatlētikas trenerim Imantam Kairišam par profesionālu darbību sporta nozarē
un īpašiem nopelniem Balvu novada atpazīstamības veicināšanā.
Atvaļinātajai policijas pulkvežleitnantei Ritai Kravalei par ilggadēju un profesionālu darbu Valsts
policijā, godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret dienesta pienākumu pildīšanu, nodrošinot sabiedrisko
kārtību un drošību Balvu novadā, un par veiksmīgu sadarbību ar Balvu novada pašvaldības policiju un
Balvu novada pašvaldību.
Deju kolektīva „Cielaviņa” vadītājai Zitai Kravalei par izciliem panākumiem profesionālās meistarības
celšanā un tās pārmantojamības nodrošināšanā.
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ķirurģijas nodaļas vecākajai māsai Inetai Krūmiņai par
ilggadēju un godprātīgu darbu veselības aprūpē.
Bērzkalnes pagasta lauku saimniekam Edžum Ķikustam par uzņēmējdarbības attīstību, veicinot novada
attīstību un dodot ieguldījumu novada attīstībā.
Briežuciema pagasta Tautas nama etnogrāfiskā ansambļa vadītājai Marutai Ločmelei par nozīmīgu
ieguldījumu Briežuciema pagasta kultūrvides veidošanā, latviešu tautas tradīciju saglabāšanu un
nodošanu jaunajai paaudzei, un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.
Briežuciema pagasta kultūras pasākumu organizatorei Zitai Mežalei par nozīmīgu ieguldījumu
Briežuciema pagasta kultūrvides veidošanā un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un
popularizēšanā.
Bērzpils vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājam Ērikam Mičulim par atbildīgu darbu, par
ieguldījumu, veicinot tūrisma un aktīvās atpūtas iespējas Bērzpils pagastā, palīdzot stiprināt pozitīvu
pagasta tēlu.
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciālistei
Ilonai Naļivaiko par ieguldījumu Balvu novada skolēnu interešu izglītības attīstībā un lielo devumu XI
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norisē.
Balvu pamatskolas deju kolektīva „Saulstariņi” vadītājai Ingrīdai Pilātei par profesionālu un radošu
darbu, vadot Balvu pamatskolas deju kolektīvu „Saulstariņi”, un aktīvu dalību skolas sabiedriskajā dzīvē.
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” terapijas nodaļas vadītājai Sarmītei Pužulei par godprātīgu
un profesionālu darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju veselības
aprūpes nodrošināšanā.
IK „Kolnasāta” īpašniekam Dainim Rakstiņam par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Balvu novada popularizēšanu.
PA „SAN-TEX” ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu ražošanas vadītājai Annai Romanovai par ilggadēju
un profesionālu ieguldījumu Balvu pilsētas attīstības veicināšanā.
Vīksnas pagasta iedzīvotājai Madarai Vancānei par mērķtiecīgu darbu lauksaimniecības attīstībā Balvu
novadā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.
Mūzikas pedagoģei Tilžas vidusskolā un Balvu mūzikas skolā Lindai Vītolai par profesionālo darbību,
pozitīvu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu, skolēnu augstiem sasniegumiem XI
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.
SIA „Zeltkalnes aptieka” vadītājai Dzintrai Zeltkalnei par profesionālu darbu farmācijas jomā un
uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā.

Balvu novada baznīcās kopīgā lūgšana par Balvu novadu,
tā iedzīvotājiem
22.08.2015.
8:15 Dievišķā Liturģija Balvu Vissvētās Dievmātes
Aizmigšanas pareizticīgo baznīcā
11:00 Svētā Mise Balvu Romas katoļu baznīcā un Bēržu
Romas katoļu baznīcā
23.08.2015.
10:00 Dievkalpojums Balvu Evaņģēliski luteriskajā
baznīcā
12:00 Svētā Mise Tilžas Romas katoļu baznīcā
22.08.2015.
12:00 Tautas pūtēju orķestra ,,Balvi” koncerts laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra
14:00 ,,Plecu pie pleca!” laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra
 “SOS fanfare” no Francijas
 Konkursa ,,Sakoptākais īpašums 2015” 			
uzvarētāju apbalvošana
15:30 ,,Sēta pie sētas, ciems pie ciema” - Balvu pilsētas
parkā, ciemošanās pagastu sētās
16:30 Atraktīvās bērnu un jauniešu sacensības ,,Kopā
jautri!” - Balvu pilsētas parkā
17:30 ,,Ūdens karnevāls” - pašdarināto peldlīdzekļu
izbrauciens Balvu ezerā pa Bolupi
18:30 Radošā braucamrīku parāde, svētku gājiens
,,Dzīve laukos” no laukuma pie Kultūras un atpūtas
centra (Brīvības iela-Tirgus iela-Teātra iela-Partizānu ielaBrīvības iela)
19:00 Svētku noslēguma sarīkojums ,,Gavilēsim priekā!”
Balvu pilsētas parka estrādē
 Goda pilsoņu godināšana
 Balvu novada Atzinības rakstu pasniegšana
 “SOS fanfare” no Francijas
 Brāļu Auzānu un Jersikas orķestra koncerts
Sarīkojumu vada Daugavpils teātra aktieri – Māris
Korsietis un Egils Viļumovs
22:00 Zaļumballe kopā ar grupu ,,Ginc un Es”
No 13.00 – 17.00 Lāča dārzā apskatāmi lauku māju dzīvnieki
Sīkāka informācija: tel.: 26631500,
e-pasts: kac@balvi.lv

Novada svētkos godinās
skaistāko sētu īpašniekus
Balvu novada svētkos viens no
pasākumiem būs veltīts novada
konkursa “Sakoptākais īpašums
2015 “ uzvarētāju apbalvošanai.
Vasaras sākumā Balvu novada pašvaldība izsludināja konkursu „Sakoptākais novada īpašums 2015”, kurā varēja piedalīties ikviens Balvu novada
individuālo māju, dārza māju,
lauku sētu īpašnieks, nomnieks
vai apsaimniekotājs, uzņēmēji vai
jebkura cita persona.
Pieteiktie īpašumi tika izvērtēti
un tiks apbalvoti 4 nominācijās:
• Sakoptākā lauku sēta
• Sakoptākā savrupmāja
• Sakoptākā sabiedriskā ēka
• Sakoptākā daudzdzīvokļu māja.

Novada
Domes
komisija atzinību par sakoptību un
radīto skaistumu izteica 14
īpašumiem. Kā atzina komisijas priekšsēdētāja Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes vadītāja
Anita Avotiņa, katrā īpašumā bija
savs skatījums, liels ieguldītais
darbs un līdz ar to arī – rezultāts.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Juris Boldāns īpaši atzīmēja lauku
sētu īpašniekus, kuri starp lielajiem darbiem atrod arī laiku un
iespēju skaisti sakopt sētu un arī
ar minimāliem līdzekļiem radīt videi atbilstošu sakoptību un jauku
noskaņu. Domes deputāts Valdis
Zeltkalns atzīmēja, ka katrā
Turpinājums 4. lpp

Plašie apstādījumi pie
M. Berķes kafejnīcas
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

LR Saeimas deputātu
nepatīkamā dāvana Latgalei
4. jūnijā Saeima steidzamības kārtā izdarīja grozījumus likumprojektā
“Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums”. Tas tika izdarīts sasteigti un
bez iespējām par to diskutēt. Šo likumu lobēja Lielo pilsētu apvienība.
Pirms tam Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sasauca Ārkārtas
Domes sēdi, kur lēma par šiem jautājumiem. Atbilstoši 2015. gada 22.
aprīļa LPS Domes lēmumam LPS iesniedza Saeimas Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijā vairākus priekšlikumus likumprojekta “Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas likums” pilnveidošanai:
• par pašvaldību vērtēto ieņēmumu prognozējamību un stabilitāti
vidējā un ilgā laikā;
• par pašvaldību finansiālo aizsardzību gadījumā, kad samazinās
pašvaldības ieņēmumi no tās darbības neatkarīgu apstākļu rezultātā;
• par pašvaldību ieinteresētības saglabāšanu nodokļu ieņēmumu
pieaugumā;
• par pārejas periodā nepieciešamā papildu finansējuma
nodrošināšanu no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
Saeimas Finanšu un budžeta komisija neņēma vērā pašvaldību
viedokli par uzlabojumiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
likumprojektā.
Lai arī LPS priekšlikumi prasa papildus apmēram 10 miljonu eiro
finansējumu no valsts budžeta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
sistēmā, tomēr, samērojot to ar valsts budžetu, ietekme vērtējama kā
neliela. LPS pauda bažas, ka, neņemot vērā LPS Domes sēdē ierosinātos
un atbalstītos priekšlikumus un steidzamības kārtā virzot likumprojektu,
nākotnē netiks nodrošināta likuma ilgtspējība.
Par šiem grozījumiem Pašvaldību izlīdzināšanas fondā Saeimā
nobalsoja koalīcijas deputāti no Vienotības, ZZS, Nacionālās
apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. Pret šādām
diskriminējošām izmaiņām balsoja tikai ”No sirds Latvijai” un Latvijas
reģionu apvienības, atturējās Saskaņas deputāti.
Jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis paredz no esošā
atšķirīgus izlīdzināšanas principus, tādēļ modeļa maiņa radīs lielākas vai
mazākas izmaiņas pašvaldību ieņēmumos.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins ar 2015. gada datiem
atbilstoši jaunajam izlīdzināšanas modelim liecina, ka salīdzinājumā
ar esošo finanšu izlīdzināšanas modeli Latgales novadiem kopumā
ieņēmumi pēc izlīdzināšanas samazinās par 6,1 miljonu eiro (par 6%),
bet Rīgas plānošanas reģiona novadiem – par 4,7 miljoniem eiro (par
2,1%). 18 no 19 Latgales novadiem vērojams ieņēmumus samazinājums
pēc izlīdzināšanas. Savukārt ieņēmumi pieaugs– kopumā republikas
pilsētām– par 6 miljoniem eiro , Vidzemes novadiem– par 1,4 miljoniem
eiro (1,3%) un Zemgales – par 2,7 miljoniem eiro (2,7%).
Salīdzinot Finanšu ministrijas pašvaldībām izsūtīto provizorisko
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2016. gadam (bez pārejas
perioda) ar 2015. gada (spēkā esošo) aprēķinu, lielākais izlīdzināto
ieņēmumu samazinājums vērojams Viļānu novadam – par 361 tūkst.
eiro (par 9,8%), Aglonas novadam – par 201 tūkst. eiro (par 9%), Zilupes
novadam– par 184 tūkst. eiro (par 9,7%), Krāslavas novadam – par 763
tūkst. eiro (par 7,6%), Viļakas novadam - par 184 tūkst. eiro (par 5,6%),
Daugavpils novadam – par 934 tūkst. eiro (par 6,7%),Riebiņu novadam
– par 218 tūkst. eiro (par 7%) un Rēzeknes novadam – par 1,3 milj. eiro
(par 7,8%).
Lielākais izlīdzināto ieņēmumu pieaugums prognozēts Jēkabpils
pilsētai – par 1,4 milj. eiro (par 10,9%), Ventspils novadam – par 1 milj.
eiro(par 13,7%), Liepājas pilsētai – par 4,9milj. eiro (par 12,3%).
Bagātā Ventspils pēc jaunā likuma iegūs par 255 tūkstošiem vairāk,
bet Balvu novads pēc prognozēm zaudēs 287 tūkstošus eiro. Kā
redzams no skaitļiem, summas ir līdzīgas – tātad Balvu novads turpmāk
sponsorēs bagāto Ventspili.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums darbojas kopš neatkarības
laikiem ar mērķi izlīdzināt pašvaldību budžeta līdzekļus, lai pašvaldības
varētu sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Likums bija
viens no instrumentiem, lai šī sistēma darbotos līdzsvaroti.
Jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa ieviešanas gadā
šķietamu līdzsvaru nodrošinās pašvaldību savstarpējo līdzekļu
papildu pārdale, taču jau 2017. gadā, ja valdība būtiski nepalielinās
kopējos pašvaldību resursus un vairs nedarbosies pārejas perioda
nosacījumi, vairākām pašvaldībām būs problēmas sastādīt politiski un
sociāli pieņemamus pašvaldību budžetus. Tātad pašvaldību iestādēs,
piemēram, Balvos var nākties par minētajiem 3,5% samazināt budžetu –
tātad būs mazāk līdzekļu iestāžu uzturēšanai, algām, attīstībai.
Skumji secināt, ka par šo likumu nobalsoja arī no Latgales ievēlētie
deputāti, kuri pirmsvēlēšanu laikā saviem vēlētājiem solīja pavisam citu
nostāju.

13. augusta
Domes sēde
Balvu novada Domes sēde
notika 13.augustā. To vadīja
Andris
Kazinovskis,
domes
priekšsēdētājs. Tajā piedalījās
deputāti Juris Boldāns, Ēriks
Ločmelis, Ināra Ņikuļina, Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Sarmīte
Cunska, Dmitrijs Usins, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Vilnis
Dzenis, Pēteris Kalniņš un Arvīds
Raciborskis.
Par izmaiņām Balvu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas
sastāvā
Sēdē ievēlēja Allu Duļko
par Balvu novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas locekli.
Par Tilžas vidusskolas direktoru
Deputāti lēma iecelt Guntu
Rižo Balvu novada pašvaldības
Tilžas vidusskolas direktora amatā
ar 2015. gada 18. augustu.
Atļaut atvērt 10. klasi
Izskatot Bērzpils vidusskolas
2015. gada 28. jūlija iesniegumu ar
lūgumu atļaut 2015./2016.mācību
gadā 10. klasi atvērt ar pieciem
skolēniem un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” Balvu
novada pašvaldības noteikumiem
„Par minimālo un maksimālo
izglītojamo skaitu Balvu novada
pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes
klasēs,
pirmsskolas
izglītības iestādes grupās, sociālās
un pedagoģiskās korekcijas klasēs
un interešu izglītības grupās” ,
kas nosaka, ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti
izņēmumi, saskaņojot to ar Balvu
novada pašvaldības Domi, sēdē
lēma noteikt izglītojamo skaitu
Bērzpils vidusskolas 10.klasē
2015./2016.mācību gadā - ne
mazāk kā 5 izglītojamie.
Par pārstāvja deleģēšanu darbam biedrībā „Latvijas piļu un
muižu asociācija”
Tika nolemts deleģēt Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja
vietnieci
kultūras
jautājumos Ivetu Tiltiņu darbam
biedrībā „Latvijas piļu un muižu
asociācija”.
Par novada kultūras un no-

vada sporta un atpūtas darbības
programmām
Sēdē lēma par Balvu novada kultūras nozares darbības
programmas 2016.-2017. gadam
apstiprināšanu un par Balvu novada sporta un atpūtas darbības
programmas
2016.-2017. gadam izstrādi un darba grupas
apstiprināšanu.
Izveidoja darba grupu Balvu novada sporta un atpūtas
darbības programmas 2016.- 2017.
gadam izstrādei :
Ēriks Ločmelis - Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks;
Valda Vancāne - Balvu novada finanšu un attīstības nodaļas
plānotāja;
Olga Siņica - Balvu novada
finanšu un attīstības nodaļas
vadītāja;
Iveta Tiltiņa - Balvu novada
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājās vietniece
kultūras jautājumos;
Ludmila Beļikova - Balvu Sporta skolas direktore;
Edgars Kaļva - Balvu Sporta
centra direktors.
Par darba grupas vadītāju
apstiprināja Ivetu Tiltiņu.
Par Balvu novada Domes
Atzinības raksta piešķiršanu
Tika pieņemts lēmums par
apbalvošanu ar augstāko Novada
apbalvojumu.
Nekustamā īpašuma jautājumi
Deputāti lēma jautājumus par
zemes nomu, pieņēma grozījumus
Balvu novada Domes lēmumos
par zemes īpašuma nodošanu
atsavināšanai un par zemes nomu.
Tika arī izskatīti jautājumi par ceļa
servitūta līguma noslēgšanu, par
nekustamā īpašuma
novadā
nodošanu atsavināšanai, par
nedzīvojamās telpas nodošanu
īrē, par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu un citi.
Par medību tiesībām
Deputāti
piekrita
nodot
medību
tiesības
biedrībai
„Mednieku un makšķernieku
klubs „Bebrītis”” Balvu novada
pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un
rezerves fonda zemes vienībās
Balvu pagastā 113,5 ha kopplatībā,
nodot medību tiesības Bal-

vu pagasta medību iecirknim
„Saulgrieži”
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošajās
un
piekritīgajās zemes vienībās un
rezerves fonda zemes vienībās
Balvu pagastā 7,7 ha kopplatībā,
nodot medību tiesības Balvu
pagasta
medību iecirknim
„Siliņi” Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajā zemes vienībā Balvu pagastā 8,5 ha platībā un
nodot medību tiesības Mednieku un makšķernieku biedrībai
„Bērzkalne”
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgajās zemes
vienībās un rezerves fonda zemes
vienībās Bērzkalnes pagastā 40,9
ha kopplatībā.
Izmaiņas iepirkumu organizēšanā
Sēdē apstiprināja Balvu novada pašvaldības noteikumus
„Iepirkumu organizēšanas kārtība
Balvu novada pašvaldībā” un
lēma par izmaiņām Balvu novada
pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu
komisijas sastāvā.
Rediģēts Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX”
nolikums
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” nolikumu un atzina par
spēku zaudējušu Balvu novada
Domes 2010.gada 16.decembra lēmumu „Par Balvu novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
nolikuma apstiprināšanu” .
Par atbalstu ceļu ūdensatvades sistēmas sakārtošanai,
asfaltbetona seguma izbūvei
Balvu novadā
Sēdē lēma atbalstīt Naudaskalna ciemata ceļu ūdensatvades
sistēmas sakārtošanu un asfaltbetona seguma izbūvi Balvu pagastā
1184 m garumā.
Pārstāvēs Balvu novada domi
Latvijas Pašvaldību savienībā
Deputāti nolēma deleģēt
Balvu
novada
pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietnieku
Ēriku Ločmeli
kā pašvaldības
pārstāvi
Latvijas
Pašvaldību
savienības Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejā (aizvietotājs
– Finanšu un attīstības nodaļas
vadītāja Olga Siņica).
Sīkāk ar Balvu novada domes
lēmumiem var iepazīties:
www.balvi.lv

Vai neesat aizmirsuši? Atgādinām, ka
nekustamā īpašuma nodokļa trešais
maksājums bija - līdz 15. augustam
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā
īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi
ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15.
augustā un 15. novembrī, vienas ceturtdaļas
apmērā no nodokļa gada summas vai arī
reizi gadā – avansa veidā.
Lai iegūtu aktuālo informāciju par
nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa
maksātāji var izmantot portālu www.
epakalpojumi.lv.
Portāls sniedz iespēju:
• Iegūt informāciju par savu nekustamo
īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
• Sekot līdzi nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem;
• Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli par sev piederošajiem vai par citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem jau sagatavotā maksājumā,
izmantojot ērtāko Ibanku;
• Pieteikties elektroniskai maksāšanas
paziņojumu saņemšanai;

•

Pieteikties e-pasta vai SMS atgādinājumam par nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo
saskaņā ar likumu par laikā neveiktu
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās
summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar
nodokļa apmaksas termiņu, aicinām
pieteikties atgādinājumu saņemšanai par
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas
termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā
uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma
vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta
septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa,
bet SMS veidā – maksāšanas termiņa
samaksas dienā.
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājam – juridiskai personai
– mēneša laikā no nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās
brīža turpmākai saziņai ar NĪN administratoru
ir jāpaziņo sava elektroniskā pasta adrese.
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„Pīlādzītī” dabas klase

Balvu
pirmsskolas
izglītības
iestāde „Pīlādzītis” piedalās MEŽA
DIENĀS 2015.,kuru mērķis ir padarīt
apkārtējo vidi krāšņāku ar koku
stādījumiem, labiekārtojot to, kā arī
pievēršot lielāku uzmanību koksnes
plašākai izmantošanai ēku, interjera
vai savas sētas labiekārtošanā. Tā kā
bija izsludināts Meža attīstības fonda
rīkotais projektu konkurss, kura moto
bija „KOPĀ NĀKOTNES MEŽAM”,
pirmskolas izglītības iestādes vadība

izstrādāja savu projektu, kura ideja
bija izveidot DABAS KLASI iestādes
teritorijā.
Šis projekts tika apstiprināts un tā
īstenošana sākās 1.jūlijā un turpināsies
līdz 15.septembrim.
Jau 13. jūlijā teritorijā tika uzstādīts
koka galds ar 4 soliem, koka puķu
statīvs, ziņojumu stends, atkritumu
urna, ko pagatavoja Aldis Voits. Dabas
klasē jau notiek plānotās aktivitātes.
Interesanta bija tikšanās ar Valsts mežu

Dzer zāļu tējas

Balvu
pirmsskolas
izglītības
iestādē „Pīlādzītis” esošā Brīvdabas
klase katru dienu uzņem jaunus
bērnus, jo tur tiek rīkotas dažādas
projektā
paredzētās
aktivitātes.
5.grupas bērni, skolotāja Ingrīda
Skuča, skolotājas palīdze Raisa Circene pulcējās šai jaukajā klasītē, lai
sniegtu zināšanas par augiem, to
ārstniecisko nozīmi cilvēka veselībai.
Ekskursijas laikā uz pļavu viņi bija
savākuši dažādus ārstniecības augus;
pelašķus, ceļmallapas, ugunspuķi,
rasas podiņus, pienenes, liepu ziedus, asinszāli, no mājām atnesuši
kumelītes, ķimenes, piparmētras,
kliņģerītes un citas zāļu tējas, lai ar
tām veiktu dažādus eksperimentus (
taustītu, smaržotu, garšotu, zīmētu).
Dabas zinībās viņus ievadīja Zāļu
sieva, kura bija ieradusies ar lielu
zāļu tēju bunti, ko bērni ar prieku

pētīja. Viņa iepazīstināja bērnus
vēl ar neredzētām un nepazītām
ārstniecības zālēm: mātere, šokolādes
mētra, maura retējs un citas. Jaunie
pētnieki šīs tējas degustēja un zīmēja
viņiem mīļāko ārstniecības augukliņģerīti.
Pavisam negaidīts pārsteigums
pārsteidza bērnus Brīvdabas klasē.
Zālē bērni atrada tik dīvainu, skaistu,
košu, pūkainu, krāšņu, mīļu tārpiņu,
kādu pat skolotājas nekad nebija
redzējušas. Šis bija izbrīnas vērts
vērojums, jo katrs to gribēja paturēt
savā plaukstā. Droši vien vēl daudz
brīnumu izdosies ieraudzīt mazajiem
„pīlādzēniem”, jo projekts darbosies
ilgtermiņā un daudz neatklātā dabā
vēl sagaida bērnus.
Balvu PII „Pīlādzītis” vad.v.i.j.
I. Ločmele

dienesta speciālisti Gunu Začesti , lai
gūtu zināšanas par GADA PUTNU
( dzeltenais tārtiņš), DZĪVNIEKU, (
mežacūka) AUGU( čemuru palēks)
UN KOKU( krūmu čuža),GADA SĒNI
(lielā pergamentsēne) , GADA KUKAINI (lielo mārsilu zilenītis), GADA
GLIEMI ( parastais ēdamgliemenis).
Bērni uzzināja
par koku
daudzveidību Latvijā un to nozīmi,
par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu
un stādījumu aizsardzību. Tikšanās
noslēgumā Valsts mežu dienesta
speciāliste
uzdāvināja
iestādes
bērniem Annas Āzes grāmatu
„Zīdītājdzīvnieki Latvijā”.
Projektā piedalās arī vecāki, jo
tika organizēta meistardarbnīca, kuras rezultātā apzaļumoja puķu statīvu
ar košumaugiem. Šajā nedēļā bērni
apgūs krūmu stādīšanas prasmes, jo ir
iepazinuši GADA AUGU- ČUŽU, kuru
arī iestādīs Dabas klases tuvumā, lai
vēlāk varētu to pētīt un vērot, kā tā
aug. Tā kā mežzine bija atvedusi arī
egles un priedes stādiņus, arī tie tiks
iestādīti iestādes teritorijā. Mazajiem
„ pīlādzēniem ” darāmā vēl daudz, lai
sakoptu un uzlabotu savas ” mājas”
apkārtni .
Balvu PII „Pīlādzītis”
vad.v.i.j. I.Ločmele

Dzīvot
zaļi un
domāt
zaļi

Lai gan vasara iet uz beigām un
bijušajiem audzēkņiem drīz jāpošas
uz skolu, Balvu pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis” notiek liela rosība.
Tiek veikti sagatavošanas darbi, lai
varētu uzsākt nometnes organizēšanu.
Apstiprināts projekts „Zaļie darbi”. Tas
guvis Latvijas vides aizsardzības fonda
atbalstu. Projekta ietvaros ar šī gada 17.
augustu tika organizēta 5 dienu vides
izglītības nometne 15 Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
vispārizglītojošās un 5 speciālās programmas bērniem vecumā no 6 līdz
7 gadiem.
Nometnes mērķis ir mācīt
bērniem draudzīgi dzīvot saskaņā
ar dabu, pētot un iepazīstot
Ziemeļlatgales augu un dzīvnieku
daudzveidību. Sniegt informāciju
par vides piesārņojuma problēmām,
liekot
aizdomāties
par
dabas
resursu taupīgu izmantošanu un to
atjaunošanu. Radīt bērnos interesi , izpratni par vidē un dabā notiekošajiem
procesiem, aktualitātēm, problēmām,
veicināt
iesaistīšanos
vides
aizsardzībā. Tiks organizētas daudzas
ekskursijas, meistardarbnīcas, notiks
iestādes apzaļumošanas darbi un citas aktivitātes.
Nometni organizēs Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”.
Sekojiet līdzi informācijai Balvu novada pašvaldības mājas lapā, Balvu
pilsētas portālā Balvi 24, Balvu novada
avīzē „Vaduguns”, Balvu PII „Pīlādzītis”
mājas lapā un Balvu novada
pašvaldības informatīvajā laikrakstā
„Balvu Novada Ziņas”.

Antra Eizāne, Ilona Ločmele
Projekta vadītāji

3.

Jaunatnes diena Balvos
12. augustā Balvu Lāču dārzā visas dienas garumā norisinājās Starptautiskajai jaunatnes dienai veltīts pasākums, kas bija arī projekta „Katram amatam savs pamats” noslēgums.
Apmeklētāji varēja piedalīties foto-orientēšanās sacensībās BALVI SNAP, slēpņošanā BALVI GEO, izaicināt sevi karaokes dziedāšanā,
skatīties un klausīties jauno talantu uzstāšanos, apskatīt fotoizstādi, ar
projekta radošo darbnīcu un jauniešu izpratni par to, kas ir AUGSTĀK,
bildēm.
Spītējot karstumam, arī lielā sautējuma bļoda, kuru sagādāja Balvu
muižas meitenes, tika apēsta.
Pasākuma noslēgumā apmeklētājus priecēja aktraktīvais vadītājs
Ģirtrs Baumanis, grupa Dumplings un Vitālijs Lazorenko.

Dalībnieku reģistrēšana Fotoorientēšanās sacensībām BALVI SNAP,
kuras organizēja Ingūna un Aigars Andersoni, kuri pārstāv Biedrību
PRO.ini.

Kā vienmēr, enerģiski un atraktīvi, uzstājās Ditas Niperes deju studijas
Di-Dancers Juniors meitenes

Kristiāna Zizlāne uz talantu skatuves dziedāja latvisko un folklorisko
dziesmu Rakstu raksti

Pasākuma laikā bija skatāma izstāde ar visām radošajām darbnīcām no
projekta „Katram amatam savs pamats”, kā arī Balvu novada jauniešu
izpratne par to, kas, viņuprāt, ir AUGSTĀK!

Skatītāji enerģiski atbalstīja un baudīja pasākumu par spīti svelmīgajam
karstumam.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 25770486, mājas lapa: www.balvi.lv

4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 18.augusts

Novada svētkos godinās skaistāko sētu īpašniekus
Turpinājums no 1. lpp
īpašumā ir sava” odziņa” un ar to
arī tas izceļas citu starpā.
Nominācijā “Lauku sēta”
šogad par pretendentiem uz
godalgotām vietām kļuva Aldis
Grīmiņš „Augstiene” Bērzkalnes
pagastā,
Antons
Učelnieks
”Pārupieši”, Bērzpils pagastā un
Terēzija Vancāne „Jēriņi” Vīksnas
pagastā.
Nominācijā
“Savrupmāja
pilsētā vai ciemā” konkurēja
Judīte Tuleiko Skolas iela 37 Kubulos, Gatis Sprudzāns 9.Ezermalas līnija 110 Balvos un Līvija Piļka
”Lazdaine” Balvu pagastā.
Starp uzņēmumiem vai sabiedriskiem objektiem vērtēja:
SIA „MĀRBE” Mārīte Berķe,
„Priedes 2” Lazdulejas pagastā,
Bērzpils vidusskolu Dārza iela 12
Bērzpilī, direktore Ilona Stepāne

un SIA „Paradīzes putni”, īpašnieks
Normunds Prūsis „Paradīzes”
Bērzkalnes pagastā.
Atzinību izpelnījās arī daudzdzīvokļu mājas – māju kooperatīvi Baznīcas iela 7 Balvos
(pārvaldnieks Jānis Suharževskis)
un”Mežābele” Naudaskalnā (Ieva
Zujāne „Mežābele”, Naudaskalns).
Neaizmirstamus
iespaidus
gūst ikviens, ja viesojas mājā
„Ķauķi” Kubulu pagastā pie Aldas,
Arta un Aigara Dergačiem.
Skaisti saposta un mākslinieciski
noformēta
Vīksnas
filiālbibliotēka Jaunā iela 23
Vīksnā, vadītāja Māra Melne.
Ar zaļās zonas sakoptību
izceļas
Pansionāts
„Balvi”,
Pansionāta apbraucamā iela 1,
Kubulu pagastā, direktore Jana
Komane.

Bērzkalnes “Paradīzes”

Vīksnas filiālbibliotēkā
Romantika
G. Sprudzāna pirtiņā

Senatnīgās “Ķauķu” mājas

Diskusija ar
J. Suharževski

Plaši apstādījumi “Augstienē”

Attēlā no labās: A. Ķerģis, A. Avotiņa, A. Dergača, J. Boldāns,
V. Zeltkalns, R. Gavenyte un I. Vītola
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Pansionāta atpūtas zona

L. Piļka
Baznīcas iela 7
Balvos

Kopā ar Vancānu ģimeni

Učelnieku ģimenes sētā
Bērzpilī

Vīksnas “Jēriņos”

Judīte Tuleiko

J. Tuleiko dārzā Kubulos
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Lieliski sasniegumi Dziesmu svētkos

Pastāstiet, lūdzu, par Jūsu vadīto
kolektīvu lieliskajiem panākumiem
XI Skolēnu dziesmu un deju svētkos!
11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījās divi
manis vadītie kolektīvi - vokālais ansamblis ,,VARBŪT” un 5.-9. klašu koris.
Vokālais ansamblis ,,VARBŪT”
piedalījās vokālās mūzikas konkursā
,,Balsis” 3 posmu skatēs.
Finālā Rīgā ar 47,83 punktiem
izdziedāja augstāko rezultātu vidējā
grupā Latvijā un iespēju piedalīties
Dziesmu svētkos Rīgā un dziedāt
laureātu koncertā ,,Lai balstiņas tālu
skan” koncertzālē Rīga.
5.-9. klašu koris, gatavojoties
svētkiem, piedalījās koru skašu 2
kārtās un tika izvirzīts koru finālam.
Koris 11. Skolu jaunatnes dziesmu
svētku finālā 2. vieta ar 93,33 punktiem un Zelta diploms. Jāteic , ka no
1. vietas šķīra vien 23 simtdaļas.
Vai panākumi ir likumsakarīgi?
Gatavošanās svētkiem notiek

piecu gadu garumā - vieni skolas
dziedātāji izaug un aiziet un tad nāk
vietā citi- maziņi, bikli un nevarīgi.
Kora sastāvā bija 22 skolēni - visi,
kuri grib un kaut cik var. Tas ir darbs
ilgtermiņā- neatlaidīgi un centīgi soli
pa solim un mēģinājumu procesā vieni no biežāk lietotajiem vārdiem ir –
lūdzu, vēl reizi.
Dziedāšana
ir
augšanas,
mācīšanās un pašdisciplīnas process. Jebkuru cilvēku var iemācīt
dziedāt. Tas nav tikai mans apgalvojums. Pasaulē to savā darbā ar
bērniem apliecinājis ungāru pedagogs un komponists Zoltans Kodajs,
Latvijā-Irēna Nelsone. Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas mūzikas
pedagoģijas
metodiķe.
Cilvēki
aizbildinās- manā ģimenē neviens
nedzied, manam bērnam “lācis”
uzkāpis uz auss. Tās ir muļķības! Visi
var iemācīties dziedāt, ir tikai to ļoti
jāgrib un ļoti centīgi jāstrādā daudzu gadu garumā. Šos dziedāšanas
pamatus un izkopt harmonisko
dzirdi (daudzbalsīgā dziedāšana) var
tikai agrā bērnībā. Vēlāk šie centri
“aizveras” un tad viss būs nokavēts.
Protams, dažiem bērniem var būt
fizioloģiskas problēmas ar balssaitēm
vai dzirdi.
Šiem svētkiem gatavojāmies
intensīvi, jo zinājām, ka gatavojas
liels skaits koru, bet uz svētkiem tiks
vien trešā daļa. Bija jāiegulda ļoti
liels darbs, lai būtu labs skanējums,
vokālās prasmes
un apgūtu ļoti
plašo repertuāru (26 dziesmas).
Koru repertuārs bija interesants,
mūsdienīgs, pietiekami dažāds un arī
sarežģīts, bet tas viss bija apgūstams.
Piedalījāmies divās skatēs un koru
karos- finālā Rīgā.
Kādi palikuši iespaidi par Dziesmu svētkiem?
Piedalīšanās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ir ne
tikai mācīšanās un latviešu tradīciju
kopšana, bet arī balva par neatlaidīgu
5 gadu darbu, kas ieguldīts, lai gūtu
iespēju piedalīties šajā latviešu tautai
unikālajā notikumā. Svētki sniedza
neaizmirstamu emociju buķeti - katram savu, vienreizēju.
Noteikti paliks atmiņā nereālās
sajūtas dziedot un diriģējot Dziesmu
svētku koru finālā. No 135 Latvijas koriem, kas startēja mūsu grupā 2. kārtā,

finālam tika izvirzīti 19 kori.
Neaizmirstams mirklis ir manu
meiteņu-vokālā ansambļa ,,VARBŪT”
dziedāšana
laureātu
koncertā
koncertzālē Rīga “Lai balstiņas tālu
skan”. Ar pašapziņu, lepnumu visiem
rādot savas Latgales vienreizējo melodiju krāšņumu un vitalitāti.
Jā, un protams Noslēguma koncerts Mežaparkā. Tās emocijas,
sajūtas , ko izjutu skolu koru diriģentu
uznācienā, himnu dziedot un pašā
koncerta noslēgumā, nevar izstāstīt .
Man bira asaras. Tajā brīdī domās, kā
palēninātā filmā garām pazibēja gan
garais darba process, gandarījuma
brīži, sarūgtinājuma krikumi un cerību
uzplaiksnījumi. Tika izdzīvots viss.
Šoreiz svētki ieies vēsturē ar to,
ka naktī pirms gājiena tika paziņots
- gājiens atcelts. Paldies izglītības
pārvaldes vadībai un citiem kolektīvu
vadītājiem, kuri teica savu “jā”
vārdu ikvienam, kurš parādīja savu
stingro mugurkaulu un nelaupīja
bērniem neaizmirstamus mirkļus,
ko piedzīvojām gājiena laikā. Plecu

pie pleca, visi kopā vienas idejas un
mērķu vienoti. Šis gājiens vēlreiz
apliecināja, cik latviešiem Dziesmu
svētki ir svarīgi, tā ir mūsu mentalitātes
visaugstākā izpausme, mūsu būtība,
sūtība. Saprast sevi un ļoti turēties par
sevi.
Kurus no saviem audzēkņiem
Jūs gribētu īpaši izcelt?
Gribu pateikt milzīgu paldies
visiem 22 saviem
dziedātājiem.
Ikviens no viņiem ir izdarījis ne tikai
visu iespējamo, bet arī neiespējamo.
Centīgi
nāca visu jūniju uz
mēģinājumiem un dziedāja, cerot, ka
viss sanāks un apzinoties, ka finālā būs
jāstājas pretī lielajiem un varenajiem
pilsētu, lielo skolu un izlašu koriem.
Milzīgs paldies vokālā ansambļa
,,VARBŪT” meitenēm, kurām bija
dubulta slodze - intensīvie ansambļa
mēģinājumi Rīgā un koru fināls
gandrīz vienlaicīgi.
Vai Jums ir palīgi un atbalstītāji
koru muzikālo kolektīvu darbībā?
Ikdienā strādāju viena, bet
paldies mūsu koncertmeistaram
Ģirtam Ripam, kurš mēģina saprast,
uztvert manu muzikālās domāšanas
stīgu un to palīdz iedzīvināt.
Vislielākais
paldies
manu
dziedošo bērnu vecākiem. Paldies
par līdzi jušanu, interesi un
uzmundrinājuma telefona zvaniem.
Tas viss mūs ļoti stiprināja. Paldies
par vainadziņu pīšanu un sūtījumu
uz Rīgu, paldies par vienreizējo
sagaidīšanu pēc Dziesmusvētkiem.
Tas ir neaizmirstami, kad pēc
Dziesmusvētkiem ļoti agra rīta stundā,
uz vienas no mašīnām bija pieslēgtas
tumbas, dzirdam - skan maršs, piebraucam, kāpjam laukā no autobusa
- stāv goda sardzē bērnu vecāki, Tilžas
pagasta pārvaldes vadītāja. Paldies par
silto sagaidīšanu- ziediem, kārumiem
un apskāvieniem.
Paldies Balvu novada vadībai un
Izglītības pārvaldei, kuri vienmēr mūs
ir atbalstījuši.
Jūs vadāt daudzus kolektīvus.
Kādas ieceres šajā mācību gadā?
Pašlaik ir tāds kā garīga miera periods- gandarījuma mirklis, kad jūties
gandarīts pēc labi padarīta darba, esi
novērtēts un saprasts. Gandarījuma
izjūtu nevar nopirkt, to var iegūt tikai

Saruna ar Lindu Vītolu

ar darbu, ar sirds darbu un mans sirds
darbs ir mācīt dziedāt. Tā ir pilnības
un atbildības sajūta- dziedātāji tev uzticas. Rezultātā šo uzticību tu pārvērt
mākslinieciskā sniegumā.
Katrs septembris ir iesāktā
turpinājums, rosīšanās un sapņošana
- nekas jau nebeidzas. Atkal būšu
kopā ar saviem Balvu Mūzikas skolas
kora klases burvīgajiem bērniem,
ar mūzikas skolas vokālā ansambļa
meitenēm, ar Tilžas vidusskolas
dziedošajiem ,,eņģeļiem”, septembrī
satikšos ar dziesmu domubiedriem
korī ,,Mirklis”. Būs jāatrod laiks
sapņiem un domas lidojumam, lai
rastos jaunas dziesmas un apdares.
Vai Jūs ģimenē un kā sadarbojaties muzikālajā jomā?
Visi esam ar muzikāli radošu
dzirksti - viens otru saprotam.
Ikdienā visa ģimene esam
nebeidzamā kustībā. Lielākā meita- Laine nupat atgriezusies no
Portugāles, kur Erasmus programmas
ietvaros studēja Aveiro augstskolā un
nu turpinās mācības Rīgas Tehniskās
universitātes 4. kursā.
Jaunākā – Lāsma mācīsies Rīgas
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas
3. kursā stīgu instrumentu nodaļā
vijoles specialitātē un vaļasprieks ir
dziedāšana. Tā ka muzikālo tradīciju
turpinātāja būs profesionālā līmenī.
Tad, kad visi satiekamies, iznāk arī
pamuzicēt - tie ir īpaši brīži. Kāds
spēlē flautu, kāds ģitāru, kāds vijoli,
akordeonu, klavieres un, protams, ka
dziedam. Jā, ir viens trūkums, nevienu
muzikālu šovu, raidījumu nespējam
noskatīties mierīgi - vai nu līdzi
dziedam vai komentējam. Brīvdienās
mūsu māja bieži vien ir skaņu pilna.
Kopā ar vīru Modri braucam spēlēt
arī pa kādai ballei vai banketam, bet
svētdienās mans ceļš ved uz Tilžas Romas katoļu baznīcu, kur spēlēju dievkalpojumos.
Bez ģimenes atbalsta un izpratnes
darbošanās būtu daudz grūtāka. Ir
labi, ja ir pleca sajūta, sapratne un atbalsts. Savējie saprot. Tas dod spārnus
un spēku.
Paldies par sarunu!
Ilona Vītola
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Tīrumu raža no kombainiem uz noliktavu
No Balviem uz Gulbenes pusi
katru dienu arvien vairāk ceļo smagas traktoru un automobiļu kravas
ar graudiem. To galamērķis – graudu
elevators pie Gulbenes. Arī Kubulu
pagasta saimnieks Jānis Auziņš savu
lauku kūlumu ved uz šo elevatoru.
- Vedu jau ceturto gadu, kopš tā
laika, kad sākās graudu pieņemšana,
- viņš pastāstīja, - mūsu puses lauksaimniekiem tas ir ļoti izdevīgi, jo
nav jāmēro tālais ceļš uz Valmieru vai
Rēzekni.
Lauksaimnieku kooperatīva LPKS
“VAKS” Gulbenes filiālē “Torņkalns”
jau pieņem jauno šā gada graudu
ražu. Arī Jānis Auziņš jau nodevis
rapša, ziemas kviešu, rudzu kūlumu.
Ja kādreiz graudu transporta rindas
vakara stundās sakrājās gandrīz līdz
šosejai, tad šogad garās rindas neredz.
Darbs ilgst arī vēlās nakts stundās, lai
varētu pieņemt visu dienas kūlumu.
“Torņkalnā” šogad divkāršojusies
graudu
uzglabāšanas
jauda,
uzbūvējot papildus vēl divus torņus,
kuri ļaus operatīvāk izvietot sagatavoto produkciju, kā arī uz vietas varēs
uzglabāt daudzveidīgāku graudu sortimentu.
Kopumā “Torņkalna” kompleksā
ir iespējams uzglabāt 15 tūkstošus tonnu graudu. Lai graudu pieņemšanas
plūsma būtu raitāka, ir paplašināti arī
laukumi, lai būtu kur izbērt graudus
un kravu pārkraušana būtu operatīva,
kā arī uzbūvēts vēl otrs graudu
pieņemšanas tornis. Tas nozīmē, ka
no zemniekiem varēs pieņemt uzreiz
trīs dažādas kultūras.
- Raža šogad ir laba, īpaši jau
ziemāju laukos, - stāsta Jānis Auziņš.
Tas zemnieku iepriecina. Viņš
apstrādā 200 hektārus aramzemes,
nodarbojas ar lopkopību.
- Pēdējo gadu notikumi liecina,
ka graudkopība ir stabilāka nozare,

saka Jānis. Pašlaik iznāk, ka ar to nākas
kompensēt no piena lopkopības
neiegūto peļņu.
Kooperatīvs katru gadu nodrošina
zemnieku saimniecības gan ar
minerālmēsliem un augu aizsardzības
līdzekļiem, gan ar sēklu. Tāpēc filiālē
top arī jauna noliktava ar graudu laboratoriju un svari, kas ļaus palielināt
kravu apstrādes ātrumu. Jaunajā
noliktavā tiks uzglabāta sēkla un
minerālmēsli, kā arī būs noliktavas
siltā daļa, kurā varēs uzglabāt šķidros
augu aizsardzības līdzekļus, lai tie
ziemā nesasaltu.
– Būtībā kooperatīvs zemnieku
nodrošina ar visu nepieciešamo,
- saka Jānis Auziņš. Pie tam būt
kooperatīva biedram ir izdevīgi, tas
dod zināmas priekšrocības. Arī es
esmu kooperatīva biedrs, un tā biedru skaits pieaug.
Izvēlēties izejvielas un sagatavot
augu seku labāku ražu ieguvei saimniekiem palīdz uzņēmuma agronomi. Tāpēc speciālisti pastāvīgi brauc
uz kooperatīva biedru tīrumiem, lai
izvērtētu tos. Tiek rīkotas arī lauku dienas, kurās piedalās arī kooperatīva
eksperti un no citiem uzņēmumiem
pieaicinātie speciālisti, kuri izsaka
savu vērtējumu un neskopojas ar padomiem.
Šogad kooperatīvs kļuvis par Austrijas firmas lauksaimniecības tehnikas
tiešo izplatītāju. Jau no kooperatīva
darbības pirmsākumiem daudzi biedri
izmantoja iespēju iegādāties gan
jaunu, gan lietotu tehniku, sadarbojoties ar sadarbības partneriem Vācijā,
bet tas, ka “VAKS” kļuvuši par tiešo
izplatītāju, nozīmē, ka jaunu augsnes apstrādes tehniku zemnieki var
iegādāties bez starpniekiem tieši no
ražotāja. Tie ir, piemēram, kultivatori,
ruļļi, ecēšas, arkli, sējmašīnas un cits
“VAKS” joprojām turpina piedāvāt arī

citu lauksaimniekiem nepieciešamo
tehniku, piemēram, traktorus un kombainus, minerālmēslu kliedētājus,
pārkraušanas piekabes un citu. Aktīvi
darbojas kopš 1999. gada. Kooperatīvs
ir Vidzemes un Latgales lauksaimnieku uzņēmums, kurš izveidojis
sistēmu, kas nodrošina savu biedru
izaudzētās produkcijas pirmapstrādi,
uzglabāšanu un realizāciju.
Sabiedrības mērķis ir sniegt
pakalpojumus
lauksaimniecības
produktu ražotājiem, konsultācijas,
kā arī apmierināt citas Sabiedrības
biedru
vajadzības.
Kooperatīvā
pašlaik apvienojušās vairāk kā 450
saimniecības.
Biedriem ir savas priekšrocības
kooperatīvā - garantija izaudzētās
produkcijas realizācijai, iespēja visu
nepieciešamo graudu izaudzēšanai
iegādāties
vienuviet,
speciālistu
pieejamība, iespēja saņemt finansiālo
atbalstu un iespēja piedalīties
kooperatīva rīkotajos pasākumos.
Šobrīd Gulbenes filiāle apvieno aptuveni simts biedru, kuri apsaimnieko vairāk nekā 20 tūkstošus
hektāru.
Biedri novērtē kopīgo sadarbību.
Jānis Auziņš atzīst, ka pērn ražas
nodošanas laikā kooperatīvs bija
veiksmīgi fiksējis labas ražas cenas.
Arī septembrī, kad graudu cena kritās,
tieši kooperatīva biedriem maksāja
stabilu pamata cenu. Kooperatīva
mērķis ir vienmēr pārdot ražu par
labāko iespējamo cenu. Arī paši zemnieki var fiksēt konkrētas dienas cenas
un daudzumu, slēdzot līgumu par
graudu piegādi.
Jānis Auziņš atzīst, ka šāds elevators varētu būt bijis ari Balvu pusē.
Tagad daudzi zemnieki graudus
joprojām ved tālu - uz Gulbeni un
Rēzekni. Tas sadārdzina ražošanas izmaksas.

Bērzpilī veikti plaši ūdenssaimniecības
projekta īstenošanas darbi
un labo sadarbību paldies teica Balvu
novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, projekta vadītāja
Irēna Začeva un Bērzpils pagasta
pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane.
Uzstādītas
jaunas
bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas
sūkņu stacija.
Izbūvēti
un
rekonstruēti
kanalizācijas tīkli 2736.54 metri.
Rekonstruēts ūdensvads 525.57
metri.
Projekta izmaksas – 282726.46
EUR.
Eiropas reģionālās attīstības fonda
finansējums 240317,49 EUR.

Pabeigti darbi Balvu novada
pašvaldība projekta „Balvu novada
Bērzpils ciema ūdenssaimniecības
sakārtošana” ”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/084, ietvaros. Sakarā ar
to 30. jūlijā uz īsu brīdi Bērzpilī vienkop pulcējās pasūtītāji, projektētāji
un darbu veicēji. kā arī Bērzpils pagasta pārvaldes vadība. Būvdarbus
veica SIA “BŪVE WOOD LINE”
no Cēsīm, būvuzraudzību - SIA
“Sistēmeksperts”
no
Gulbenes
novada, autoruzraudzību - SIA
“Projektēšanas Birojs Austrumi”. Ar
paveikto iepazīstināja SIA “BŪVE
WOOD LINE” valdes priekšsēdētājs
Antons Jastrežimskis un būvuzraugs
no SIA “Sistēmeksperts” Normunds
Šteinbergs. Par veikto darbu kvalitāti

7.

ZAAO Arī Balvu novadā savāc ievērojamu
apjomu skābbarības ruļļu plēves

SIA „ZAAO” (ZAAO) pavasara un vasaras mēnešos bez maksas no zemnieku saimniecībām un individuāliem saimniekiem savāca pagājušajā sezonā
skābbarības sagatavošanā izmantotās plēves. Šogad savāktais daudzums
ar skābbarības ruļļu plēvēm, skābbarības bedru pārklājamajām plēvēm,
polipropilēna minerālmēslu BIG-BAG maisiem, plastmasas kannām un mucām
ir daudzkārt lielāks kā citus gadus.
Kopā pavasara un vasaras mēnešos savākts 2025 m3 minētā iepakojuma,
kas ir par 36% vairāk nekā pērn un par 92% vairāk kā uzsākot pakalpojuma
sniegšanu 2012.gadā. Arī klientu skaita pieaugums minētajam pakalpojumam ir
ievērojams - no 20 klientiem 2012.gadā līdz 302 klientiem 2015.gadā.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: „Gan apkalpoto klientu daudzums, gan savāktais materiāla apjoms liek domāt, ka kopīgi
ar lauku saimniekiem ir izdevies mazināt videi nodarīto kaitējumu, kas rodas
dedzinot vai aprokot minētos materiālus. ZAAO atgādina - plēves kā jebkurus
citus atkritumus dedzināt nedrīkst! Sadedzinot plēves rodas bīstami ķīmiski savienojumi, kas izplatās gaisā, ūdenī un zemē, nodarot nopietnu kaitējumu cilvēka
veselībai, kā arī visai dzīvai radībai. Saviem klientiem esam devuši iespēju arī
ieekonomēt finanšu līdzekļus, jo plēves un kannas nav izmestas konteineros pie
nešķirotiem sadzīves atkritumiem par kuru tukšošanu ir jāmaksā, bet gan bez
maksas nodotas kā sašķirots, otrreizējai pārstrādei derīgs materiāls.”
Skābbarības ruļļu plēves un citus ar skābbarības sagatavošanu saistītus
iepakojuma materiālus nodeva lauksaimnieki no ZAAO darbības teritorijas Alojas, Amatas, Apes, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu,
Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Vecpiebalgas un
Viļakas novadiem.
ZAAO savāktās plēves nogādājusi poligonā „Daibe”, kur tās tiek sagatavotas nodošanai pārstrādei atbilstoši kvalitātes prasībām. No nodotā materiāla
tiek izgatavotas granulas, kuras kalpo par izejmateriālu dažādu plastmasas
izstrādājumu ražošanai.
ZAAO aicina jau tagad pieteikties nākamās sezonas lauksaimniecībā
izmantotā iepakojuma savākšanas bezmaksas pakalpojumam (tālr.26132288,
e-pasts zaao@zaao.lv). Uzkrājot izlietoto materiālu, plēves jāatdala no šņorēm
un sietiem, kannas un kanniņas ir jāizskalo, tām jānoņem korķi. Nesašķirota
materiāla savākšanai tiks piemērota maksa.

Aicinām dāvāt cimdus ar latviskiem rakstiem!
Arī dāvinātāji – Ziedot .lv. no savas puses vēlējās lūgt jums kopā veikt
labus darbus.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – organizējot Eiropas mēroga speciālistu plenēru, kas šogad notiks Rīgā, vēlas plenēra
dalībniekiem pasniegt dāvaniņas, kuras atstātu viņiem ne tikai vissiltākās
sajūtas par mūsu valsti un cilvēkiem, bet arī kuras ārvalstu viesiem uzskatāmi
parādītu to, ka ikkatrs darbs, ko veicam, ka ikkatrs solis, ko speram, ir
ar dziļāku nozīmi un jēgu tad, ja ar to kādam var tikt sniegta palīdzība
vispiemērotākajā brīdi.
Šāda mērķa vadīta komisija uzrunāja organizāciju Ziedot.lv, lai kopā
ar aktīvāko sabiedrības daļu – šāda veida organizācijām – sarūpētu siltus
cimdu pārus, par kuriem sagādātie līdzekļi tiktu ziedoti labdarībai, tādējādi
sniedzot palīdzīgu roku tiem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams.
Cerams, ka adītājas atsauksies uz Ziedot.lv aicinājumu un ka kopā izdosies noadīt 140 cimdu pārus ar latviešu nacionālo rakstu zīmēm. Ziedot.
lv varētu segt dzijas izmaksas, bet Ziedojumi, par kuriem komisija iegādātos
šīs dāvanas tiktu novirzīti smagi slimu bērnu rehabilitācijai.
Balvos šai akcijai paredzētos cimdus lūdzam nogādāt Balvu muižā Birutai Kindzulei.

Nāc studēt Balvos!

Ja Tu vēlies:
• iegūt darba tirgū pieprasītas un
labi atalgotas profesijas;
• apgūt zināšanas kvalificētu un
radošu skolotāju vadībā;
• attīstīt praktiskās iemaņas;
• iegūt jaunus draugus un aktīvi
pavadīt brīvo laiku.
Gaidām Tevi PIKC „Rīgas Valsts
tehnikums” Balvu teritoriālajā
struktūrvienībā!
2015. / 2016. mācību gadā
uzņemam:
Komerczinību programmā
(specialitāte – komercpakalpojumu
darbinieks)

Audzēkņi saņem stipendijas (līdz
100 EUR ), mācības ilgst 4 gadus,
iegūst pilnu vidējo izglītību un 3.
profesionālo kvalifikācijas līmeni.
Dokumenti:
1. Iesniegums (veidlapa uz vietas);
2. Pases kopija;
3. Apliecības par pamatizglītību un
sekmju izraksta kopijas, uzrādot
oriģinālus;
4. Medicīniskā izziņa no ģimenes
ārsta, ka var mācīties RVT;
5. Foto 3 x 4 cm 4 gab.
Dokumentu iesniegšana
katru darba dienu no plkst. 9.00
Iīdz 13.00 Vidzemes ielā 28,
Balvos. Sīkāka informācija pa
tālr.: 26152940, 26178911
vai rakstot uz e-pastu:
balvitehnikums@inbox.lv
Balvu teritoriālā struktūrvienība
Vidzemes iela 28, Balvi, LV 4501
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Sacensības zirgu sportā
Divas dienas zirgu sētā Kapulejas risinājās biedrības „Sudraba pakavi” un z.s. “Vāliņi’’ rīkotās
sacensības pajūgu braukšanā un
šķēršļu pārvarēšanā. Neskatoties uz stipro karstumu uz sacensībām bija ieradušies dalībnieki
no dažādiem Latvijas novadiem:
Rēzeknes, Gulbenes, Jēkabpils,
Liepājas, Limbažiem, Līgatnes un
Balviem. Pirmajā dienā sacenšas
jātnieki z.s. “Vāliņi” rīkotajās sacensībās konkūrā, kopā četros
maršrutos. Sandra Uzula no Krišjāņu pagasta izcīnīja godalgoto
trešo vietu maršruta līdz 80 cm
augstiem šķēršļiem un pirmo vietu
maršrutā ar 100 cm augstiem šķēršļiem. Maršrutā ar 80 cm augstiem
šķēršļiem dalībnieki startēja krāsainos tērpos un pašiem izvēlētas
mūzikas pavadījumā. Biedrības
‘’Sudraba pakavi’’ veicināšanas
balvu par interesantāko tērpu saņēma Sindija Feodorova no Jēkabpils.
LJF kausa sacensības pajūgu
braukšana liela karstuma dēļ no
pulksten 14.00 tika pārnestas uz
plkst.19,00. Zirgiem bija jāveic 11
km gara distance ar pieciem šķēršļiem un jaunzirgu un atvērtajā
klasē – 7 km ar četriem maratona
šķēršļiem. Nākošajā dienā brau-

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

cēji sacentās konusu braukšanā.
Bija jāveic maršruts ar 17 konusu
šķēršļiem. Pirmo reizi - uz tīrību,
un otro reizi - uz ātrumu.
LJF kausa Latgales posma pirmo vietu divjūgu klasē vinnēja
Dzintra Blūma ar zirgiem Ricca un
Rogacca no Liepājas, atvērtajā klasē pirmā vietā - Larisai Klitončikai
ar zirgu Sezams no Tilžas un jaunzirgu klasē pirmā - Agrita Prole ar
Siluetu no Golvariem.
Konusu šķēršļu braukšanā
kopā piedalījās astoņi dalībnieki.
Atvērtajā klasē pirmo vietu izcīnīja
Larisa Klitončika ar zirgu Sezams
un otrajā vieta Andrejs Klitončiks
ar Sidrabu. Agrita Prole ar Siluetu
ierindojās otrajā vietā jaunzirgu
klasē.
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Andrejs un Tatjana Kočerovi
parūpējas arī par citām izklaidēm.
Tika dota iespēja skatītajiem pavizināties ar kvadracikliem un
bērniem – piepūšamās atrakcijas.
Turpat bija apskatāma retro moto
kluba “Rūsa vējā” retro motociklu
kolekcija un Kaspars Romanovs
vizināja skatītājus ar retro motocikliem.
Sacensību organizatori saka
lielu paldies atbalstītājiem: Balvu novada domei, Balvu Sporta
centram, SDP Saskaņa, SIA Tilžas
rapsis, z.s.Doburūči, z.s. Āzīši,
LKS Rota, SIA Alta S un personīgi
Viktorijai Abdulajevai, Aivaram
Zāģerim un Ilzei Solovjovai, Tilžas pagasta pārvaldei, Mārtiņam
Melnim un visiem pārējiem, kas
palīdzēja un atbalstīja sacensības.
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