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Futbola diena Balvos

5.septembrī Balvu pilsētas
stadionā notika Latvijas Futbola
diena, kurā piedalījās kopumā 210
dalībnieki.
Futbola diena sākās ar Latvijas
futbola čempionāta 2.līgas spēli
starp Balvu Sporta centru un FK
Priekuļi, kas Vidzemes reģionā
cīnās par godpilnajām medaļām
šajā čempionātā, tāpēc jo vairāk
gan Balvu Sporta centra vadītājs
Edgars Kaļva, gan paši sportisti bija
gandarīti par lielo atbalstītāju pūli
– gandrīz 200 skatītājiem.
Pēc
čempionāta
spēles,
kura noslēdzās ar neizšķirtu 1:1,
turpinājās Ģimeņu futbola diena,

kurā pirmo reizi Balvu Sporta
centra komanda kopā ar Balvu
Sporta centra bērnu un jauniešu
futbola komandām un vecākiem
mērojās spēkiem jautrās futbola
stafetēs, žonglēšanas meistarībā,
kā arī pārbaudīja spēkus pat
piepūšamajās atrakcijās. Katrs
interesents
vārēja
pārbaudīt
precizitāti
bumbas
sišanā
vārtos pret Balvu Sporta centra
vārtsargiem. Diena noslēdzās
ar sirsnīgu apbalvošanu, kurā
komandas
ieguva
gardus
kliņģerus, kopīgu desiņu cepšanu
un pusdienām.

Viena no Ģimeņu futbola dienas aktivitātēm bija futbola spēles mammas
pret meitām un tēvi pret dēliem. Mammas meitas uzvarēja ar 3:0, bet dēli
uzveica tēvus ar rezultātu 2:5

Aicina darbā skolotāju
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā mūzikas
skolotāju uz 0,4 likmēm (darbs 2 x
nedēļā).
Kontakttālruņi:
64522579,
26626480, e-pasts: berzkalnepii@balvi.lv

SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” administrācija informē

Balvu Sporta centra pussarga Edgara Plutova komanda, kura spēlēs ieguva
3.vietu

Apbalvo Egīla Lielbārža komandu, kura ieguva 1.vietu

Balvu Bērnu un jauniešu centra durvis vaļā!
Mācību gada sākums ir
satraukumu pilns, jo jāizdara
daudzas
izvēles
ģimenēm,
kurās ir skolas vecuma bērni un
jaunieši. Jāizvēlas starp savām
interesēm un jāapvieno tās ar
mācībām skolā. Bērnu un jauniešu
intelektuālā attīstība tiek veicināta
tieši interešu izglītības jomās –
mākslā un mūzikā, kustībā un
ārpusstundu aktivitātēs.
Septembra sākumā Balvu
Bērnu un jauniešu centrā (turpmāk
BBJC)
noritēja
tradicionālā
atvērto durvju diena. Skolēni un
vecāki tika aicināti satikt interešu
izglītības pedagogus, kuri darbojas zem BBJC jumta un aktīvi rosās
visu mācību gadu.
Atvērts ikvienam interesentam visu mācību gadu ir BBJC
„Brīvā laika centrs”, kurā arī šajā
mācību gadā notiks aktivitātes
nepiespiestā gaisotnē - kopīgi
filmu vakari un aktivitātes ar
preventīvu raksturu, pieejams
galda teniss.
Balvu novada jaunatnes lietu

speciāliste Ināra Frolova aicina
jauniešus būt aktīviem visu gadu.
Pārrunāti tika jaunā gada plānotie
lielie pasākumi, kuros ikviens
var piedalīties kā brīvprātīgais.
Ināra atgādināja visiem par projektu rakstīšanas iespējām - kopā
ar jauniešu centra speciālistiem
strādājot pie dažādiem projektiem, krāt pieredzi un uzzināt,
kas ir nepieciešams, lai projekts
veiksmīgi noritētu. Atnākušie
tika informēti par radošās istabas
aktivitātēm, par tematiskajiem vakariem, par neformālās izglītības
iespējām, kas sniedz iespēju pilnveidot savas prasmes dažādās
jomās. Tiks turpināta aizsāktā
prakse, kad uz radošo telpu tiks
aicināti aktīvi un harizmātiski
cilvēki, lai iedvesmotu jauniešus
turpmākajām gaitām.
BBJC piedāvā skolas vecuma
bērniem un jauniešiem apmeklēt
interešu
izglītības
pulciņus.
Inese Hmara turpina darboties ar skolas vecuma bērniem
pulciņā „Čaklie pirkstiņi”, veidojot

dažādus rokdarbus no dažādiem
materiāliem. Kopīgi tiek attīstīta
fantāzija, rosināta iztēle un sīkā
motorika,
galvas
smadzeņu
pusložu
treniņš.
Turpināsies
darbs pasniedzējas Intas Ozolas vadībā skaistumkopšanas
pulciņā, kurā jaunietes un
jaunieši var apgūt pamatprasmes
ķermeņa un sejas kopšanā, apgūt
matu kopšanas un veidošanas
principus. Savās nodarbībās
pasniedzēja jaunietēm māca
grima uzklāšanas principus. Skolas vecuma jaunieši un bērni ir
aicināti darboties improvizācijas
teātra pulciņā, kopīgi gatavojoties pasākumiem un attīstot sevis
prezentēšanas prasmes, atklājot
sevī aktiera dzirksti. Būt kustībā
un meklēt sevi deju ritmos aicina
deju studija „Di - Dancers” un
vadītāja Dita Nipere. Deju grupas tiek organizētas vairākās vecuma grupās un prasmju līmeņos,
no pirmsskolas līdz vidusskolas
posmam. Novitāte šajā mācību
gadā ir vokālās pedagoģes Ilutas

Tihomirovas pedagoģiskais darbs
ar dziedāt gribošiem skolas vecuma bērniem. Pavasarī iegādātais
vokālās studijas aprīkojums, pateicoties LAD finansētajam projektam, būs laba materiālā bāze
studijas darbam. Dziedāt aicināti
visi skolas vecuma bērni.
BBJC
pagalmā
sanākušie
ciemiņi varēja kopā sildīties pie
tējas, kas gatavojās tradicionālajā
BBJC tējas katlā. Pateicoties
atbalstītājiem
z/s
„Sprīdīši”,
ciemiņi našķējās ar rudens ražas
labumiem.
Kopā ar metodiķiem brīvā
laika centrā ikviens varēja baudīt
radošu atmosfēru un pagatavot
sev grāmatzīmes.
Ikviena ģimene, kurā ir bērni
pirmsskolas vecumā un skolas
vecumā, ir aicināti iepazīties ar
BBJC sniegtajām iespējām šajā
mācību gadā.
Gunita Prokofjeva
BBJC metodiķe

2015.gada
16.septembrī
plkst.13.00 Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centra telpās notiks
Balvu, Gulbenes, Rugāju, Viļakas
un Baltinavas novadu ģimenes
ārstu, un ārstu speciālistu konference. Konferencē piedalīsies
Rīgas Stradiņa universitātes profesors, kardiologs Oskars Kalējs
un Rīgas Stradiņa universitātes
iekšķīgo slimību katedras profesors, gastroenterelogs Anatolijs
Danilāns.
2015.gada 2.oktobrī no plkst.
13.30 Balvu slimnīcas ambulatorajā pacientus pieņems traumatologs Arnolds Skirmanis.
Speciālists pacientus pieņems gan
par maksu, gan ar ģimenes ārsta
vai speciālista nosūtījumu.

„Eiropas kultūras mantojuma dienas 2015” Balvos
2015.gads būs jubilejas gads
Mantojuma dienām Latvijā. Šī
tradīcija aizsākās 1995.gadā ar
koka mantojumam veltītiem
pasākumiem.
Latvijā
tās
tradicionāli notiek otrajā septembra nedēļas nogalē.
Eiropas kultūras mantojuma
dienu ietvaros Balvu Novada
muzejs sadarbībā ar Balvu Romas katoļu un Balvu Evaņģēliski
luterisko draudzi piedāvā tuvāk
iepazīties ar vietējiem dievnamiem - valsts nozīmes kultūras
pieminekļiem.
Ekskursiju grupām var pieteikt
pa tālr. 25613565.

Peldbaseins atsāk darbu
Pēc vasaras pārtraukuma sestdien,12.septembrī, darbu atsāks
Balvu Sporta skolas peldbaseins,
Dārza ielā 2, Balvos.
Sezonas atklāšanas dienā 10%
atlaide.

Priekšsēdētāja grāmatu lasīs
arī ASV
Balvu novada Domes priekšsēdētāja A.Kazinovska un profesora S.Keiša monogrāfija „Reģionālā
attīstība Latvijā: administratīvi
teritoriālās reformas norises gaita,
problēmas, risinājumi = Regional
development in Latvia course,
problems and solutions of administrative territorial reform ” ir
iekļauta ASV Kongresu bibliotēkas
katalogā.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Pēdējā laikā gan Eiropā, gan Latvijā, tai skaitā arī Balvos iedzīvotāju
prātus nodarbina jautājums par bēgļiem. Šobrīd šī problema ir ļoti
saasinājusies, un šāds uztraukums radies ne bez pamata, jo bēgļu
plūsma ik dienas ir milzīga. Tie ieceļo gan no Āfrikas kontinenta valstīm,
gan arī Āzijas.
Eiropas Savienības (ES) līderi ir vienojušies par konkrētu bēgļu
skaita uzņemšanu, tam piekrituši arī Latvijas politiķi. Mūsu valstī
paredzēts uzņemt 250 bēgļus 2 gadu laikā. Ar Ministru prezidentes šī
gada 22.jūlija rīkojumu ir izveidota arī darba grupa, kuras uzdevums ir
Latvijas apstākļiem piemērotas sistēmas izveide patvēruma meklētāju
uzņemšanai, kā arī bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušas personas integrācijai. Šajā darba grupā strādā vairāku jomu speciālisti, pēc
vairākkārtējiem uzstājīgiem lūgumiem, darba grupā tika iekļauts arī
pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības.
Esmu bijis Eiropas dienvidu valstīs –Francijā, Spānijā, Grieķijā. Un
jau pirms kādiem gadiem 15 mani pārsteidza Francijā novērotais - ļoti
lielais citu tautību īpatsvars. Šie cilvēki bija gan pastāvīgie Francijas
iedzīvotāji, gan arī nesen ieceļojošie imigranti. Esot Parīzes stacijā vai
atsevišķos kvartālos, likās, ka atrodies kādā Āfrikas valstī, nevis Eiropā.
Neviļus radās pārdomas, vai tiešām kādreiz arī Latvijā būs tik ļoti citu
tautu pārpildītas pilsētas vai reģioni?! Nu ir pienācis tas brīdis, kad
piedzīvojam to, ka Latvijā ir paredzēts sākt uzņemt bēgļus.
Šobrīd Latvijā līdzīgi kā arī citās ES valstīs notiek diskusijas par to, vai
uzņemt, vai vispār neuzņemt bēgļus. Šajās diskusijās piedalās gan masu
mediji, gan arī liela daļa Latvijas iedzīvotāju. Pēc tam, kad diskusijas būs
notikušas un pirmie bēgļi tiks uzņemti, tad, runājot par nākamajiem
bēgļiem, un tādi noteikti būs, domāju nekādu diskusiju ar iedzīvotājiem
vairs nebūs. Viņi šeit brauks un dzīvos.
Protams, katram iedzīvotājam Latvijā ir savs viedoklis. Bet mans kā
pašvaldības vadītāja viedoklis ir tāds, ka, no vienas puses var saprast
tos, kuri bēg no briesmām, tomēr liekas, ka lielākā daļa ir tā saucamie
ekonomiskie bēgļi, kuri brauc meklēt vienkārši labāku dzīvi. Ir vairāki
„par” un „pret”, bet man bažas rada tas, ka, salīdzinot ar citām ES
valstīm Latvija tomēr ir nabadzīga valsts, īpaši Latgales reģions, un nav
pieņemams, ka tā jau niecīgos sociālās sfēras līdzekļus mēs vēl būtu
spiesti izlietot bēgļu uzturēšanai. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu,
patvēruma meklētājiem, kuriem tiek piešķirts bēgļa statuss, atbalsts no
valsts puses būs 12 mēnešus un pabalsta lielums būs 256,12 EUR mēnesī,
kas ir paredzēts dažādu uzturēšanās izmaksu segšanai. Nepilngadīgai
personai pabalsts būs 30% apmērā no šīs summas. Paredzami arī tā
saucamie alternatīvā bēgļa statusa ieguvušie, kuri pabalstu saņems 9
mēnešus. Ja nepieciešams, bēgļiem būs iespēja saņemt arī pabalstu
valsts valodas apguvei līdz 49,80 EUR. Protams, vislielākā slodze gulsies uz pašvaldībām, jo tieši pašvaldībām būs jāsniedz atbalsts bēgļiem,
un viņi būs pielīdzināti pašvaldības iedzīvotājiem – būs jāveicina viņu
integrēšanās, jānodrošina dzīvojamā platība un tml. Un tas viss no mūsu
pašu valsts budžeta.
Problēmas saskatu arī tajā, ka bēgļi būs citas tautības, citas ticības, kā
arī nepārzinās valodu. Tas nozīmē, ka viņiem nevarēs piedāvāt darbu,
darba devējiem būs apgrūtināta saziņa, lai, piemēram, kaut parakstītos
darba drošības žurnālā. Vai viņi būs mūsu ekonomikas attīstītāji un
labklājības veicinātāji? – ļoti šaubos.
Treškārt, ikvienai valstij un ikvienai tautai ir tāda būtiska iezīme kā
identitāte. Sakarā ar šo bēgļu problēmu Eiropa ir nobažījusies par savu
identitāti, tāpat kā katra valsts atsevišķi. Tai skaitā arī Latvija - esam
nobažījušies par savas valsts, savas tautas identitāti. Varētu teikt, ka arī
par Latgales identitāti, jo, ja mūsu skaits nepārtraukti sarūk, bet bēgļu
skaits šeit pieaugs, tad pamazām mēs zaudēsim savu identitāti. Kas zina,
vai pēc gadiem mēs būsim saglabājuši savu latvisko identitāti Latvijā
un latgalisko identitāti Latgalē. Latvijas un visas Eiropas identitāte tiks
mainīta. Manuprāt, par šo jautājumu politiķi maz runā.
Ceturtkārt, Eiropas un mūsu valsts politiķi ir uzņēmušies, manuprāt,
pārāk lielu atbildību, lemt par tik svarīgiem jautājumiem, neprasot savas tautas, savu vēlētāju viedokli, nerīkojot referendumu. Es kā Balvu
novada domes priekšsēdētājs esmu iedzīvotāju ievēlēts, un vienpersoniski vai pat kopā ar deputātiem izlemt jautājumu par to, vai šeit, Balvu
novadā, būs vai nebūs bēgļi, es nevaru atļauties. To var izlemt tikai visi
iedzīvotāji kopā, rīkojot referendumu vai vismaz iedzīvotāju aptauju.
Gadījumā, ja centrālā vara Latvijā liks pieņemt bēgļus mūsu novadā,
viennozīmīgi, es lūgšu visus iedzīvotājus izteikt savu viedokli. Un
gadījumā, ja iedzīvotāju viedoklis būs „pret” bēgļu uzņemšanu, tad gan
dome, gan es kā priekšsēdētājs varēšu attiecīgi rīkoties. Eiropas vai Latvijas valdība nevar uzspiest savus lēmumus, ja tos neatbalsta iedzīvotāji.
Šajā gadījumā izmantosim savas kā pašvaldības tiesības.
Un piektkārt, mani pārsteidz daudzu mūsu valsts politiķu divējādā
nostāja, divkosība. Nesen, pusgadu atpakaļ, notika asas diskusijas par
to, ka nekādā gadījumā Latvijā neielaidīsim sveštautiešus, kas nāk no
austrumu puses, lai arī tie bija pārsvarā turīgi cilvēki, kuri varēja ieguldīt
savus līdzekļus ražošanā un infrastruktūrā Latvijā. Bet tagad šie paši
politiķi klusējot pieņem sveštautiešus no citas puses - Āfrikas un Āzijas.
Manā skatījumā tas vēl vairāk rada pārliecību, ka daudzi politiskie
lēmumi mūsu valstī tomēr nav pārdomāti un korekti.
Izšķirošajos jautājumos, kad ir runa par valsts un visas tautas
pastāvēšanu un nākotni, gala vārds ir jāsaka pašiem iedzīvotājiem.

10.septembra
Domes sēde
10.septembrī notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Andris Kazinovskis, Ēriks Ločmelis, Aivars
Kindzuls, Ivans Baranovs, Svetlana
Pavlovska, Arvīds Raciborskis,
Valdis Zeltkalns, Dmitrijs Usins,
Juris Boldāns, Aigars Pušpurs,
Vilnis Dzenis, Egons Salmanis,
Ināra Ņikuļina.
Domes sēdē kopumā tika
izskatīti 45 jautājumi.
Par kultūru un sportu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības noteikumus
„Balvu novada Kultūras iestāžu
pasākumu plānošanas kārtība”
un „Balvu novada Sporta iestāžu
pasākumu plānošanas kārtība”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā
kultūras un sporta iestādes plāno
savu darbību un atbilstoši tai
veido pieprasījumu pašvaldības
budžetam, kā arī sniedz atskaites
par paveikto.
Tāpat deputāti apstiprināja arī
Balvu novada sporta un atpūtas
darbības programmu 2016.-2017.
gadam.
Par parādu piedziņu
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma parāda piedziņu no
vairāk personām, kam pieder
īpašumi Balvu novadā.
Par ceļa remontu
Jau iepriekšējā domes sēdē
tika nolemts, ka pašvaldība
ieguldīs līdzekļus Naudaskalna
ciemata ceļu remontdarbos,
tādēļ deputāti lēma no Balvu
novada pašvaldības 2015.gada
pamatbudžeta līdzekļiem piešķirt
līdzfinansējumu
26
284,96
EUR apmērā minēto ceļu remontam, kā arī lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2015.gadā Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 105 140,00 uz 16
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
„Balvu novada pašvaldības Balvu
pagasta Naudaskalna ciemata
ceļu remontam”.
Par līdzekļu novirzīšanu
Tā kā šobrīd notiek Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas internāta renovācijas
darbi,
tika
demontēti
un
metāllūžņos realizēti čuguna
radiatori. Iegūtos ieņēmumus
710,43 EUR apmērā tika nolemts
atļaut Balvu Profesionālajai un
vispārizglītojošajai
vidusskolai
novirzīt datorklases inventāra
iegādei.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti nolēma apstiprināt
nekustamā īpašuma Lazdulejas
pagastā izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju SIA “Liepas Z”, kurš
nekustamo īpašumu iegādājās par
izsolē nosolīto augstāko cenu.
Tāpat tika lemts atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai
piederošo
nekustamo īpašumu Liepu ielā
1B, Balvos, kas sastāv no zemes
vienības 4141m2 platībā un
četrām būvēm. Tika apstiprināta
nekustamā īpašuma sākumcena
27 500,00 EUR un izsoles noteikumi.
Domes sēdē tika nolemts atcelt Balvu novada Domes 2015.
gada 12.februāra lēmumu „Par
dzīvokļa Nr.49, Raiņa ielā 39, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu”

un 2015.gada 13.augusta lēmumu
„Par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Nr.49, Raiņa iela 39-49,
Balvi, Balvu novads pārdošanu”
un uzdot Centralizētās grāmatvedības
nodaļai
sagatavot
rēķinu un attiecīgu aprēķinu par
pašvaldības izdevumiem, kas
saistīti ar nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Nr.49, Raiņa iela 39-49,
Balvi, Balvu novads atsavināšanas
procesu.
Tika lemts sabiedriskā labuma
organizācijai „Balvu teritoriālā
invalīdu biedrība” bezatlīdzības
lietošanā uz septiņiem gadiem
nodot nedzīvojamo ēku Raiņa
ielā 8A, Tilžā. Nedzīvojamo telpu
lietošanas mērķis – reitterapijas
kursam bērniem un jauniešiem ar
īpašām vajadzībām.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar SIA “Lattelekom” uz
pieciem gadiem, nosakot nomas maksu – 0,80 EUR bez PVN
mēnesī par 1m2, un atcelt Balvu
novada Domes 2015.gada 13.augusta lēmuma (sēdes protokols
Nr.10, 37.§) 2.punktu.
Deputāti pieņēma saistošo
noteikumu „Grozījumi 2012.
gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa centrs”
sniegto pakalpojumu cenrādi””
projektu un pieņēma zināšanai
saistošo noteikumu “Grozījumi
2012.gada 9.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5/2012 „Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa centrs”
sniegto pakalpojumu cenrādi”
paskaidrojuma rakstu. Noteikumos veiktas izmaiņas aģentūras
sniegto pakalpojumu cenrādī.
Deputāti lēma par zemes
nomu un zemes nomas, telpas
nomas līgumu pagarināšanu
personām Balvu, Bērzkalnes,
Vectilžas, Bērzpils un Briežuciema
pagastos.
Tik lemts atļaut personai
noslēgt
zemes
apakšnomas
līgumu
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības
Vīksnas
pagastā
10,0008 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Domes
sēdē
nolēma
atļaut atdalīt no Vectilžas pagasta
nekustamā
īpašuma
„Rudzupuķes”, 51,5 ha kopplatībā,
zemes vienību 17,0 ha platībā.
No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Puķes”, atdalītajai
zemes vienībai noteica zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Atsavināšanai tika nodots
zemes gabals Lauku ielā 16A, Balvos, 0,1654 ha platībā. Īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijai tika uzdots pasūtīt tirgus
vērtības noteikšanas lietu.
Deputāti lēma būvei „Mobilo sakaru bāzes stacija” piešķirt
adresi – Dārza iela 21A, Bērzpils,
Bērzpils pagasts, Balvu novads,
LV- 4576, un nosaukumu – „Bites
Tornis”.
Zemes
vienībai
Bērzpils
pagastā tika piešķirts nosaukums
„Dziļaunes mala”.
Par ceļu servitūtiem
Deputāti lēma izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2015.
gada 13.augusta lēmumā „Par
ceļa servitūta līguma noslēgšanu
ar Pēteri Vilcānu Balvu pagastā”
(protokols Nr.10, 31.§) un Domes

2015.gada 13.augusta lēmumā „Par
ceļa servitūta līguma noslēgšanu
ar Nikolaju Trahnovu Vectilžas
pagastā” (protokols Nr.10, 30.§).
Tika
nolemts
nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekrītošajā
zemes vienībā par labu nekustamajam īpašumam „Valsts mežs”,
Lazdulejas pagasts, piešķirot
tiesību uz braucamo ceļu 4,5 m
platumā, saskaņā ar izkopējumu
no Vectilžas pagasta kadastra
kartes, un slēgt ceļa servitūta
līgumu ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” par reālservitūta
– ceļa servitūta nodibināšanu.
Par meliorācijas sistēmu
Deputāti pieņēma lēmumu
par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
statusa piešķiršanu meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā
no Balvu pilsētas robežas līdz
Žaugupei, Balvu pagastā. Šāda
statusa noteikšana minētajam
novadgrāvim dos iespēju piedalīties ES struktūrfondu projektos
un sakārtot meliorācijas sistēmu.
Par izglītību
Deputāti lēma jautājumu par
mērķdotācijas sadali pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 2015.
gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
Tika izdarīti grozījumi 2015.
gada 14.maija lēmumā “Par valsts
budžeta finansējuma mācību
līdzekļu un mācību literatūras
izdošanai un iegādei sadalījumu
Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības
iestādēm 2015.gadā”.
Balvu novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītājiem tika
noteiktas mēneša darba algas
likmes.
Par izmaiņām komisijas
sastāvā
Deputāti lēma atbrīvot Ingu
Puriņu-Eglīti no Balvu novada
pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa un komisijas sekretāra pienākumiem un
I.Puriņas-Eglītes vietā ievēlēja
Sarmīti Gržibovsku.
Par līguma slēgšanu
Domes sēdē tika nolemts pilnvarot Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski slēgt Sadarbības līgumu
ar Kārsavas, Baltinavas, Rugāju
un Viļakas novadu pašvaldībām
par sadarbību tūrisma attīstības
veicināšanā Ziemeļlatgalē.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektorei I.Serdānei tika
piešķirts ikgadējais apmaksātais
atvaļinājums no 2015.gada 1.oktobra līdz 21.oktobrim.
Par Atzinības rakstu
Deputāti nolēma, ka šī gada
16.septembrī plkst.13.00 Balvu,
Gulbenes, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu ģimenes ārstu, un
ārstu speciālistu konferencē, kas
notiks Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra telpās, SIA „Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība”
oftamologam TATJANAI ŠAICĀNEI tiks pasniegts Balvu novada
Domes Atzinības raksts par
ilggadēju un godprātīgu darbu
un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.
balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvieakti un attīstības plānošanas
dokumenti/ Lēmumi
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Aktuālais aģentūras „Ziemeļlatgales 25.septembrī
biznesa un tūrisma centrs” darbā
jauniešiem

Turpinās
aktīvs
ikdienas
darbs aģentūrā: telpu kataloga
veidošana iespējamajiem investoriem, sadarbības plānu ar skolām
veidošana, Yunior Activment
aktivizēšana, biznesa konkursu
nolikumu izstrāde u.c. Esam
priecīgi, ka Uzņēmējdarbības
konsultatīvā padome reģistrē savu
biedrību un tā varēs piedalīties
dažādos projektos. Top aģentūras
vidēja termiņa stratēģija 2016.2018. gadam, piedalāmies un
paši organizējam seminārus,
konsultācijas un kursus.
Augusta mēnesī Balvu novada
pašvaldības
aģentūra
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” organizēja topošajiem un jaunajiem uzņēmumiem
individuālas
konsultācijas
ar
biedrības “Latgales aparātbūves
tehnoloģiskais centrs” pārvaldīto
biznesa
inkubatora
IDEJU
VIESNĪCA vadītāju Aiju Vanagu.
Biznesa inkubators darbojas
līdz 2015. gada 31. Oktobrim. No
Balvu novada uzņēmējiem vasarā
inkubatorā ir iestājušies divi mūsu
puses uzņēmumi: SIA „VEIKS”,
īpašnieks Jānis Igaunis un SIA
„Lazdas koks”, īpašnieks Guntars
„Arbidāns”, kuri saņem no inkubatora atbalstu atlaižu veidā par
saņemtajiem pakalpojumiem un
konsultācijām. Malači!
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma aģentūra apzina jauno
uzņēmēju dažādās vajadzības
un palīdz tās virzīt un attīstīt,
rosina domāt radoši. 25. augustā
uzņēmējiem rīkojām izglītojošu
semināru „Ideju ģenerēšanas metodes, biznesa modeļa definēšana
un pamatprincipi”. Aktivizējot

jaunus cilvēkus apmeklēt konsultācijas, seminārus, pašiem darboties un nākt tirgot pašražoto
produkciju lauku labumu tirdziņos
ne tikai Balvos, tiek veicināta
uzņēmējdarbība, nonākot līdz
mājražotāju oficiālai reģistrētai
darbībai un konkurētspējai vietējā
tirgū. Savukārt uzņēmumi, kuri jau
darbojas tiek virzīti un iedrošināti
sadarboties,
kooperēties
un
reklamēt sevi ārpus mūsu novada.
Sadarbojoties
ar
Latvijas
lielāko uzņēmēju biedrību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameru (LTRK) un Latgales
plānošanas reģionu, ar Balvu novada pašvaldības finansiālu atbalstu aģentūra organizē Balvu novada uzņēmēju dalību „Uzņēmēju
Dienās
Latgalē 2015”. Šajā
uzņēmēju dienā piedalīsies mūsu
SIA “Eco Fabrika”, SIA “BTRS”,
SIA “Liarps”, SIA “Kalna nami”, IK
“ASNA-G”, Balvu Profesionālā un
vispārējā vidusskola. “Uzņēmēju
Dienas Latgalē 2015” notiks 18. un
19. Septembrī Daugavpilī, Daugavpils olimpiskajā centrā. Visas
dienas garumā notiks arī koncerti.
Mūsu novada koncertprogrammā
būs dziedošā Laicānu ģimene,
Vectilžas
pagasta
jauniešu
deju kolektīvs „Vectilža”, Balvu
Profesionālā un vispārējā vidusskola ar tērpu demonstrējumiem.
Pasākuma mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības vides attīstību
reģionā, popularizējot vietējos
uzņēmējus, aicinot savstarpēji
sadarboties un kontaktēties, lai
palielinātu ražojumu un pakalpojumu noietu. Pasākuma laikā notiks arī forums par to, kā vietējiem
ražotājiem ar savām precēm

nokļūt lielveikalu plauktos, kā arī
veicināt eksporta potenciālu.
Mūsu „ Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma aģentūra” priecājas
par sadarbību ar uzņēmējiem,
aicina griezties pie mums gan ar
problemātiskiem
jautājumiem,
gan arī stāstīt par sevi un savām
veiksmēm, jo mēs labprāt
reklamēsim Jūs savā mājas lapā
www.zlbc.lv.
Otra mūsu darbības sfēra –
tūrisms.
Augustā Tūrisma informācijas
centrā pēc dažāda veida tūrisma
informācijas griezušies gandrīz
100 apmeklētāji, kas sastāda
trešo daļu no visiem tūrisma
informācijas
pieprasījumiem
(klātienē, pa e-pastu un telefonu) šī gada astoņos mēnešos.
Visbiežāk centrā iegriežas ceļotāji
no dažādiem Latvijas reģioniem,
lai iegūtu Balvu pilsētas karti
un noskaidrotu informāciju par
dažādiem apskates objektiem
savā izvēlētajā maršrutā. Šovasar
pārsvarā ceļotāji bija ieplānojuši
2-3 dienu maršrutus pa pierobežu
(Balvi-Viļaka-Kārsava) un tālāk
uz Latgali, kur Balvi bija kā
maršruta pirmais vai tieši pretēji –
noslēdzošais pieturas punkts.
Katra diena sniedz gandarījumu, ja ir padarīta darba sajūta.
Aicinām visus, kam ir ideja vai
tikai sajūta „gribu savu biznesu”
noteikti nākt pie mums, regulāri
skatīties mūsu mājas lapā, lai būtu
klāt jaunākajai informācijai.
Uz sadarbību!
Inta Kaļva,
Aģentūras direktore

25.septembrī plkst.9.30 „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā” Vidzemes ielā 2B, Balvos, konferenču zālē (starpstāvā)
seminārs “Biznesa darbnīcas
jauniešiem”.
Lektore biznesa inkubatora
„Ideju viesnīca” vadītāja Aija
Vanaga.
Biznesa inkubators IDEJU
VIESNĪCA ir biedrības „Latgales
aparātbūves tehnoloģiskais centrs” (LATC) pārvaldīts inkubators, kas ir izveidots ar mērķi
veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un
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seminārs
konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību Latgales reģionā.
Semināra mērķis
sniegt
pēc iespējas vieglāk izprotamu
informāciju par idejām biznesa
uzsākšanai.
Aicinām jauniešus vecumā
no 16 - 30 gadiem piedalīties
seminārā.
Semināram pieteikties zvanot
„Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrs” projektu vadītājai
Guntai Božokai - 26461435, rakstot gunta.bozoka@balvi.lv

Aktuāli par uzņēmējdarbības
reģistrāciju!

25.septembrī plkst.10.00 „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā” Vidzemes ielā 2B, Balvos, konferenču zālē (starpstāvā)
seminārs „Uzņēmējdarbības formas un reģistrēšana”.
Semināra mērķis ir sniegt
konkrētu un pēc iespējas vieglāk
izprotamu
informāciju
par
uzņēmējdarbības formām (SIA,
IK, pašnodarbinātais u.c.), lai persona varētu veikt savas situācijas
analīzi un pieņemt lēmumu
par uzņēmuma reģistrēšanas
formu, kā arī sniegt zināšanas
par mikrouzņēmuma nodokļa
pielietošanas iespējām.
Mērķauditorija: uzņēmējdar-

bības uzsācēji, pašnodarbinātie, mājražotāji, jebkurš interesents, kuram ir juridiski neskaidri
jautājumi par uzņēmējdarbības
formām, to reģistrēšanu VID/UR.
Lektorss: juriste Natalija Kurakina.
Pēc
semināra
diskusijas
un atbildes uz interesējošiem
jautājumiem,
nepieciešamības
gadījumā arī individuāla saruna.
Semināram pieteikties, zvanot
līdz 24.septembrim plkst.16.30
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” projektu vadītājai
Guntai Božokai -26461435, rakstot
gunta.bozoka@balvi.lv.

Vācijas pilsētas pārstāvji gūst priekšstatu par Balviem

A.Kazinovskis un G.Reinhardts pēc kopīgajām diskusijām

Izsaka pateicību

No 21.-23.augsutam Balvos notika Latvijas bāriņtiesu darbinieku
nometne „Roku rokā, visi kopā”.
Pēc nometnes beigām Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
no Latvijas Bāriņtiesu darbinieku
asociācijas valdes priekšsēdētājas
B.Melderes saņēma šādu vēstuli:
“Latvijas
Bāriņtiesu
darbinieku asociācija izsaka sirsnīgu
pateicību Jums un Jūsu vadītajai
Balvu novada domei par izrādīto
ieinteresētību un atbalstu nometnes rīkošanā Jūsu vadītajā
pašvaldībā par tēmu „Roku rokā,
visi kopā”.
Nometni apmeklēja vairāk
nekā 95 bāriņtiesu darbinieki no
visiem Latvijas reģioniem.

Īpašs paldies par ērtajām,
komfortablajām un estētiskajām
Balvu ģimnāzijas internāta telpām
un garšīgo ēdināšanu, kā arī
iespēju nometnes dalībniekiem
iepazīties ar Balvu novada
kultūrvēsturiskajām vērtībām, kā
arī apmeklēt unikālo vēsturisko
digitālo muzeju. Pateicamies par
iespēju piedalīties novada svētku
krāšņajā gājienā un gūt daudz
pozitīvas emocijas no Balvu
iedzīvotājiem svētku norises laikā.
Nometnes dalībnieki guva
priekšstatu, cik svarīga ir dažādu
institūciju
sadarbība
vienas
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā, ko lieliski apliecināja
labās prakses piemēri Balvu no-

Lai iepazītu Balvu pilsētu, tiktos ar Balvu novada Domes vadību
un dalītos pieredzē, pārrunātu
turpmākās sadarbības iespējas,
9.septembrī Balvos vizītē ieradās
Leinefeldes-Vorbis birģermeistars
Gerds Reinhardts, uzņēmuma
„Danpower Eesti” pārstāvis Harri
Mikk un uzņēmuma „Danpower”
konsultanti Andris Rudzītis un
Valdis Hofmarks.
Vizīte iesākās ar prezentācijām
un abpusējām sarunām kopā
ar
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski
un priekšsēdētāja vietniekiem –
Ēriku Ločmeli un Juri Boldānu.
Balvu
novada
pašvaldības

speciālisti klātesošos iepazīstināja
ar pašvaldības darbību un
sadarbību ar ārvalstu partneriem, biedrības ”Eiroreģions
„Pleskava-Livonija”” darbību un
Balvu novada lomu tajā. Savukārt
Leinefeldes-Vorbis birģermeistars
Gerds Reinhardts pastāstīja par
savas pilsētas attīstību, kad no
ciema tā izauga par ievērojamu
pilsētu. Aizraujošo stāstījumu
papildināja fotogrāfijas, kurās
atainots kā no sociālisma laikā
būvētajām daudzdzīvokļu mājām
tapušas modernas un jaunas ēkas,
kuras šobrīd ir pilnībā apdzīvotas.
Nosakot galvenās problēmas
un uzstādot konkrētus mērķus,

minētā Vācijas pilsēta ir panākusi
rūpniecības uzņēmumu attīstību
– veco ražotņu renovāciju,
jaunu teritoriju apgūšanu, jaunu
firmu piesaisti, transporta un
enerģētiskās
infrastruktūras
uzlabošanu.
Dienas
gaitā
delegācija
iepazinās ar Balvu pilsētu, guva
priekšstatu par uzņēmējdarbību
novadā,
apmeklējot
PA
„Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma
centru”,
aplūkoja
digitalizēto Balvu Novada muzeju, kā arī iepazinās ar AS „Balvu
enerģija” darbību un pašreizējo
stāvokli, un apsprieda nākotnes
perspektīvas.

Sociālais dienests atgādina!

vada pašvaldībā.
Paldies Balvu Valsts ģimnāzijas
direktorei Inesei Paiderei par
iespēju nometnes dalībniekiem
iepazīt vienu no labākajām
ģimnāzijām Latvijā, kā arī izmantot ģimnāzijas telpas bāriņtiesu
darbinieku nometnes darbības
nodrošināšanai.
Pateicamies Balvu novada
Bāriņtiesas priekšsēdētājai Rudītei
Krūmiņai un viņas komandai par
atsaucību, radošu un profesionālu
pieeju nometnes programmas
plānošanā un norises īstenošanā,
kā arī labas starpinstitucionālās
sadarbības
prakses
piemēra
demonstrēšanā.”

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests atgādina, ka
no 2015.gada 1.augusta pieņem
iesniegumus pabalstam skolas piederumu iegādei. To var
saņemt trūcīgu, maznodrošinātu
un daudzbērnu ģimeņu bērni,
kā arī bērni, kuriem noteikta
invaliditāte, bērni bāreņi un bez
vecāku gādības palikuši bērni.
Pabalsta apmērs ne vairāk kā
10% no minimālās algas gadā
vienam bērnam (šogad 36.00
EUR). Iesniegumam jāpievieno
pirkuma iegādes čeks ar personas rekvizītiem. Pabalsta izmaksas kārtību nosaka Balvu
novada pašvaldības 2015.gada

12.februāra saistošie noteikumi
Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Balvu novadā”, 2015.
gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.10/2015 „Par papildus
palīdzību Balvu novadā” un 2015.
gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm” (kuri stājās spēkā
ar 2015.gada 1.aprīli).
Iesniegumus pabalstam skolas piederumu iegādei Sociālajā
dienestā var iesniegt līdz 2015.
gada decembra beigām.
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Jaunais mācību gads ir sācies!
Klāt atkal septembris, kad
skolas atvērušas durvis jaunajam
mācību gadam.
Arī Balvu novada skolās notika svinīgie 1.septembra - Zinību
dienas, pasākumi. Skolēnus, viņu
vecākus un skolotājus devās sveikt
arī Balvu novada vadība – Domes
priekšsēdētāja vietnieks Ēriks
Ločmelis, kurš veiksmīgu mācību
gadu vēlēja Tilžas vidusskolas
saimei, kā arī Juris Boldāns, kurš
sveica Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
kolektīvu.
Līdz ar 1.septembri jauns
ceļojums iesākās Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
skolēniem
un
kolektīvam. Labus ceļa vārdus
vēlēja gan skolas direktore Biruta
Vizule, gan Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris

Boldāns, gan skolas pedagogu un
tehnisko darbinieku kolektīvs, gan
arī jaunie skolotāji un skolēni.
„Šodien šeit sākas mūsu jaunais ceļojums, kurš būs notikumiem un jaunām pieturām
bagāts. Bet to, kāds būs šis
ceļojums, noteiksim mēs paši.
Pieturas būs zināšanu kalngali,
savstarpējā sapratne, kā arī jaunas
pārmaiņas. Šobrīd tiek renovēts
skolas internāts, un jau pavisam
drīz mums būs jaunas, skaistas
telpas. Bet šobrīd Rīgas Valsts
tehnikuma un Profesionālas skolas audzēkņi mācīsies zem viena
jumta,” stāstīja B. Vizule, novēlot,
lai šis mācību gads ir veiksmīgs,
mīlestības piepildīts, lai katru soli
mēs spertu ar labām domām, labiem vārdiem, tad viss izdosies!
Īpašs notikums 1.septembrī
bija skolas karoga iesvētīšana,

kas tika uzticēts Balvu evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājam
Mārtiņam Vaickovskim. „Katram
no mums kaut kas ir svarīgs –
ģimene, karjera, tuvie cilvēki,
mūsu Latvija un arī skola. Mūsu
vidū ir viena daļa, kas pirmo reizi
ir šajā skolā, ir kādi, kas šeit jau ir
pavadījuši ilgāku laiku un jūtas kā
mājās. Bet ko tad mēs mājās gribam sajust? – Mājas sajūtu, mēs
gribam justies omulīgi, labi. Skolas direktore un kolektīvs ir darījis
visu, lai jūs justos kā mājās. Karogs
ir nozīmīga piederības zīme. Lai
kopā ar karogu visai skolas saimei
būtu Dieva svētība, lai skola aug
un zeļ, lai šīs ir jūsu otrās mājas,
kur patiesi iegūstat zinības un jūtat
piederību,” teica Balvu evaņģēliski
luteriskās
draudzes
mācītājs
Mārtiņš Vaickovskis.

Atkalredzēšanās prieks Balvu pamatskolā

Jau koku zaros sāk iemirdzēties
dzeltenas lapas, kuras, sveicinot
mūs ar rudenīgu melodiju, stāsta,
ka septembris ir klāt. Klāt jaunais
mācību gads - jaunu iespēju,
jaunu ideju un cerību laiks, ko Balvu pamatskolā uzsāk 459 skolēni.
1.septembra svinīgā līnija
pulcināja
skolēnus,
vecākus
un skolotājus skolas mājīgajā

pagalmiņā, kur bērnus sagaidīja
Balvu pilsētas Vilks. Skanot
svētkiem atbilstošai mūzikai,
tika sagaidīti 1.klašu 65 skolēni.
Klātesošos uzrunāja skolas direktore Māra Pimanova un 1.klases
skolnieces Patrīcijas Ivanovas
māmiņa. Dieva svētību skolai
vēlēja luterāņu mācītājs Mārtiņš
Vaickovskis un katoļu mācītājs

Mārtiņš Klušs.
Tā kā skola jau otro gadu
strādā pie skolas vērtību piederība, atbildība un sadarbība
- iedzīvināšanas, emocionāls bija
brīdis, kad skolas karogu mastā
uzvilka skolas karoga autores Anitas Kairišas ģimene.
Pasākuma noslēgumā visi
vienojās, kopīgi dziedot skolas

himnu, un gaisā pacēlās krāsainie
baloni, kā arī uzlidoja labo domu
lidmašīnas kā pirmais sveiciens
skolai jaunajā mācību gadā.
Skolas direktores un Skolas
pašpārvaldes prezidentes Brigitas
Zelčas rokās skanot zvaniņam, visi
tika aicināti uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā. Zvaniņš uz
pirmo kopējo sanāksmi aicināja
arī vecākus, ar kuriem tikās skolas
vadība. Tā kā šajā mācību gadā
Balvu pamatskola ir iesaistījusies
Nacionālajā Veselību Veicinošo
skolu tīklā Latvijā, vecākus
uzrunāja ģimenes ārste Ārija
Baranovska.
Skolas direktore savukārt
informēja
par
jaunumiem
2015./16.m.g.- skola turpina darboties Erasmus+ projektā „Learning without Limits”, eTwinning
projektos, projekta NordPlus
„What is Common and what is different?” ietvaros uzsāk sadarbību
ar Lietuvas skolu Paņevežā.
Balvu pamatskolai 2015./
2016.m.g. būs īpašs, jo skola svin
savu 50 gadu jubileju, tāpēc vecāki
tika iepazīstināti ar aktivitātēm, ko

skola svinēs, sagaidot savu 50.
dzimšanas dienu - kopā rakstīsim
dzejoli savai skolai, filmēsim apsveikuma video, veidosim ziedu
paklāju vai dārzeņu kompozīcijas,
visi kopā skriesim 50 apļus, sportosim, dziedāsim un dejosim,
samīļosim savu skolu, sasildīsim
ar plaukstas lieluma vēlējumiem,
kopā vārīsim putru, svinēsim
skolas karoga svētkus, rakstīsim
īpašu vēstuli skolai, dāvināsim
klases pasākumu gadagrāmatu....
un darīsim daudz un dažādas
lietas, lai izjustu un saprastu, ka
Balvu pamatskola ir MŪSU skola...
Pieminēsim daudzos notikumus,
kuri bijuši svarīgi katram no mums
citā laikā, dalīsimies atmiņāsbūsim kopā ar kolēģiem, kuri nu
jau ir pelnītā atpūtā...Uz tikšanos
skolas 50. dzimšanas dienas
svinībās, kas notiks 24.oktobrī!
Lai daudz izturības, veiksmes,
pacietības, zināšanu, lai šis laiks ir
piepildīts!
Larisa Krištopanova
Balvu pamatskolas direktora
vietniece

1.septembrī ceļš ved uz skolu

„Un neviens man neatņems
ceļu
Zem kājām
Es iešu to ceļu, ko gājām
Un saukšu šo vietu par mājām.”
/I.Fomins/
Šis mācību gads Balvu Valsts
ģimnāzijā iesākās ar katra skolēna,
skolotāja un skolas darbinieka
klusu cerību: „Kaut nelītu lietus!”
Mūsu sirds ilgas piepildījās!
Skolas iekšpagalmu rotāja simbolisks ceļš, ceļa malās atradās 18
ceļa zīmes - klašu atrašanās vietas

norādes. Sporta skolotāji aicināja
katrai klasei atrast savu ceļa zīmi.
Arī vecākiem un skolas darbiniekiem bija paredzēta īpaša vieta.
Pasākuma vadītāji Sandijs un
Viktorija ieradās ar velosipēdiem.
Viņi konstatēja, ka klašu kolektīvi
un vecāki ir sanākuši, bet nav
skolotāju! Pēc maza mirkļa pa
goda ceļu pie skolēniem ieradās
priekšmetu skolotāji. Īpaši tika
sveikti jaunie BVĢ internāta darbinieki. Savukārt skolas vadība, klašu audzinātāji un viesi
pasākumā ieradās uz jaudīga

automobiļa platformas, kura bija
pārtapusi par „mobilo skolotāju
istabu”. Direktore savā uzrunā
visus sveica jaunajā mācību
gadā un īpaši pateicās skolas
tehniskajiem darbiniekiem, kuri
ir ieguldījuši lielu darbu skolas sapošanā jaunajam mācību
cēlienam. Skolēniem direktore
aicināja ievērot ceļa zīmi „Iebraukt
izliegts!”, viņa vēlēja, lai BVĢ būtu
aizliegts iebraukt slinkumam,
kūtrumam un nelabvēlībai, bet
zaļā gaisma tiktu dota centībai,
radošumam, labestībai un tuvāk

mīlestībai.
I.Paidere iepazīstināja arī ar
jaunajiem skolotājiem. Šogad darbu BVĢ sāk matemātikas skolotāja
Klinta Andža, direktores vietnieks
IT jomā būs Arnis Stucka, bet direktores vietniece audzināšanas
jomā - Daina Mediniece.
BVĢ saimi jaunajā mācību
gadā sveikt bija ieradies arī Balvu
Romas katoļu draudzes prāvests
Mārtiņš Klušs. Savukārt Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
12. klasēm un audzinātājiem bija

atsūtījis vērtīgu dāvanu - savu jauno grāmatu.
Divpadsmitās klases tika īpaši
suminātas, jo viņiem šis mācību
gads BVĢ ir pēdējais. Viņiem „Di
Dancers” meitenes veltīja skaistu
deju.
Katra klase tika aicināta pa
simbolisko ceļu doties pretī savam audzinātājam. Šis bija ļoti
aizkustinošs mirklis, jo klašu
audzinātāji saņēma apskāvienus,
skaistus ziedus un īpašu mīļumu.
Klātesošos uzrunāja dziesma
„Par ceļiem” Dagmāras Laicānes
izpildījumā. Pasākuma noslēgumā
skolas koris un visi klātesošie
vienojās dziesmā „Kalniem pāri”.
Direktore, zvanot zvaniņu,
aicināja visus uz pirmo mācību
stundu.
Veiksmīgu, radošu un lielisku
jauno mācību gadu!
Daina Mediniece,
direktores vietniece
audzināšanas jomā
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PII „Pīlādzīša” audzēkņi Zinību
dienā nodod zvērestu Pelēnam

Klāt atkal Zinību diena! Balvu
pirmsskolas izglītības iestādē
„Pīlādzītis” uz kopīgu pasākumu
aicināja Pelēns (2.grupas skolotāja
Ilga Mārtuža) un Kaķis (10.grupas skolotāja Inese Svelpe).
Klātesošos uzrunāja iestādes
vadītāja Antra Eizāne. Viņa vēlēja
visiem būt iejūtīgiem, sirsnīgiem,
saprotošiem. Vecākiem biežāk
samīļot savus bērnus, būt biežāk
kopā ar viņiem gan priekos, gan
bēdās.
Tālāk visi uzjautrinājās Pelēna
un Kaķa sabiedrībā, jo Kaķis bija
sagatavojis Pelēnam dažādus
pārbaudījumus: burtu, ciparu,
dārzeņu atpazīšana. Pelēnam
diezgan grūti padevās šie uzdevu-

mi, tāpēc bērni viņam palīdzēja.
Kaķis solījās laisko Pelēnu noķert
un apēst, jo tas esot vasarā
slinks bijis, nestrādājis. Pelēns
taisnojās, un bērni viņu aizstāvēja.
Pasākuma nobeigumā Kaķis un
Pelēns tomēr salīga mieru, un
visi kopā varēja iet kopīgā rotaļā.
Pelēns uz papīra lapas pat bija
uzrakstījis zvērestu un lika visiem
dalībniekiem apsolīt, ka visu gadu
būs draudzīgi, paklausīgi, centīgi,
strādīgi un čakli. Šo zvērestu
visi dalībnieki apliecināja jautrā
„disenītē”, kas izskanēja rīta
cēlienā pēc jautrā pasākuma.
I.Ločmele,
Balvu PII „Pīlādzītis” vad.v.i.j.

5.

PII „Sienāzītis” pārsteigumiem bagātais
jaunais mācību gads!

Klāt 1.septembris ar lietus
lāšu mirdzumu un ziedu smaržu.
Svētku rītu ieskandināja mūzikas
ritmi, kas bija dzirdami visā
bērnudārza teritorijā. Mazajās un
lielajās sirsniņās valdīja patīkams
satraukums, jo jāver durvis pretī
jaunām zināšanām, pretī lielajam
brīnumam - iepazīt, iemācīties,
sajust un saprast.
Vienā no vecākajām grupām
ciemos atlidoja Karlsons, lai
pārrunātu
vasarā
izdzīvoto,
kopā panašķotos un vienkārši
palīksmotos, bet pie mazajiem
divgadniekiem saposusies ar

rozā pušķi matos attipināja Miki
pelīte ar pārsteigumu grozu un
burvju nūjiņu. Ar tās palīdzību
bērni uzbūra krāšņus, jo krāšņus
burbuļus. Pašus mazākos priecēja
balonu krāsainība. Vidējā grupā
bērni priecājās par krāšņajām
kļavu lapām, brūkleņu sārtajām
ogām un pārsteigumu konfektēm.
2.jaunākās
grupas
bērnus
sagaidīja ķengurēns ar savām
izpriecām, savukārt piecgadniekus iepriecināja jautrie burtiņi,
kas citi pēc cita atrada savu
īpašnieku.
Smaidīgi un ar lielu atbildības

sajūtu uz grupu devās paši
lielākie “sienāzēni”. Viņi šogad
mācīsies tikko izremontētās grupas telpās. Rīta cēlienā pie viņiem
ieradās suns un mērkaķēns, lai
kopā ar bērniem rotaļātos un
mēģinātu rast atbildes uz āķīgiem
jautājumiem.
Pastaigas
laikā
neizpalika vēl viens skolotāju
sarūpētais pārsteigums – došanās
uz kafejnīcu, lai pamielotos ar
saldējuma kokteili.
Novēlam visiem aizraujošu,
radošu un zinībām pilnu jauno
mācību gadu!

Mana baltā skola - dzidri ieskandināts zvaniņš! Zinību diena Vectilžas skolā
Kad kļavas lapu plaukstās sāk
zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus,
klāt ir rudens. Septembra rītos
katrs zāles pudurītis un krūmiņš
zirneklīšu tīmeklī auklē rasas
pērles. Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. Katrs ar savām domām,
priekiem un bēdām. Vasara savu
darbu ir beigusi, klāt septembris
ar gladiolām, kuras garākas par
pirmklasniekiem, un jautrām,
spurainām asterēm kā bērnudārza
bērni. Ar atkalsatikšanās prieku,
puķu pušķiem skolēnu rokās
un smaidiem skolotāju sejās
iesākās jaunais mācību gads Tilžas
vidusskolā, kur šogad uz arfas tiek
spēlētas pārmaiņu melodijas.
Zinību dienas pasākumu
apmeklēja Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Ēriks
Ločmelis, kurš Tilžas vidusskolas
kolektīvam, skolēniem novēlēja
darbīgu, radošu jauno mācību
gadu.
Pasākuma vadītājas - Latgales
Reģionālās televīzijas korespondentes Alise Ločmele un Kristīne
Razgulova bija sagatavojušas
īpašu raidījumu, kurā ziņoja par
notiekošo Tilžas vidusskolā, kā arī
aicināja studijā dažādus viesus. Kā
pirmie studijā svinīgi tika aicināti
skolas jaunākie skolēni, kas šogad
uzsāks mācības 1.klasītē. Skolas
vecākie skolēni - 12.klase svinīgi
zālē ieveda mazos pirmklasniekus.
Studijā bija aicināts Tilžas vidusskolas direktors Voldemārs
Čeksis, kurš ieradās ar lielu klēpi
rudenīgo gladiolu. Viņš bija
atnācis ar paldies vārdiem visiem,
kas darbojušies līdz ar viņu skolas
gaitās. Direktors novēlēja visiem
sekmīgu jauno mācību gadu un
iepazīstināja ar jauno skolas direktori Guntu Rižo. Savā uzrunā

sākusies ar pārmaiņām

Jaunais mācību gads Vectilžas
skolā sācies ar pārmaiņām – skolas durvis šogad vēra tikai pirmsskolnieki un 1.-6.klases skolnieki. Vectilžas filiāles vadītāja
Elita Čirka pateicās vecākiem un
bērniem, kuri palikuši uzticīgi
sava pagasta skolai. Sveikt
skolēnus un skolotājus Zinību
dienā bija ieradusies Tilžas vidusskolas jaunā direktore Gunta
Rižā. Īpaša iepazīšanās direktorei
bija ar četriem pirmklasniekiem
- Ilviju, Katrīnu, Austri un Alvi.
Visi saņēma dāvanas un laba

direktore
pasniedza
1.klases
skolēniem pirmo oficiālo dokumentu, kas jau pierāda piederību
skolai - skolēnu apliecību, par ko
bērnu sejās varēja lasīt lepnumu
un prieku. Direktore svinīgi sveica
un dāvināja mācību procesam
nozīmīgas lietas visiem skolas
pedagogiem, kas bija pārsteiguma
pilns moments. Tāpat tika godināti
un sveikti skolēni, kas šogad uzsāks
mācības vidusskolas 10.klasē. Direktores Guntas uzrunā virmoja
sajūsma, pozitīvs redzējums par
to, kur šis lielais un varenais kuģis
tiek stūrēts. Raidījuma vadītājas
un, domājams, arī pārējie skatītāji
piekritīs, ka šī uzruna iedvesmoja.
Raidījuma ietvaros studijā
viesojās arī direktora vietniece
izglītības
jomā
Inta
Slišāne, kas informēja skolēnus,
vecākus, skolotājus par mācību
aktualitātēm, kas sagaidāmas šajā
mācību gadā. Viņa iepazīstināja

vēlējumus. Zinību pasaulē 1.klasi
šogad ieved audzinātāja Anda
Bombāne.
Veiksmīgu
jauno
mācību gadu vēlēja arī Vectilžas
pagasta pārvaldes vadītāja Genovefa Jermacāne.
Pēc svinīgā pasākuma un
klases stundas, bērnus un vecākus
sagaidīja skolotāju sarūpētais
pārsteigums. Visi tika aicināti
vizināties zirga pajūgā. Brauciens
pa Vectilžas ciemu sagādāja patiesi priecīgas emocijas gan lieliem,
gan maziem.

arī ar jaunumiem, kas ieviesti tiks tikai šogad. Pasākumu
kuplināja un ar skanīgām balsīm
pieskandināja Lindas Vītolas
dziedošie audzēkņi, kas, izpildot
divas dziesmas, vēlreiz pierādīja,
cik maģiskas ir viņu balsis.
Kā jau visos ziņu raidījumos,
arī šajā neizpalika sporta ziņas,
kurās korespondente Rebeka
ziņoja par jaunsargu vasaras sasniegumiem dažādos konkursos
un nometnēs. Savukārt laika ziņas
bija īpaši viltīgas, solot vieglu valodu vēju, lietu algebras grāmatas
smagumā, ķīmiskos mākoņus un
īpaši izglītojošo laika prognozi.
Pievienojoties pasākuma vadītājām Alisei un Kristīnei, mēs
vēlam jums visiem krāsainu septembri un aizraujošu braucienu
pa 2015./2016.mācību gadu!
Skolotāja Evija Kaša
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Jaunā mācību gada ieskaņa Bērzkalnes PII

Vasara aizritējusi, un jauns
mācību gads iesācies ne tikai skolas bērniem, bet arī mazuļiem,
kuri apmeklē bērnudārzu.
1.septembra
rītā
ikvienu
jauktā vecuma grupas “Mārītes”
garderobē sagaidīja rotaļu mārīte
ar pārsteigumu – pilnu šķīvi ar
“mārīšu” konfektēm. Grupiņu
savukārt apciemoja rotaļu lācēns,
dāvājot katram bērnam vārda pirmo burtiņu un saldumus. Taču ar
to vēl Zinību dienas pārsteigumi
nebeidzās! Lācēns aicināja bērnus
“sēsties” vilcieniņā un doties uz
zāli, kur tos sagaidīja krāsaini
baloni. Nu gan sākās prieks un
jautrība! Lai laba noskaņojuma
un darboties prieka pietiek visam
mācību gadam!
Savukārt lielākos “Taurenīšu”
grupas bērnus sagaidīja taurenīša
sarūpētie
uzdevumi,
kurus
sameklējot grupas telpā un izpildot, no uzdevumu kartītēm
izveidojās taurenīša portrets.
Bet, lai kļūtu par pilntiesīgiem
“Taurenīšu” grupas biedriem,
bērniem vajadzēja vingrot, jo
taurenīšiem jābūt sportiskiem
un stipriem, lasīt, jo katram
taurenītim taču jāprot izlasīt
savs vārdiņš, skaitīt, lai varētu
saskaitīt punktiņus uz taurenīšu
spārniņiem, zīmēt, jo īstiem
taurenīšiem ir jābūt košiem un
krāsainiem, bija jābūt modriem

ejot rotaļās un dejot, jo visiem
taurenīšiem patīk līksmoties un
priecāties.
Izpildot visus uzdevumus,
bērni saņēma medaļas un dāvanas
un, kļūstot par īstiem “Taurenīšu”
grupas biedriem, ar savu rokas

Stacijas pamatskolā uzsākts
jaunais mācību gads

nospiedumu parakstījās uz kopīgi
veidota plakāta.
LAI VISIEM PIETIEK SPĒKA,
ENERĢIJAS UN PRIEKA “NOIET
ŠO MĀCĪBU GADA DISTANCI”!

IV STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS
KONKURSS ”DAŽĀDĀ PASAULE” 2015
„Ūdens melodijas”

Mēs dzīvojam katrs savā valstī,
savā apdzīvotā vietā, savā vidē.
Kopā esam vienas mājvietas ZEME
iedzīvotāji, taču cik dažādi mēs
esam, cik daudzveidīga ir mūsu
daba, kultūras un nacionālās
vērtības, izpratne par skaistumu.
Kopā veidojam vienu krāšņu pasauli.
Konkursa mērķis bija rosināt
bērnos un jauniešos radošu
pašizteikšanos, apliecināt savu
individualitāti un vienreizīgumu
vizuāli plastiskajā mākslā.
Konkursa
organizatori:
Balvu Mākslas skola, Balvu novada
pašvaldības
Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde,
Biedrība „Radošās Idejas”, NVO
„Savi” izsaka PATEICĪBU, ikvienam bērnam un jaunietim,
kā arī darba vadītājam – pedagogam, par dalību konkursā. Par
krāsainiem, filozofiskiem, lakoniskiem, jautriem, emocionāliem...
radošajiem
lidojumiem,
kas
attēloti zīmējumos, gleznojumos
un datorgrafikā.
Uz Balvu Mākslas skolu ir
atceļojuši 526 darbi no dažādām
Latvijas vispārizglītojošām skolām,
mūzikas un mākslas skolām, no
Balkrievijas Dokšicas rajona, Lietuvas.
Darbus vērtēja žūrija:
Elita Teilāne Balvu Mākslas
skolas direktore, NVO „SAVI”
valdes priekšsēdētāja, e-pasts
elita.teilane@inbox.lv; www.balvumakslasskola.lv;
Anita Kairiša Balvu Mākslas
skolas direktora vietnieks, biedrības „Radošās Idejas” radošā direktore, e-pasts anita.p@inbox.lv,
www.creativeideas.lv;
Ilze Kupča LNKC Vizuālās
mākslas izglītības eksperte, epasts Ilze.Kupca@knmc.gov.lv;

1.septembris ir sākuma punkts
jaunam darba cēlienam izglītības
iestādēs.
Rudens
nomaina
vasaru, mācību darbs nomaina
bezrūpīgo vasaras brīvlaiku. Bet
skolas savu darbību jau neuzsāk
1.septembrī, visu vasaru notiek
darbība pie skolas apkārtnes un
mācību telpu uzturēšanas un
labiekārtošanas. Tehnisko darbinieku un dežūrskolotāju vadībā
arī Stacijas pamatskolas skolēni
vasarā strādājuši pie puķu dobju
un zālāju kopšanas, pie dārzeņu
ravēšanas, palīdzējuši skolas telpas vizuāli noformēt.
Skolotājiem jaunais darba
cēliens sākas augustā - ar jaunām
idejām klases noformējumam,
skolēnu apsveikumiem, audzināšanas stundu gatavošanu. Stacijas
pamatskolas
skolotāji
jauno mācību gadu uzsāka ar
pedagoģisko sēdi, kuras sākuma
daļā kolektīvs kopīgi simboliski
ņēmām spēku jaunajam mācību
gadam no mūsu skolas ozola.
Priecājāmies par mūsu skolas zaļo
apkārtni un ievērojām, ka ozola
zaros noslēpušies īpaši tauriņi.
Tā katram bija iespēja noķert vēl
pēdējo vasaras nebēdnības, viegluma un krāšņuma simbolu, lai to
visu ziemu paturētu sev kā iedvesmas avotu. Lai visiem skolas darbiniekiem tauriņu vieglums domu
un ideju lidojumos, un ozola
spēks visu mācību gadu!
1.septembris Stacijas pamatskolā atnācis ar optimismu un
pozitīvu iedvesmu. Esam vienīgā
skola novadā, kurai kopā ar
Vīksnas filiāli nav samazinājies
skolēnu
skaits.
Priecājamies
par jaunajiem 12 pirmklasnie-

kiem, kuru ir uz pusi vairāk nekā
devītklasnieku. Priecājamies, ka
skolotāju kolektīvu papildina jauna angļu valodas skolotāja Inese
Circene. Svinīgā pasākuma laikā
visus uzjautrināja Karlsons, kurš
gribēja sākt mācības 1.klasē, tad
pārdomāja, un gribēja strādāt par
angļu valodas skolotāju, bet vēl
pēc tam izteica vēlmi strādāt skolas virtuvē par pavāru, jo tad taču
būs tuvāk ievārījuma burkām.
1.septembrī direktore izteica
pateicības visiem, kas skolas, pagasta un novada vārdu godam
nesa XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Ar
skaļiem aplausiem suminājām
deju skolotāju Z.Kravali un Kubulu
kultūras nama vadītāju M.Laicāni.
Pateicības saņēma arī visi 48
skolēni - sportisti, kas iepriekšējā
mācību gadā starpnovadu sporta
sacensību kopvērtējumos visās
trīs vecuma grupās saņēma 1.vietas.
Skolas kolektīvu sveica Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs
A.Luksts. Direktore uzsvēra, ka
mēs visi varam lepoties ar savu
„zaļo” skolu un daudziem paveiktajiem „zaļajiem” darbiem. Septembra beigās skola saņems Ekoskolas nosaukumu un sertifikātu.
Tas ir visu kopīgs ieguldījums un
atbilstošs sasniegums.
Lai ikviena diena jaunajā
mācību gadā ir pozitīviem notikumiem bagāta, jaunām zināšanām
un prasmēm piepildīta. Lai
visi kopā augam, izglītojamies,
dzīvojam un esam kopā!
Direktore R.Bukša

Vēl līdz 31. oktobrim ciemos
aicina Atzeles zeme!

Ieva Lazdauska Latvijas Mākslas
skolu skolotāju asociācijas valdes
locekle, e-pasts ieva.lazdauska@
saulkrasti.lv;
Sandra Vorkale
J.Soikāna
Ludzas mākslas skolas direktore,
e-pasts sandra.lms@inbox.lv;
Kristīne Binduka Rēzeknes

Mākslas un dizaina vidusskolas
Mākslas skolas vadītāja, e-pasts
kristine.binduka@inbox.lv;
Guna Ševkina Mg. art. Mg. hist.
e-pasts sevkina@inbox.lv.
Paldies
atsaucību!

dalībniekiem

par

Risinot krustvārdu mīklu,
pakāpeniski
uzzini
Atzeles
noslēpumus un iepazīsti tos
klātienē, izjūti nesteidzīgo dabas
skaistumu, iepazīsti senās amatu
prasmes, atklāj muzeju neparastās
gadsimtu mīklas, iejūties pasaku
noslēpumainajā pasaulē…. Ja
kādu vārdu nevari atminēt, KRĀSA
kartē rāda vietu, uz kuru doties
pēc pareizās atbildes! Katrā no
šīm vietām uzzināsi ko jaunu un interesantu! Īpaši aicinām skolēnus

uz saistošām un izzinošām
ekskursijām Atzeles zemē!
Atrisināta krustvārdu mīkla
būs Tava ieejas biļete akcijas
noslēguma
BALLĒ
Gaujienā
21.novembrī. Akcijas noteikumi
un papildus informācija www.
atzele.wordpress.com.
Akcijas
kartes ar krustvārdu mīklu var
saņemt Balvu Novada muzejā
un Tūrisma informācijas centrā
Brīvības ielā 46, Balvos.

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 11.septembris

Pašvaldības varēs saņemt atbalstu gruntsceļu
bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei
Lauku atbalsta dienests (LAD)
no šā gada 15.oktobra līdz 2019.
gada 1.decembrim izsludinās projektu iesniegumu pieņemšanu
pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā. Atbalsta pretendenti pasākumā ir pašvaldības,
kuras atrodas lauku teritorijā,
izņemot republikas pilsētas un
novadu teritoriālās vienības –
pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs
5000.
Atbalsts tiks piešķirts vietējās
pašvaldības grantsceļu (turpmāk –
objektu) bez cietā seguma izbūvei
un pārbūvei (izņemot valsts ceļus
un Transeiropas transporta tīkla
savienojumus) atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos
noteiktajām prioritātēm, t.sk.
rīcības un investīcijas plāniem.
Pašvaldībai ir jānosaka un
jāapstiprina atlases kritēriji par
objektiem, kā arī ir jāveic apspriede ar vietējiem uzņēmējiem
par projektā ietvertajiem objektiem. Pašvaldība izvirzītos objektus sarindo pēc prioritātes,
prioritāte atbalsta saņemšanai
ir lauksaimniecības produkcijas
ražošanas un pārstrādes objek-

tiem un integrēta tipa projektiem,
kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu
izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā „Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Kopējais publiskais finansējums
izsludinātajai
projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtai ir EUR 126 635 591. Katrai
pašvaldībai maksimāli pieejamais
atbalsts tika aprēķināts, ņemot
vērā pašvaldības kopējo ceļu
garumu, kopējo dzīvnieku skaitu
un kopējās laukaugu platības.
Atbalstu varēs saņemt, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem
par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”.
Saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā” katrai
pašvaldībai ir noteikts maksimāli
pieejamais
atbalsta
apmērs,
kas tika aprēķināts, ņemot vērā

pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un
kopējās laukaugu platības. Balvu
novada pašvaldībai maksimāli
pieejamais atbalsta apmērs ir 1,58
milj. eiro.
Balvu novada pašvaldība
arī plāno iesniegt projekta pieteikumus pašvaldības grantsceļu
bez cietā seguma izbūvei un
pārbūvei. Jūlija mēnesī visos novada pagastos notika pašvaldības
un uzņēmēju apspriedes par
uzņēmējdarbībai
nozīmīgāko
pašvaldības grants ceļu pārbūvi
vai būvniecību, un veikta šo objektu apsekošana kopā ar VAS
„Latvijas Valsts Ceļi” speciālistiem.
Šobrīd pašvaldība izvirzītos objektus sarindo pēc prioritātes.
Prioritāte atbalsta saņemšanai
ir lauksaimniecības produkcijas
ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem,
kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu
izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā „Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Balvu novada pašvaldība pirmos projektu pieteikumus plāno
iesniegti šī gada oktobrī.

Sākusies projektu iesniegšana uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

No
2015.gada
3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim ir
atvērta projektu pieņemšanas
kārta apakšpasākumā „Atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības”.
Apakšpasākuma „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības" mērķis
ir veicināt mazo lauku saimniecību
konkurētspēju, paaugstinot to
ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai ir eksistējoša mazā
lauku saimniecība – saimnieciskās
darbības veicējs: fiziska persona,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta
lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir
lauku teritorijā.
Lai saņemtu atbalstu, pretendents sadarbībā ar lauksaimniecības

nozarē strādājošu konsultāciju
pakalpojuma sniedzēju sagatavo projekta iesniegumu, kas
ietver darījumdarbības plānu.
Darījumdarbības plānu sagatavo 2
līdz 4 kalendāra gadus ilgam laika
posmam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publiskots
LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta
veidi”. Jāņem vērā arī nosacījumi,
ka, lai saņemtu atbalstu, kopējā
īpašumā esošās vai nomātās
apsaimniekotās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība nevar pārsniegt 50 hektāru, iegūta
augstākā vai vidējā profesionālā
lauksaimniecības izglītība vai
apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu
apjomā (ja tā nav iegūta, tad
tas
jāizdara
darījumdarbības
plāna īstenošanas laikā) un citi
nosacījumi. Par tiem plašāku
informāciju var lasīt LAD mājaslapā

izvēlnē „Atbalsta veidi”.
Pieejamais publiskais finansējums pirmajā apakšpasākuma kārtā
ir EUR 20 851 400. Darījumdarbības
plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina
priekšapmaksas rēķini vai citi
darījumus apliecinoši dokumenti, kā
arī vispārējās izmaksas, ka ir ne vairāk
kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.
Atbalsta
apmērs
viena
darījumdarbības plāna īstenošanai ir EUR 15 000, kas tiek
izmaksāts divās daļās atbilstoši
darījumdarbības plānam: pirmais maksājums 80 procentu
apmērā no kopējā atbalsta, gala
maksājums - 20 procentu apmērā.
Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz LAD
informatīvo tālruni: 67095000.

Vēl var pieteikties konkursam „Izstāsti man
savu pasaules stāstu”
Vēl līdz 15. oktobrim ikvienam jaunietim ir iespēja pieteikties radošo darbu konkursam
„Izstāsti man savu pasaules
stāstu”. Konkurss aicina Latvijas
iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 32
gadiem veltīt lielāku uzmanību
attīstības sadarbībai - politikai,
kuras mērķis ir nodrošināt cilvēka
cienīgu dzīvi pasaulē. Attīstības
sadarbība ir ne tikai solidaritāte
un palīdzības sniegšana, bet arī
stāsts par to, kā mēs dzīvojam. Ikkatrs ar savu rīcību var ietekmēt
savas un citu valstu attīstību.
Latvija cieši sadarbojas ar
pārējām
Eiropas
Savienības
dalībvalstīm, atbalstot nabadzības
izskaušanu
un
miera
nodrošināšanu vairāk nekā 150
mazāk attīstītajās valstīs, tostarp pašlaik sniedzot humāno
palīdzību konfliktā skartajiem
reģioniem Ukrainā.

Konkurss tiek organizēts Eiropas gada attīstībai ietvaros. Šī
tematiskā gada mērķis ir aicināt
Eiropas iedzīvotājus domāt un
iesaistīties konkrēta jautājuma
risināšanā.
Radošais darbs var būt esejas,
video, dzejoļa, kolāžas vai pat
dziesmas formā. Radošo darbu
kopā ar pamatojumu gaidām līdz
15. oktobra plkst. 23.59 uz e-pastu:
konkurss@prae.lv vai aicinām to
publicēt sociālajos tīklos (Twitter,
Facebook, Instagram), izmantojot
mirkļa birkas #EYD2015 un #Pasaulesstasts.
Visradošāko un interesantāko
darbu noteiks īpaši šim konkursam izveidota žūrija. Konkursa
rezultāti tiks publicēti Eiropas
gads attīstībai 2015 mājaslapā
https://europa.eu/eyd2015/
lv/tell-me-your-world-story
un
Eiropas gads attīstībai 2015 Twit-

ter kontā @Attist_sadarb līdz 30.
oktobrim. Ar konkursa uzvarētāju
un veicināšanas balvu ieguvējiem
organizatoru pārstāvis sazināsies
personiski.
Labākā darba autors, kas
iegūs konkursa galveno balvu – ceļojumu uz kādu no
Latvijas
attīstības
sadarbības
partnervalstīm, un veicināšanas
balvu ieguvēji tiks apbalvoti Eiropas gada attīstībai noslēguma
ceremonijā novembrī.
Konkursu rīko Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un biedrība
„Latvijas
Platforma
attīstības
sadarbībai”.
Konkursa nolikumu skatīt:
http://ej.uz/pasaules_stasts
Jautājumu gadījumā sazināties ar Dagni Dāboliņu pa
tālr. 67812241 vai rakstot uz konkurss@prae.lv.

7.

Izsludina izsoles
1)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Dzīvokli Nr.20, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.
3801 900 1680 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 020), kas
sastāv no vienistabu dzīvokļa 40.6 m2 platībā un kopīpašuma 406/31075
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.
Izsoles sākumcena – EUR 1852.00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit divi euro).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu (pirmdienās no
plkst. 9:00 līdz 18:00, otrdienās – ceturtdienās no plkst.9:00 līdz 17:00
un piektdienās no plkst.9:00 līdz 16:00). 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 28.septembra plkst.
16:30 (darbdienās no plkst.8:30 līdz 16:30), Balvos, Bērzpils ielā 1A,
34.kabinetā.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 28.septembra plkst. 16:30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 185.20 (viens simts astoņdesmit pieci euro, 20 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konts:
LV93UNLA0050014291739 vai AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada
29.septembrī plkst. 15:00.
2)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Dzīvokli Nr.38, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.
3801 900 1681 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 038), kas
sastāv no vienistabu dzīvokļa 40.2 m² platībā un kopīpašuma 402/31075
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.
Izsoles sākumcena – EUR 1852.00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit divi euro).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu (pirmdienās no
plkst. 9:00 līdz 18:00, otrdienās – ceturtdienās no plkst.9:00 līdz 17:00
un piektdienās no plkst.9:00 līdz 16:00). 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 28.septembra plkst.
16:30 (darbdienās no plkst.8:30 līdz 16:30), Balvos, Bērzpils ielā 1A,
34.kabinetā.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 28.septembra plkst. 16:30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 185.20 (viens simts astoņdesmit pieci euro, 20 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konts:
LV93UNLA0050014291739 vai AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada
29.septembrī plkst. 14:00.
3)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Dzīvokli Nr.75, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.
3801 900 1682 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 075), kas
sastāv no vienistabu dzīvokļa 33.5 m2 platībā un kopīpašuma 335/31075
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.
Izsoles sākumcena – 1752.00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit
divi euro).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu (pirmdienās no
plkst. 9:00 līdz 18:00, otrdienās – ceturtdienās no plkst.9:00 līdz 17:00
un piektdienās no plkst.9:00 līdz 16:00). 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 28.septembra plkst.
16:30 (darbdienās no plkst.8:30 līdz 16:30), Balvos, Bērzpils ielā 1A,
34.kabinetā.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 28.septembra plkst. 16:30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 175.20 (viens simts septiņdesmit pieci euro, 20 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konts:
LV93UNLA0050014291739 vai AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada
29.septembrī plkst. 14:30.
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8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 11.septembris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
11.septembrī plkst.17.00 Dzejas diena kopā ar Viju Birkovu
Balvu Centrālajā bibliotēkā.
12.septembrī no plkst.9.00
Lauku labumu tirdziņš Balvos,
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
18.septembrī plkst.15.00 IV
Starptautiskā vizuālās mākslas
konkursa „Dažādā pasaule 2015”
laureātu apbalvošana Balvu Novada muzejā.
26.septembrī
plkst.18.00
Biedrības “Razdoļje” 10 gadu
pastāvēšanas jubilejas koncerts
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Briežuciema pagasts
18.septembrī plkst.14.00 Dzejas diena Briežuciema Tautas
namā.
Krišjāņu pagasts
19.septembrī plkst.19.00 Grāmatas „Īdzer ols, lai visām bādom
ira gols atvēršanas svētki” Krišjāņu
Tautas namā. Pasākumā piedalās
Juris Cibulis, Aina Korkla un pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc
pasākuma balle.
Vectilžas pagasts
19.septembrī pasākums „Muzikantu dzierksts” Vectilžas Sporta un atpūtas centrā. Pasākumā
piedalās novadu tautas muzikanti.

Izstādes
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā V
Starptautiskā vizuālās mākslas
konkursa „Dažādā pasaule 2015”
laureātu darbu izstāde „Ūdens
melodijas”.
- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
skatāma
Vladislava
Kundziņa fotoizstāde „10 dienas
Alžīrijā”.
Briežuciema
pagasta
bibliotēkā
skatāma
izstāde
„Etnogrāfiskajam
ansamblim
pasākumos dāvināto suvenīru
un grāmatu izstāde un Marutai
Ločmelei tuvu cilvēku dāvātās
mīļlietiņas”.
- Tilžas Kultūrvēstures un
izpētes un tūrisma centrā pēc
apmeklētāju pieprasījuma skatāma Daces Teilānes izstāde
„Mana Ēģipte”.
- Balvu novada Sociālā dienesta 3.stāva zālē līdz 9.oktobrim skatāma gleznošanas studijas Olīves radošo darbu izstāde
„Māksla mīl dažādību”. Autores
Olga Reče un Ina Bankova.

Linda Vītola saņems
Swedbank balvu

Atbalstot Dziesmu un deju
svētku
tradīcijas,
Swedbank
izveidotā žūrija noteica jaunatnes tautas mākslas skolotājus,
kuri par savu izcilo pedagoga
darbu saņems Swedbank Svētku
skolotāju stipendiju.
Priecājamies, ka starp 50 Lat-

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

vijas stipendiātiem, tai skaitā 14
Latgales, ir arī Balvu novada Tilžas
vidusskolas skolotāja Linda Vītola.
Sveicam!
Skolotāju godināšana notiks
16. septembrī plkst. 11.00 Swedbank centrālajā ēkā Rīgā, Balasta
dambī 15.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

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