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Naudaskalna ciema iedzīvotājus priecē noasfaltēts ceļš
Ar simbolisku atklāšanas ceremoniju 12.oktobrī tika atzīmēts
Balvu pagasta Naudaskalna ciema ceļu rekonstrukcijas darbu
noslēgums, kurā tikās gan Balvu
pagasta iedzīvotāji, gan būvnieki,
gan novada un pagasta vadība.
Izsakot
pateicību
visiem
projektā iesaistītajiem, Balvu pagasta pārvaldes vadītājs Andris
Ķerāns atklāja, ka ar šī projekta
realizēšanu „nošauti 3 zaķi ar
1 šāvienu” – uzklāts jauns ceļa
segums, līdz galam sakārtota
ūdenssaimniecība,
kā
arī
meliorācijas sistēma.
„Novadā domājam un cenšamies projektus realizēt visā
novadā, ne tikai Balvu pilsētā.
Šogad lielākie projekti bijuši tieši
pagastos, un viens no lielākajiem
ir arī šis –Naudaskalna ciema ielu
sakārtošana. Lai šī iela ilgi kalpo
iedzīvotājiem, lai vienmēr tīras
kājas un viegls ceļš uz darbu un
atpakaļ,” vēlēja Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Naudaskalna ciema ceļa cietā
seguma izbūve sākās šī gada augusta nogalē un to veica SIA ”8
CBR”. Ceļa remontdarbu kopējās
izmaksas sastāda 108 tūkstošus
eiro. Projekta laikā tika sakārtota
lietus
ūdens
novadīšanas
sistēma, padziļināti esošie grāvji
un nomainītas ūdens caurte-

kas zem nobrauktuvēm, kā arī
veikta ceļu šķembu izlīdzinošās
pamata kārtas izbūve un asfalta seguma ieklāšana. Kopumā
ciemā rekonstruēti ceļi 1,184 km

garumā. Objekta būvuzraudzību
veica Anita Bukava no SIA „BaltLine Globe”, kura atzina, ka projekta realizēšanas gaitā aktīvi
iesaistījušies iedzīvotāji: „Prieks,

ka iedzīvotāji nāca, izteica savas
vēlmes un priekšlikumus, ko kopā
skatījām un risinājām”.

Sakarā ar to, ka 24.oktobrī
Balvu pamatskola atzīmēs savu 50
gadu pastāvēšanas jubileju, skolas
darbiniekiem ir piešķirti un tiks
pasniegti Balvu novada Domes
Atzinības raksti. Atzinības raksti
piešķirti:
Balvu pamatskolas direktora vietniecei izglītības jomā
LARISAI KRIŠTOPANOVAI par
veiksmīgu starptautisko projektu apguvi, profesionālu darbu
Balvu pamatskolā un sakarā ar
skolas 50 gadu jubileju; Balvu
pamatskolas direktora vietniecei informātikas jomā GUNITAI
PUGEJAI par profesionālu un
radošu darbu Balvu pamatskolā

un sakarā ar skolas 50 gadu jubileju; Balvu pamatskolas skolotājai
INETAI GARGURNEI par ilggadēju
un profesionālu darbu Balvu
pamatskolā un sakarā ar skolas 50
gadu jubileju; Balvu pamatskolas
skolotājai JANĪNAI CIBULEI par
ilggadēju un profesionālu darbu
Balvu pamatskolā un sakarā ar
skolas 50 gadu jubileju; Balvu pamatskolas skolotājai INĀRAI MELNEI par ilggadēju un profesionālu
darbu Balvu pamatskolā un sakarā
ar skolas 50 gadu jubileju; Balvu
pamatskolas skolotājai INGRĪDAI
JEROMANEI par ilggadēju un
profesionālu darbu Balvu pamatskolā un sakarā ar skolas 50 gadu

jubileju; Balvu pamatskolas skolotājai un ilggadējai direktora
vietniecei audzināšanas darbā
NADEŽDAI BOGDANOVAI par
profesionālu, aktīvu un radošu
darbu Balvu pamatskolā un sakarā
ar skolas 50 gadu jubileju; Balvu
pamatskolas direktora vietniecei informātikas jautājumos INGAI DUĻBINSKAI par ilggadēju,
profesionālu un aktīvu darbu Balvu pamatskolā un sakarā ar skolas
50 gadu jubileju; Balvu pamatskolas skolotājai IVETAI KACĒNAI
par profesionālu darbu Balvu
pamatskolā un sakarā ar skolas 50
gadu jubileju; Balvu pamatskolas
skolotājai LILITAI LEIŠAVNIECEI

par profesionālu un apzinīgu darbu Balvu pamatskolā un sakarā ar
skolas 50 gadu jubileju; Balvu pamatskolas bibliotekārei RUDĪTEI
BUKŠAI par aktīvu un radošu darbu Balvu pamatskolā un sakarā ar
skolas 50 gadu jubileju.
Tāpat 16 skolas darbinieki
saņems Balvu novada Domes
Pateicības rakstus. Tie piešķirti:
Irēnai Biseniecei, Ingai Bukšai,
Žannai Ivanovai, Ilzei Loginai,
Ingrīdai Paršinovai, Ingrīdai Pilātei,
Guntai Ripai, Vitai Romanovskai, Birutai Salmanei, Aldim Voitam, Līgai
Začai, Ārijai Žugai, Astrīdai Andžai,
Tamarai Kuzmičevai, Helēnai Loginai, Staņislavam Loginam.

Apgūsti
e-pakalpojumu izmantošanu Balvu
Centrālajā bibliotēkā
Praktiska palīdzība un iedrošinājums ir efektīvākais risinājums
ieradumu maiņai. Balvu Centrālā
bibliotēka aicina iedzīvotājus
papildināt iemaņas e-pakalpojumu apguvē (e-pasts, internetbanka, kontu izdruka, maksājumi,
skaitītāju rādījumu nodošana,
elektroniskie iesniegumi, izziņas
no valsts iestādēm utt.)
Katru ceturtdienu no plkst.
17.00 Balvu Centrālās bibliotēkas
interneta lasītavā varēsiet saņemt
individuālas konsultācijas e-pakalpojumu izmantošanā.
Laipni aicināti!

Latvijas Valsts prezidents
Raimonds Vējonis Balviem
dāvina koncertu

Simbolisko ceļa atklāšanas lenti griež A.Ķerāns, A.Kazinovskis, SIA “8 CBR” projektu direktors A.Šaicāns,
būvuzraugs A.Bukava

Skolas jubilejā saņems apbalvojumus

Valsts svētkos pasniegs Balvu novada Domes
Atzinības rakstus

Šī gada 8.oktobrī Balvu novada Domes sēdē deputāti
lēma par Balvu novada Domes
Atzinības
rakstu
piešķiršanu
šādām personām:
Vīksnas
pagasta
kultūras
pasākumu organizatorei LIGITAI
KACĒNAI par profesionālu, radošu
un apzinīgu darbu kultūras jomā
un nozīmīgu ieguldījumu Vīksnas
pagasta kultūrvides veidošanā;
SIA „ECO Fabrika” darbiniecei
VIJAI CIBULEI par atbildīgu un
profesionālu darbu uzņēmumā
SIA „ECO fabrika”; Balvu pilsētas
iedzīvotājam
VILMĀRAM

18. (134.) numurs

KUBAKAM par ilggadēju un
godprātīgu darbu sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanā
Balvu novadā;
Balvu novada
Bāriņtiesas
lietvedei-arhivārei
MAIJAI OPLUCĀNEI par apzinīgu
un profesionālu darbu Balvu
novada Bāriņtiesā un pozitīva
novada tēla veidošanu; SIA “Barons R“ pasniedzējam PĒTERIM
KOMAROVSKIM par ilggadēju,
atbildīgu un profesionālu darbu,
sagatavojot jaunos autobraucējus;
Zobārstei
LAURIJAI
SUHARŽEVSKAI par profesionālu
darbu medicīnas nozarē un

nozīmīgu ieguldījumu Balvu
novada iedzīvotāju veselības
aprūpes nodrošināšanā; VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs Rēzeknes
ceļu rajona Balvu nodaļas ceļu
meistaram
VOLDEMĀRAM
MEIERAM par ilggadēju un godprātīgu darbu autoceļu uzturēšanā
Balvu novadā; SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” bērnu
nodaļas vecākajai māsai TATJANAI ALEKSEJEVAI par ilggadēju
un godprātīgu darbu veselības
nozarē; SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” ginekologamdzemdību speciālistam RUDĪTEI

IKEREI par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē;
Balvu
novada
uzņēmējam
ANDRIM LUKSTAM par nozīmīgu
ieguldījumu
lauksaimniecības
nozares attīstībā Balvu novadā;
Balvu novada Domes deputātei
SARMĪTEI CUNSKAI par nozīmīgu
ieguldījumu izglītības nozares
attīstībā Balvu novadā.
Apbalvojumi tiks pasniegti
18.novembrī Latvijas Republikas
proklamēšanas dienas svinīgajā
pasākumā Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

Valsts prezidenta kanceleja
sadarbībā ar VSIA „Latvijas koncerti” jau 5.gadu 18.novembrī
Latvijas pilsētām dāvina svētku
koncertus. Šogad viens no šiem
koncertiem notiks Balvos.
18.novembrī
plkst.16.00
svētki sāksies ar sarīkojums „Tepat
ir labi” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā, kura laikā tiks apbalvoti
Balvu novada Domes Atzinības rakstu saņēmēji. Plkst.17.30
- Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa uzruna video tiešraidē no
Latvijas Nacionālā teātra, Rīgas
Doma zēnu kora (diriģents Mārtiņš Klišāns), vīru grupas un pianistes Agneses Egliņas koncerts.
Visi iedzīvotāji laipni aicināti!

SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” informē
2015.gada 6.novembrī Balvu
un Gulbenes slimnīcā pieņems
ārsts traumatologs ortopēds Arnolds Skirmanis.
Iepriekš pierakstīšanās pa telefonu Gulbenē 64472809, Balvos 64507001 līdz 01.11.2015.
Vizītes cena 15 EUR.

Cien. zemnieki un uzņēmēji!
Būsiet laipni gaidīti ikgadējā
Balvu novada „Zemnieku, uzņēmēju ballē 2015” š.g. 27.novembrī
plkst.19.00 Balvu Kultūras un
atpūtas centrā!
Pasākumu
vada
Guntis
Skrastiņš, muzicē grupa „No pus
vārda”.
Dalības maksa 10,00 EUR/
personai.
Pieteikšanās Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā līdz
23.novembrim.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā zvanīt pa tālruni
29437260 vai 29459815.

Pavadi brīvo laiku aktīvi!
Balvu pagasts ikvienu sportot gribētāju aicina pieteikties un
izmantot brīvajā laikā pieejamās
Balvu Sporta centra telpas.
Sīkāk interesēties, zvanot pa
tālruni 26118122 vai 28382998.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Rudens ir laiks, kad tiek pabeigti vai tuvojas noslēgumam dažādi
darbi un projekti. Šobrīd vēl procesā ir Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas internāta renovācija, bet pārējie lielākie
darbi jau noslēgušies.
Kopējais šī gada projektu finansējums, gan Eiropas Savienības, gan
Balvu novada pašvaldības līdzekļi, šogad pārsniedz 5 milj. eiro, kas ir
aptuveni tāds pats rādītājs un attīstības temps kā iepriekšējos gados.
Šogad realizēti tādi lielie projekti kā Tilžas internātpamatskolas
renovācija, Naudaskalna ciema ceļu cietā seguma izbūve, Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta renovācija,
ūdenssaimniecības projekti Kubulu un Bērzpils pagastos, kā arī publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā
2.kārta, kur ir uzstādīti 311 jauni LED tipa gaismas ķermeņi, samazinot
elektroenerģijas patēriņu. Tāpat realizēti arī mazāki projekti - zivju
resursu palielināšana Balvu un Pērkonu ezeros un citi. Šie projekti aptver visu novadu, ne tikai pilsētu.
Oktobra sākumā notika kārtējā domes sēde, kur viens no svarīgajiem
lēmumiem bija Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšana amatā. Esmu
pateicīgs tiem deputātiem, kuri atbalstīja Ritas Kravales kandidatūru
šim amatam. Jāatgādina, ka visus kandidātus vērtēja speciāli izveidota
vērtēšanas komisija. Visi 6 kandidāti tika vērtēti pēc 7 kritērijiem - gan
kvalifikācijas, gan pieredzes, gan papildus apmācības un citiem. Katrs
kandidāts ieguva konkrētu punktu skaitu, Rita Kravale visvairāk, tādēļ
komisija šo kandidatūru virzīja apstiprināšanai domē. Deputātiem domas dalījās, diemžēl bija arī deputāti, kuri neatbalstīja šo kandidatūru.
Tas rada bažas par turpmāko darbu koalīcijā.
Tuvojas gada nogale, kad ir daudz dažādu pasākumu. Iepriecina,
ka Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis Balviem 18.novembrī
dāvina svētku koncertu, kurā uzstāsies Rīgas Doma zēnu koris, pie
klavierēm Agnese Egliņa. Pirms koncerta būs arī video tiešraide ar prezidenta uzrunu no Latvijas Nacionālā teātra. Balvu novads ir vienīgais Latgales reģionā, kur šogad notiks šāds koncerts.

Noslēgusies projekta īstenošana

Balvu novada pašvaldība
ir īstenojusi projektu „Ūdenssaimniecības
attīstība
Balvu novada Kurnas ciemā”,
N r. 3 D P / 3 . 4 . 1 . 1 . 0 / 1 3 / A P I A /
CFLA/083.
Kubulu
pagastā
veikta
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūve un rekonstrukcija,
savienojot Kalna ielas un Balvu ielas posmus kopējā tīklā, uzbūvētas

jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas.
Kurnas ciemā uzstādītas jaunas
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un
izbūvēts jauns dziļurbums.
Projekta finansējumu 85%
apmērā nodrošināja Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF).
Paldies
Kubulu
pagasta
iedzīvotājiem
par
atsaucību
un pacietību, kā arī aktīvo
līdzdarbošanos būvniecības laikā.

15.novembris - pēdējais nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņš
Tie
nodokļa
maksātāji,
kuri nenomaksās nekustamā
īpašuma nodokli līdz 15.novembrim, saņems brīdinājumus, un
nenomaksātais nodoklis kopā ar
nokavējuma naudu saskaņā ar
Balvu novada domes lēmumu
tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā
atbilstoši likumam „Par nodokļiem
un nodevām”. Šajā gadījumā
nodokļu maksātājam jārēķinās ar
to, ka viņam būs jāsedz vēl papildus tiesu izpildītāja izdevumi,
tādēļ lūgums nomaksāt nodokli
pašiem.
Mazdārziņu Ezermala-1 un
Ezermala-2 īpašniekiem, kuri

nodevuši lietošanā zemi citām
personām, būtu jāpārbauda, vai
tiek maksāts nekustamā īpašuma
nodoklis, jo bezstrīdus kārtībā nodokli piedzīs no īpašnieka.
Neskaidrību
gadījumā
par nekustamā īpašuma nodokli var interesēties Balvu
novada pašvaldībā, vai arī pagastu pārvaldēs. Informāciju par
nekustamā īpašuma nodokli var
apskatīt arī portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī šajā portālā ir
pieejama nomaksas iespēja un var
pieteikties paziņojumu saņemt
elektroniski.

10.septembra
Domes sēde
8.oktobrī notika kārtējā Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Andris
Kazinovskis, Ēriks Ločmelis, Aivars
Kindzuls, Ivans Baranovs, Svetlana
Pavlovska, Sarmīte Cunska, Valdis
Zeltkalns, Dmitrijs Usins, Juris
Boldāns, Aigars Pušpurs, Vilnis
Dzenis, Egons Salmanis, Ināra
Ņikuļina.
Domes sēdē kopumā tika
izskatīti 45 jautājumi.
Par grozījumiem lēmumos,
noteikumos un nolikumos
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2015.gada 14.maija lēmumā “Par
Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā” un izteikt tā
1.12.punktu jaunā redakcijā.
Grozījumi tika izdarīti arī Balvu
novada pašvaldības “Pansionāts
“Balvi”” pakalpojuma “Grupu
dzīvoklis” nolikumā, tā 1.5.punktu
izsakot jaunā redakcijā.
Balvu
novada
domes
apstiprinātajā Balvu pamatskolas nolikumā veiktas izmaiņas 1.,
4.,10., punktā, 9.2 apakšpunktā
un izsvītrota Nolikuma IV nodaļa
“Skolas struktūra”.
Tika izdarīti grozījumi Balvu
novada pašvaldības 2014.gada
9.oktobra noteikumos Nr.6/2014
„Tirgus izpētes kārtība Balvu novada pašvaldībā”, papildinot 3.5
punktu jaunā redakcijā.
Tika atcelts Balvu novada
Domes 2015.gada 13.augusta
lēmums „Par nekustamā īpašuma
Tehnikas ielā 5G, Balvos, Balvu
novadā pārņemšanu”.
Grozījumi tika izdarīti Balvu novada Domes 2014.gada
14.augusta lēmumā „Par Bērzpils
vidusskolas un Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles maksas pakalpojumu cenrādi”, papildinot
apstiprināto Bērzpils vidusskolas
un Bērzpils vidusskolas Krišjāņu
filiāles maksas pakalpojumu
cenrādi ar 9.punktu un paskaidrojumiem.
Deputāti pieņēma saistošo
noteikumu
Nr.__/2015
projektu „Grozījumi Balvu novada
pašvaldības 22.01.2015 saistošajos
noteikumos Nr.1/2015 „Par Balvu
novada pašvaldības 2015.gada
budžetu””.
Sēdē deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldības metodiskos norādījumus Nr.__/2015 „Par
pašvaldības iestāžu pieprasījuma
tāmju izstrādāšanu, iesniegšanu
un apstiprināšanu”.
Par
nodomu
protokola
noslēgšanu
Deputāti balsoja par Latgales
plānošanas
reģiona
piedāvāto nodomu protokola
noslēgšanu un sadarbību projekta īstenošanā 9.2.2.1.pasākuma
“Deinstitucionalizācija”
ietvaros. Deinstitucionalizācija (DI) ir
pakalpojumu sistēmas izveide,
kas sniedz personai, kas nespēj
sevi
aprūpēt,
nepieciešamo
atbalstu, lai tā spētu dzīvot
mājās vai ģimeniskā vidē. DI
pasākumu mērķis ir panākt, ka
personas, kuras var patstāvīgi
dzīvot sabiedrībā, vairs neatrodas Valsts sociālās aprūpes
centros. DI process sevī ietver:
1) kvalitatīvu, individuālajām
vajadzībām pielāgotu sabiedrībā
balstītu pakalpojumu attīstīšanu,
kas novērš vajadzību dzīvot
institūcijā, un resursu pārvirzīšanu
no institūcijām un jauniem pakalpojumiem, lai nodrošinātu
ilgtspēju; 2) plānotu institūciju
slēgšanu, kur bērni, cilvēki ar
invaliditāti (tai skaitā personas ar
garīga rakstura traucējumiem) un

gados vecāki cilvēki dzīvo izolēti
no sabiedrības, saņem standartiem neatbilstošu aprūpi un atbalstu, un nereti ir ierobežota
cilvēktiesību izmantošana; 3)
vispārējo pakalpojumu, tādu kā
izglītība un apmācība, nodarbinātība, mājoklis, veselības
aprūpe un transports pieejamības
nodrošināšanu visiem bērniem un
pilngadīgām personām ar atbalsta
vajadzībām. Periodā līdz 2020.
gadam Latvijā DI mērķa grupas
ir: 1)ārpusģimenes aprūpē esošie
bērni; 2) bērni ar funkcionāliem
traucējumiem; 3) pilngadīgas
personas ar garīga rakstura
traucējumiem.
Par funkciju deleģēšanu
Domes sēdē tika lemts
deleģēt Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei/vadītājas
vietniecei
Ligitai Zelčai veikt Sociālā dienesta vadītāja pienākumus, kas
saistās ar administratīvo aktu
sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkciju izpildi, kā
arī līgumu slēgšanu attiecībā uz
Marutu Tabūni un Juriju Petrovu.
Līdz ar to tika atcelts Balvu novada Domes 2014.gada 13.novembra lēmums “Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja funkciju deleģēšanu”.
Tāpat tika lemts deleģēt Balvu
novada pašvaldības aģentūras
“SAN-TEX” komunālajam inženierim Aivaram Pugejam veikt
pašvaldības aģentūras “SANTEX”
direktora
pienākumus,
kas saistās ar administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkciju izpildi, kā arī
līgumu slēgšanu attiecībā uz Aiju
Briedi.
Par Atzinības rakstu piešķiršanu
Sakarā ar Latvijas Republikas
proklamēšanas dienas pasākumu
un Balvu pamatskolas 50 gadu
pastāvēšanas jubilejas pasākumu,
deputāti 22 personām piešķīra
Balvu novada Domes Atzinības
rakstus.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumus ar personām Balvos
par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības daļas
iznomāšanu.
Zemes vienībai tika piešķirta
adrese Bērzu iela 22, Balvi, Balvu
novads, LV-4501, zemes vienībai
piešķirta adrese Rudens iela 15,
Balvi, Balvu novads, LV-4501.
Zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām piešķirta adrese „Kārkli”,
Bērzkalnes pagasts, Balvu novads,
LV-4590.
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma „Olīši” Bērzpils pagastā,
Balvu novadā sadali, par zemes
nomas līguma izbeigšanu ar
personu Bērzkalnes pagastā,
apstiprināja
zemes
ierīcības
projektu nekustamā īpašuma
„Salenieki” Balvu novada Lazdulejas pagastā zemes vienības
sadalīšanai un zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma
„Ērgļi” Balvu novada Kubulu pagastā zemes vienības
sadalīšanai. Tāpat tika nolemts
pagarināt nedzīvojamās telpas
nomas līgumu par nedzīvojamo
telpu Daugavpils ielā 74A un
Partizānu ielā 14.
Tika nolemts personai pārdot
nekustamo īpašumu Bērzu ielā 2,
Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu
novads, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,2045
ha, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 900,00.
Sēdē tika lemts atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
par 20%, atklātā mutiskā izsolē
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
- dzīvokli Nr.75, Pilsoņu ielā 23,
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Balvos, dzīvokli Nr.20, Pilsoņu ielā
23, Balvos, dzīvokli Nr.38, Pilsoņu
ielā 23, Balvos, dzīvokli Nr.11,
Brīvības ielā 59A, Balvos un tika
apstiprinātas nekustamo īpašumu
sākumcenas.
Atsavināšanai tika nodots divistabu dzīvoklis Nr.1, Pansionāta
apbraucamā ielā 2, Celmenē,
Kubulu pagastā, Balvu novadā
ar kopējo platību 54, 60 m2 un
nekustamais īpašums - trīsistabu
dzīvoklis Nr.47, Teātra ielā 6, Balvos,
Balvu novadā dzīvokļa īrniecei.
Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļai
tika uzdots veikt visas darbības,
lai ierakstītu minētos īpašumus
zemesgrāmatā.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
Balvu pagasta nekustamā īpašuma
„Vindadži”, 6,0 ha kopplatībā,
zemes vienību 3,2 ha platībā,
zemes vienību 1,6 ha platībā un
zemes vienību 0,6 ha platībā un
no atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Vindiņi”.
Deputāti
atbalstīja
projektu par ceļa servitūta līguma
noslēgšanu un lēma nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekrītošajā
zemes vienībā par labu nekustamajam īpašumam „Pļaviņas”,
Tilžas pagasts, piešķirot tiesību uz
braucamo ceļu 4,5 m platumā.
Par atļaujas izsniegšanu
Domes sēdē tika nolemts
izsniegt AS „Latvijas valsts meži”
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju uz laiku līdz 2040.
gada 10.jūnijam smilts-grants un
smilts atradnei „Deviņziedi”, kas
atrodas Krišjāņu pagastā, pēc
valsts nodevas – EUR 142,29 samaksas.
Par parādu piedziņu
Tika nolemts piedzīt no SIA
„Ramwood” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 27,22
apmērā par nekustamo īpašumu
Bērzkalnes pagastā un dzēst
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu SIA “HANSA SILVESTERS”
EUR 276,22.
Par kabeļu līnijas nodošanu
Deputāti lēma nodot LR
Ekonomikas ministrijai Balvu novada „Pansionāts „Balvi”” 0.4kV
elektropārvades tīklus.
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu
Sēdē lēma izslēgt no Balvu
Valsts ģimnāzijas grāmatvedības
uzskaites laukuma zaļo segumu
- atlikusī bilances vērtība EUR
2312,51.
Par dalību projektā
Deputāti lēma piedalīties
Valsts
atbalsta
saņemšanā
zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem ar projektu „Zivju resursu aizsardzības
pasākumu
uzlabošana
Balvu novadā”, projekta atbalsta
gadījumā,
nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 240,01
apmērā no projekta kopējām
izmaksām EUR 1382,89.
Par iecelšanu amatā
Tika
pieņemts
lēmums
iecelt Ritu Kravali Balvu novada
Pašvaldības policijas priekšnieka
amatā ar 2015.gada 20.oktobri.
Lēmums pieņemts pamatojoties
uz izsludināto konkursu par šo
amata vienību un saņemto atļauju
no LR Iekšlietu ministrijas.
Par tāmes apstiprināšanu
Sēdē nolēma apstiprināt Balvu novada pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/ Lēmumi
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Dzīves līmeņu atšķirība Viļakā un Mārupē ir milzīga

Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs, Latgales reģiona
attīstības aģentūras padomes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis sarunā ar Neatkarīgo
atgādina politiķiem, ka patriotisms sākas ar dzimtenes
mīlestību, ar tās attīstību, kura
politiķiem neko daudz nerūp.
- Jūs strādājat pašvaldībās kopš
1989. gada. Kāpēc, neraugoties
uz vairākām reformām un samērā
skaidri definētu izlīdzinātības kursu, reģionu, novadu līdzsvarota
attīstība nav panākta?
- Tāpēc, ka ir gan bijuši labi
nodomi, bet valstī kopumā
politikas, kas izlīdzinātu tās
nevienmērīgo
attīstību,
nav.
Politiķi mainās. Mainās arī partijas, mainās politisko spēku
kombinācijas. Vienu brīdi valdību
vada viens politiskais spēks, citu
brīdi cits… Situācija nemainās. Jo
visi, diemžēl, šķietas aizmirsuši
vienu principu, kas ir ļoti būtisks,
lai valsts pastāvētu. Valsts galvenais, viens no galvenajiem, varbūt
visgalvenākais,
vissvarīgākais
uzdevums ir – nodrošināt visas valsts teritorijas līdzsvarotu
attīstību. Visas valsts teritorijas.
Ja šis princips netiek ievērots,
ja tas tiek pārkāpts, tad tajās
teritorijās, kur grūtāk dzīvot, rodas neapmierinātība. Tad cilvēku
plūsma virzās prom no vājām vai
mazattīstītām teritorijām. Tad rodas bezdarbs, negācijas, sociālās
problēmas.
Šobrīd, manuprāt, var sacīt, ka
Latvija šajā ziņā jau ir līderis. Jo tik
krasas atšķirības starp bagātajām
teritorijām un nabadzīgākajām
teritorijām, citur ES nepastāv. Protams, to var mērīt ar iedzīvotāju
dzīves līmeni. Viens no galvenajiem kritērijiem iedzīvotāju dzīves
līmeņa noteikšanai ir iekšzemes
kopprodukts uz vienu iedzīvotāju.
Atšķirība starp cilvēku dzīves
līmeni, teiksim, galvaspilsētā Rīgā
un Pierīgā – Mārupē, Garkalnē, un
dzīves līmeni, teiksim, Krievijas
pierobežā – Zilupē, Viļakā, ir ļoti
būtiska, milzīga…
- Kāpēc? 1993. gadā pieņemtajā
Pašvaldību reformu koncepcijā
teikts: „ Ar 1994. gadu realizējama
vietējo budžetu izlīdzināšanas politika… (..) Par finanšu izlīdzināšanas
mehānisma
galveno
līdzekli
uzskatāma valsts dotācija.” Tolaik tika deklarēts: „nepieciešama
objektīva finanšu izlīdzināšanas
sistēma”. Acīmredzot, ne vietējā
politika, ne Eiropas nauda nav
spējušas tādu radīt. Ko te līdzēs šī
gada 4. jūnijā pieņemtais, varētu
teikt – kārtējais, šai tēmai veltītais
dokuments –jaunais Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas likums?
- Izlīdzināšanas likumam jābūt
vienam no mehānismiem, kas
mēģina šīs atšķirības samazināt.
Ceturtajā jūnijā tas tika pieņemts
steidzamības kārtā, bez īpašām
diskusijām, bez apspriešanām. Tas
pārsteidz. Vienīgie, kas noreaģēja,
bija Latvijas Pašvaldību savienība.
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis
sasauca LPS domes ārkārtas sēdi.
Sabrauca gandrīz visi novadu
un lielo pilsētu vadītāji. Bija diskusijas. Beigās bija arī balsojums.
Absolūtais vairākums, cik zinu,
izņemot četrus, nobalsoja par LPS
izvirzītajiem priekšlikumiem, kuri
jāņem vērā Saeimai. Piemēram,
tika izteiktas bažas: jaunais likums ilgtermiņā nenodrošinās, ka

trūcīgākās pašvaldības saņem to,
kas tām ir pašlaik. Tika ierosināts,
lai valdība finansējumu (vismaz no
valsts budžeta) nodrošina ar savu
garantiju.
- Kādas sekas bija šim LPS
viedoklim?
- Visi LPS priekšlikumi tika
noraidīti. Kāds ir rezultāts?
Rezultāts ir tāds, ka no 19 Latgales novadiem 18 novados tika
samazināti ienākumi, kas nāk
no pašvaldību izlīdzināšanas
fonda. Balstoties uz LPS sniegto
informāciju, piemēram, Viļānu
novadam, Zilupes novadam,
Aglonas novadam, tiek noņemti
attiecīgi 9,8%, 9,7%, un 9% no
budžeta (Balviem – 3,5%). Tas ir
ļoti daudz. Kad valstī bija krīze,
tad tur bija jostu savilkšana,
štatu
samazināšana,
algu
samazināšana, tad runāja par 8%.
Bet – ko darīt pašvaldībai, kur
samazinājums būs 9,8%? Ko tai
darīt? Būs jāsamazina algas, štati,
finansējums,… Sports, kultūra,
veselība, izglītība,… – viss būs
jāsamazina. Vai nu proporcionāli,
vai vienai nozarei, piemēram,
par trešdaļu, lai citai saglabātu.
Domāju, ka šāda pieeja kopumā
vēl vairāk pastiprinās migrāciju.
Bezdarbs pieaugs viennozīmīgi.
Pabalsti
samazināsies.
Plaisa
kļūs dziļāka. Es to uztveru kā
pašvaldību iznīcināšanu.
Latgale zaudē 6,11 miljonus eiro katru gadu, sākot no
2017.gada. Gada griezumā tā
Latgales pašvaldībām ir liela
summa. Iegūst lielās pilsētas.
Visvairāk Liepāja – 4,9 miljoni, tad
Jēkabpils, tad pārējās. Ventspils
iegūst 255 tūkstošus. Balvi zaudē
287 tūkstošus. Es kādā raidījumā
skaidri pasacīju: ja tu, cilvēks
padomā, tad saproti, ka Ventspilī
iedzīvotāju dzīves līmenis ir stipri
zemāks nekā Balvos. Balviem, lai
uzturētu Ventspils dzīves līmeni
vismaz Balvu līmenī, jāpiemet tai
naudiņa no sava budžeta. Tā ir
ironija, bet uz to provocē Saeimas
rīcības pieļautie secinājumi.
Acīmredzot tur apakšā ir
kāds mērķis. Jo, ja deputāti,
būdami skaidrā prātā, to skaitā
ievēlētie
Vienotības,
ZZS,
Nacionālas apvienības deputāti,
neaprunājoties, nepiezvanot nevienai Latgales pašvaldībai, balso
par šādu lietu kārtību, tad jādomā,
ka viņiem ir kaut kāds virsmērķis.
Savādāk es to nevaru iztulkot.
- Iespējams, centrālā vara,
deklarējusi, ka krīzes nav, bet
nespēdama panākt reālu veiksmi, tik vien kā atkārto savu
optimizācijas scenāriju uz vietējās
varas rēķina.
- Jā, optimizācija…Bet pakalpojums
laukos
vienmēr
būs dārgāks nekā pilsētā. Nav,
piemēram, saprotams, kāpēc
joprojām pielieto principu: nauda seko skolēnam. Vai pacientam. Laukos šī sadārdzinājuma
starpība jāsedz pašam cilvēkam.
Vai pašvaldībai. Kāpēc? Tāpat arī
pašvaldību izlīdzināšanas formula
ir sarežģīta. Droši vien speciāli
sarežģīta. Sauc dažādus kritērijus.
Iedzīvotāju skaits samazinās. Jā,
iedzīvotāju skaits Balvos, Latgalē
samazinās. Bet – tas samazinās arī
Ventspils novadā. Taču Ventspils
novadam, saskaņā ar jauno likumu, būs 903 tūkstoši finansējuma
pieaugums. Jājautā – kas tad ir galvenais šajā formulā? Acīmredzot

galvenais ir politiskais pasūtījums.
Tas parāda mūsu politikas
seklumu. Tas parāda, ka darbojas kaut kāds elementārs lobijs.
Brutāli. Kā intereses lobētas šajā
gadījumā? Lielo pilsētu. Izrādās, to
apvienība nosaka visas valsts politiku. Biedrība, kura pārstāv deviņas
pilsētas. Un varas partijām, ja vien
tās daļēji vai pilnībā sponsorē šīs
biedrības biedri, ar to pietiek,
lai bez analīzes, lai bez kāda
pamatojuma pēkšņi atvērtu likumu, lai lemtu valstij stratēģiski
svarīgus jautājumus steidzamības
kārtā. Esmu dzirdējis arī viedokli, ka valsts mērogā jau sen
neesam saimnieki savā zemē.
Mūsu lēmumi tiek pieņemti kaut
kur citur. Ne Rīgā. Ziniet, pēc tādu
likumu pieņemšanas man gribas
tam piekrist.
- Par to, ka centrālā vara saimnieciskas politikas vietā mēģina
izlīdzēties, liecina ne tikai šis likums. Paredzami vēl daži „veiksmes stāstam” ne pārāk piedienīgi,
apgrūtinoši,
nevis
attīstoši
sadārdzinājumi.
- Jā, vēl tiek cilāts jautājums par
to, ka vairākkārt tiks palielinātas
kadastra vērtības. Sevišķi zemei.
Ko tas nozīmē? Cilvēki atkal būs
spiesti pārdot savu īpašumu, savu
zemi par sviestmaizi. Bet, ja par
sviestmaizi, tad kāds, iespējams,
grib peļņu. Un sāksies atkal finansu darījumi, atkal pirks lēti, pārdos
daudz dārgāk… Es tā pieļauju.
Neizslēdzu to kā biznesa projektu.
- Pateicoties tam, ka politika aiz
naudas vāji redz mūsu pašu ļaudis
kā valsts saturu, drīz vien mums
mūsu pašu izslavētā latviskā harmonija (ar dabu, ar gaisu, ar jūru,…)
būs pieejama caur starpniekiem. Arī
šajā ziņā lēmumus, kā un kur mums
būt savā vidē, pieņems citi.
- Mani pārsteidz tas, ka
mūsu valdība, arī politiķi, partijas Saeimā pēdējā laikā negrib
pievērst uzmanību valsts attīstībai.
Jā, var teikt, ka nu viņi aizņemti
ar globālām, Eiropas lietām. Un
tiešām, tu nevari objektīvi spriest
par gandrīz katru likumprojektu
vai situāciju, ja nesāc domāt par
globālo stāvokli. Bet – tomēr, kad
jārisina jautājumi, kas saistās ar
Latviju, tad tieši Latvijas interesēm
ir jābūt kritērijam. Jūs, draugi mīļie,
taču esat ievēlēti no šejienes. Jūs
sēžat amatos tikai pateicoties
mūsu cilvēkiem, kas jūs ievēlēja.
Man šķiet, ka vārdi
„valsts attīstība” politiķu mutēs top
pastarpināts, atsvešināts jēdziens.
Attīstība – ne tieši, bet caur Briseli.
Tas atsvešina arī mūs no savas valsts
lietām.
- Patriotisms, par kuru valsts
mērogā runājam nepietiekoši,
vispirms sākas ar dzimtenes
mīlestību, ar to, kas te vispār ir,
ar tiem dārgumiem, kas te ir. Bet
šie dārgumi Eiropas kontekstā
ir milzīgi. Sākot ar vidi, kurā
dzīvojam. Mums nav kataklizmu,
mums ir daba, kas tiek vērtēta
pārlieku niecīgi un atdota par
sviestmaizi… Tas, kurš saprot, gatavs to tūlīt paņemt. Mēs tikko
bijām pie ezera. Atrodiet tādu vietu Eiropas vidū!
Turklāt – reģioni, uz kuru pamata tika izveidota Latvijas valsts, ir
nepamatoti aizmirsti. Lai gan drīz
svinēsim valsts simtgadi. Savulaik
latvieši no dažādiem reģioniem
pieņēma kopēju lēmumu. Viņi
apvienojās, lai izveidotu valsti.

Gan latvieši no Kurzemes un
Vidzemes guberņām, gan latvieši
no Vitebskas guberņas. Latgales.
Viņi pieņēma lēmumu brīvprātīgi,
nepiespiesti.
Bet, ja mēs joprojām uzturam
šo lēmumu spēkā, tad ir vērts ik pa
brīdim pārdomāt – cik tas lēmums
bijis lietderīgs. Un – kas nav
izpildīts? Lai lēmums, ko pieņēma
mūsu priekšteči, darbotos pilnā
apjomā. Lai valstī pastāvētu
līdzsvars un gandarījums. Es
uzskatu, ka nav izpildīti vairāki
nosacījumi, lai valsts attīstītos
vienoti un attīstības apstākļi būtu
līdzsvaroti. Valda attieksme –
labi, labi, mēs paši Rīgā izlemsim… Atvainojos, vidzemnieks
uz Latgali brauc kā uz muzeju un
daudzas lietas te redz vadoties
no šādas attieksmes. Jautājumus
var izlemt tas, kurš ir kompetents.
Reģionu griezumā, manuprāt,
kompetentākie ir tie, kuri dzīvo
šajos reģionos.
- Jūs kopā ar Staņislavu Keišu
risinājumu redzat otrā līmeņa
pašvaldībās. Bet oficiālā līmenī šī
ideja patlaban šķiet pilnībā atmesta.
- Nu un ko tas devis? Proporcionālā vēlēšanu sistēma, kas
saglabājusies no pirmskara Latvijas laika, praktiski izkropļo politiķu
centienus un situāciju. Politiķi
domā par partijām, par to eksistenci, par vietām Saeimā, ministru
amatos,… Pastāv finansu atkarībā
no sponsoriem. Cilvēki faktiski
nevēlē savus pārstāvjus, bet vēlē
partiju pārstāvjus, kurus tiem pasniedz masu mediji. Pastarpinātus
cilvēkus. Gala rezultātā saņemam
Saeimu, saņemam deputātus, kuri
necīnās par vietējām interesēm.
Tiesa, partijām patlaban klājas
gluži labi. Tās cīnās par ministrijām,
par Eiropas līdzekļiem,… Valsts
faktiski tiek administrēta pēc
sektoriālā, ministriju principa.
Tāpēc partijas, veidojot valdību,
cīnās nevis par kompetenci, bet
plēšas par vietu, kur lielāks maks,
kur lielāka ietekme, kur lielāki Eiropas Savienības līdzekļi. Tām rūp
lielās pilsētas, jo to elektorāts ir
milzīgs. Par valsti kopumā šodien
domā ļoti maz Latvijas politiķu.
Faktiski valda egoisms. Tas ir ļoti
bīstami. Kaut vai tāpēc, ka cilvēki
plūst projām, teritorijas paliek
tukšas. Bet – Eiropas vidū tās
nebūs tukšas.
Tostarp administratīvie reģioni kā līdzsvarotas attīstības mehānisms un garants pastāv gandrīz
visās ES valstīs. Pēc Otrā pasaules
kara, kad Vācijas centrālajai
varai neļāva izvērsties, tā deva
iespējas reģioniem. Nez kāpēc
mūsu politiķi to nezina vai izliekas
nezinām. Turklāt – ES kohēzijas
politika, ES struktūrfondu līdzekļi
galvenokārt bija vērsti uz reģionu
attīstību. Valstis attīstījās, balstoties uz reģioniem. Latvijai
likās – nē. Latvija ir tikai viens
reģions, un tā ir visa valsts. Ņemot
vērā iepriekšminēto, nekas nav
mainījies. Mēs ar Staņislavu
piedāvājām reālu valsts uzplaukuma scenāriju. Mūsu priekšlikumi ir
apkopoti grāmatā.
- Daudz runā par plaisu starp
varu un sabiedrību. Vai pastāv plaisa arī starp centrālo un vietējo varu?
- Teikšu savu atklāsmi. Esmu
pieradinājis sevi pie lēnprātības,
pie nosvērtības. Nesasteidzu
lēmumus. Mana pieredze pašval-
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dībās ir divdesmit seši gadi. Kopš
neatkarības. Bet – tad, kad es
diskutēju par kādu likumprojektu
vai noteikumiem ar ierēdņiem,
tad man ir tāda sajūta, ka viņu
mērķis ir – izsist mani no līdzsvara.
Ko tas nozīmē? Pirmkārt, redzams,
ka paralēli likumprojektu vai MK
noteikumu izstrādei darbojas vesels mehānisms, kura uzdevums
– noraidīt jebkādus argumentus,
jelkādus pašvaldības vai sabiedriskas organizācijas viedokļus.
Otrkārt, tas nozīmē panākt,… lai
es nospļaujos. Lai cik es liels patriots, lai kā es mīlētu savu tēvzemi,
Latviju, viņi grib mani piespiest,
lai nospļaujos uz visu, lai ielaižos
ar svešiem, lai meklēju aizstāvību
un izpratni citur – ne šeit, ne savā
zemē, ne pie savas varas.
Man ir sajūta, ka valstī šobrīd
trūkst sistēmas. Sajūta, ka neviens neanalizē ne statistiku, ne
iepriekšējās kļūdas, ne arī, kā
sacījāt, to, kāpēc pašvaldības
ilgstoši ir trūcīgas. Nekas viņus
neinteresē. Tikai kaut kāda
momentāla pašu vajadzība, kurai
jāsagādā lobijs. Un jau minētais
egoisms. Kas man no tā būs? Un, ja
viņš to egoismu apmierina, iegūst
pārliecību, ka arī viņam no tā kaut
kas būs, tad viņš bez domāšanas,
bez analīzes, bez statistikas gatavs
pieņemt jelkādus lēmumus un likumus. Un tā tas arī notiek. Tāpēc
valsts arī ir kā tāds kuģis – ļaujas
vējam… Nav stabilitātes.
Tas izpaužas arī nodokļu
sistēmā. Visvairāk to redz
uzņēmēji. Viņi taisa biznesa plānus
un pakļauj tos spēkā esošiem
nosacījumiem. Bet mainās valdība
un kardināli mainās noteikumi.
Nav pēctecības. Tam cilvēkam
ir jābankrotē ar visu savu biznesa plānu, ar visiem saviem
pierādījumiem, ka viņš bija gatavs
septiņos gados panākt peļņu.
- Arī pašvaldības šajā ziņā nav
ideālas. Vai jūs Balvos esat tikuši no
augšminētā stila vaļā?
- Es domāju drusku savādākās
kategorijās. Es nedomāju – cik
man būs, es domāju, kas pēc manis būs? Ko cilvēki darīs pēc manis? Vismaz Balvos es cenšos vadīt
balstoties uz cilvēkiem. Sākotnēji
– uz deputātiem, tad – uz visiem
cilvēkiem, kuri dzīvo Balvos. Es jau
sen esmu aizmirsis, ka nacionālā
līmenī jāmēģina veidot katrai tautai atšķirīga politika. Nē! Vispirms
ir jāpanāk kopsaucējs, kopdarbība
ar citu tautību cilvēkiem. Balvos es
to cenšos darīt. Mūsu ir tik maz, ka
vairs nav pat iemesla dalīt cilvēku
tautības.
Tas ir potenciāls, kurš Latvijā,
manuprāt, nav izmantots, kurš ir
nostumts malā. Jāsasmeļ vismaz
tas ūdens, kas savā laikā izliets,
bet ko vēl var sasmelt. Protams,
mēs esam Eiropas Savienībā,
esam NATO. Drošības apsvērumi
pastāv. Bet – mūsu lielajiem
politiķiem pēdējais laiks domāt
par galveno valsts uzdevumu
– līdzsvarotu attīstību. Ja tas
nenotiks, man bail par savu valsti. Pagaidām problēmas tikai
padziļinās. Mēs tās redzam.
Publicēts no laikraksta „Neatkarīgā Rīta Avīze” 2015.gada 5.oktobra numura
Autors Viktors Avotiņš
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Uzņēmēji tiekas „Uzņēmēju brokastīs”

Pasākuma sākumā lauksaimniekam Jurim Kaņkam (centrā) tika veltīta apsveikuma dziesma un pasniegta ZLBC
sagādātā dāvana, jo tieši 2.oktobrī uzņēmējs atzīmē savu dzimšanas dienu
Gandrīz
pussimts
Balvu
novada
uzņēmēju
un
organizāciju pārstāvju 2.oktobrī
tikās
Ziemeļlatgales
biznesa
un tūrisma centrā pirmajās
„Uzņēmēju brokastīs”, kuru laikā
tika pārrunātas uzņēmējdarbības
aktualitātes un veidotas diskusijas
par uzņēmējiem interesējošiem
jautājumiem.
PA „Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” vadītāja I.Kaļva
pastāstīja, ka pasākuma mērķis
ir sniegt iespēju uzņēmējiem
iepazīties savā starpā, uzzināt
aktuālo informāciju no novada
pašvaldības par uzņēmējiem
saistošiem jautājumiem, kā arī gūt
informāciju par aktualitātēm Latgales uzņēmējdarbības centrā un
tā piedāvātajām iespējām, par Balvu rajona partnerības darbību un

projektu iespējām 2016. gadā un
par nupat dibināto Ziemeļlatgales
uzņēmēju biedrību. „Ja šodien
jūs aiziesiet kaut vai tikai ar vienu
jaunu gūtu ideju, pasākums būs
izdevies,”
uzņēmējiem
teica
I.Kaļva.
„Uzņēmēju brokastīs” piedalījās arī Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis,
kurš pastāstīja par Balvu novada
pašvaldības realizētajiem projektiem, iepirkumiem, novada
iespējām Latgales programmā
un tajā „iezīmētajiem” finanšu

līdzekļiem
uzņēmējdarbības
aktivitāšu
veicināšanai
un
infrastruktūras sakārtošanai Balvos, izteica savu viedokli par
valsts politiku attiecībā uz Latgales reģionu, kā arī atbildēja
uz uzņēmēju interesējošajiem
jautājumiem. Pēc izskanējušajiem
jautājumiem jāsecina, ka viens
no aktuālākajiem jautājumiem
uzņēmējiem ir infrastruktūra.
Šo jautājumu iespēju robežās
pašvaldība risina, tomēr ceļu
stāvoklis, to uzturēšana un remonts lielā mērā atkarīgs no

Irēna Romāne ar vīru ne tikai saimnieko savā saimniecībā Krišjāņu
pagastā, bet arī sacer dažādas rīmes, kuras izskanēja arī „Uzņēmēju
brokastīs”. Viena no tām:

Jautājot, kuri no klātesošajiem ir
izmantojuši SIA „Senda DZ” pakalpojumus, rokas pacēla visi zālē
esošie. Foto: uzņēmuma īpašniece
Dzintra Sprudzāne

Balvu novada Domes
priekšsēdētājs A.Kazinovskis
informēja uzņēmējus par
aktualitātēm pašvaldībā

Sevi uzņēmēji vārdos sauc
Stāsta, kurš no kuras puses brauc
Visi smaidīgi un jauki
Turpmāk kļūšot labi draugi.

Uzņēmējus uzrunā Latgales uzņēmējdarbības centra speciālists Andris
Kucins

valsts AS „Latvijas Valsts ceļi” darba. Tāpat uzņēmēji interesējās
par Balvu novada pašvaldības
budžetu, nākotnes plāniem,
iecerēm attiecībā uz Balvu un
Pērkonu ezeriem
Andris Kucins no Latgales
uzņēmējdarbības centra (LUC)
klātesošajiem sniedza informāciju
par centra paveikto šajā gadā
un par iecerēm tuvākajā laikā,
par speciālo ekonomisko zonu,
ko plānots izveidot visā Latgales
reģionā, tai skaitā arī Balvos. Par šo
jautājumu uzņēmējiem bija īpaša
interese.
Svetlana Tomsone informēja
par LEADER projektu iespējām
jaunajā plānošanas periodā,
kur īpaši liels atbalsts plānots
tieši uzņēmējdarbības projektiem. Bet pasākuma noslēgumā
tika dots vārds Balvu novada
uzņēmējdarbības konsultatīvās
padomes pārstāvjiem – Andrejam Kindzulim (SIA “A.K.7”) un
Elīnai Kaļvai (SIA “Amati pro-

jekts”), kuri aicināja uz sadarbību
un uzņēmējus būt aktīvākiem un
pašiem iesaistīties gan savstarpējā
komunikācijā ar pašvaldību, gan
kopīgi risināt dažādus jautājumus
tieši starp uzņēmējiem tuvākajā
apkārtnē.
Noslēgumā tika diskutēts par
to, ka uzņēmējiem nepieciešama
izsmeļošāka
informācija
no
pašvaldības speciālistiem tieši par
iepirkumu likumu un tā procesu,
kā arī par aktuālajām pašvaldības
iecerēm dažādu projektu ideju
īstenošanā. Uzņēmēji šāda veida pasākumu noteikti gribētu
apmeklēt arī nākotnē un tas varētu
norisināties vienu reizi ceturksnī
ikreiz citā novada pagastā, tādā
veidā dodot iespēju vairāk iepazīt
konkrētā pagasta uzņēmējus.
Tikšanos pozitīvā gaisotnē
pie kafijas tases papildināja Arņa
Grapa muzikālie priekšnesumi
un Irēnas Romānes uz vietas
sacerētās rīmes.

Latgales plānošanas
izsludina konkursu
uzņēmējiem
Latgales plānošanas reģiona
(LPR) Latgales uzņēmējdarbības
centrs (LUC) ar LPR Attīstības
padomes
atbalstu
organizē
konkursu
„Latgales
reģiona
uzņēmēju gada balva 2015”.
Konkursa mērķis ir apzināt un
godināt
Latgales
plānošanas
reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē,
sekmējot
uzņēmējdarbības
vides attīstību Latgales reģionā,
veicināt Latgales plānošanas
reģiona uzņēmēju atpazīstamību,
plašsaziņas līdzekļos popularizējot
labas uzņēmējdarbības prakses
piemērus Latgalē.
Konkurss paredz godināt
uzņēmumus 5 nominācijās –
Lielākais nodokļu maksātājs,
Lielākais darba devējs, Sociāli
atbildīgs uzņēmums, Gada lauksaimnieks un Gada jaunais komersants.
LPR
Attīstības
padomes
un Ludzas novada domes
priekšsēdētāja Alīna Gendele
aicina visus aktīvi līdzdarboties
konkursa norisē, jo tiesības izvirzīt
pretendentus tiek dota jebkuram

reģions
reģiona

iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmumu kolektīvam, komersantam,
biedrībai, iestādei un pašvaldībai.
Konkurss norisinās jau otro
gadu un 2014.gadā konkursa
uzvarētāji tika izvēlēti no 30 pieteikto pretendentu skaita.
Šogad izsludinātā konkursa
nolikums ir papildināts ar noteikumu punktu, kas liedz 2014.gada
uzvarētājiem pieteikt savu dalību
tajā pašā konkursa nominācijā.
Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa pieejama www.
zlbc.lv.
Aizpildītas
anketas
līdz
30.10.2015. ir jānogādā Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrā
Daugavpilī, Saules ielā 15 (LV5401) personīgi, pa pastu vai sūtot
elektroniski uz e- pasta adresi
luc@latgale.lv.

Par iespējām uzņēmējdarbībā –
forums “Atbalsts uzņēmējiem”
Šī gada 6. oktobrī Balvos
Ekonomikas ministrija sadarbībā
ar Latgales uzņēmējdarbības centru un Balvu novada pašvaldības
aģentūru „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”, Attīstības
finanšu institūciju „Altum” un
Centrālo Finanšu līgumu aģentūru
organizēja
forumu
„Atbalsts
uzņēmējiem”,
lai
informētu
komersantus
un
pašvaldību
vadītājus, speciālistus par šobrīd
pieejamo un tuvākajā laikā
plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai
un tās infrastruktūras uzlabošanai.
Patīkami iepriecināja kuplais
dalībnieku skaits – uz forumu bija
ieradušies gandrīz simts uzņēmēju
un pašvaldību pārstāvju gan no
Balvu novada, gan tuvākiem un
tālākiem novadiem – Rugājiem,
Viļakas, Alūksnes, Gulbenes, Cib-
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las, Krāslavas un citiem.
Foruma laikā Ekonomikas
ministrijas, Attīstības finanšu
institūcijas
„Altum”,
Nodarbinātības
valsts
aģentūras,
Lauku atbalsta dienesta, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
un Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras, kā arī Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvji informēja komersantus
par pieejamo un plānoto atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai 2014.2020. gada ES fondu plānošanas
periodā.
Foruma apmeklētājiem bija
patiešām daudz jautājumu par
aktuālajām atbalsta iespējām un
iecerēm, ko varētu īstenot savos
uzņēmumos, realizējot dažādus
uzņēmējdarbības projektus.
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Dzień dobry, Polska! (Labdien, Polija!)
Kopš mirkļa, kad Balvu pamatskola parakstīja Erasmus+ projekta „Learning without Limits”
līgumu, rit otrais gads, kas sācies
spraigi ne tikai Balvos, bet arī
Lielbritānijā, Spānijā, Zviedrijā,
Polijā, Bulgārijā, Čehijā. Pirmā šī
gada aktivitāte bija veltīta sportam, tāpēc Balvu pamatskolas
saime - skolēni, skolotāji, vecāki
un vecvecāki - kļuvuši sportiskāki,
saprotot, ka sporta spēles un citas
fiziskās aktivitātes ne tikai uzlabo
pašsajūtu, bet dažādo un atvieglo
arī valodu apmācību procesu, kā
arī māca draudzēties un sadarboties, nojauc barjeras starp vecumu un valodām. Tā septembrī
skolā jau uzspēlēts futbols starp
tēviem un dēliem, tautas bumba
starp meitenēm un māmiņām,
kā arī skolotājām aizvadīti Erasmus+ lielie sporta rīti, kur uzzināts,
kas ir flešmobs un kā dejo tvistu,
notikusi
darbošanās
Eiropas
deju darbnīcā, novadīta rīta
rosme latviešu un angļu valodā,
savu darbību uzsācis Vectētiņu
klubiņš, kas jau paspējis padarboties ar 4.-5.klašu skolēniem,
gatavojot viņus jauno satiksmes
dalībnieku sacensībām. Tāpat
nevar nepieminēt krosu, ko
skrēja skolēni kopā ar savām
audzinātājām. Prieks par 4.6.klašu audzēkņiem, kas sagatavoja un 1.- 3.klašu skolēniem
noprezentēja sporta sasniegumus
Latvijā, tad tos paši iztulkoja angļu
valodā un skaistā noformējumā
uzdāvināja 6 partnervalstu draugiem.
Esam
pamanīti
Eiropas

Komisijas rīkotajā konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu
apguvē”, saņemot Valsts izglītības
attīstības aģentūras Atzinības
rakstu par valodu mācīšanos
un mācīšanu, jaunu metožu
izstrādi un izmantošanu valodu
apguvē, labas prakses piemēru
popularizēšanu. 15.oktobrī projekta vadītāja, Balvu pamatskolas
direktore M.Pimanova piedalīsies
starptautiskajā
Erasmus+
tematiskajā seminārā „Iespējamie
risinājumi
priekšlaicīgi
skolu pametušo jauniešu skaita
samazināšanai un pieredze Erasmus+ programmas ietvaros”,
kur uzaicināta, lai dalītos savā
pieredzē priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas aspektos, kas ir
viens no projekta „Learning without Limits” mērķiem.
Apkopojot padarīto, Balvu
pamatskolas 10 skolēni, kas
bija ieguldījuši vislielāko darbu Erasmus+ projekta pirmajās
aktivitātēs, jūnijā uzņemot Balvos
80 ciemiņus un novadot viņiem
pasākumus angļu valodā, kā arī
filmējot stundu par vērtībām un
gatavojot valsts prezentācijas
materiālus, un 5 sportiskākie
skolotāji devās uz Poliju, lai
prezentētu savu valsti un sporta
sasniegumus Latvijā.
Neviltots prieks pārņēma, satiekot 6 partnervalstu skolotājus
un skolēnus, kas joprojām atceras
viesmīlīgo uzņemšanu Balvos,
uzsverot, ka Balvu pamatskolai
ir ar ko lepoties, jo ne velti projekta vadītāja Sāra Grigg, Valley
View Community Primary School
Lielbritānijā direktore, ieteica
Balvu pamatskolas direktori konkursam „Gada balva izglītībā
2015” nominācijā „Par mūsdienīgu

izglītības darba organizāciju un
vadību”.
Pavadījuši 20 stundas ceļā,
gan skolēni, gan skolotāji labprāt
piedalījās Dobranovices skolas skolēnu vadītajās sporta
aktivitātēs - lēca ar lecamauklu
un gumiju, spēlēja klasītes un
futbolu, dejoja krakovjaku un
labadu, kā arī iepazinās ar poļu
kultūru. Tika apmeklēta Baznīca
Dobranovicē, jo poļi skaitās viena no visticīgākajām tautām visā
pasaulē ,un apmeklēt baznīcu un
lūgt Dievu šeit ir tikpat dabiski
kā sveicināties vienam ar otru uz
ielas. Pamanījām, ka skolā katrā
klasē pie sienas ir ne tikai valsts
ģerbonis, bet arī krustiņš.
Viesojāmies 100 gadus
vecā poļu mājā - muzejā, kur
nobaudījām pašcepto maizi
ar ceptu speķi un sīpoliem un
sālītiem gurķiem. Sajūsmā bijām
par valriekstiem, kas aug Polijā
brīvā dabā un ko varēja vienkārši
nokratīt no koka un apēst.
Tāpat bija iespēja apmeklēt
visskaistāko Eiropas pilsētu Krakovu, apskatīties vecpilsētas
bastionu – Barbakānu, Floriāna
vārtus, Tirgus laukumu ar gotisko
Mariackas kapliču, Vāveles pili
un katedrāli, Pūķa alu, Marijas baznīcu un daudz ko citu.
Dzirdējām vairākas aizraujošas
leģendas par Krakovas pilsētas
rašanos un tās iedzīvotājiem.
Sapratām, ka labi zinām angļu
valodu, jo visu gides stāstīto
uztvērām.
Brīvajā laikā pastaigājāmies
pa šaurām vecpilsētas ieliņām
un iejutāmies patīkamajā pilsētas
atmosfērā.
Neaprakstāma sajūsma pārņēma Veličkas sāls raktuvju ap-

skates laikā. Veličkas sāls raktuves
ir vissenākās visā Eiropā, tā ir kā
skaista pazemes pasaule. Neskatoties, ka tām ir aptuveni 700
gadu, no šīm raktuvēm joprojām
iegūst sāli. Sāls raktuves ir labirints
ar taciņām 300 km garumā, tas
ir 2040 izgrebtas zāles. Maršruts
ir pa pazemes ceļu, kurš ir 2
km garš, kur ir izklājusies vesela
apakšzemes pilsēta ar sanatoriju,
teātri, baznīcu un kafejnīcu. Raktuves darbojas jau no 13. gadsimta, tās izvietotas deviņos līmeņos.
Raktuvju galerijās apskatāmi
daudzi mākslas darbi, altāri, lustras un skulptūras, veidoti no sāls
(ieskaitot Jāni Pāvilu II). Viss, sākot
no kāpnēm līdz pat svečturim,
ir veidots no sāls. Lielu apbrīnu
radīja pazemes baznīca un Svētās
Kingas kapela, kas atrodas 101 m
dziļumā.
Kamēr
skolēni
sportoja,
projekta vadībai notika darba
sanāksme, kuras laikā tika apspriesta projekta norise, prezentēti mājas darbi, kā arī plānotas
nākošās aktivitātes. Šī mācību
gada laikā Erasmus+ projektā
skolēni pētīs savu attieksmi pret
citādo, lai jūnija sākumā savu darbu prezentētu Bulgārijā. Paralēli
tiks strādāts pie informācijas

tehnoloģiju pielietojuma, jo
nākamās aktivitātes saistītas ar
IT, un tās tiks prezentētas nākošā
gada oktobrī Spānijā.
Atliek tikai piebilst, ka
mums tiešām jāzina Eiropas
tautu tradīcijas, jo, sazinoties ar
Bulgārijas skolēniem, nonācām
komiskā situācijā. It kā jau zinājām,
ka viņiem galvas pagrozīšana
nozīmē „nē”, bet reālajā situācijā,
to tāpat nesapratām uzreiz. Tā
kā tikko skolā bijām atzīmējuši
Eiropas valodu dienu, mēs ar
lepnumu partnervalstu skolu direktoriem uzdāvinājām grāmatas
latviešu valodā, tā parādot, ka
lepojamies ar savu dzimto valodu,
ko uzskatām par pašu skaistāko
valodu Eiropā.
Darbs Erasmus + projektā
„Learning without Limits” turpinās,
tāpēc projekta vadības grupa
saka PALDIES Balvu pamatskolas
aktīvajiem skolēniem, radošajiem
skolotājiem un atsaucīgajiem
vecākiem un vecvecākiem, jo tikai
kopā mēs spējam paveikt fantastiskas lietas, ko novērtē ne vien
Balvos un Latvijā, bet arī Eiropā!
Balvu pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā
Larisa Krištopanova

Starpvalstu mobilitātes – mūsdienīgs īsceļš uz profesionālo pilnveidi
Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (BPVV)
ir uzsākusi Eiropas Savienības
izglītības, mācību, jaunatnes un
sporta programmas Erasmus+
mobilitāšu projekta “Starpvalstu
mobilitātes-mūsdienīgs īsceļš uz
profesionālo pilnveidi” (projekta
Nr.2015-1-LV01KA102-013289)
realizāciju.
Projekts
paredz
BPVV
mācībspēku, kolēģu, profesionālo
priekšmetu pasniedzēju, stažēšanos,
darba
vērošanu
piecās dažādās Eiropas valstīs:
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotajā Karalistē, Spānijā,
Itālijā, Vācijā un Bulgārijā. Bez tam
piecus skolas audzēkņus minētais
projekts nodrošinās ar prakses
vietām Anglijā.
Septembrī jau veiksmīgi ir
realizēta pirmā aktivitāte. Projekta ietvaros Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
skolotājs Gatis Stepanovs smēlās
pieredzi divās Anglijas pilsētas
Portsmouth koledžās – Portsmouth College un South Down
College.
Skolotāja Gata Stepanova
mācību mobilitātes iespaidi,
atziņas un secinājumi:
Pirmais, kas raisīja pārdomas
jau pirms koledžu apmeklējuma,
no novērojumiem pastaigājoties
pa pilsētu, tas, ka visu izglītības

iestāžu
(skolu,
bērnudārzu,
koledžu) teritorijas ir norobežotas
ar žogu. Domāju, ir ļoti pozitīvi
drošības apsvērumu dēļ, kā arī
savā ziņā tas veicina skolēnu
disciplīnu. Tā būtu jābūt arī pie
mums.
Otrajā projekta dienā tika
apmeklēta Portsmouth koledža,
kur studenti, ņemot vērā viņu
zināšanas, tiek sagatavoti tālākām
studijām universitātēs, apgūstot
padziļināti priekšmetus, kurus
vēlāk studēs augstskolā. Tiek
piedāvāti arī tālākizglītības kursi
pieaugušajiem. Koledžā mācās
ap 3000 studentu.
Pirmais,
kas jādara, ierodoties koledžā
– jāpiereģistrējas kā viesim/
apmeklētājam (katram tiek iedota
uzlīme ar nosaukumu „visitor”)
Ar koledžu iepazīstināja viens
no skolas vadītājiem. Uzreiz tiku
brīdināts, ka fotografēšanu var
veikt tikai tad, ja telpā nav neviena studenta. Koledža ir liela,
katram mācību priekšmetam ir
pielāgota sava atbilstoša telpa.
Ļoti attīstīta materiālā bāze (datori
u.c. tehnoloģijas ir visur), studentam nav jādomā, kur piekļūt datoram, kā izprintēt vajadzīgo, viss ir
brīvi pieejams. Katram studentam
ir savs skapītis, kur nolikt savas
lietas. Arī pedagogiem skolotāju
istabā ir savas atvilktnītes ar vārdu,
uzvārdu. Īpaši jauki bija, ka mani
uzaicināja noklausīties mūzikas
priekšnesumu, ko sniedza studenti, kas padziļināti mācās
mūziku. Izbaudīju arī skolas

teātra mākslinieku priekšnesumu
– veltītu speciāli man. Stundu
garums ir kā Latvijā. Koledžā
mācās studenti no dažādām pasaules valstīm, arī divas meitenes
no Latvijas.
Apmeklējot otru koledžu –
South Down College – arī tur
vispirms piereģistrēja, izsniedza
viesa „zīmi”, tad varēja doties tālāk. Šī koledža ir milzīga,
sastāv no vairākiem korpusiem,
katrs priekšmets savā korpusā.
Koledžā ir vairākas programmas
profesionālajā izglītībā. Pārsteidza
bagātīgā skolas materiāli tehniskā
bāze, kas ļauj teorētiskās zināšanas
uzreiz pielietot praksē, piemēram,
apgūstot automehāniķa profesiju, turpat skolā ir autoserviss ar
automašīnām; ir pat lidmašīna,
lai tie, kas apgūst attiecīgo profesiju, varētu darboties praktiski.
Audzēkņi, kas apgūst friziera profesiju – sniedz friziera pakalpojumus turpat koledžā. Pavāriem ir
sava kafejnīca, kur paši studenti
gatavo maltītes un to iespējams
nobaudīt ikvienam (par maksu, protams). Tiem, kas mācās
veterināriju, ir sava „dzīvnieku
ferma”. Ļoti attīstīta sporta bāze –
katram sporta veidam sava zāle,
sporta laukumi. Liela bibliotēka.
Un māksla! Angļu studentiem tā
ļoti patīk – teātri, šovi, mūzikli.
Bez tam koledžā darbojas karjeras
centrs, kas palīdz studentam atrast
darbu atbilstoši iegūstamajai
izglītībai. Koledžā mācās ap
4000 studentu, pārsvarā angļi,

strādā apmēram 600 skolotāju.
Tie studenti, kas pēc koledžas
pabeigšanas iet uz universitātēm,
pārsvarā tiek ļoti labās, atzītās
universitātēs.
Mobilitātes organizētāji bija
parūpējušies par interesantu
programmu un piedāvāja apmeklēt arī citas interesantas vietas,
piemēram, privāto uzņēmumu,
kas veido skolēnu psiholoģiskā
atbalsta
programmas,
kuras
apmaksā Anglijas valdība un ir
pieejamas ikvienam Anglijas
skolēnam. Apmeklēju Tichfield
teātri, protams, arī Portsmouth
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ievērojamākās vietas, starp tām
110 m augsto torni Spinaker tower.
Kā zināms, Anglija ir futbola
un regbija zeme – to spēlē visos
stadionos, gan lieli, gan mazi, gan
meitenes, gan zēni.
Prieks bija šajā nedēļā satikt
jaukus, smaidīgus un ar savu darbu apmierinātus cilvēkus! Viss bija
ļoti labi, ar nelieliem misēkļiem,
bet kopumā šādi pasākumi iedvesmo.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt vietnēs www.viaa.
gov.lv vai www.erasmus-plus.lv.
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Pasniegtas Gada balvas izglītībā 2015

Kā ierasts, oktobra sākumā,
laikā, kad tiek atzīmēta Skolotāju
diena, Balvu novadā tiek rīkota
„Gada balva izglītībā”. Šogad novada pedagogus 9.oktobrī laipni
uzņēma Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola, kur
notika svinīgais pasākums.
Gada balvas 6 nominācijām
šogad tika pieteikti 24 pretendenti. Tomēr katrā nominācijā
tika piešķirta viena galvenā
balva, kuras saņēmēju noteica
vērtēšanas komisija.

Svētkos, pedagogus sveica
gan Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Nora Apīne,
gan
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis,
kurš vēlēja: „Zinu, ka daudziem,
iespējams pat visiem pedagogiem, šis darbs ir dzīves aicinājums.
Lai jums, bet jo īpaši jaunajiem
skolotājiem, kuri savas darba gaitas
uzsākuši tikai šogad, šis aicinājums
nepazūd arī turpmāk”.

Nominācijā „Par ieguldījumu darbā ar talantīgiem izglītojumiem” nominēto bija visvairāk: Anna Barbaniška,
Irīda Maderniece, Maija Dreimane, Ārija Žuga, Jānis Budēvičs, Elīna Ķerģe, Skaidrīte Pakalnīte.
Galveno balvu saņēma Balvu Sporta skolas pedagogs Imants Kairišs, kura trenētie audzēkņi Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiādē 2015 izcīnījuši trīs zelta medaļas. Imants ir Latvijas Republikas vieglatlētikas jaunatnes izlases
treneris. Ar saviem audzēkņiem šovasar pabija Gruzijā un sasniedza augstus rezultātus.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora Apīne sveica arī
tos cilvēkus, kuri izcili labi strādājuši vasarā un vadījuši vasaras nometnes.
Atzinības vārdus saņēma arī Balvu pamatskolas skolotāja Iveta Kacēna
(foto), kura vairāku gadu garumā veiksmīgi vada vasaras nometni „Raibās
dienas”.

Nominācijā „Par veiksmīgu pedagoga debiju” tika izvirzīta Balvu PII „Sienāzītis” skolotāja Liene Belka, Tilžas PII
skolotāja Ieva Kūkoja un Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Ieva Useniece (foto - 2. no kreisās), kura par sasniegtajiem panākumiem, drosmi un apņemšanos saņēma šīs nominācijas „Gada balvu izglītībā 2015”.

Četri pretendenti – Balvu Mākslas skolas skolotāja Anita Kairiša, Tilžas
vidusskolas skolotāja Aija Bērziņa, Tilžas internātpamatskolas skolotāja
Mareta Timoškāne, Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova, tika pieteikti nominācijai „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”.
Balvu saņēma Anita Kairiša (foto - centrā), kura darbojusies ES trešo
valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā „Mūsu mājas Latvijā 2”.
Savu pieredzi popularizē starptautiskā projektā nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanas jomā „The Living Heritage – Dzīvais mantojums”.

Nominācija „Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts izglītības un kultūrvides veidošanā” sevī slēpj darbu,
kas ir ar īpašām sajūtām un patriotisku noti dedzoša. Nominācijā izvirzītie: Bērzpils vidusskola, direktore Ilona
Stepāne, Tilžas vidusskola, direktore Gunta Rižā, Balvu PII „Pīlādzītis”, direktore Antra Eizāne, Balvu Bērnu un
jauniešu centrs, vadītāja Olita Loseva.Galveno balvu šajā nominācijā ieguva Balvu Bērnu un jauniešu centrs, kas
pēdējā gada laikā realizējis 6 projektus, par kopējo summu, kas ir vienlīdzīga ar septīto daļu iestādes gada budžetu.
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Nominācijai „Par inovācijām izglītības procesā” tika pieteikti 3 skolu
pedagogi - Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles skolotāja Gunta Bokta,
Balvu pamatskolas skolotāja Inga Duļbinska un BPVV skolotāja Anita Matule (foto), kura arī saņēma galveno balvu.
Anita Matule pēdējā gada laikā aktīvi darbojusies 4 projektos. Latvijas
mērogā izcīnītas divas sudraba godalgas konkursā „Tādi raksti pūriņā”.
Dažādos konkursos, tostarp starptautiskajos, iegūtas vienpadsmit 1. vietas,
trīs otrās vietas.

7.

Nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbā” tika vērtēta prasme un spēja iet līdzi laikam, mainīties.
Šajā nominācijā tika pieteiktas divas skolas - Stacijas pamatskola, direktore Ruta Bukša (foto – no labās) un Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, direktore Biruta Vizule (foto – no kreisās), kas saņēma šīs nominācijas
balvu.

Briežuciema pamatskolas kolektīvs Gada balvai izglītībā šogad bija pieteicis skolotāju Skaidrīti Pakalnīti, kuras
darba stāžs ir 43 gadi. Skolas kolektīvs lepojas ar kolēģes paveikto - skolotājas sagatavotie skolēni ieguvuši godalgotas vietas latviešu valodas olimpiādēs Latgalē un republikas olimpiādēs, skolotāja vada ari tautu deju kolektīvus.

Gada balvas nominācijām no Balvu pamatskolas tika pieteikti 3
skolotāji: (foto – no kreisās): Inga Duļbinska, Māra Pimanova un Ārija Žuga.

Pasākuma laikā Balvu Profesionālas un vispārizglītojošās vidusskolas
audzēknes demonstrēja tērpu kolekcijas.

Lai ikviens varētu iemūžināt svētku mirkļus, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs bija
izveidojis divus foto stūrīšus, kurus izmantoja arī Tilžas internātpamatskolas skolotājas.
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Sociālo dienestu darbinieki gūst vērtīgu pieredzi Balvos
Rudens ir ražas novākšanas
laiks ne tikai dabā, bet arī ikvienā
darba kolektīvā. Notiek paveiktā
izvērtēšana, analīze, dzimst jaunas idejas un ieceres nākošajiem
gadiem. Rudens ir arī laiks, kad sociālie darbinieki dodas pieredzes
apmaiņā pie saviem kolēģiem.
Balvu novada pašvaldības Sociālo
dienestu šoruden apciemoja
kolēģi no Jelgavas, Ogres, Tukuma un Ludzas pašvaldībām, pie
viena iepazīstot mūsu zaļo, sakopto mazpilsētu, brīnišķīgos un
viesmīlīgos cilvēkus.
Balvu novada pašvaldības
Sociālā
dienesta
kolektīvam
šovasar,
pateicoties
domes
atbalstam,
bija
vienreizēja
iespēja iepazīt Dokšicas pilsētas
nodarbinātības
un
sociālās
aizsardzības sistēmu Baltkrievijā.
Ierodoties atbildes vizītē, kolēģi
vislielāko interesi izrādīja par
mūsu jaunāko pakalpojumu –
Samariešu atbalsts mājās. Viņi
sīki iztaujāja punkta vadītāju
Karīnu Veco, izskatīja mašīnu no
iekšpuses un beigās to nodēvēja
par „brīnumu”. Pavisam nesen
telefonsarunā ar Dokšicas pilsētas
sociālās pārvaldes vadītāju Jeļenu
Tulovskuju noskaidrojām, ka
kolēģi, atgriežoties mājās, spējuši
ieinteresēt savu vadību un šobrīd
notiekot nopietnas sarunas par

līdzīgas mašīnas izgatavošanu
vietējā mašīnbūves rūpnīcā.
2.septembrī Balvu novada
Sociālā
dienesta
darbinieki
dalījās pieredzē ar Jelgavas novada kolēģiem, kuru galvenā interese bija par aprūpi mājās un
specializēto transportu guļošu
cilvēku pārvadāšanai. Sociālie
darbinieki ar interesi noskatījās
prezentāciju par pieejamajiem
pakalpojumiem Balvu novadā,
iepazinās ar Dienestu, Dienas
centra darbu, apskatīja nakts patversmi un sociālo dzīvojamo māju
„Atvasara”. „Pansionāta „Balvi”” direktore Jana Komane kopā ar saviem darbiniekiem nodemonstrēja viesiem specializēto transportu
ar visu aprīkojumu un mobilitāti,
iepazīstināja ar Grupu dzīvokļu
pakalpojumu. Vislielākais gandarījums bija nākošajā dienā pēc
apciemojuma, kad saņemām
pateicības vēstuli no Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājas Ilzes Ānas ar sekojošu tekstu: „Esam
ļoti pateicīgas Jums, ka veltījāt
laiku, lai parādītu, izstāstītu un
atbildētu uz mūsu jautājumiem
par visu to, ar ko esat bagāti. Visu
atpakaļceļu (un tas nav mazais 4 stundas) pārrunājām gan par
redzēto un dzirdēto pie jums, gan
piemērojām jau savām situācijām.
Otrā rītā dažas kolēģes atzinās, ka

Mūsdienīgais un modernais pakalpojums „Aprūpe mājās” patīkami pārsteidza un ieinteresēja Balkrievijas kolēģus
pat vakarā iemigt nav varējušas domājušas par pakalpojumiem...”.
11.septembrī pieredzes apmaiņas vizītē ieradās kolēģi no
Ogres novada sociālā dienesta.
Viņu interese bija iepazīties ar
sociālajiem pakalpojumiem Balvu novadā un sociālo darbu ar
ģimenēm un bērniem. No kolēģu
puses izskanējušā vērtējuma
sapratām, ka viņi augstu vērtē
mūsu veikumu darbā ar ģimenēm
un bērniem, starpinstitucionālo
sadarbību
un
pakalpojumu
daudzveidību. Kolēģi atzinīgi
izteicās par ērtajām darba telpām,

par ko liels paldies sakāms mūsu
novada vadībai. Savukārt mums
bija prieks ciemiņu vidū ieraudzīt
savu bijušo kolēģi Dmitriju Usinu,
kurš tagad strādā par sociālo darbinieku Ogres novadā.
25.septembrī trīsdesmit divu
cilvēku sastāvā Balvu novada
Sociālajā dienestā ciemojās Tukuma novada kolēģi. Tā kā šī bija
Olimpiskā diena, tad pateicoties
Sporta centra vadītājam Edgaram Kaļvam ar savu komandu,
mēs visi trīs stundu garumā aktīvi
kustējāmies
un
sacentāmies
dažādās stafetēs. Tas izvērtās par
ļoti interesantu, ne tik vienkāršu
un vieglu, bet, viennozīmīgi,
veselīgu pasākumu. Uzvarētājus
patīkami pārsteidza sarūpētā
balva - brauciens ar plostu pāri
Balvu ezeram, kur otrā krastā
tos gaidīja pārējie kolēģi un
garšīga zivju zupa. Pateicoties
Sporta skolas direktorei Ludmilai Beļikovai, olimpiskā diena
noslēdzās ar ūdens procedūrām.
Tukuma kolēģi vēl ilgi apbrīnoja
mūsu peldbaseinu un, kā viņi paši
izteicās, eiropeisko Balvu Valsts
ģimnāzijas internātu.
Balvu novada pašvaldības

Sociālajā dienestā pieredzes
apmaiņas vizītē bija arī Ludzas
novada pašvaldības speciālisti,
kuru vidū bija novada domes
priekšsēdētāja vietnieks, sociālā
dienesta, būvvaldes, attīstības
nodaļas un projektu speciālisti.
Viņu vizītes mērķis – iepazīties ar
sociālajiem pakalpojumiem Balvu
novadā, jo pašvaldība nopietni
gatavojas iesaistīties projektos un
Ludzas pilsētā izveidot sociālo pakalpojumu centru. Viesi atzina, ka
šajā jomā mēs esam krietni daudz
paveikuši un viņiem ir uz ko tiekties. Ludzas kolēģi ar lielu interesi
noskatījās prezentāciju, iepazinās
ar nodaļu darbu, apskatīja Dienas
centru, nakts patversmi, krīzes
istabu.
22.oktobrī savu vizīti pieteikusi Cēsu novada pašvaldība, kura
gatavojas īstenot pilotprojektu
un veidot Cēsīs patversmi un atskurbtuvi. Viņi zina, ka Balvos jau
darbojas šādas iestādes, un vēlas
iepazīties ar mūsu pieredzi minēto
pakalpojumu administrēšanā.
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītāja
Anita Petrova

Erasmus + projekta laikā Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogi guvuši vērtīgas atziņas

Balvu
Valsts
ģimnāzijā
īstenotas
Erasmus+
projekta
„Inovāciju pilnveide - Eiropas
nākotnes globālajam izglītības
tīklam” mobilitātes. Projekta laikā
skolas direktore Inese Paidere un
trīs skolotājas – Ieva Useniece,
Daiga Kante un Irina Baranova
apmeklējušas profesionālās pilnveides kursus Somijā, Anglijā,
Francijā un Spānijā. Mācību
mobilitāšu laikā apgūta 21.gadsimta skolvadība, svešvalodu
metodika, digitālo klašu izveides
pamatprincipi, kā arī radošuma
un
kreativitātes
elementu
pielietošana mācību procesā. Projekta rezultāti veicinās ģimnāzijas
internacionalizāciju un inovāciju
pilnveidi, paaugstinās kompetences vadībai un skolotājiem,
popularizēs un internacionalizēs
Balvu Valsts ģimnāzijas, kā
reģionālā metodiskā centra pieredzi un zināšanas, iegūts priekšstats
par Eiropas izglītības sistēmām.
Darbam jābūt jēgpilnam.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere dalās pieredzē,

kas gūta Somijas Joensuu pilsētas
Yhteiskoulu vidusskolā (Yhteiskoulu upper secondary school).
Direktore stāsta, ka Yhteiskoulu
vidusskolas direktors Esa Raty jau
pirmajā tikšanās reizē projekta
dalībniekiem atklājis, ka pusgadu
skolā notiek renovācija, ko rūpīgi
izplānojusi arhitekte, uzklausot
skolotāju vēlmes. Renovācijai
iztērēti 11 miljoni eiro pašvaldības
naudas, bet 1,3 miljoni papildus
atvēlēti mēbelēm, projektoriem
un citām nepieciešamām lietām.
„Redzēju telpu, kurā ir pat 2 projektori, kur vienu matemātikas
skolotāja lieto kā kalkulatoru,
bet otru - prezentācijām. Bez
tehnoloģiju pielietojuma nenotiek neviena stunda,” stāsta Inese
Paidere.
Labākā skola – tuvākā.
I. Paidere uzzinājusi, ka visā
Somijā ir tikai 80 privātās skolas, bet 99 procenti ir valsts un
pašvaldību skolas. To, kurā skolā
mācīsies bērns, neizvēlas vecāki,
bet gan pašvaldība. Valsts skolas
nevērtē, jo labākā skola ir tuvākā
skola un atslēgas vārds- uzticība.
Skolas tuvums dzīvesvietai tad arī
ir vienīgais vērā ņemamais faktors.
„Sapratu, ka Somijā nav bagāto ra-

jonu skolu un nabadzīgo. Naudu
skolām piešķir nevis valsts, bet
gan pašvaldība, kura saņēmusi
nodokļu ieņēmumus no valsts.
Skolotāji ir pašvaldības darbinieki,
kurus, tāpat kā direktorus, darbā
pieņēmusi Izglītības pārvalde,”
stāsta direktore. Skolotāju algas pamatskolās un vidusskolās
atšķiras, vērā ņem gan pieredzi,
gan universitātē gūto vērtējumu.
Obligāti ar maģistra grādu.
Skolotājiem jābūt ar maģistra
grādu - tā ir obligāta prasība. Darba līgumus ar skolotājiem slēdz
uz nenoteiktu laiku. „Vairumā
Vidusskolu stundas ilgst 75
minūtes, jo 45 minūtes ir ļoti īss
laika sprīdis nopietnu zināšanu
apguvei. Skolēni vidusskolās var
izvēlēties, pie kura skolotāja,
kuru priekšmetu apgūt, tā var
labi redzēt, kuri pedagogi ir
pieprasītākie. Lielākais skolēnu
skaits klasēs ir 32, tā skaitās liela
klase,” stāsta I. Paidere. Viņa piebilst, ka Somijā pirms 25 gadiem
bijuši tā sauktie skolu inspektori,
taču tagad nav, jo skolotājiem
ir jāuzticas tāpat. Pēc 9. klases
nav eksāmenu, bet, stājoties
universitātēs, jāpilda testi.
Vispopulārākā - sākumskolas

skolotāja profesija.
Izrādās, ka Somijā vispopulārākā ir sākumskolas skolotāja
profesija, jo sākumskolas izglītība
kotējas augstāk nekā medicīna
vai jurisprudence. Skolotāji ar
vecākiem sazinās ar īpašu datorprogrammu, ar sms, vēstulēm,
sarunas klātienē notiek reti.
„Katram skolotājam jāmāca arī
kaut kas no uzņēmējdarbības, jāiet
ciemos pie uzņēmējiem, turklāt
ne tikai vidusskolās, bet arī pamatskolas posmā,” stāsta direktore.
Viņa no projekta dalībniekiem iepazinusi arī Grieķijas Heraklionas
izglītības pieredzi, kur katru septembri var ievēlēt jaunu direktoru,
ja tikai ir, kas piesakās. Tas gan
šobrīd viņiem ir kā eksperiments.
Ar atvērtu, radošu domāšanu.
Skolu
direktoriem
jābūt
ar atvērtu domāšanu, viņiem
jābūt sapratnei par globālo
situāciju pasaulē, jāzina, kādi
ir multikulturālie izaicinājumi,
jāpārzina vecuma gradācijas,
cilvēku pamatvajadzības. Jāprot
atlasīt un saprast, kura informācija
ir noderīgākā. Direktoriem nav
jābūt iekšā it visā, viņiem jāprot
deleģēt lomas. „Nepietiek, ka
direktors orientējas jaunākajās
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informāciju tehnoloģijās, viņam
jābūt fleksiblam - spēt skaidri izprast situāciju un ātri rast
risinājumu. Pirms katra svarīga
lēmuma jāpadomā, ko tas dos
sabiedrībai, kā tas ietekmēs
pārējos.
Arī
skolotājiem
jānoformulē ieguvumi no katra
lēmuma. Patika skolotājam uzdotais jautājums, - kādu skolotāju tu
gribētu savam bērnam? Vai tieši
tādu, kā es?” pieredzē dalās direktore.
Šodien tev būs savs laiks!
Svarīga Inesei Paiderei šķiet
arī gūtā atziņa, ka darbam jābūt
jēgpilnam. Un tajā ietilpst arī laiks
sevis pilnveidošanai, jo tikai tā
var saglabāt jauneklīgu un radošu
domāšanu. Arī Joensu skolas direktors, jūtot, ka iepriekšējais
darbs neko nedod pašam un
pats neko jaunu nevari radīt, pēc
sešiem gadiem nomainījis darbu. Runājot par valodu apguvi,
viņa bilst, ka cilvēki nereti kodē
sevi, jau pasakot vien, ka nevarēs
iemācīties
svešvalodu.
Projekta dalībnieki zināja vairākas
svešvalodas, un komunikācija
izvērtās dinamiska un izzinoša,
kura noderēs ne tikai ikdienas
darbā.
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Uzsākta ūdenssaimniecības attīstības projektu No 1.novembra paredzētas izmaiņas
pasažieru pārvadājumu tarifos
priekšatlase
Eiropas Padomes direktīvas
91/271/EEC
„Par
komunālo
notekūdeņu attīrīšanu” 3.pants
nosaka, ka „Eiropas Savienības
dalībvalstīm jānodrošina, ka
visām aglomerācijām ir komunālo
notekūdeņu
kanalizācijas
sistēmas. Ja kanalizācijas sistēmu
izveidošana nav pamatota, jo tā
vai nu nedod nekādu labumu videi vai ietvers pārmērīgas izmaksas, izmanto individuālās sistēmas
vai citas sistēmas, kas nodrošina
to pašu aizsardzības līmeni”.
Sakarā ar to LR VARAM ir
uzsākusi
ūdenssaimniecības
attīstības projektu priekšatlasi pie
Eiropas Savienības fondu 2014.2020.gada plānošanas perioda
Specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1.
„Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt

pieslēgšanās iespējas” apgūšanu,
kas skar Balvu pilsētas sekojošas
ielas: Celtnieku, Ziedu, Ķiršu,
Pilsoņu, Rūpniecības, Pļavu,
Bērzu, Zaļā, Dārza, Skolas un Daugavpils ielas. Gar šo ielu esošajiem
īpašumiem tiek piedāvāta iespēja
pieslēgties pie pilsētas ūdensvada
un sadzīves kanalizācijas tīkliem.
Atšķirībā
no
iepriekšējā
projekta, kas radīja iespējas
pieslēgties ilgtermiņā, šoreiz finansu piešķīrēja galvenā prasība ir
pēc projekta pabeigšanas obligātā
pieslēgšanās pie tīkliem.
Tas nozīmē to, ka šobrīd notiek
visu šo ielu pieguļošo īpašumu
apzināšana par reālo pieslēgumu
skaitu katrā ielā, nepieciešamības
gadījumā noslēdzot vienošanās
protokolu. Gadījumā, ja kopējais
īpatsvars no pieslēgumu skaita
kādā no šīm ielām būs neliels

un to neapstiprinās VARAM, tad
komunikācijas netiks izbūvētas un
katrs īpašnieks turpinās izmantot
tās iespējas, kādas uz šo brīdi ir
pieejamas.
P/A
„SAN-TEX”
apseko
konkrētās adreses, veicot aptauju
par
Jūsu
īpašumam
jaunu
pieslēgumu
izbūves
nepieciešamību.
Sniegtā
informācija
ļaus
precizēt un optimizēt pieslēgumu
izbūves tehnisko projektu un
tīklu būvniecības izmaksas. Tīklu
izbūves izmaksas būs atkarīgas no
pieslēgumu gribētāju skaita.
Ceram uz iedzīvotāju atsaucību un veiksmīgu sadarbību!
P/A ,,SAN-TEX” direktors
Uldis Sprudzāns

SIA „Balvu autotransports”
valdes
priekšsēdētājs
Valdis
Ančs informē, ka no 1.novembra plānotas izmaiņas pasažieru
pārvadājumu tarifos.
Autotransporta
direkcija ir uzsākusi pakāpenisku
reģionālo vietējo maršrutu tarifu
izlīdzināšanu. Plānots, ka tarifu
politika visā valstī tiks vienādota
trīs gadu laikā. Ieviešot vienotu tarifu aprēķināšanas metodiku, iedzīvotāji par braucienu
sabiedriskajā
transportā
– reģionālo vietējo maršrutu autobusos – maksās pēc vienādiem
principiem.
Pašreizējie
tarifi
ir atšķirīgi katrā reģionā, tādēļ
paredzams, ka to izlīdzināšanas

procesā
atsevišķos
novados
biļetes cena samazināsies, citos
– paliks nemainīga vai nedaudz
palielināsies.
Plašāka informācija par jaunajiem tarifiem pieejama Balvu novada mājaslapā www.balvi.lv.
Pirmsskolas vecuma bērni,
bāreņi, bez vecāku gādības
palikušie bērni, personas ar
invaliditāti, politiski represētie un
nacionālās pretošanās kustības
dalībnieki
sabiedriskā
transporta pakalpojumus arī turpmāk
varēs izmantot bez maksas. Autotransporta direkcija atgādina,
ka attiecīgajām personu grupām,
braucot sabiedriskajā transportā,
ir jāņem biļetes ar nulles vērtību.

Sākas
konkurss
skolēniem
Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva „ZAAO mēneša jautājums”

personu ar invaliditāti atbalstam”
Tiesībsargs aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pieteikt konkursam nevalstiskās organizācijas,
kas palīdzējušas cilvēkiem ar
invaliditāti. Konkursu organizē
tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku un Invalīdu
un viņu draugu apvienību “Apeirons”. Nevalstiskās organizācijas
var pieteikt ikvienā no 7
nominācijām, nosūtot elektronisku pieteikumu uz e-pasta adresi nvobalva@tiesibsargs.lv līdz 30.
oktobrim.
Konkursa mērķis ir identificēt
labās prakses piemērus un
sekmēt personu ar invaliditāti
intereses pārstāvošo nevalstisko
organizāciju darbību. Konkursam
izvēlētas 7 nominācijas, kurām
iespējams pieteikt atbilstošākās
nevalstiskās organizācijas (“Skaļākā balss”, “Nodarbinātības veicinātājs”, “Digitālās integrācijas

veicinātājs”, “Pakalpojumu nodrošinātājs”, “Izglītības veicinātājs”,
“Sociālā kampaņa”, “Bērnu ar
invaliditāti aizstāvis”).
Ar detalizētu nomināciju aprakstu var
iepazīties konkursa nolikumā.
Konkursa nolikums, kā arī pieteikuma
veidlapa
atrodama
Tiesībsarga biroja mājaslapā
www.tiesibsargs.lv.
Konkursa pieteikumus vērtēs
īpaša žūrijas komisija. Žūrijas
komisijas sastāvā būs vairākas
sabiedrībā zināmas personas, kā
arī tiesībsargs Juris Jansons, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un Invalīdu
un viņu draugu apvienības
“Apeirons” vadītājs Ivars Balodis.
Konkursa noslēguma ceremonija
un uzvarētāju apbalvošana notiks 3. decembrī, no plkst. 18.00
līdz 20.00, Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.

Šī gada 3. decembrī, kas ir
Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti
diena, tiek rīkoti trīs pasākumi, kas
veltīti, lai pievērstu sabiedrības
uzmanību personu ar invaliditāti
situācijas uzlabošanai un veicinātu
šo personu iekļaušanu sabiedrībā.
Tiks organizēta konference, kurā
tiesībsargs prezentēs monitoringa ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām
īstenošanu
Latvijā,
paralēli organizējot kontaktu
biržu, kurā dažādas nevalstiskās
organizācijas tiks aicinātas veidot sadarbību, kā arī konkursa noslēguma ceremonija un
uzvarētāju apbalvošana. Visus trīs
pasākumus organizē tiesībsargs,
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku un Invalīdu un viņu
draugu apvienību “Apeirons”. Visi
minētie pasākumi notiks Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā.

Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām
zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus
Sākotnēji jāuzsver, ka tiešie
maksājumi ir atbalsts, kas
piešķirams lauksaimniekiem, lai
uzlabotu viņu dzīvotspēju, jo
ienākumus lauksaimniecībā vairāk
nekā citās nozarēs ietekmē cenu
svārstības, kā arī dabas un klimatiskie apstākļi. Tiešie maksājumi
arī paredzēti, lai daļēji atlīdzinātu
izmaksas, kas saistās ar lauksaimniekiem papildus uzliktajām
zaļināšanas, vides, augu un
dzīvnieku veselības prasībām,
kuras netiek pilnībā nosegtas ar
tirgū gūtajiem ieņēmumiem.
Tiešie maksājumi paredzēti
un piešķirami aktīvajiem lauksaimniekiem – tiem, kas veic
lauksaimniecisko
darbību,
ražo lauksaimniecības produktus,
audzē
lauksaimniecības
dzīvniekus un veic zemes
uzturēšanu
ganīšanai
un
kultūraugu audzēšanai piemērotā
stāvoklī, kā arī mazajiem lauksaimniekiem,
kas
nodrošina
lauku dzīvotspēju, nevis t.s.
“dīvānzemniekiem”. Tādēļ prasība
zālājus noganīt vai nopļaut un
novākt līdz 15.augustam ieviesta,
jo ar 2015.gadu tiešmaksājumus
var piešķirt tikai par zālājiem, ja tie
ir uzturēti ganīšanai un lopbarības

ieguvei piemērotā stāvoklī. Zālājus
ganīšanai un lopbarības ieguvei
piemērotā stāvoklī var saglabāt
tikai tad, ja tiek veikta zālāju
noganīšana vai nopļaušana un
novākšana, kas ir pasākumu minimums, ko lauksaimnieki īsteno
saskaņā ar tradicionālo praksi. Šai
prasībai ir izņēmumi tikai attiecībā
uz bioloģiski vērtīgajiem zālājiem,
zālāju biotopiem un nektāra
iegūšanai izmantotajiem zālājiem,
kuru noganīšanas vai nopļaušana
un novākšana jāveic līdz 15.septembrim, savukārt zālāju sēklas
ieguvei paredzētie lauki ir jānokuļ
līdz 1.oktobrim.
Zālāju
noganīšanas
vai
nopļaušanas
un
novākšanas
prasība ieviesta arī tāpēc, lai
stimulētu pamesto lauksaimniecības zemju atjaunošanu un
izmantošanu lauksaimnieciskajai
darbībai, kā arī veicinātu stabilas
lauksaimniecības zemes nomas
attiecības Latvijā.
Daļa lauksaimnieku pauž
bažas, ka tiešie maksājumi
ne vienmēr nosedz zālāju
uzturēšanas – nopļaušanas un
novākšanas – izmaksas. Taču tiešo
maksājumu mērķis nav pilnībā
kompensēt zemes uzturēšanas

izdevumus, bet gan nodrošināt
ienākumu atbalstu un kompensēt
daļu no sabiedrisko labumu
sniegšanas izmaksām, ko nesedz
no tirgus gūtie saimniecības
ieņēmumi.
Atsevišķi lauksaimnieki ir
nobažījušies par nopļautās zāles
un siena ruļļu izmantošanas
iespēju trūkumu. Šeit jāatgādina,
ka lēmumus, ko ražot, kur un
kā saražoto produkciju realizēt,
lauksaimnieki pieņem patstāvīgi,
ņemot vērā tirgus attīstības tendences. Tāpēc aicinām lauksaimniekus sazināties ar tuvējās
apkārtnes
zemkopjiem
un
uzņēmējiem un apzināt viņu
vajadzības
pēc
lopbarības
vai pakaišiem. Pastāv arī citas iespējas siena un zāles masas
izmantošanai – to var izlietot ne
tikai lopbarībai un pakaišiem, bet
arī biogāzes ražošanai, un, ja nav
iespējams neviens no minētajiem
izmantošanas veidiem, nopļauto
zāli var kompostēt.
Zemkopības ministrijas Preses un
sabiedrisko attiecību nodaļa

No oktobra līdz aprīlim SIA
ZAAO (ZAAO) aicina skolēnus
iesaistīties
konkursā
„ZAAO
mēneša jautājums”. Katru mēnesi,
atbildot uz trim jautājumiem,
saistībā ar apkārtējā vides
saudzēšanu un aktuālākajiem
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, skolēni gūs jaunas zināšanas un pretendēs uz
balvām.
SIA ZAAO vides izglītības
projektu vadītāja Arita SmalkāBoriseviča: “Konkurss “ZAAO
Mēneša
jautājums”
veidots, lai motivētu skolēnus
meklēt informāciju, pievērstu
uzmanību vides jautājumiem un
aktualitātēm, kā arī domāt par
videi draudzīgu rīcību. Dalība

konkursā ir lieliska iespēja iegūt
jaunas zināšanas un tematus
tālākai izpētei un informācijas
ieguvei”.
Mēneša
jautājums
tiks
publicēts katra mēneša 1.datumā
ZAAO mājas lapā www.zaao.lv
sadaļā “Sabiedrības izglītošana”.
Skolēni atbildes varēs iesniegt
līdz
mēneša
28.datumam.
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti
līdz nākamā mēneša 5.datumam
ZAAO mājas lapā. Katru mēnesi
izlozes kārtībā trīs pareizo atbilžu
autori saņems balvas – ZAAO
suvenīrus. Mācību gada beigās,
projekta “Cilvēks vidē” noslēguma
pasākumā, ZAAO apbalvos arī
skolu, no kuras konkursā būs
piedalījušies visvairāk audzēkņu.

Konkurss skolēniem „Laiks
laukiem 2015”
No 2015.gada 17. septembra līdz 30. oktobrim norisinās
konkurss „Laiks laukiem 2015”,
kurā aicinām 1. -12. klašu skolēnus
aktīvi izzināt un pastāstīt citiem,
kas notiek mūsdienīgos laukos. Balva saturiski atbilstošāko
un radošāko darbu autoriem ir
ekskursija visai klasei 500 EUR
vērtībā. Konkursa „Laiks laukiem!”
mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni
par dzīves un nodarbinātības
iespējām 21. gadsimta laukos, kā
arī veicināt uzņēmējdarbības un
lauku tūrisma popularizēšanu
jauniešu vidū, tādejādi veicinot
skolēnu izpratni un interesi par
mūsdienīgas dzīves veidošanu
un uzņēmējdarbības iespējām
laukos, kā arī par tradicionālām
kultūrvēsturiskām lauku dzīves
vērtībām.
Skolēnu uzdevums ir pēc
pašu izpratnes un iespējām
radošā veidā atklāt projekta
tēmu „Laiks laukiem!”, dodoties
pieredzes braucienā uz vietējo
lauku saimniecību vai uzņēmumu
(piem., uz zirgaudzētavu, viesu
namu, maizes ceptuvi, ābolu
dārzu,
šokolādes
ražotni,
u.tml.), vai pie amatniekiem un
mājražotājiem, un izpētīt, kas no-
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tiek, kādas zināšanas un prasmes
nepieciešams, lai veiktu dažādās
darbības mūsdienīgos laukos. Par
pieredzēto un izpētīto jāsagatavo
apmēram 60 sek. garš video
materiāls vai fotoreportāža no
5-7 fotogrāfijām ar paskaidrojošu
tekstu.
Konkursā atsevišķi tiks vērtēti
darbi 1.-6. klašu un 7.-12. klašu
kategorijās.
Katrā
kategorijā
tiks noteikti divi uzvarētāji, kuri
saņems balvu.
Vecāko
klašu
skolēniem
konkurss
norisināsies
divās
kārtās. Desmit labāko darbu
autori tiks aicināti piedalīties
otrajā kārtā, un sagatavot 3 – 5
minūšu garu videoreportāžu un
sniegt inovatīvus risinājumus
uzņēmējdarbības
veicināšanai
lauku vidē.
Konkursa nolikumu, video
aicinājumu un sīkāku informāciju
meklē: www.laikslaukiem.lv.
Konkurss tiek īstenots projekta “Lauku tūrisma produktu veidošana un mārketinga
kampaņa, iesaistot skolu jaunatni
un veidojot ciešāku vietējo rīcības
grupu un lauku tūrisma uzņēmēju
sadarbību” ietvaros.
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Izsludina izsoles
Balvu novada pašvaldība
atkārtotā atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod
pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.20, Pilsoņu ielā 75, Balvos,
Balvu novadā, kadastra Nr. 3801
900 1682, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 33.5 m2 platībā
un
kopīpašuma
335/31075
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas un zemes
gabala. Izsoles sākumcena – EUR
1402.00 (viens tūkstotis četri simti
divi euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2015.gada 25.novembra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2015.gada
25.novembra
plkst. 16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 140.20
(viens simts četrdesmit euro, 20
centi) un reģistrācijas maksu EUR
5.00 (pieci euro, 00 centi), Bal-

vu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.
gada 26.novembrī plkst. 15.30.
Balvu novada pašvaldība
atkārtotā atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod
pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.20, Pilsoņu ielā 23, Balvos,
Balvu novadā, kadastra Nr. 3801
900 1680, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 40.6 m2 platībā
un
kopīpašuma
406/31075
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas un zemes
gabala. Izsoles sākumcena – EUR
1482.00 (viens tūkstotis četri simti
astoņdesmit divi euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā

Saplacini, pirms izmet!

Viens
no
būtiskākajiem
sabiedrības pienākumiem vides
saudzēšanā ir izlietotā iepakojuma nodošana otrreizējai
pārstrādei, iesaistoties reģionā
izveidotajā šķiroto atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmā.
Nošķirojot pārstrādei derīgos
materiālus no kopējā ikdienā
radītā atkritumu apjoma un nododot tos pārstrādei, tiek ietaupīti
dabas resursi, uzlabojot apkārtējās
vides stāvokli, kurš ilgtermiņā
ietekmē arī katra cilvēka veselību.
Lai gan iedzīvotāju atkritumu
šķirošanas paradumi mēdz būt
dažādi, šķirojot tiek novērsta
ātra sadzīves atkritumu konteinera piepildīšanās, samazināts
noglabājamo atkritumu apjoms,
un ikvienam iedzīvotājam rodas iespēja maksāt mazāk par
nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.

Ļoti svarīgi ir arī samazināt
otrreizējai
pārstrādei
derīgo
materiālu konteineru piepildīšanās ātrumu. Lai to izdarītu,
un tiktu gūta maksimāla atdeve
no katra šķirotāja ieguldījuma, ir
svarīgi ievērot dažas vienkāršas
norādes. Pirmkārt - nenodot
otrreizējai pārstrādei gaisu –
pirms izmešanas PET pudeles,
kastes un pārtikas dzērienu pakas
ir jāsaplacina. Otrkārt: šķirojot
dažādus pārtikas produktu iepakojumus, burkas, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas plastmasas iepakojumus – jāpārliecinās, ka tie ir tukši
un bez pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumiem, lai sašķiroto
materiālu būtu iespējams nodot
tālākai pārstrādei.
Saplacinot
iepakojumu,
konteinerā iespējams ievietot
3 līdz 4 reizes vairāk materiāla.
Ja konteineros tiks ievietoti

līdz 2015.gada 25.novembra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2015.gada
25.novembra
plkst. 16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 148.20 (viens
simts četrdesmit astoņi euro, 20
centi) un reģistrācijas maksu EUR
5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.
gada 26.novembrī plkst. 14.30.
Balvu novada pašvaldība
atkārtotā atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod
pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.38, Pilsoņu ielā 23, Balvos,
Balvu novadā, kadastra Nr. 3801
900 1681, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 40.2 m2 platībā
un
kopīpašuma
402/31075
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas un zemes
gabala. Izsoles sākumcena – EUR
1482.00 (viens tūkstotis četri simti
astoņdesmit divi euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Bal-

saplacināti materiāli, būs iespēja
izvairīties
arī
no
sašķirotā
novietošanas
blakus
konteineriem, kas ir aizliegts un rada
nepievilcīgu skatu konteineru laukumos.
SIA ZAAO savas darbības
teritorijas 28 novados nodrošina
izlietotā iepakojuma nodošanu
EKO punktos, kuri sastāv no
šķirošanas konteinera pāra (viens
polietilēnam,
PET
pudelēm,
metālam, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas
iepakojumam,
papīram; otrs – pudeļu un burku
stiklam) un EKO laukumos – vietās,
kur var nodot padsmit materiālu
veidus.
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste

vos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2015.gada 25.novembra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2015.gada
25.novembra
plkst. 16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 148.20 (viens
simts četrdesmit astoņi euro, 20
centi) un reģistrācijas maksu EUR
5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.
gada 26.novembrī plkst. 15.00.
Balvu novada pašvaldība
atkārtotā atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod
pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.11, Brīvības ielā 59A, Balvos, Balvu novadā, kadastra
Nr. 3801 900 1500, kas sastāv
no divistabu dzīvokļa 46.9
m2 platībā un kopīpašuma

469/5248 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļa mājas un
palīgēkas. Izsoles sākumcena –
EUR 3253.00 (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit trīs euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2015.gada 25.novembra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2015.gada
25.novembra
plkst. 16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 325.30 (trīs
simti divdesmit pieci euro, 30
centi) un reģistrācijas maksu EUR
5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.
gada 26.novembrī plkst. 14.00.

Pieņemta atbalsta piešķiršanas
kārtība
vietējās
attīstības
stratēģiju darbību īstenošanai

Lai atbalstītu lauku kopienu ilgtspēju, valdība otrdien,
13.oktobrī, apstiprināja atbalsta
piešķiršanas kārtību sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģijas darbību īstenošanai.
Noteikumi nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus,
publiskā
finansējuma
veidu un apmēru, attiecināmās
un
neattiecināmās
izmaksas, pieteikšanās kārtību un
iesniedzamos
dokumentus,
projektu vērtēšanu un lēmuma
pieņemšanu, kā arī projekta
īstenošanas nosacījumus.
Vietējās attīstības stratēģijas
īstenošana notiek atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā. Atbalstu var saņemt darbībām, kas
atbilst vietējās attīstības mērķim
vai rīcībai un apakšpasākumā

atbalstāmajām darbībām.
Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu
summas ir līdz 70 procentiem,
bet sabiedriska labuma projektam – līdz 90 procentiem un kopprojektam – līdz 80 procentiem.
Projektu iesniegumu pieņemšana
notiks kārtās un kārta ilgs vismaz
30 kalendārās dienas.
Noteikumi "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība
lauku
attīstībai
apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju"" stāsies spēkā pēc to
publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Vairāk informācijas par noteikumiem – http://tap.mk.gov.lv.

Iespēja saņemt NVA atbalstu darba vietu izveidei jauniešiem!
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt
darba devēju - komersantu,
pašnodarbināto personu, kā arī
biedrību vai nodibinājumu – pieteikumus jauniešu nodarbināšanai
pasākumā "Pirmā darba pieredze
jaunietim", ko NVA īsteno Eiropas
Savienības (ES) finansētās Jauniešu
garantijas ietvaros.
Pasākumā tiek iesaistīti NVA
reģistrētie jaunieši vecumā no 18
līdz 29 gadiem, kuriem ir iegūta
profesionālā vai augstākā izglītība
un kuri šobrīd neapgūst pilna laika klātienes studiju programmas
augstskolā.
Pieņemot darbā jaunieti,
darba devējs saņem ES finansiālu
atbalstu un iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu
un perspektīvu darbinieku. NVA
filiālēs darba devējam palīdzēs

izvēlēties uzņēmuma prasībām
visatbilstošākos
kandidātus
ar profesionālo vai augstāko
izglītību, kuri ir reģistrēti NVA.
Daudzi darba devēji ilgstoši
meklē viņiem nepieciešamos
speciālistus, piemēram, ekonomistus, juristus, programmētājus
vai atslēdzniekus, bet NVA ir
reģistrēti jaunieši ar attiecīgo
profesionālo
izglītību,
kuri,
savukārt, meklē iespēju iegūt
darba pieredzi savā profesijā un
var strādāt tajā. Jaunieši bezdarbnieki, kuriem ir atbilstoša izglītība,
kuri vēlas apliecināt savas
profesionālās spējas un dotības,
vēlāk var kļūt par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam.
Lai iegūtu darba pieredzi,
jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu
var strādāt pie darba devēja vienu
gadu. Darba vietai jaunietim ir

jābūt izveidotai speciāli dalībai
šajā pasākumā vai vakantai vismaz
4 mēnešus pirms pasākuma
uzsākšanas, darba devējs nedrīkst
nodarbināt jaunieti nekvalificētos
un mazkvalificētos darbos.
Kāds darba devējam ieguvums?
NVA vienu gadu daļēji finansē
darba algu jaunietim;
Darba vadītājs, kas strādā ar
darbā pieņemtajiem jauniešiem,
saņem ik mēnesi 50% no valstī
noteiktās minimālās algas;
NVA sedz izdevumus par
veselības pārbaužu veikšanu (ja
nepieciešams);
Vienreizēja dotācija (līdz 50
eiro) individuālajiem aizsardzības
līdzekļiem, uzsākot darbu (ja
nepieciešams);
Lai pielāgotu darba vietas
jauniešiem ar invaliditāti, NVA

sedz izdevumus līdz 711 eiro.
Kā darba devējam pieteikties
pasākumam?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma
un jāpievieno prasītā informācija.
Pasākuma apraksts un pieteikuma forma atrodama NVA interneta vietnē. Ja rodas kādas
neskaidrības, jāsazinās ar tuvāko
NVA filiāli (pieteikuma veidlapu
iespējams saņemt arī NVA filiālē
un aizpildīt ar koordinējošā
eksperta palīdzību).
2.solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu
filiālei, kuras administratīvajā
teritorijā plānots veidot darba vietu. 3.solis
NVA filiāle pieņem darba
devēja pieteikumu un ne retāk
kā reizi divos mēnešos organizē
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Aktīvo nodarbinātības pasākumu
īstenotāju izvēles komisiju, kas
izskata pieteikumus un pieņem
lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma
īstenošanu.
4.solis
NVA filiāle paziņo darba
devējam par pieņemto lēmumu
un pozitīvas atbildes gadījumā
aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas
slēgt līgumu par darba vietas izveidi.
Detalizētāka
informācija
par Jauniešu garantijas atbalsta
pasākumu "Pirmā darba pieredze"
izlasāma NVA interneta vietnē
http://www.nva.gov.lv.
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Dzīvās mūzikas grupu festivāls „Savējie 2015”

6. novembrī no plkst.21.00
Balvu novada Kubulu Kultūras
namā tiks organizēts trešais dzīvās
mūzikas grupu festivāls „Savējie
2015”.
Pirmie
divi
festivāli
ir
pagājuši ļoti aizraujošā un
enerģiskā gaisotnē, kas, protams,
prognozējas arī šogad. Šajā reizē
festivālā piedalīsies 9 grupas. Tās
ir: Kiwi no Varakļāniem, Ilūzija
no Viļāniem, Unknown Artist no
Upītes, D- Light no Preiļiem, Mani
Mākoņi & Dagmāra Laicāne no
Balviem, Napruots no Rekavas, Alu
Cilvēki no Balviem, Sikspārnis no
Kubuliem, kā arī kādreiz slavenā
grupa Ferrum no Cēsīm, kas ir atkal apvienojusies pēc apmēram
20 gadu klusēšanas pauzes. Katra
grupa uzstāsies ar pusstundas garu

programmu. To izpildījumā būs
dzirdamas gan oriģināldziesmas,
gan latviešu šlāger un pop
mūzika, kā arī latgaliskās rock
mūzikas intonācijas un pasaules
popmūzika. Pēc grupu uzstāšanās
paredzēts ir arī Jam Session,
kur dažādu grupu mūziķi bez
iepriekšējas mēģināšanas vienojas
kopīgā improvizētā muzicēšanā.
Darbība notiks uz divām ar
kvalitatīvu skaņu un gaismu
aprīkotām skatuvēm. Darbosies
kafejnīca.
Ieejas maksa festivālā līdz
plkst. 22.00 Eur 4,00, vēlāk - Eur
5,00.
Uz tikšanos!
Festivāla „Savējie2015” organizators
Māris Lāpāns

“Vējiņu kausu” Balvos izcīna 2. jaunsardzes Balvu ezerā notiks spiningošanas
un velcēšanas sacensības
novads

“Vējiņu kausa“ dalībnieki. Foto autors N.Mežiņš
Sestdien, 10. oktobrī Balvos
notika Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra (RJC) rīkotās jaunsargu
orientēšanās sacensības “Vējiņu
kauss”. Sacensībās piedalījās 110
Latvijas jaunsargi un 12 viesi no
Lietuvas un Igaunijas. Sešās vecuma un dzimuma kategorijās
visas godalgotās vietas zēniem
saņēma Latvijas pārstāvji. Savukārt
meitenēm lielu daļu balvu ieguva
latvietes, bet 2. un 3. vietu katra
savā vecuma kategorijā saņēma
divas igaunietes. Lietuvieši šoreiz
sevi nepierādīja starp labākajiem.
Visvairāk godalgotās vietas –
astoņas – izcīnīja 2. jaunsargu novads, iegūstot ceļojošo kausu un
sacensību lielo balvu – telti.
“Vējiņu kauss” šogad atzīmēja
otro gadadienu. Pasākuma mērķis
ir reizi gadā pulcināt kopā Latvijas
jaunsargus un to draugus vienā no
demokrātiskākajiem sporta veidiem – orientēšanās sportā. RJC
orientēšanās sacensības organizē
ar mērķi sargāt un godāt Austrālijas
latviešu un jaunsargu kustības
mecenātu Ainas un Jāņa Vējiņu
piemiņu. “Vējiņu kauss” pērn
iedibināts kā ikgadēja tradīcija, un
sacensības arī nākamgad notiks
kādā no Latvijas novadiem.
“Orientēšanās sports ir pieejams ikvienam – tas attīsta
būtiskas
cilvēka
prasmes
–
stiprina fizisko sagatavotību,
māca koncentrēties un atrast
nepieciešamo laikā, telpā un svešā
apvidū. Esam ieraduši paļauties tikai uz tehnoloģijām, bet ir vērtīgi,
ka jaunie cilvēki apgūst iemaņas,
lai iztiktu bez viedtālruņa vai
navigācijas padomiem. Mūsu
jaunsargi spēj paļauties uz sevi
un savu prasmi atrast vajadzīgo
ar kartes un kompasa palīdzību,”
lepns par 2. jaunsardzes novada
dalībnieku uzvaru “Vējiņu kausa”
sacensībās teica novada jaunsargu instruktors, seržants, Guntis

Liepiņš. Tieši 2. jaunsardzes novads “Vējiņu kausā” bija visplašāk
pārstāvēts – gandrīz puse Latvijas
sacensību dalībnieku.
Laikapstākļi jaunsargus nelutināja – 10. oktobris bija rudenīgi
pelēks un termometra stabiņš
tikai nedaudz rādīja virs nulles
atzīmes. Tomēr tas netraucēja
sacensību dalībniekiem un viņu
lietuviešu un igauņu kolēģiem
azartiski iesaistīties, meklējot
kartē atzīmētos kontrolpunktus
un skrējiena laikā iepazīstot Balvu
pilsētas centru.
Vecākās
zēnu
grupas
uzvarētājs, 2. novada jaunsargs,
Jānis Pujāts, kurš 6,1km un 18
kontrolposteņus pieveica visātrāk
- 48 minūtēs un 39 sekundēs, pēc
godalgotās balvas saņemšanas
atzina, ka maršruts bijis dinamisks
un izzinošs. Savukārt palīdzējusi
uzvarēt
“Vējiņu
kausā”
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gadīgajam puisim, viņa ilggadējā
aizraušanās
ar
orientēšanās
sportu, kas realizēta pateicoties
dalībai Jaunsardzē. Viņš līdzīgi kā
pieci citi pirmo vietu ieguvēji savā
vecuma un dzimuma kategorijā
balvā saņēma ceļotāja mugursomu. Otrās vietas ieguvēji balvās
ieguva prīmusus, bet trešās - galvas lukturus.
Arī interesentiem jeb skatītājiem neatkarīgi no vecuma un
dzimuma bija iespēja piedalīties
“Vējiņu kausa” atvērtajā posmā,
kur 17 kontrolpunkti bija jāatrod 4
km distancē.
“Vējiņa kausa” sportiskais
rīkotājs biedrība “PRO. ini” jau
desmit gadus Balvu novadā
nodarbojas ar aktīva brīvā laika
organizēšanu
jauniešiem
dabā. Viens no biedrības galvenajiem darbības virzieniem ir
orientēšanās sacensības, kurās
šogad izdevies pulcināt vairāk
kā 1000 cilvēku. “Mūsu mērķis ir
atklāt jauniešiem, īstu, dzīvu pa-

sauli ārpus datora vai telefona
robežām. Manuprāt, mūsdienās
cilvēkiem pietrūkst patiesu emociju, bet orientēšanās sacensības,
kad izdodas, vai tieši otrādi –
neizdodas atrast meklēto, rada
azartu un patiesas emocijas,” saka
Ingūna Andersone, “PRO.ini”
valdes locekle un “Vējiņu kausa”
sportiskā organizētāja.
No Latvijas mēroga pasākuma,
kāds “Vējiņa kauss” bija pērn
Cēsīs, otrajā gadā orientēšanās
sacensības jau ieguvušas Baltijas vērienu. Organizatori ir
pārliecināti, ka nākamgad sacensības būs vēl plašāk apmeklētas.
Kopš Latvijas neatkarības
atgūšanas, Austrālijā dzīvojušais
Vējiņu pāris finansiāli un idejiski atbalstīja Latvijas armijas un
Zemessardzes atjaunošanu. Kopš
1999. gada Vējiņi pievērsās arī
Jaunsardzes kustības atbalstam,
tā uzsverot, cik svarīga ir jaunatnes patriotiskā audzināšana.
Lielākie Vējiņu projekti, kuros
pāris iesaistījis arī citus Austrālijā
dzīvojošos latviešus, ir palīdzības
sniegšana pirmajām jaunsargu
skolām Aizkrauklē, Jaunaglonā,
Kazdangā un Apē. Labākā no
skolām ik gadu saņēma Austrālijas
latviešu ceļojošo vairogu – “Jaunsargu balvu”, bet labākie jaunsargi
– naudas balvas. Tāpat ar Vējiņu
atbalstu un Austrālijas latvieša
Antona Rutkas dāvāto naudu
2002. gadā uzšūts un Rīgas Doma
baznīcā iesvētīts Jaunsardzes
karogs.
Vējiņu pāris ir miruši, tomēr
viņu idejas turpina abu mazdēls
Dāvids Vējiņš. Godinot patriotisko dzimtu, tapis Rekrutēšanas
un Jaunsardzes centra ikgadējs
pasākums - ‘Vējiņu kauss”.

Balvu Sporta centrs aicina
pieteikties spiningošanas un
velcēšanas sacensībām „Ne asakas”, kas norisināsies 24.oktobrī
Balvu ezerā jaunajā Dzirnavu ielas
pludmalē. Reģistrēšanās no plkst.
7.45-8.00 vai iepriekš zvanot pa
tālruni 29336428.
Sacensību mērķis ir makšķerēšanas
sporta
popularizācija,
labāko spiningotāju noteikšana,
veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 1 laivu ekipāža
ar 2 dalībniekiem. Komandā var
piedalīties jebkurš interesents,
kurš sasniedzis 12 gadu vecumu.
Bērni līdz 16 gadu vecumam drīkst
piedalīties tikai ar vecāku atļauju.
Laivā ar bērniem jābūt vismaz
vienam vecākam. Dalībniekiem,
atbilstoši MN prasībām, ir jābūt

Rekrutēšanas un Jaunsardzes
centrs, militārais žurnāls “Tēvijas
Sargs” Dž. Eglīte
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derīgai
makšķerēšanas
kartei, glābšanas vestei. Motoru
izmantošana nav aizliegta, tā
notiek atbilstoši noteikumiem
attiecīgajā ūdenstilpē.
Sacensības notiek ievērojot
Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un
citus tiesību aktus, kuri ir spēkā
attiecīgajā vietā. Spiningojot
vienlaicīgi atļauts pielietot divus
spiningus, kuri aprīkoti ar mākslīgu
ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku
skaits ierobežots - 2 gab.Pielietot
dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī
jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana ir atļauta tikai
ar mākslīgo ēsmu vai mānekli.
Mērītas un reģistrētas tiks visas
izvilktās zivis, vērtētas tikai tās,
kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem.
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ļaudīm „Atvasaras valsis” Tilžas
Kultūras namā. Omulīgākam
noskaņojumam
noderēs
arī
līdzpaņemtais „našķu groziņš”.
Vīksnas pagasts
17.oktobrī plkst.22.00 Balle
Vīksnas Tautas namā kopā ar Zinti
Krakopu. Ieeja 2,00 EUR, pēc
23:00 - 3.00 EUR.

Balvu pilsēta
20.oktobrī plkst.15.00 Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centra nodarbību zālē
„Pērļotāju laiks” - rotu darinātāju
meistarklase (pasniedzēja -Iveta
Useniece).
17.oktobrī plkst.17.00 Atpūtas
vakars “Kam nav 100, tas var!”
Balvu pilsētas vecākajai paaudzei
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Romantismu piešķirs dziedātājs
Viktors Zemgals, dejas solī ievadīs
Jānis no grupas „Sikspārnis”,
svētku noskaņu papildinās līdzi
paņemtais „kārumu groziņš”.
25.oktobrī plkst.11.00 Latvijas līnijedeju un kantri vesterna
deju asociācijas Latgales posma
sacensības. Ieejas maksa 2,00
EUR. Plkst.17.00 koncerts-konkurss
„Balvu rudenīgais līnijdeju kauss
2015”. Ieejas maksa 2,00 EUR.
9.novembrī plkst.19.00 dziesmu spēle ar jokiem „Kāzas, kāzas..”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Biļešu cenas sākot no 7,00 EUR.
11.novembrī
plkst.17.00
Lāčplēša dienas vakara junda
„Vai mierīga karavīra sirds?” pie
pieminekļa Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem.

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 Zinta
Purena akvareļu un grafikas darbu
izstāde.
- 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.novembrim skatāmas izstādes: „Puķu
laiks” - Dinas Babānes gleznas;
„Alfabēts pieaugušajiem”- Lolitas
Stupānes (Preiļi) zīmējumi.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
Raita Bobrova izstāde „Keramikas trauki”, izstādi papildina
Zīmellatgolas čošnī deči.
- 1.-31.oktobrim Vīksnas Tautas
namā skatāma Lienes Šaicānes
personālgleznu izstāde.

Briežuciema pagasts
24.oktobrī plkst.20.00 Atpūtas
vakars bijušās p.s. „Briežuciems”
darbiniekiem. Pasākums pie
galdiņiem. Kopīgi dalīsimies
atmiņās, priecāsimies par koncertu, iesaistīsimies aktivitātēs,
padejosim kapelas „Sābri” danču
ritmos. Informējiet par pasākumu
bijušos kolēģus! Visi būsiet mīļi
gaidīti!
Dalības maksa 7 EUR. Iegūt
sīkāku informāciju un pieteikties
līdz 16.10. pagasta pārvaldē vai
Tautas namā.
Tilžas pagasts
25.oktobrī plkst.14.00 Atpūtas
pasākums vecākā gadagājuma

GRĀMATU SVĒTKI
23. oktobrī

2015

Svētku atklāšana
Ilze Vindberga
Liāna Miķelsone
Andris Jansons
Evija Gulbe
Didzis Sedlenieks
Dace Judina Arturs Nīmanis
un

Dace Judina
Lauris Vanags
Uldis Auseklis
Igors Kudrjavcevs

10:00 Balvu Valsts ģimnāzijā
11:00 Balvu Valsts ģimnāzijā
11:00 Sociālajā dienestā
11:00 Balvu pamatskolā
12:30 Stacijas pamatskolā
14:00 PII “Sienāzītis”
11:00 Balvu Valsts ģimnāzijā
13:00 Tilžas vidusskolā
11:00 Balvu kultūras un atpūtas centrā
13:00 Balvu Valsts ģimnāzijā
11:00 Balvu Valsts ģimnāzijā
13:00 Tilžas pagasta bibliotēkā
11:00 Balvu pamatskolā
12:30 Balvu novada muzejā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolas un ģimenes sadarbības aspekti
sociāli atbildīgas personības izglītošanā” Balvu Valsts ģimnāzijā.
Cenu pārsteigums grāmatām un no 13:00 aktivitātes Zvaigznes grāmatnīcā Balvos, Brīvības ielā 57, t/c 2. stāvā.

Svētkus organizē:

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

Atbalsta:

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

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