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19. (135.) numurs
Kubulu pagastā
iedzīvotājus

Valsts svētkus sagaidot, Kubulu pagastā 14. novembrī plkst.
15.00 pūtēju orķestra „Balvi” koncerta „Veltījums Latvijai” laikā
par sadarbību un ieguldījumu
pagasta attīstībā godinās pagasta
iedzīvotājus: Birutu Circeni, Zitu
Kravali, Oskaru Keišu, Jāņa un
Maijas Laicānu ģimeni.

Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvusGarā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.
/V. Toma/

Atbalstīsim vietējos ražotājus!

Sveicu visus Balvu novada iedzīvotājus Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā!
Lai katrs atrodam svētku sajūtu sevī! Lai ticība Latvijai un tās
cilvēkiem mūs visus vieno un stiprina!
Balvu novada Domes priekšsēdētājs						

Andris Kazinovskis

Zemessargi gatavojas valsts svētkiem
Lai
sagatavotos
Lāčplēša
dienai un Latvijas Republikas
Neatkarības proklamēšanas gadadienai, Zemessardzes 31.AMII
bataljona 1.Kājnieku rota, komandieris kapteinis Guntars Mežals,
arī šogad turpināja iesāktās
tradīcijas un sakopa nozīmīgas
piemiņas vietas gan Balvu, gan
kaimiņu novados.
Šogad zemessargi sakopa
teritoriju Bērzpilī pie piemiņas
zīmes „Brīvības cīņu (1918-1920)
karavīriem un Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem”, Balvos pie
pieminekļa Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem,
Tilžas Brāļu kapu teritoriju, kā
arī Brīvības cīņu piemiņas vietas
Viļakā.
Šādas talkas pirms valsts
svētkiem notiek katru gadu, tāpat

rota gatavojas arī 18.novembra
parādei Rīgā.
Zemessargu skaits pēdējā
gada laikā ir pieaudzis. Šobrīd
Balvu rotā, kurā dienē zemessargi
no četriem novadiem - Balvu,
Viļakas, Rugāju un Baltinavas, ir
134 cilvēki, un tā jau ir uz 90 %
nokomplektēta.
Zemessardze sniedz iespēju
Latvijas Republikas pilsoņiem
brīvprātīgi kalpot savai valstij,
rūpējoties par tās drošību un
aizsardzību. Likums „Par Latvijas
Republikas Zemessardzi” paredz,
ka
dienestam
Zemessardzē
var pieteikties personas, kas
sasniegušas 18 gadu vecumu, ir ar
atbilstošu veselības stāvokli, nav
sodīti par tīšiem noziedzīgiem
nodarījumiem,
neatrodas
narkologa un psihiatra uzskaitē.

iedzīvotājam
VILMĀRAM
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
SUHAR-

Balvu novads nevar lepoties ar īpaši lieliem vietējiem
ražotājiem, tomēr uzņēmums
„Balvu maiznieks” vēl arvien
turpina saglabāt savu labo slavu.
Šobrīd gan jāatzīst, ka tas piedzīvo
ne tik labus laikus. Neskatoties uz
to, maizes kombinātā tiek cepta
maize - Balvu batons, Viļakas baltmaize, Dārtas baltmaize, tā saucamie „ķieģelīši” - Formas maize
un Kubulu formas maize, kā arī
Abrenes, Balvu klona maize un
Goda rudzu saldskābā maize.
Uzņēmumā cepto maizi var
iegādāties gandrīz vai katrā Balvu
pārtikas veikalā, savukārt pirmdienās, trešdienās un piektdienās
veikalos „BETA” un „Zolva” tiek
piedāvāta karsta maize.
Mīļie novadnieki, atbalstīsim
vietējo uzņēmumu, kurā prasmīgi
meistari ražo mūsu novadā radītu
maizi!

Notiks Sudrabkāzu balle
21.novembrī plkst. 18.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notiks Sudrabkāzu balle “Tu – mana
sudraba stīga”. Aicināti pieteikties
pāri, kuri laulību noslēguši 1990.
gadā.
Pieteikšanās līdz 13.novembrim Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļā Balvos, Sporta ielā 1, vai pa
tālruņiem: 64507147; 29397765.

Balvu novada PA “SAN-TEX”
informē
Tīklu avārijas vai bojājumu
gadījumos zvanīt uz dienesta tālr.
64507010 vai 28686506.

Izstāde „Punktiņraksts”
Zemessardzes 31.AMII bataljona 1.Kājnieku rotā dienējošie pēc apkārtnes
sakopšanas pie “Staņislava”

Valsts svētkos pasniegs Balvu novada Domes Atzinības rakstus

18.novembrī plkst. 16.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notiks
svētku koncerts, kurā tiks pasniegti Balvu novada Domes Atzinības
raksti:
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

godinās

ŽEVSKAI 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.
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Vai zini, ko nozīmē mazie
punktiņi
uz
medikamentu
kastītēm? Vai spēj iedomāties, ka
savu vārdu ir iespējams uzrakstīt
ar punktu palīdzību, bet izlasīt
var tikai sataustot. Kas tie par mistiskiem punktiem, un kā viņus
raksta? Atbildi uz šo jautājumu
vari saņemt Balvu CB Bērnu
literatūras nodaļā, kur sadarbībā
ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Balvu filiālbibliotēku apskatāma
izstāde “Punktiņraksts”, kurā var
aplūkot Braila jeb neredzīgo raksta grāmatas bērniem, pamēģināt
uzrakstīt savu vārdu Braila rakstā
un uzzināt daudz ko jaunu un interesantu.
Izstāde apskatāma visu novembra mēnesi.
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Balvu novada Domes ārkārtas
sēdes

2.novembrī un 4.novembrī
notika Balvu novada Domes
ārkārtas sēdes.
Abās sēdēs piedalījās 12
deputāti: Andris Kazinovskis,
Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns,
Aigars Pušpurs, Sarmīte Cunska,
Juris Boldāns, Aivars Kindzuls,
Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Vilnis Dzenis, Pēteris Kalniņš,
Arvīds Raciborskis.
2.novembrī tika pieņemts
saistošo noteikumu “Grozījumi
2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums””
projekts, papildināts Balvu novada
pašvaldības
nolikums,
veikti grozījumi Balvu novada
pašvaldības
administrācijas
amata vienību sarakstā un Balvu
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā, kuros veiktas izmaiņas
saistībā ar izpilddirektora amata vienības izveidošanu un
Domes priekšsēdētāja vietnieka
ievēlēšanu. Deputāti lēma atlaist
Balvu novada pašvaldības Domes

priekšsēdētāja vietnieku izglītības,
kultūras un sporta jautājumos
un Domes priekšsēdētāja vietnieku sociālajos un ārējo sakaru
jautājumos.
4.novembrī deputāti ar 9
balsīm „par” un 3 „pret” nobalsoja
par Sarmītes Cunskas ievēlēšanu
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieka amatā.
Tāpat
4.novembrī
tika
lemts piešķirt Briežuciema pagasta
pārvaldei
finansējumu
daudzdzīvokļu mājai „Dīķmalas”,
Grūšļevā - jumta remontam
3927, 73 EUR no Balvu novada
pašvaldības
2015.gada
pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Tika noteikta arī pienākuma
vērtība, atsavinot nekustamo
īpašumu pret pienākumiem, Balvu novadā - 252,19 EUR apmērā.

Ievēlēts jauns priekšsēdētāja vietnieks

Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska

4.novembrī Balvu novada
Domes ārkārtas sēdē ar balsu
vairākumu tika ievēlēts jaunais
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieks - Sarmīte
Cunska.
„Tā ir ārkārtīgi liela atbildība,
bet esmu pateicīga par manis novērtēšanu. Uzskatu, ka ar
pienākumiem tikšu galā, pašvaldības darbs man nav svešs, jo
jau trešo sasaukumu esmu domes
deputāte un ilgus gadus esmu
strādājusi arī vadošā amatā. Tie
pienākumi, kas šobrīd tiek uzticēti
priekšsēdētāja vietniekam, man
nav sveši,” pirms deputātu balsojuma teica S.Cunska.
Šī gada 2.novembrī tika sasaukta Balvu novada Domes

ārkārtas sēde, kurā tika pieņemts
lēmums veikt grozījumus saistošajos noteikumos, Balvu novada pašvaldības administrācijas
nolikumā un amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā,
paredzot izveidot jaunu amata
vienību – izpilddirektora vietnieks, un lemjot, ka pašvaldības
Domes priekšsēdētājam būs viens
vietnieks līdzšinējo divu vietnieku vietā. Līdz ar to tika atlaists
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieks izglītības,
kultūras un sporta jautājumos un
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālajos
un ārējo sakaru jautājumos.
Šāds lēmums tika pieņemts, lai
stiprinātu izpildvaras darbu.

Igaunija gatavojas teritoriālajai reformai. Pōlvas
pašvaldības pārstāvji gūst pieredzi Balvos

Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/ Lēmumi

Notiks zemnieku, uzņēmēju
balle

Kā ik gadu novembra nogalē
Balvu novada pašvaldība rīko
pasākumu Balvu novada „Zemnieku un uzņēmēju balle 2015”.
Šogad
pasākums
notiks
27. novembrī plkst. 19:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Pasākumu vadīs Guntis Skrastiņš,
muzicēs grupa “No pusvārda”.
Dalības maksa 10,00 EUR/
personai.
Pieteikšanās
līdz
23. novembrim, aizpildot anketu Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra mājaslapā zlbc.
lv. Jautājumu un neskaidrību
gadījumā zvaniet 29437260 vai
29459815.
Pasākuma laikā tradicionāli
tiks godināti Balvu novada zemnieki un uzņēmēji vairākās
nominācijās:
1. Lielākais nodokļu maksātājs
2015 – SIA „BalviFlora”;
2. Lielākais darba devējs 2015
– SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu

apvienība”;
3. Gada mecenāts 2015 –Andrejs Kindzulis, SIA „A.K.7”;
4. Mūža ieguldījums uzņēmējdarbībā 2015 –Jānis un Veneranda
Ļubkas, ZS „Upeslīči”;
5. Gada jaunais uzņēmējs 2015
– Armands Penners, SIA „Evalar
auto”;
6. Gada mājražotājs 2015 – Ilzes Liepiņas mājražošanas uzņēmums;
7. Gada eksportētājs 2015 –
Joahnn Marten, SIA „Compaqpeat”;
8. Stipra ģimene laukos 215
– Gunita un Egons Sirmači, ZS
„Kļavkalni”;
9. Lauku mantojuma saglabātājs 2015 - Alīna Zelča, ZS „Skujenieki”;
10. Gada pakalpojums 2015 Jānis Kuļšs, SIA „BKL”;
11. Stabils uzņēmums 2015 –
SIA „INVIK”.

Sociālā dienesta atgādinājums
iedzīvotājiem!

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē, ka šī
gada 1.aprīlī spēkā stājās Saistošie
noteikumi Nr.10/2015 „Par papildus palīdzību Balvu novadā”.
Saistošo noteikumu
II punktā
„Veselības uzlabošanas pabalsti”,
iekļautas vēl divas iedzīvotāju grupas, kuras var saņemt pašvaldības
materiālo palīdzību slimības
gadījumā:
1. Noteikumu 2.1.2. apakšpunkts paredz, ka pabalstu līdz
36 eiro mēnesī var saņemt Balvu
novada iedzīvotāji, kuri slimo
ar tuberkulozi (aktīvajā slimības
periodā, bet ne ilgāk kā sešus
mēnešus, uzrādot ārsta-ftiziatra
atzinumu);
2. Noteikumu 2.1.4. apakšpunkts nosaka, ka materiālo palīdzību līdz 90 eiro gadā var saņemt
Černobiļas atomelektrostacijas

seku likvidēšanas dalībnieki. Pabalstu piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu, kam pievienoti
izdevumus apliecinoši dokumenti
no ārstniecības iestādes vai aptiekas, un uzrādot Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieka apliecību.
Čekam par medikamentu iegādi
klāt jāpievieno arī ārsta nozīmēto
medikamentu recepšu kopijas.
Saistošo noteikumu II punkts
paredz, ka tāpat kā iepriekš, veselības
uzlabošanas pabalstu var saņemt
bērni ar invaliditāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, kā arī Balvu novada
trūcīgas un maznodrošinātas personas, kurām veikta operācija, bijusi
ārstēšanās slimnīcā vai kuri ārstējušies
no dažāda veida atkarībām.
Jautājumu gadījumā zvaniet
pa tālruni – 64521176.

4.novembrī Igaunijas Republikas Pōlvas reģiona pārstāvji
tikās ar Balvu novada pašvaldības
Domes
priekšsēdētāju
Andri Kazinovski un Balvu novada pašvaldības juriskonsultu
Juri Annuškānu, lai pārrunātu
Latvijā veikto teritoriālo reformu
zaudējumus un ieguvumus.
Pōlvas speciālisti informēja,
ka arī Igaunijā šobrīd tiek plānots

veikt
teritoriālās
pārvaldes
sistēmas izmaiņas, tādēļ kolēģi
no Igaunijas bija ieinteresēti
uzzināt Balvu novada Domes
priekšsēdētāja viedokli par šo
jautājumu.
A.Kazinovskis
iepazīstināja
ar reformu vēsturi Latvijā, kā
esam nonākuši līdz pašreizējam
modelim, kā tiek sadalīti Eiropas
Savienības līdzekļi, kuras pilsētas

un pašvaldības ir ieguvējas un
kuras zaudētājas, kā arī izteica viedokli par pakalpojumu
pieejamību
lauku
teritoriju
iedzīvotājiem un lielo pilsētu un
piepilsētu iedzīvotājiem. Pōlvas
reģiona pārstāvji interesējās par
izmaiņām pašvaldības struktūrā,
realizējot reformu, par izglītības
iestādēm mūsu novadā un citiem
līdzīga rakstura jautājumiem.

Nekustamā
īpašuma
nodokļa
ceturtais
maksājums veicams līdz šī gada 15.novembrim
Nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksājumi veicami vienu
reizi ceturksnī ne vēlāk kā
31.martā, 15.maijā, 15.augustā un
15.novembrī, vienas ceturtdaļas
apmērā no nodokļa gada summas
vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams
pašvaldības norēķinu punktā,
bankā, internetbankā, kā arī
portālā
www.epakalpojumi.
lv. Jāuzsver, ka, maksājumu
veicot internetbankā, būtiski ir
pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu.
Pārskaitījums veicams uz kādu
no tiem pašvaldības kontiem, kas
norādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā. Maksājuma mērķī
precīzi
jānorāda
nodokļa
maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta
numurs ēkām, īpašuma adrese
vai kadastra numurs, par kuru
tiek veikts maksājums. Pašvaldību

pārstāvji nodokļu jautājumos
norāda, ka drošākais veids
nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir portālā www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski
parādās
visa
nepieciešamā
informācija.
Aicinām nodokli samaksāt
laicīgi, jo saskaņā ar likumu par
laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda
0,05% apmērā no nesamaksātās
summas.
Lai
nerastos
pārpratumi
saistībā ar nodokļa apmaksas
termiņu, aicinām portālā www.
epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par
nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksas termiņa tuvošanos
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma
vēstule uz norādīto e-pastu tiks
izsūtīta septiņas dienas pirms

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

maksāšanas termiņa, bet SMS
veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Vēlamies vērst iedzīvotāju
uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem nodokļa maksāšanas
paziņojumus papīra formā un
piegādājot tos norādītajā adresē,
tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi
naudas līdzekļi. Šos resursus varam ietaupīt, nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma
piegādes papīra formā, to aizstājot
ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz šādu
iespēju izmanto tikai nedaudz
vairāk kā 12% NĪN maksātāju.
Aicinām nodokļu maksātājus
aktīvāk izmantot iespēju saņemt
maksāšanas paziņojumu e-pastā!
Elektroniskajam
maksāšanas
paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.
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Oktobris Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā bijis darbiem ražīgs
8.oktobrī Rēzeknē notika
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) un Latgales
plānošanas reģiona informatīvā
sanāksme par biznesa inkubatora
programmu nākotnē. Aģentūra
izteica savus priekšlikumus un
redzējumu
šai
programmai
nākotnē.
Viens ir skaidrs – finansējums
šai programmai būs, tātad jaunajiem uzņēmējiem ir vēl viena
iespēja attīstīt savu biznesu mūsu
novadā.
12. oktobrī Druvienā notika
Lauku kopienas forums. Daudzu novadu pārstāvji redzēja
Druvienas mazās pamatskolas
pieredzi sadarbībā nevalstiskās
organizācijas (NVO) – uzņēmēji
– skola - pašvaldība. Ļoti pozitīvi
vērtējamas tādas idejas kā „biznesa laboratorija”, Druvienas
cilts, Druvienas vēstures diena
u.c. Ir patīkami redzēt, ka maza
lauku skola ir iniciators daudzām
labām idejām ar domu – vieta, kur
mēs dzīvojam, ir patīkama mums
pašiem un arī viesiem, kas pie

mums ierodas.
29. oktobrī Rēzeknē notika
Starptautiskais uzņēmējdarbības
forums, kurā piedalījās gan
uzņēmēji no Latvijas, gan no
20 citām valstīm. Dzirdējām
Rēzeknes uzņēmēju veiksmes
stāstus, noklausījāmies starptautiski pieprasītu biznesa stratēģiju,
inovāciju un mārketinga ekspertu,
biznesa līderi un vairāku bestselleru autoru no Lielbritānijas Peter
Fisk, kurš uzskata, ka tādā mazā
valstī kā Latvija, uzņēmējiem ir
jākļūst par pilotzivtiņām „lielajām
haizivīm”. Tā ir lieliska iespēja
savu preci pārdot visā pasaulē.
Jāatzīst, ka mums visiem šī ir liela
problēma - noieta tirgus atrašana.
Ļoti svarīga Balvu uzņēmumiem ir
brīvā ekonomiskā zona.
5.novembrī aģentūrā darba
vizītē bija Latvijas tirdzniecības
un
rūpniecības
kameras
pārstāvji, kurā runājām par
kopēju darbu 2016. gadā, par
iespējām uzņēmēju pieredzes
papildināšanai, izstādēm reģionā,
valstī un ārzemēs. Priecīgs noti-

kums aģentūrai ir arī neliela, bet
uzvara Valsts Kultūrkapitāla (VKKF)
projektu konkursā, kurā esam
ieguvuši 500 EUR finansējumu.
Šobrīd ļoti daudz domājam
par mūsu mājražotājiem, jo esam
uzsākuši veselu mācību ciklu tieši
viņiem. Darbu plānojam kopā Balvu rajona partnerība, Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs (LLKC) un aģentūra. Novembra mēnesī LLKC rīko 2 dienu
mācības mājražotājiem.
11. decembrī aģentūra aicina
uz semināru ar Valsts ieņēmumu
dienestu (VID) un Pārtikas un
veterināro dienestu (PVD), un
2016. gada janvārī, februārī
uz mācību ciklu aģentūrā tieši
mājražotājus.
Aicinām ikvienu mājražotāju,
zemnieku un uzņēmēju visā
Ziemeļlatgalē sekot līdzi informācijai un izmantot iespēju
papildināt zināšanas bezmaksas
kursos.
Finiša taisnē izgājis 5 novadu
darbs velomaršrutu marķēšanā.
Jau nākošgad būs iespējams šos

maršrutus „ baudīt” dabā. Tie būs
pirmie mūsu pusē, aktīvās dzīves
piekritējiem ļoti patiks.
Šobrīd aicinu visus mūsu
uzņēmējus būt ļoti ieinteresētiem
visos notikumos, iespēju daudz,
lūgums regulāri sekot www.zlbc.
lv mājas lapas informācijai, atsaukties, piedalīties un lietas ies
uz priekšu. Atgādinu, ka katru
darbdienu esam gatavi idejai par
biznesu palīdzēt pārtapt realitātē.
Esiet mīļi gaidīti!
Tūrisma informācijas centrā
(TIC) šobrīd iestājies mazāk
aktīvs periods, jo apmeklētāju
plūsma, iestājoties, rudenim kā
parasti samazinās, taču darbs
TIC neapstājas – novembrī apkoposim tūrisma statistiku par
šo gadu; jau tiek domāts par jauniem informatīvajiem materiāliem
nākamajam gadam; tiek rīkoti
un apmeklēti semināri Latgales
reģionā par komunikāciju un
kvalitatīvu produktu veidošanu
tūrismā, kā arī kopā ar kaimiņu
novadiem plānojam kopīgas
aktivitātes tūrisma jomā nākam-

gad. Tāpēc aicinām ikvienu, kas
šī gada laikā ir radījis vai tuvākajā
laikā plāno radīt kādu jaunu
piedāvājumu, kas varētu būt interesants arī tūristiem, pieteikties
TIC, lai varam to iekļaut 2016. gada
tūrisma informatīvajos materiālos!
Raksiet turisms@balvi.lv, zvaniet
29272948 vai nāciet ciemos uz
TIC Brīvības ielā 46, Balvos. Uz
sadarbību!
26.
novembrī
Rēzeknē.
GORĀ notiks Latgales reģiona
tūrisma konference „Kvalitāte
Latgales tūrismā – svarīgs faktors konkurētspējīga galamērķa
attīstībā” (programma www.zlbc.
lv), uz kuru aicinām doties arī
tūrisma pakalpojumu sniedzējus
un citus interesentus no Balvu novada.
Inta Kaļva
PA „Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs” direktore

Biedrība „Radošās Idejas” rosinās jauniešus Grāmatu svētki nosvinēti!
autore Ilze Vindberga, kura
iesaistīties uzņēmējdarbībā
saņēma Frankfurtes grāmatu

2015.gada 1.jūlijā ir uzsākta
Eiropas Savienības Erasmus+
starptautiska projekta „Shake
up Start ups” Nr. 2015-1-PL01KA205-014238 īstenošana.
Projekta mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības izglītību un
uzņēmējspēju kopienā, kas strādā
ar jauniešiem, un panākt, lai darbs
ar jaunatni kļūtu par starptautisku
pieredzi.
18 mēnešu laikā sadarbībā
ar Polijas un Horvātijas partneriem tiks izstrādāta un aprobēta
izglītības programma - inovatīvs
modelis jauniešu uzņēmējspēju

attīstīšanai,
notiks
pieredzes
apmaiņas braucieni, apmācības
darbiniekiem, kas strādā ar
jauniešiem, jauniešu starptautiskas apmācības, kā arī pasākumi
projekta rezultātu izplatīšanai.
Š.g. 28.-29.septembrī biedrība
„Radošās
Idejas”
piedalījās
pirmajā projekta „Shake up Start
ups” vadības komandas tikšanā,
kas notika Zagrebā, Horvātijā.
Sanāksmes laikā partneri no
Polijas, Horvātijas un Latvijas
iepazīstināja viens otru ar savām
organizācijām un ar līdzšinējo
pieredzi jauniešu uzņēmējspējas
veicināšanā, kā arī vienojās par
turpmākajiem soļiem sekmīgai
projekta īstenošanai.
Izglītības
programmas
izstrādātāju pirmā tikšanās notiks
jau š.g. 30.novembrī – 4.decembrim Polijas pilsētā Kielce.
Projekta vadošais partne-

ris ir Kielce pašvaldības Kielce
Tehnoloģiju parks (Gmina Kielce/
Kielecki Park Technologiczny) no
Polijas, citi partneri - Interneta
izglītības asociācija (Stowarzyszenie Edukacja przez Internet) no
Polijas, Vietējā attīstības aģentūra
Pins (Lokalna razvojna agencija
Pins) no Horvātijas un biedrība
"Radošās Idejas" no Latvijas.
Projekts tiek īstenots no
2015.gada 1.jūlija līdz 2017.gada
1.janvārim (18 mēn.) Eiropas
Savienības Erasmus+ programmas
Sadarbība inovācijas veicināšanai
un labās prakses apmaiņa atbalsta
virziena Stratēģiskās partnerības
jaunatnes jomā ietvaros.
Sanita Putniņa
Biedrības „Radošās Idejas” valdes
priekšsēdētāja

Ziņo par pārkāpumiem pret vidi ar „Vides SOS”!

Mežā izgāzti atkritumi - gribi
ziņot, bet nezini kur īsti atrodies?
Upē izlikti aizdomīgi tīkli - gribi
ziņot, bet nezini kam? Uzņēmums
piesārņo vidi - gribi ziņot, bet nav
jau vērts, tāpat nekas nemainīsies?
Mainīsies ja, Tu palīdzēsi! Valsts
vides dienesta (VVD) vajadzībām
izstrādāta mobilā lietotne „Vides
SOS” pārkāpumu ziņošanai vides
jomā.
„Vides SOS” izstrādāts ar mērķi
veicināt sabiedrības atbildību pret
vidi un izglītot par tās saudzēšanu,
kā arī valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbu vides
aizsardzības jomā.
Ar mobilās lietotnes palīdzību
VVD var ziņot par augsnes, gaisa
un ūdens piesārņojumu, kā arī par
dažādām aizdomīgām darbībām
un vērā ņemamiem vides
pārkāpumiem, piemēram, atkritumiem, zvejas un makšķerēšanas

rīkiem, upju un ezeru aizsargjoslu
pārkāpšanu un citiem vides riskiem.
Kā darbojas mobilā lietotne
„Vides SOS”?
Vispirms mobilā lietotne „
Vides SOS” lejup jāielādē App
Store (tuvākajā laikā) un Google
Play. „Vides SOS” darbojas ar mobilo datu un GPS signāla palīdzību.
Konstatējot vides pārkāpumu,
tas jānofotografē, jāapraksta un
jānosūta VVD.
Visi ziņojumi nonāk pie VVD
un pēc to apstrādes kļūst pieejami īpaši šim nolūkam radītas
tīmekļa vietnes www.videssos.lv
interaktīvajā kartē, kurā iespējams
sekot līdzi iesūtīto ziņojumu
statusa gaitai no informācijas
iesūtīšanas brīža līdz pārkāpuma
novēršanai. Kā arī ziņotāji saņem
informāciju no VVD par iesūtītā
ziņojuma virzību e-pastā.

Jāņem vērā, ka „Vides SOS”
darbojas ar Facebook un Draugiem.lv pasi, ar iesūtītajiem
ziņojumiem iespējams dalīties Facebook un Twitter.
VVD uzrauga normatīvo aktu
ievērošanu vides aizsardzības,
radiācijas un kodoldrošības, kā
arī dabas resursu izmantošanas
jomās. Tā kā piesārņojošo darbību
un dabas resursu izmantošanas
atļaujas uzņēmumiem izsniedz
VVD, tas arī kontrolē, kā uzdotie
nosacījumi tiek ievēroti. VVD inspektori katru gadu uzņēmumos
veic plānotās pārbaudes, augsta riska objektos kontroles notiek biežāk, bet, ja tiek saņemtas
sūdzības, inspektori ierodas bez
brīdinājuma.
Jūlija Ņikitina
Valsts vides dienesta sabiedrisko
attiecību speciāliste

Bērnu dzejoļu un stāstu autore
Evija Gulbe ar mazajiem lasītājiem
PII “Sienāzītis”
23.oktobris Balvos iesākās gan
ar veldzējošu rudens lietu, gan ar
grāmatu autoriem, kas pulcējās uz
Grāmatu svētku atklāšanu Balvu
Valsts ģimnāzijā. Šī bija piektā
svētku svinēšana kopā ar Zvaigzne
ABC.
Atklāšanas pasākumā ikvienam autoram tika veltīta īpaša
uzmanība. Īpašu brīdi piedzīvoja
grāmatas „Raibu raibi akmentiņi”

izstādes
pirmsskolas
darbu
kategorijā 3. vietas diplomu.
Pēc svētku atklāšanas Ilze
Vindberga, Liāna Miķelsone, Andris Jansons, Evija Gulbe, Didzis
Sedlenieks, Dace Judina, Arturs
Nīmanis, Lauris Vanags, Uldis
Auseklis un Igors Kudrjavcevs
devās uz tikšanās vietām ar interesentiem un saviem lasītājiem
Balvu Valsts ģimnāzijā, Balvu
pamatskolā, Stacijas pamatskolā,
pirmskolas
izglītības
iestādē
“Sienāzītis”, Balvu Novada muzejā,
Sociālajā dienestā, Kultūras un
atpūtas centrā, Tilžas vidusskolā
un Tilžas pagasta bibliotēkā.
Svētku noslēgumā Viļakas novada “Vēršukalnā” autori izteica
gandarījumu par dienā piedzīvoto
un gatavību piedalīties arī nākamā
gada svētkos.
Balvu Centrālās bibliotēkas
vārdā, paldies ikvienam, kas jutās
līdzdalīgs svētku organizēšanā un
svinēšanā! Paldies atbalstītājiem
SEB Bankai, Zvaigzne ABC, Balvu
novada pašvaldībai.

Balvu Mūzikas skolas audzēkne gūst
augstus panākumus konkursā
29.oktobrī
Rīgā,
Latgales
priekšpilsētas mūzikas un mākslas
skolā notika I Latvijas flautas
spēles jauno izpildītāju konkurss
„Sudraba flauta”, kurā veiksmīgi

piedalījās Balvu Mūzikas skolas
5.flautas klases audzēkne Agnese
Ieva Lipska, kas ieguva III vietu
valstī (skolotājs Edvīns Timošenko,
koncertmeistars Viktors Bormanis).

Agnese Ieva Lipska kopā ar koncertmeistaru Viktoru Bormani

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

4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 12.novembris

„Burda salons” sadarbojas ar Balvu Profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu
19.oktobrī,
uzsākot
Balvu novada pašvaldības Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas un SIA „Burda salons” trīspusējo profesionālās
izglītības
ievirzes
projektu, Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
(BPVV) viesojās SIA ”Burda salons”
valdes
priekšsēdētāja
Gunta Brūmane un šī uzņēmuma
izpilddirektors Ivo Pūķis, kuri
uzdāvināja skolai 8 firmas „Bernina” šujmašīnas, vienu overloku
un programmējamo izšūšanas
šujmašīnu kopsummā EUR 2574
vērtībā.
Pateicoties novada pašvaldības, BPVV un „Burdas salona”
sadarbībai, skolas telpās izveidots
radošais centrs, kas nodrošinās
apmācības bērniem ar un bez
iepriekšējām zināšanām, radot un
veicinot interesi par šūšanu.
Radošajā centrā realizēs 3
mācību programmas: 5 – 10 gadus veciem bērniem, ko vadīs
skolotāja Skaidrīte Veina, 4.
- 6. klašu skolēniem, ko vadīs
skolotāja Aiga Jansone, un 7.

No kreisās: B.Vizule, I. Pūķis, A.Kazinovskis, G.Brūmane
– 9. klašu skolēniem, ko vadīs
skolotāja Anita Matule.
Šobrīd radošajā centrā darbojas PII „Pīlādzītis”, Stacijas pamatskolas un BPVV audzēkņi,
bet plānots aicināt piedalīties arī
PII „Sienāzītis”, PII „Ieviņa”, kā arī
Balvu pamatskolas un citu novada
pamatskolu bērnus. Perspektīvā
iespējama sadarbība arī ar

Nodarbinātības Valsts aģentūru
bezdarbnieku
pārkvalifikācijas
apmācības organizēšanai.
SIA „Burda salons” apņēmies
nodrošināt pedagogu primāro
apmācību šujamtehnikas lietošanā un regulāras šujamtehnikas
lietošanas konsultācijas, šujmašīnu bezmaksas apkopi un
servisu, pedagogu profesionālo

pilnveidi un metodisko palīdzību,
kā arī sola kopā ar pašvaldību un
skolu organizēt darbu skates un
izbraukumus uz citu pašvaldību
rīkotajām darbu skatēm.
Tikšanās reizē SIA „Burdas salons” kopā ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski,
BPVV vadību un skolotājiem apsprieda turpmākās sadarbības
iespējas. G. Brūmane izteica
varbūtību, ka, turpinot savstarpēju
sadarbību
ar
balveniešiem,
„Burda salons” varētu kļūt par
pasūtītāju kādam izstrādājumam
vai izstrādājuma detaļai, ko ražotu
Balvos, ja te varētu nodrošināt
atbilstošu darba kvalitāti.
„Burda
salons”
pārstāvji
uzsvēra, ka ne tikai viņi augstu novērtē skatēs un skolēnu
dziesmu svētkos redzētās BPVV
izstrādātās tērpu kolekcijas, bet
arī Izglītības un zinātnes ministrija
lepojas ar šiem tērpiem, rādot tos
kā paraugu citiem. Jāpiezīmē, ka
vēlmi piedalīties šajā sadarbības
projektā izteica arī citas Latvijas
skolas, bet uzņēmums „Burda salons” izvēlējās tieši BPVV, jo šajā

skolā jūtama nopietna attieksme
pret šūšanas prasmju apguvi.
G.Brūmane uzsvēra, ka Latgalē
nepieciešams attīstīt profesionālās pilnveides modes skolas
un BPVV ir labs piemērs šajā
ziņā. Viņa pastāstīja, ka „Bernita”
šujmašīnas pašlaik iegādājusies
arī Latvijas Mākslas akadēmija un
Daugavpils Universitāte, un izteica priekšlikumu balveniešiem
nākotnē veidot sadarbību ar šīm
izglītības iestādēm.
Ciemiņi no Rīgas apskatīja
radošā
centra
vajadzībām
iekārtoto telpu, kurā izvietos
jaunās šujmašīnas. Apskatot jauno
tehniku, savu prieku pauda ne
vien skolotāji un skolas vadība,
bet arī skolēni. „Šobrīd strādājam
ar vecām šujmašīnām un tas ir
diezgan grūti, jo ik pa laikam
jāsauc meistars, lai tās salabotu.
Tagad šūsim ar vēl lielāku prieku,”
apgalvoja 2.kursa audzēkne Alīna
Logina.
Biruta Vizule
BPVV direktore

Brīvdienu nedēļas notikumi BBJC

Skolēnu rudens brīvdienas ir
pirmais atelpas brīdis skolēniem
mācību gada laikā. Šo nedēļu
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
(turpmāk BBJC) izmanto aktīvām
un radošām tikšanās reizēm.
Piecas dienas BBJC piedāvāja
dažādas aktivitātes dažāda vecuma bērniem un jauniešiem.
Pirmdiena, 26.oktobris, bija
viena no aktīvākajām dienām, jo
BBJC kopumā piedāvāja četras
dažādas aktivitātes. Rīta pusē BBJC
piepildīja mazu bērnu čalas un
smiekli, jo notika radošās bērnu
darbu izstādes „Brīnumpuķe
manā dārzā” atklāšana un
uzvarētāju apbalvošana. Pēc
svinīgā pasākuma bērniem bija
iespēja kopīgi veidot vēl dažas
brīnumpuķes, dažādās tehnikās.
Pēcpusdienā savas aktivitātes
plašākai
publikai
piedāvāja
Tehniskās jaunrades pulciņš,
skolotāja Jāņa Ikstena vadībā,
kopīgi atklājot lodēšanas pasauli.
Izmēģināt dažādas, spēles un
komandu prasmes veidojošas,
aktivitātes piedāvāja metodiķe
Gunita Prokofjeva. Nodarbības
beigās jaunieši mēģināja izspēlēt
situācijas,
piedāvājot
savu
interpretāciju vienai un tai pašai
situācijai.
Tajā pašā laikā tiem, kam
interesē mūsdienu deja, skolotāja

Dita Nipere piedāvāja izmēģināt
un iemācīties kādu jaunu deju soli
vai arī aktīvi izkustēties rudenīgajā
laikā.
Otrdiena
rosīga
izvērsās
Brīvā laika centra telpās, jo tie,
kas regulāri pilnveido savas galda tenisa prasmes, droši varēja
piedalīties čempionātā un iegūt
kādu balvu, pierādot savas prasmes. Vakarā „čaklo pirkstiņu”
meistare Inese Hmara piedāvāja
piedalīties radošajā darbnīcā
un origami tehnikā veidot kļavu
lapas.
Trešdien notika skaistuma
ekspertes Intas Ozolas vadītā
meistarklase frizūru veidošanā,
kuru apmeklēja meitenes, kuras
vēlējās iemācīties dažādus matu
pīšanas paņēmienus. Pateicoties
tam, ka nodarbības telpā ir liels
spogulis, vairākām meitenēm bija
iespēja vienlaikus pilnveidot savas
prasmes.
Pirmsskolas angļu valodas
pulciņa apmeklētāji trešdienas
vakarpusē kopā ar skolotāju Ditu
Niperi noskaidroja, kādas ir īsti
helovīniskas tradīcijas, jo šie svētki
ir saistīti ar angliski runājošo zemju kultūrām. Bērniem ļoti patika
aktivitātes, kurās bija iespējams
kustēties,
piemēram,
spēlēt
ķegļus, veidot spiedodziņus no
kartupeļiem. Vienlaikus šī bija arī

Brīvdienu nedēļā vienā no BBJC rīkotajām aktivitātēm bērni guva priekšstatu par Helovīna tradīcijām
iespēja bērniem iepazīt masku
balles ideju. Vakars izvērtās
radošs un noslēgumā arī bagāts ar
našķiem.
Ceturtdienas pēcpusdienas
aktivitāti sarūpēja dejojošās jaunietes no grupas Di- Dancers,
piedāvājot dejot gribētājiem
iespēju apgūt deju soļus. Zināmā
mērā tā ir pieredzes apmaiņa
jauniešu vidū, mācot viens otram
jaunus deju soļus.
Piektdienas
pēcpusdienā
vokālās studijas durvis bija atvērtas
tiem, kas vēlējās izmēģināt
dziedāt un saņemt ieteikumus no

vokālās pedagoģes Ilutas Tihomirovas vokālajā meistarklasē.
Visas nedēļas garumā pilsētā
noritēja Karjeras nedēļas aktivitātes, kuras organizēja jaunatnes
lietu speciāliste Ināra Frolova.
Izstrādātais
pasākumu
plāns
piedāvāja iepazīt dažādas profesijas un noskaidrot to darba
pienākumus un specifiku. Pirmdien jauniešus gaidīja NVA speciāliste karjeras jautājumos, otrdien jaunieši pētīja medicīnas un
farmācijas jomu, apmeklējot Balvu slimnīcu un tiekoties ar farmaceitu. Trešdienā jaunieši iepazinās

ar iekšlietu sistēmas darbiniekiem
un iepazinās ar tiesas darbu. Ceturtdien kopīgi uzzināja jaunas
lietas par uzņēmēju ikdienu, kas
ir nepieciešams, lai kļūtu par
veiksmīgu uzņēmēju. Nedēļas
noslēgumā tika atklāta novada
domes darbinieku darba specifika, iepazīstoties ar domes darbiniekiem.
Nedēļa izvērtās aizraujoša un,
iespējams, ikviens, kas meklēja,
atrada to, ko vēlējās uzzināt!

atmiņās varēja pārlapojot arhīva
materiālus,
kurus
apskatei
piedāvāja Kaša Valentīna un pagasta bibliotekāre Silvija Apare.
Lai salīdzinātu un iepazītos
ar to, kā šodien dzīve rit novadā,
varēja
apskatīt
arī
izstādi
„Informācijas planšetes par Balvu novadu”. Bet vispieprasītākā
aktivitāte bija fotografēšanās izmantojot foto stūrīti, kurš bija
iekārtos padomju laika stilā,
ar tam laikam raksturīgiem
rekvizītiem. Foto stūrīša saimniece un fotogrāfe Sandra Circene
strādāja „fotoaparātu nenoliekot”!
Par satikšanās pasākuma moto
var likt Pētera Boldāna dzejas rindas:

Tomēr, neskatot uz sirmu galvu,
Sirds vēl naski krūtīs sit.
Vēl jau gribas līdz ar viršu ziedu,
Izdzīvot šo atvasaru savu.
Gribas dzīvot, gribas mīlēt,
Kādu draisku pantu rīmēt.
Tāpēc nesaki, ka viss ir galā,
Vēl jau virši uzzied sila malā.

Gunita Prokofjeva
BBJC metodiķe

Briežuciemā atceras padomju laikus
24.oktobrī Briežuciema pagasta ļaudis Tautas namā pulcējās
uz pasākumu, lai satiktos un
atcerētos padomju saimniecības
„Briežuciems” laikus. Lielākajai
daļai briežciemiešu tie bija ne tikai ražīgākie darba gadi, bet arī
skaistākais jaunības periods. Pagasta ļaudis uzrunāja un sveica
pagasta pārvaldniece Anastasija Gabrāne, kura arī padomju
saimniecības
laikos
strādāja
Briežuciemā – bija dispečere,
vēlāk lauku konsultante - savs
cilvēks!
Pēc runātā „brīvajā mikrofonā”,
varēja saprast, ka ļaudis šos gadus atceras ar pozitīvu nostalģiju.
Protams, kā jau visos laikos,

bija bijuši arī melni brīži, bet
sliktais ir aizmirsies un prātā palikusi darbabiedru atsaucība,
svētku svinēšanas brīži, amizantie pārpratumi un stabilitāte, ka
pēc mēneša būs alga. Un, kā
teica pasākuma vadītāja piesakot
pašdarbnieku koncertu, latvietim
svarīgākais vārds ir tīrums! Tie, kuri
prot un grib strādāt, arī priecāties,
pie turības būs visos laikos!
Tautas nama etnogrāfiskais
ansamblis, folkloras kopa „Soldanī”, dziedāšanas pulciņš, dramatiskais kolektīvs, deju kolektīvs
„Pāris”, muzikante Renāte un
mūsu pagasta aktrise Marianna
izdziedāja, izspēlēja, izdejoja
gan darba tikumu, gan prasmi

priecāties un saglabāt senču tikumus, gan aicināja neaizmirst
pagātnes pieredzi, priecāties par
tagadni un ar cerībām raudzīties
nākotnē. Koncertā skanēja arī
mūsu pagasta cilvēka, agronoma
un dzejnieka Pētera Boldāna dzeja.
Mainās varas, iekārtas, likumi
un modes, bet patiesi cilvēciskas
attiecības un darba tikums ir
tas, kas rada stabilitāti un cerību
dzīvojot jebkurā politiskajā iekārtā.
Noskatījušies koncertu, pasākuma
dalībnieki visu nakti dejoja kapelas „Sābri” mūzikas pavadījumā,
atrakcijās noskaidroja, kurš ir
labākais traktorists, lopkopējs un
gudrākais grāmatvedis! Kavēties
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Pasākuma dalībnieki izteica
vēlmi satikties arī nākošgad!
Paldies, Briežuciema ļaudis, par
pozitīvismu un jauko kompāniju!
Zita Mežale
Briežuciema pagasta kultūras
darba organizators
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Atceries- es neesmu ēka, es esmu sajūta...

„Es esmu ar Jums, mani skolēni
un vecāki, mani skolotāji, mani
darbinieki, vienmēr - ik dienu,
priecājoties par Jūsu veiksmēm,
kopīgi pārvarot grūtības, es Jūs
gaidu ik dienu - šodien es Jūs sagaidu, šodien ir mani svētki - mana
50 gadu jubileja! Es priecājos, ka
Tu esi šeit, lai kopīgi to svinētu!
Atceries - es neesmu ēka, es esmu
sajūta”, tā savus ciemiņus vēstulē,
kas bija rakstīta ar direktores
Māras Pimanovas roku, uzrunāja
Balvu pamatskola 2015.gada
24.oktobrī.
Balvu pamatskolas zvans iezvana stundas un starpbrīžus jau
50 gadus. Daudz? Ja to jautātu
viņam pašam, par atbildi viņš tikai pasmīnētu. Kas gan ir 50 gadi?
Mūžs? Mūžība? Ko niekus, pat
gadsimts nav, bet skola aizvien vēl
prāto, kur slēpjas tās dvēsele. Līdz
atrod atbildi - skolas dvēsele ir tās
cilvēki: gan absolventi, gan esošie
un topošie skolēni, viņu vecāki un
vecvecāki, skolotāji un personāls.
Ar prātu jau saprotam, ka skola nav ēka, bet, neskatoties uz to,
ciemojoties muižā, kur 1965.gadā
atklāja Balvu rajona Darbaļaužu
deputātu
padomes
izpildu
komitejas Tautas izglītības nodaļas
Balvu pamatskolu, daudziem
skolotājiem noritēja asariņa, jo
šajā skolā vairākumam Balvu
pamatskolas esošo pedagogu
pavadīts lielākais darba cēliens,
te ir visjaukākās atmiņas, te ir
pirmā darba vieta, pirmie skolēni,
pirmās veiksmes un pirmās neveiksmes.... Atmiņas par laiku
ezera krastā paspilgtināja arī 1991.
gadā uzņemtā videofilma, kur
daudzi sevi atpazina kā jaunus,
enerģiskus, darboties gribošus
skolotājus, kuriem blakus mazi
ķipari, kam nu jau pašiem bērni
un mazbērni.
Muižas ēkā notika pedagoģiskās padomes sēde „Reiz

No 1965.gada Balvu pamatskolā
strādāja arī skolotājas Evgēnija
Cunska un Daila Ļeskova, kuras
jaunajiem pedagogiem atgādināja,
cik smags darbs bija jāiegulda deju
kolektīvu sagatavošanā, jo nebija
ne mūzikas, ne deju aprakstu. Bet,
neskatoties uz to, Balvu pamatskolas dejotāji visos laikos bijuši labāko
pulkā.
bija, ir un būs”, ko vadīja bijušie
Balvu rajona Tautas izglītības
nodaļas vadītāja Lilija Baune
un IKS pārvaldes vadītāja Nora
Apīne, Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova. Saviļņojoši
bija klausīties skolotāju L. Novopoļinas, D. Ļeskovas, E. Cunskas
atmiņās, kas aizveda uz 1965.
gadu. Stāstījumu papildināja I.
Gargurne, I. Melne, J. Cibule un I.
Jeromane, kuras skolai atdevušas
nu jau vairāk nekā 30 gadus. Savu
darba vietu, kurai atdoti 29 gadi,

Skolotāja Larisa Novopoļina ir viena no tām skolotājām, kura Balvu
pamatskolā strādāja kopš tās pirmsākumiem -1965.gada. Uzrunājot
klātesošos, viņa skolas vēsturi dalīja 2 posmos - līdz 90.gadiem un pēc
90.gadiem. Pedagogiem bija interesanti atgriezties tā saucamajā padomju
laikā, kurā strādāja L.Novopoļina. Skolotāja uzsvēra, ka padomju laiku atceras ar vieglām skumjām, jo tas taču bija viņas jaunības laiks.
atminējās arī direktores vietniece Ņ. Vinogradova. Par skolas šodienu runāja M.Pimanova
un L.Krištopanova, nākotni skolotājas, kurām šobrīd ir ap
30. Justies kā bērniem aicināja
arī bijusī šī skolas audzēkne Aiga
Mača, kura savas domas par skolu
ielika dziesmās.
Kā jau pedagoģiskās padomes
sēdē, tika pieņemts arī lēmums:
1. Atzīt par pozitīvu LPSR Balvu rajona Darbaļaužu Deputātu
padomes lēmumu Nr.95 no 1965.
gada 13.maija par Balvu pamatskolas dibināšanu pēc adreses Balvos,
Brīvības ielā 47.
2. Atzīt par veiksmīgu skolēnu un skolotāju ideoloģisko
audzināšanu komunisma ideju
garā ar skatu uz gaišo V.I.Ļeņina
nosprausto mērķi 25 gadu garumā.
3. Atzīt par skaistu kopā pavadīto laiku kopš 1965.gada, jo tolaik
zāle bija zaļāka un debesis zilākas.
4. Turpināt veiksmīgi iesākto
darbu skolotāju izglītošanā un
pašizglītības realizācijā.
5. Neatlaidīgi strādāt pie skolas vērtību iedzīvināšanas ikdienā.
Pedagoģiskās padomes sēdei
sekoja pieņemšana pie Balvu
pamatskolas direktores Māras
Pimanovas. Tās laikā Balvu pamatskolas pedagogus ar Atzinības
un Pateicības rakstiem apbalvoja
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A.Kazinovskis un
IKS pārvaldes Izglītības darba
speciāliste T.Čudarkina. Kā atmiņas par 50 gadiem tika iedegtas sveces, ko aizdedza skolas dibinātāja L.Baune, pirmās
skolotājas D.Ļeskova, E.Cunska,
skolotājas, kas mūžu atdevušas
šai skolai un joprojām šeit strādā:
J.Cibule, I.Melne, I.Gargurne,
I.Jeromane, ilggadīgā skolas direktora vietniece Ņ.Vinogradova.
Kā atzina klātesošie, pieņemšana bija svinīga, ko vēl svinīgāku
darīja skolotājas Z.Zaharovas
radītās vijoles skaņas. Tika
pieminēti Balvu pamatskolas direktori K.Ļeskovs un L.Celitāne,
skolotāji, kuru nu jau vairs nav
mūsu vidū.
Pārsteigumu klātesošajiem sagādāja arī prezidente (pašlaik gan
tikai Balvu pamatskolas skolēnu
pašpārvaldes, bet kas to zina,
kas būs nākotnē) Brigita Zelča,
kas pasniedza skolēnu parakstītu
Atzinības rakstu, kas apliecina, ka
vislabākā direktore Latvijā ir Māra
Pimanova.
Skolas saime priecājās par
savu viesu, tostarp arī Pleskavas
12.vidusskolas delegācijas, labajiem vārdiem, kas dod enerģiju
tikpat radoši strādāt arī nākošos
50 gadus.
Pasākumā „Atmiņu un sapņu

mākoņos” klātesošos ar skolotājas
Vitas Romanovskas balsi uzrunāja
pati skola, kas izstāstīja vēsturi, kā
arī parādīja slaidus, kuros skolas
absolventi atpazina sevi kā mazus
bērnus.
Patīkami, ka pasākumā apvienojās visa skolas saime - vecāki,
skolēni, skolotāji, lai kopā pabūtu
atmiņās un pasapņotu.
Pirmklasnieki Patrīcija, Sonora un Toms stāstīja pasaku, kurā
visi atpazina kādu laimīgu zemi,
kādu laimīgu skolu, kā durvis plati
atvērtas, gaidot Tevi, mani, mūs.
Stāstījumu emocionālu darīja
vecāki Egita un Egons Salmaņi,

„Pionieris”, nevis „Zīlīte” vai „Veseloji kartinki”;
• Darba nedēļu 6 dienu
garumā;
• Pirmo moderno fotoaparātu,
akordeonu, kopējamo mašīnu un
divkasešu magnetafonu..;
• Nosaukuma „Labākā sākumskola” iegūšanu;
• Tikšanos ar LR izglītības ministru A.Piebalgu;
• „Soli pa solim” idejas un filozofija;
• 10- baļļu vērtēšana;
• Mācību komplekta „Ar gudru ziņu” aprobēšana.
Neskatoties uz politiku, skolai
jebkurā laikā ir viens uzdevums audzināt no maza bērna pirmo
pilsoni, ko 50 gadus Balvu pamatskola dara.
Skolas stāstījums mijās gan
ar dziesmām, ko dziedāja Balvu
pamatskolas skolēni un skolotāji,
gan dejām, ko izdejoja L.MorozasUšackas dejotāji, Balvu pamatskolas „Saulstariņi”, Ž.Ivanovas
dejotāji. A.Grāmatiņas dejotāji
izdejoja „Silavas valsi”, ko vairums
no mums uzskata par savu jaunību
dienu deju.
Laiks atmiņās nedaudz sajaucas, un uz skolu 1965.gada pirmklasnieki jau pavada savus bērnus
un mazbērnus.... Tā ir Antras un
Intara Salmaņu ģimene, kura Balvu pamatskolu uzskata par savas
ģimenes skolu un velta dziesmu
„Māmiņai”.

Balvu pamatskolu par savu ģimenes skolu atzīst Salmaņu ģimene, kas
skolai veltīja dziesmu „Māmiņa”, piebilstot, ka skolā viņus vienmēr sagaida
bērnu dzīvespriecīgais „labrīt” un skolotāji, kas ne tikai soli pa solim māca
klausīties, uzdrošināties, mēģināt, bet arī katra bērna sirdī atstāj savas sirds
nospiedumu.
dāvājot skolai dziesmu un visus
aizvedot tālā bērnībā. Par bērnību
atcerēties aicināja arī skolas absolvente Svetlana Duļko.
Apsējusi baltu skolas priekšautiņu un iesējusi baltas bantes
matos, savu pirmo skolas dienu
1965.gadā atcerējās tā laika pirmklasniece I.Pilāte, kura I.Celmiņā
atpazina savu skolas biedru. Abi
„pirmklasnieki” pasniedza savai
skolotājai D.Ļeskovai ziedus.
Un tad savu uzrunu sāka skola, kas lasīja izrakstus no skolas
pedagoģisko padomes sēžu protokoliem, atklājot klātesošajiem
daudzas
aizmirstas
lietas.
Piemēram,
• 70.gados skola vadās no
Ļeņina dzīves piemēriem, notiek
nodarbības „Ar Ļeņina vārdu sirdī
mēs augam”;
• Iepazīšanās ar L.Brežņeva
grāmatām „Mazā zeme” un
„Atdzimšana”;
• PSKP kongresa un Latvijas KP
plēnumu lēmumi;
• Kā pareizi jāuzvedas kinoteātrī;
• Politpārrunas, kur jālasa

Laiks rit, un nu jau trīsdesmito
gadu, kopš 1986.gada, skolas
saimniece ir Māra Pimanova, kura
atzīst, ka viņai ir tikai viens vienīgs
ceļš, pa kuru iet, tikai viena vienīga
māja, ko būvēt, viens vienīgs
dārzs, ko kopt, kopt un kopt, bet tā
pietiek pārpārēm, jo ir neskaitāmi
daudzi no mums, kurus mīlēt.

Tāpat ar asarām acīs izskan
lūgšana par Latviju - bērniem,
vecākiem,
mieru,
pārticību,
saskaņu, valsti, kuras daļiņa esam
arī mēs - Balvu pamatskola un
ikviens no mums. To apliecina
arī Balvu pamatskolas Domes
priekšsēdētāja L.Ivanova, kura arī
ir Balvu pamatskolas skolniece.
Seko viena skolu reforma,
otra skola reforma..Par to, kas ir

Pedagoģiskās
padomes
sēdē,
ko Balvu muižā vadīja Māra
Pimanova, piedalījās bijusī Balvu
rajona Tautas izglītības nodaļas
vadītāja Lilija Baune, kura atklāja
noslēpumu, kā Balvu pamatskola
1986.gadā tika pie jaunas direktores Māras Pimanovas, kā arī
priecājās, ka izvēle bijusi pareiza.
Savukārt Nora Apīne pieminēja, ka
Balvu pamatskolas kolektīvs nekad
stresu nav radījis, izņemot 2010.
gadā, kad tika reorganizēta skola,
kā arī uzsvēra, ka Balvu kolektīvs ir
radošs, ar labu humora izjūtu.
iegūts, kas zaudēts, šodien neviens nerunā, jo Balvu pamatskola
IR. Ar savu himnu, karogu, vimpeli
un logo, savām vērtībām, domām,
darbiem, sirdi...
Balvu pamatskola IR, un
sauc sevi par visbagātāko un
laimīgāko skolu pasaulē! Saņemot
luterāņu mācītāja M. Vaickovska
svētību, mēs zinām: „Šī diena
ir viena no simtām un tomēr tā
nelīdzinās citām. Šī skola ir viena
no daudzām, bet tikai šo par savu
mēs saucam.”
Atceries - es neesmu ēka, es
esmu sajūta...
Paldies, ka biji kopā ar mani
svētkos, esi kopā ar mani ikdienā,
jo, kā tiek dziedāts manā himnā,
kuras autori ir Bruno Vilks un
Māris Zaharovs:
Tu atmiņā teiksmaina dzīvosi,
Te mājas, te draudzība sākas.
Un akordi dziesmai par LatvijuAr gaili uz ābeces vāka.
Larisa Krištopanova,
Balvu pamatskolas direktora
vietniece

„Šī diena ir viena no simtām un tomēr tā nelīdzinās citām, šī skola ir viena
no daudzām, bet tikai šo par savu mēs saucam...”
Sakot PALDIES savai skolai, skolēni un pedagogi vienojās skolas himnā,
palaižot gaisā savus sapņus...
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada pašvaldības
2015.gada 2.novembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.13, 1.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2015.gada 2.novembrī

Nr.16/2015

GROZĪJUMI 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

18.210. iesniedz
izpilddirektoram priekšlikumus, to tālākai
iesniegšanai
domei par pārraudzībā esošo
pašvaldības iestāžu nelikumīgu un
nelietderīgu
lēmumu atcelšanu;
18.211. sagatavo
izpilddirektoram
priekšlikumus
par
pārraudzībā esošo iestāžu
vadītāju iecelšanu amatā vai
atbrīvošanu no tā;

1. aizstāt Noteikumu 8.3.punktā
vārdus “Ziemeļlatgales Biznesa
centrs” ar vārdiem “Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs”;
2. papildināt Noteikumu 9.2 punktu ar 9.26. un 9.27. apakšpunktupunktu šādā redakcijā:
“9.26 biedrībā “Balvu rajona
partnerība”;
9.27 biedrībā “Reģionālo attīstības
centru apvienība”.”;
3. papildināt Noteikumu 11. punktu ar 11.20. un 11.21. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“11.20. Lauksaimniecības zemju
darījumu uzraudzības komisija 5
locekļu sastāvā;
11.21.
Medību
koordinācijas
komisija 6 locekļu sastāvā.”;
4. izteikt Noteikumu 16.punktu
šādā redakcijā:
„16. Domes priekšsēdētājam ir
vietnieks. Domes priekšsēdētāja
vietnieka amats ir algots.”;
5. svītrot Noteikumu 17. un 17.1
punktu;
6. papildināt noteikumus ar 18.1
punktu šādā redakcijā:
„18.1 Pašvaldības izpilddirektoram
ir viens vietnieks. Izpilddirektora
vietnieka amats ir algots. Izpilddirektora vietnieku darbā pieņem
pašvaldības izpilddirektors.”;
7. papildināt noteikumus ar 18.2
punktu šādā redakcijā:

„18.2 Pašvaldības izpilddirektora
vietnieks ir atbildīgs par pagastu
pārvalžu un saimnieciskajā jomā
esošo pašvaldības institūciju darbu. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks pārzina kapitālsabiedrību,
kurās pašvaldība ir dalībnieks,
darbību. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks:
18.2 1. ir atbildīgs par pagastu
pārvalžu, saimnieciskajā jomā
esošo pašvaldības iestāžu un Balvu novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļas darbu;
18.2 2. ir atbildīgs par visiem
pašvaldības realizējamiem projektiem;
18.2 3. pārzina kapitālsabiedrību,
kurās pašvaldība ir dalībnieks,
darbību;
18.2 4. koordinē un risina
jautājumus civilās aizsardzības
jomā;
18.25.
koordinē un risina atkritumu
apsaimniekošanas
jautājumus pašvaldības
teritorijā;
18.26. risina sabiedriskā transporta pakalpojumu, t.sk. skolēnu
pārvadājumu,
pārvadājumu
ar
vieglajiem
taksometriem,
jautājumus;
18.2 7. kontrolē ielu un novada
ceļu fonda un dabas resursu fonda līdzekļu izlietojumu;
18.2 8. veic izpilddirektora
pienākumus tā prombūtnes laikā;
18.2 9. organizē domes lēmumu
izpildi
pārraudzībā
esošajās
iestādēs;
Pielikums
Balvu novada Domes
2015.gada 2.novembra
lēmumam (prot. Nr.13, 1.§)

Balvu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma
D O M E
S

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO NOTEIKUMU
NR.16/2015 “GROZĪJUMI 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.1 „BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekts satura
izklāsts

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Tautsaimniecības un
vides komitejas
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Izglītības, kultūras un
sporta komiteja

K O M I S I J A S

Nav.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētājs

Finanšu
komiteja

Tautsaimniecības un
vides komiteja

Lauksaimniecības zemju
darījumu uzraudzības komisija

Interešu izglītības
programmu izvērtēšanas
un mērķdotāciju sadales
komisija

Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas
komisija

Medību koordinācijas
komisija

Administratīvā
komisija

Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija

Patstāvīgā iepirkumu
komisija
Pirmpirkuma tiesību
izvērtēšanas komisija

Administratīvo aktu strīdu
komisija

Pieaugušo neformālās
izglītības licencēšanas
komisija

Būvju pieņemšanas
ekspluatācijā komisija

Ētikas komisija

Zemes komisija

Dzīvokļu komisija

Civilās aizsardzības komisija
Starptautiskās sadarbības
komisija
komisija

Domes priekšsēdētājs
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BALVU NOVADA IESTĀŽU UN AĢENTŪRU PAKĻAUTĪBA

Izpilddirektors
Izpilddirektora vietnieks

2.pielikums
Balvu novada Pašvaldības 2015.gada 2.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.16/2015 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1„Balvu novada pašvaldības nolikums””
2.pielikums
Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde

Balvu novada
pašvaldība
(Domes administrācija)

P/a
“SAN – TEX”

Balvu novada
pašvaldības
Būvvalde

Balvu novada
Dzimtsarakstu
nodaļa
Balvu novada
pašvaldības policija

Balvu novada
pašvaldības
„Pansionāts
„Balvi””

P/a
“Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma
centrs”

Balvu pagasta
pārvalde

Bērzkalnes
pagasta pārvalde

Bērzpils pagasta
pārvalde

Briežuciema
pagasta pārvalde

Krišjāņu pagasta
pārvalde

Kubulu pagasta
pārvalde

Lazdulejas
pagasta pārvalde

Tilžas pagasta
pārvalde

Vectilžas pagasta
pārvalde

Vīksnas pagasta
pārvalde

Balvu Valsts ģimnāzija;
Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola;
Bērzpils vidusskola;
Tilžas vidusskola;
Balvu pamatskola;
Briežuciema pamatskola;
Stacijas pamatskola;
Tilžas internātpamatskola;
Balvu PII „Pīlādzītis”;
Balvu PII „Sienāzītis”;
Bērzkalnes PII;
Kubulu PII „Ieviņa”;
Tilžas PII.
Balvu kultūras un atpūtas
centrs
Balvi centrālā bibliotēka
Balvu novada muzejs
Balvu sporta centrs
Balvu Mūzikas skola;
Balvu mākslas skola;
Balvu Sporta skola

Domes priekšsēdētājs

Bērnu un jauniešu centrs

A.Kazinovskis

3.pielikums
Balvu novada pašvaldības 2015.gada 2.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1„Balvu novada pašvaldības nolikums””
3.pielikums
Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”

Balvu novada pašvaldības un pagastu pārvalžu struktūrshēma

IZPILDDIREKTORS
Izpilddirektora vietnieks
Vispārējā un juridiskā nodaļa
Sabiedrisko attiecību un
informācijas tehnoloģiju
nodaļa

Finanšu un attīstības
nodaļa
Centralizētā grāmatvedība
Īpašumu apsaimniekošanas
un tehniskā nodrošinājuma
nodaļa
A.Kazinovskis

Sociālā un veselības aprūpes
jautājumu komiteja

Pašvaldības īpašumu
privatizācijas un
atsavināšanas komisija

Vēlēšanu komisija

Noteikumi groza Balvu novada pašvaldības nolikumu.
Grozījumos ir paredzēts likvidēt divu Domes priekšsēdētāja
vietnieku amatus un izveidot tikai vienu priekšsēdētāja vietnieka
amatu. Tāpat ir arī paredzēts izveidot pašvaldības izpilddirektora
vietnieka amatu. Ir pieņemti Domes lēmumi par jaunu komisiju
izveidošanu. Ir arī reorganizēta pašvaldības aģentūra
“Ziemeļlatgales Biznesa centrs” un mainīts tās nosaukums.
Pašvaldība ir iestājusies jaunās biedrībās.
Nolikumam ir jāatspoguļo pašvaldības pārvaldes struktūra.
Nepieciešams iekļaut Nolikumā tos jautājumus, kuru iekļaušanu
paredz likumdošana.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS

Balvu novada
bāriņtiesa

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

pirmo rindkopu šādā redakcijā:
„96. Domes priekšsēdētājam
vienu reizi nedēļā ir iedzīvotāju
pieņemšanas laiks pirmdienās
no plkst. 9.00. līdz 17.00.,
priekšsēdētāja
vietniekam
- piektdienās no plkst. 9.00
līdz 16.00., izpilddirektoram ir
pieņemšanas laiks pirmdienās
no plkst.13.00. līdz 18.00. un
trešdienās no plkst. 9.00. -12.00.”;
11. izteikt Noteikumu 1.pieliku-

1.pielikums
Balvu novada pašvaldības
2015.gada 2.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1„Balvu novada pašvaldības nolikums””
1.pielikums
Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Balvu novada Domes
2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk –
noteikumi) šādus grozījumus:

18.212. saskaņā
ar
domes
lēmumiem
un
izpilddirektora rīkojumiem veic citus
pienākumus.”;
8. Noteikumu 22. punktā vārdu
„vietnieki” aizstāt ar vārdu „vietnieks”;
9. papildināt Noteikumu 65.punktu aiz vārda “izpilddirektoram”
ar vārdiem “izpilddirektora vietniekam”;
10. izteikt Noteikumu 96.punkta

IESTĀDES
SAIMNIECISKAJĀ
JOMĀ

IESTĀDES

10 Pagastu pārvaldes
VADĪTĀJS

darbinieki

darbinieki

Domes priekšsēdētājs

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 12.novembris
mu “Balvu novada pašvaldības
lēmējvaras struktūrshēma” jaunā
redakcijā (1.pielikums);
12. izteikt Noteikumu 2.pielikumu
“Balvu novada iestāžu un aģentūru
pakļautība” jaunā redakcijā (2.pielikums);
13. izteikt Noteikumu 3.pielikumu
“Balvu novada pašvaldības un
pagastu pārvalžu struktūrshēma”
jaunā redakcijā (3.pielikums).

lēmējvaras struktūrshēma” uz 1
lapas.
2. Balvu novada Domes 2009.
gada 1.jūlija saistošo noteikumu
Nr.1 „Balvu novada pašvaldības
nolikums” 2.pielikums „Balvu
novada iestāžu un aģentūru
pakļautība” jaunā redakcijā uz 1
lapas.
3. Balvu novada Domes 2009.
gada 1.jūlija saistošo noteikumu
Nr.1 „Balvu novada pašvaldības
nolikums” 3.pielikums „Balvu
novada pašvaldības un pagastu
pārvalžu struktūrshēma” uz 1
lapas.

Pielikumā:
1. Balvu novada
Domes 2009.gada 1.jūlija saistošo
noteikumu Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums” 1.pielikums „Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2015.gada 10.septembrī

Nr.14 /2015

GROZĪJUMI 2012.GADA 9.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5/2012 „PAR
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
„ZIEMEĻLATGALES BIZNESA CENTRS” SNIEGTO
PAKALPOJUMU CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2012.gada 9.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi” turpmāk
– Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumu virsrakstu un 1.1.punktu aiz vārda “biznesa” ar
vārdiem “un tūrisma”.
2. Izteikt Noteikumu pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
Pielikumā: Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” sniegto pakalpojumu cenrādis uz 2 lapām.
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Pielikums
Balvu novada Domes
2015.gada 10.septembra
lēmumam (sēdes protokols Nr.11, 35.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR 2015.GADA 10.SEPTEMBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.14/2015 „GROZĪJUMI 2012.GADA
9.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5/2012 „PAR BALVU
NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „ZIEMEĻLATGALES
BIZNESA CENTRS” SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI””
PROJEKTU
Īss projekts satura
izklāsts
Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Noteikumos tiek noteikti pakalpojumu cenrāža grozījumi.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „ZIEMEĻLATGALES
BIZNESA UN TŪRISMA CENTRS” SNIEGTO MAKSAS
PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Telpu noma
euro/m2 mēnesī bez PVN*
Telpu noma bez biroja mēbelēm
Telpu noma ar biroja mēbelēm

2.33
3.50
euro stundā bez PVN*

Konferenču zāles noma ar aprīkojumu
(līdz 100 vietām)

3.50

Tehniskie biroja pakalpojumi
Viena puse
(euro bez PVN*)

Kopēšana

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2015.gada 10.septembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 35.§)

Domes priekšsēdētājs

Pielikums
Balvu novada Domes
2012.gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5/2012
„Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi”

Šādu noteikumu nepieciešamību nosaka LR Publisko aģentūru
likums.
Budžeta ieņēmumi būtiski nemainīsies.
Uzņēmējdarbību veicinoša (uzņēmējiem tiek piedāvāti papildus
pakalpojumi).
Nav.

A.Kazinovskis

A4
melnbalta

uz papīra (teksts)
Izdrukas

A4
melnbalta

teksts
25% attēls/75% teksts
50% attēls/50% teksts
75% attēls/25% teksts
100% attēls

Abas puses
(euro bez PVN*)

0.04

0.07

Viena puse
(euro bez PVN*)
0.04
0.07
0.09
0.11
0.17

Abas puses
(euro bez PVN*)
0.07
0.10
0.17
0.23
0.36

Reklāmas izvietošana
euro cm² /mēnesī bez PVN*
Reklāmas izvietošana mājas lapā
1.65
euro mēnesī bez PVN*
Baneru izvietošana Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centra teritorijā un
1.65
telpās
euro gab. bez PVN*
Baneru vai roll-up stendu izvietošana
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra
rīkotajos pasākumos

4.96

Dalības maksa aģentūras rīkotajos pasākumos
euro 1 personai bez PVN*
Dalībniekam pasākumā „Uzņēmēju
4.13
brokastis”

Dalībniekam pasākumā „Uzņēmēju
balle”

euro 1 personai bez PVN*
2

Ēdināšanas un tirdzniecības
pakalpojumu sniedzējiem
Bez produkcijas realizācijas
(degustācija un prezentācija)

8.26
euro par vietu bez PVN*
12.40
euro par vietu bez PVN*
4.13

Suvenīri

Maksa par suvenīru pārdošanu
50% no suvenīra vērtības
Kursi un semināri
Dalība kursos
euro 1 personai/dienā bez PVN*
8.26
Biroja adreses nodrošināšana
euro 1 vienība bez PVN*
42,69
* Aprēķinot pakalpojumu vērtību papildus tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme.

Domes priekšsēdētājs
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Notiks semināri par aitkopību
SIA „Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centrs” Balvu nodaļa
aicina uz divu dienu izglītojošo
semināru „Aitkopības nozares
attīstīšana un konkurētspējas
paaugstināšana” 19. un 26.
novembrī.
Mācību mērķis ir izglītot lauku
uzņēmējus par aitu ēdināšanu,
veterināriju, kopšanu un šķirņu
īpatnībām. Sniegt pamatzināšanas
produktīva ganāmpulka veidošanā un izkopšanā, un produkcijas
realizācijā.
3
1.mācību diena. 19.novembrī
mācības notiks zemnieku saimniecībā
„Mikaitas”,
Limbažu
novadā. Lektore Aija Šneidere,
z.s.”Mikaitas”
saimniece
un
veterinārārste.
Tiek nodrošināts autobuss.
Tēmas:
• Aitu kondīcijas noteikšana,
veselības pārbaude, atlase un
lecināšana, grupu izveide;
• Izplatītākās aitu slimības, to
profilakse un ārstēšana;
• Zālāju un skābsiena sastāva
noteikšana, barības devu aptuvena sastādīšana, aitu fiksēšana,
nagu apkope;

• Ganību aploku izveide,
maiņa, elektrisko ganu uzstādīšana, aploku materiālu salīdzināšana;
• Plēsēju profilakse, aitu sargsuņu un ganību suņu demonstrējums;
• Praktiskās nodarbības saimniecībā.
Katrs dalībnieks uz vietas
saimniecībā
saņems
izdales
materiālus, tiks nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, palīglīdzekļi
mācībām (aitu nagu šķēres u.c.)
un praktiskajām nodarbībām.
2.mācību diena 26.novembrī
notiks Balvos, Brīvības ielā 46a,
zālē. Lektore Daina Kairiša, dr. agr.
LLU profesore.
Tēmas:
• Aktualitātes aitkopības nozarē Latvijā;
• Aitu šķirņu izvēle atbilstoši
saimniecības plānotai darbībai;
• Aitu ēdināšana;
• Finanšu plānošana.
Seminārs ir bezmaksas.
Obligāti pieteikties iepriekš
līdz 16.11.2015. plkst. 17:00 (vietu
skaits autobusā ierobežots) pa
tālr. 29103683 (Liene Ivanova).

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

Šī gada 16. un 17. novembrī
LLKC Balvu birojā, Brīvības 46a,
Balvi, 2.stāvā zālē plkst. 10. 00
notiks divu dienu apmācības
„Sistēmas
(HACCP)
izveides
pamatprincipi pārtikas aprites
uzņēmumos”. Dalība seminārā ir
bezmaksas. Sertifikāts par kursa
apguvi: 10,00 EUR (t.sk. PVN).
Lektors: PVD PUD Pārtikas
izplatīšanas uzraudzības daļas
vadītāja Tatjana Marčenkova.
Jāatzīmē, ka saskaņā ar LR
likumdošanu, pārtikas uzņēmuma
pienākums ir veikt paškontroli,
novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē
pārtikas nekaitīgumu. Kā arī darbiniekam, kas kādā pārtikas aprites
posmā vada uzņēmuma pārtikas
nekaitīguma
nodrošināšanas
sistēmu, nepieciešamas attiecīgas
zināšanas pārtikas nekaitīguma
nodrošināšanā.
Plašāka
informācija
un
pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska,
tālr. 26148820, 63050235, rudite.
sanzarevska@llkc.lv. Pieteikšanās
obligāta līdz 13. novembrim
(ieskaitot).
Apmācību laikā dalībnieki
iegūs zināšanas, kas ļauj veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību
vai procesu, kas nelabvēlīgi
ietekmē pārtikas nekaitīgumu,
un nodrošināt attiecīgās pārtikas
aprites
drošības
procedūras
vai kontroles pasākumus, to
ieviešanu pārtikas saglabāšanā un
pārbaudē. Apmācību programma
pieejama www.balvi.lv/novads/
lauksaimniecība.

Noslēdzies grieķu-romiešu cīņas piemiņas turnīrs
Balvos
Šī gada 30.oktobrī Balvos notika tradicionālais - jau septītais
starptautiskais Givi Abdušelišvili
piemiņas turnīrs grieķu-romiešu
cīņā, kurš šogad pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu - piedalījās
200 cīkstoņi no 15 komandām.
Igauniju pārstāvēja komandas no
Tallinas un Tapa, Lietuvu - Viļņa,
Joniškis, Kauņa un Visaginas. Bija
ieradušies arī visi Latvijas cīņas
klubi un skolu pārstāvji - kopā
9komandas no Latvijas.
Šis bija Baltijā otrais lielākais
grieķu-romiešu cīņas turnīrs.
Sacensības notika trīs vecuma
grupās un aptvēra cīkstoņus no
deviņiem līdz septiņpadsmit gadiem. Jaunākajā vecuma grupā (911 gadus veciem) cīnījās pieci Balvu Sporta skolas audzēkņi - Ralfs
Žogota (26 kg) - bronza, Deivis
Pušpurs (26 kg) - 5.vieta, Arvis
Začs (29 kg) - 5.vieta, Markuss
Medinieks (37 kg) - sudrabs,
Marks Višņevskis (44 kg) - bronza. Vecuma grupā 12-14 gadus
veciem jauniešiem, mūsējiem
šādi rezultāti: Vjačeslavs Naumenko(53 kg) - sudrabs. Kadetu
vecuma grupā (15-17 gadi) šādi
rezultāti: par turnīra uzvarētāju
un zelta medaļas ieguvēju kļuva
Vladislavs Baranovs(48 kg), AlansAlens Nipers (58 kg) izcīnīja
bronzu. Bronza arī Martinam
Višņevskim (69 kg). Krišjānis
Kočāns finālā pēc punktiem
zaudēja Igaunijas cīkstonim, kurš
Eiropas čempionātā šogad izcīnīja
5. vietu. Krišjānim - sudrabs.
Smagsvaru cīņās Jānis Stepanovs
12 cīkstoņu konkurencē ieguva
piekto vietu.
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Pasākumi Balvu novadā

Balvu pilsēta
14.novembrī plkst.18.00 grupas „Baltie Lāči” 10 gadu jubilejas
koncerts “Bez lieka trokšņa” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes
cena- 5,00, 4,00 EUR.
14.novembrī no plkst.9.00
Lauku labumu tirdziņš Balvos,
Brīvības iela 61, laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
14.novembrī
plkst.21.00
pasākums „Deju vakars kafejnīcā”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Muzicēs Arnis Graps. Ieejas maksa
3,00 EUR. Iespēja rezervēt galdiņu
pa tālruni 26367693.
15.novembrī plkst.17.00 Lauras
Bicānes koncerts Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
17.novembrī plkst.16.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts filmu vakars balvu Bērnu
un jauniešu centrā. Īsmetrāžas aktierfilma „Vienīgā fotogrāfija”.
18.novembrī
plkst.16.00
Valsts Svētku svinīgs sarīkojums
„Nekur nav tik labi kā mājās”.
Plkst.17.30 Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna tiešraidē
no Latvijas Nacionālā teātra, Rīgas
Doma zēnu koncerts ( diriģents
Mārtiņš Klišāns), Ingas Šļubovskas
(soprāns) un pianistes Agneses Egliņas koncerts, ko Latgales
reģionam dāvina Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar VSIA
„Latvijas Koncerti”.
20.novembrī J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu
koncerts Balvu Mūzikas skolā.
20.novembrī plkst.16.00 Balvu
pagasta dramatiskais kolektīvs ar
A. Brigaderes izrādi „Čaukstenes”
viesojas Balvu pansionātā.
25.novembrī
plkst.18.00
Teātra studijas izrāde „Ziņu dienests strādā” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Biļetes cena 2,00
EUR.
27.novembrī plkst.19.00, Zemnieku un uzņēmēju balle 2015”.
Pasākumu vada Guntis Skrastiņš,
muzicē grupa „No pusvārda”.
Pieteikšanās Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā.
29.novembrī Adventes vainaga pirmās sveces iedegšana un
gaismiņu iedegšana lielajā Balvu
pilsētas eglē.
Balvu pagasts
14.novembrī plkst.19.00 Balvu
pagasta Tautas namā Naudaskalnā
Muzikāla dzejas kompozīcija „Šai
gaismas mirklī, ko par dzīvi sauc”.
Piedalās pagasta pašdarbības
kolektīvi. Plkst.21.00 atpūtas
pasākums pie galdiņiem kopā
ar grupu „Kontrasts”. Svētku
noskaņai līdzi ņemt kārumu
groziņu! Ir iespējams iepriekš
rezervēt galdiņu. Ieejas maksa
1,00 EUR.
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Bērzkalnes pagasts
15.novembrī
plkst.15.00
Bērzkalnes bērnudārza zālē Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums,
piedalās Medņevas pašdarbības
kolektīvi.
Bērzpils pagasts
No 12. - 30.novembrim
Bērzpils saieta namā II stāvā
skatāma Lienes Šaicānes gleznu
izstāde.
17.novembrī
plkst.
14.00
Bērzpils saieta namā filmas „Mans
tēvs baņķieris” demonstrācija.
Ieeja brīva.
21.novembrī
plkst.
13.00
Bērzpils saieta namā atpūtas
pēcpusdiena vecākajai paaudzei.
Ņemiet līdzi groziņu un labu
garastāvokli!
Par
transportu
interesēties pagasta pārvaldē vai
saieta namā. Pasākumu iekustinās
Krišjāņu pagasta pašdarbnieki un
Žīguru lauku kapela.
Briežuciema pagasts
13.novembrī
plkst.20.00
Vīriešu
dienas
pasākums
Briežuciema
Tautas
namā.
Pasākuma laikā par 1,00 EUR
varēs iegādāties kaklasaites, arī
dalībnieki var piedāvāt interesantus kaklasaišu modeļus. Pasākumā
piedalās Balvu un kaimiņu novadu
atraktīvākie pašdarbnieki. Pēc
pasākuma balle ar Jāni no grupas
„Sikspārnis”. Ieeja brīva.
17.novembrī plkst. 13.00 Valsts
svētku pasākums Briežuciema Tautas namā. Piedalās Briežuciema
pamatskolas
skolēni.
Pēc
pasākuma jaunās filmas „Mans
tēvs baņķieris” kopīga skatīšanās.
Ieeja brīva.
Kubulu pagasts
14.novembrī
plkst.15.00
Pūtēju orķestra “Balvi” koncerts “Veltījums Latvijai” Kubulu
Kultūras namā. Ieeja bez maksas.
14.novembrī plkst.22.00 Balle.
Spēlēs grupa „OTTO”. Ieeja 2 EUR.
17.novembrī
plkst.17.00
Tikšanās ar grāmatas „Latgales
sirdspuksti” autoriem Kubulu
Kultūras namā.
23. novembrī plkst.9.00 NVA
Balvu filiāles seminārs bezdarbniekiem „Ilgstoša bezdarba ietekme uz konkurētspēju darba
tirgū un valsts garantētās pensijas
apmēru” Kubulu Kultūras namā.
29.novembrī
plkst.15.00
pirmās
Adventes
svecītes
iedegšana.
Garīgo
dziesmu
ansambļa „Vakarblāzma”, Tilžas
KN sieviešu vokālā ansambļa
„Rasa” koncerts Kubulu Kultūras
namā.
4. decembrī muzikāli dzejiska
tikšanās ar dzejnieku, mūziķi Guntaru Raču Kubulu Kultūras namā.
Krišjāņu pagasts
14.novembrī
plkst.18.00

Norēķinu konts:
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Krišjāņu Tautas namā koncerts
„Zelta dziesmu karuselis”. Ielūdz
muzikālā apvienība „Latgales
dāmu pops”. Ieejas maksa 1,00
EUR. Plkst. 21.00 balle kopā ar
grupu „Marchello”. Ieejas maksa
no plkst. 21.00- 22.00 - 2.50 EUR,
pēc 22.00 – 3,00 EUR.
Lazdulejas pagasts
14.novembrī plkst.19.00 Lazdulejas pagasta saietu namā Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīts pasākums.
Vīksnas pagasts
17.novembrī
plkst.13.00
Vīksnas Tautas namā LR proklamēšanas dienas pasākums „Ir
laime būt mājās Latvijā”. Pasākumā
piedalīsies Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiāles pirmsskolas grupa
un bērnu dramatiskais kolektīvs.
23. novembrī plkst.18.00
filmas „Mans tēvs baņķieris”
demonstrēšana Vīksnas tautas
namā.
Tilžas pagasts
18.novembrī plkst. 14.00 Valsts
svētku koncerts „Esmu piederīgs”
Tilžas luterāņu baznīcā.
18.novembrī plkst. 16.00
„Tilžas korim – 125” - bijušo un
esošo Tilžas kora dziedātāju
tikšanās Tilžas Kultūras namā.
27.novembrī plkst. 19.00 „Tēvu
tēvi laipas meta, bērnu bērni
laipotāji” - vakarēšana ģimenēm.
29.novembrī plkst. 16.30 55
rūķīši palīdzēs tilžēniešiem iedegt
gaismas pagasta centrālajā eglē.
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 Tatjanas Ābeltiņas
gleznu
izstāde.
Tikšanās
ar
mākslinieci
3.decembrī
plkst.16.00.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma izstāde “Mantinieki.
Ziemeļlatgale.”.
Ziemeļlatgales
tradīcijā darinātie tautas tērpi un
čosnī deči.
No
12.-30.novembrim
Bērzpils saieta nama II stāvā
skatāma Lienes Šaicānes gleznu
izstāde.
- Līdz 30.novembrim Vīksnas
Tautas namā skatāma Daces
Teilānes izstāde „Mana Ēģipte”.
- Kubulu kultūras namā
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu radošo darbu izstāde.
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