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Ar lielisku Rīgas Doma zēnu kora koncertu Balvos
izskan Latvijas Republikas 97. gadadienas svinības

20. (136.) numurs
Balvu novada pašvaldība
izsludina cenu aptauju
Balvu novada pašvaldība
izsludina cenu aptauju vienkāršotiem rekonstrukcijas darbiem
“Tirgus ielas nobrauktuves rekonstrukcija”, pie daudzdzīvokļu
dzīvojamajām mājām Tirgus ielā
1 un Tirgus ielā 1A, Balvos, Balvu
novadā.
Pretendentiem lūdzam iesniegt piedāvājumus saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju, darbu apjomiem un skici. Informāciju skatieties www.balvi.lv.

Svētkus gaidot
Adventes un Ziemassvētku
laiku gaidot, iedegsim košas gaismas, izrotāsim uzņēmumu, māju
un dzīvokļu logus, veikalu skatlogus, lai svētkus sagaidītu gaiši!

Ziemassvētku
pasākums
Balvu novada politiski
represētajiem iedzīvotājiem
Rīgas Doma zēnu koris ar diriģentu Mārtiņu Klišānu
18.novembrī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā tika nosvinēta Latvijas Republikas 97. gadadiena ar
koncertprogrammu “Nekur nav tik
labi kā mājās”. Pasākuma vadītāji
Māris Pīlācis un Anita Strapcāne
cildināja Latvijas skaisto dabu, tās
dažādību un vērtības, priecēja
ar dzejas rindām. Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis savā uzrunā uzsvēra, ka
mums ir jābūt lepniem par to, ka
mums ir pašiem sava valsts, jo ne
visām tautām ir šāda privilēģija,
tāpēc leposimies ar savu valsti un
novada iedzīvotājiem.
Pasākuma laikā tika pasniegti Atzinības raksti tiem novada
iedzīvotājiem, kas sevi pierādījuši
kā apzinīgus sava darba darītājus.
Atzinības rakstus saņēma Vīksnas
pagasta kultūras pasākumu organizatore LIGITA KACĒNA par
profesionālu, radošu un apzinīgu
darbu kultūras jomā un nozīmīgu
ieguldījumu Vīksnas pagasta
kultūrvides veidošanā; SIA „ECO
Fabrika” darbiniece VIJA CIBULE
par atbildīgu un profesionālu
darbu uzņēmumā SIA „ECO Fabrika”; Balvu pilsētas iedzīvotājs
VILMĀRS KUBAKS par ilggadēju
un godprātīgu darbu sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanā
Balvu novadā; Balvu novada
Bāriņtiesas
lietvede-arhivāre
MAIJA OPLUCĀNE par apzinīgu
un profesionālu darbu Balvu
novada Bāriņtiesā un pozitīva
novada tēla veidošanu; SIA
“Barons R” pasniedzējs PĒTERIS
KOMAROVSKIS par ilggadēju,
atbildīgu un profesionālu darbu,
sagatavojot jaunos autobraucējus;
zobārste LAURIJA SUHARŽEVSKA
par profesionālu darbu medicīnas
nozarē un nozīmīgu ieguldījumu
Balvu novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā.

Latvijas Politiski represēto
apvienības Balvu nodaļas valde
aicina Balvu novada politiski represētos iedzīvotājus uz
Ziemassvētku pasākumu 2015.
gada 18. decembrī plkst. 12.00.
Pieteikties līdz 15. decembrim pa
tālruni 26552405, Ārija. Pasākuma
vieta vēl tiks precizēta.

Ziemassvētku
pasākums
bērniem
ar
īpašām
vajadzībām
Sociālais
dienests
aicina
bērnus ar īpašām vajadzībām
uz Ziemassvētku pasākumu, kas
notiks 21. decembrī plkst. 11.00,
Balvos, Partizānu ielā 16 (Balvu
pamatskolā).

Noticis trešais Latvijas
mazākumtautību forums

Foto (no kreisās): Ligita Kacēna, Vija Cibule, Vilmārs Kubaks, Maija Oplucāne un Pēteris Komarovskis

No 13. līdz 14. novembrī
Ventspilī norisinājās trešais Latvijas
mazākumtautību forums, pulcējot
vairāk nekā 100 dalībnieku no
visas Latvijas. Latgale forumā
piedalījās ar vislielāko dalībnieku
skaitu – 41, kuri pārstāvēja 16
organizācijas no Viļakas, Balvu,
Rēzeknes, Kārsavas, Viļānu, Preiļu,
Daugavpils pašvaldībām. Kopumā
forumā piedalījās 50 Latvijas
mazākumtautību
organizācijas,
pārstāvot 11 dažādas tautības: baltkrievus, baškīrus, burjatus, ebrejus,
krievus, lietuviešus, poļus, romus,
tatārus, ukraiņus un vāciešus.

Izsludināta
pieteikšanās
dalībai XI Daugavpils
Starptautiskajā folkloras
festivālā

Foto (no kreisās): Laurija Suharževska, Voldemārs Meiers, Tatjana Aleksejeva, Rudīte Ikere, Andris Luksts un
Sarmīte Cunska

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

Līdz 2016.gada 15.janvārim ir
izsludināta pieteikšanās dalībai XI
Daugavpils Starptautiskajā folkloras festivālā, kas norisināsies 2016.
gada 22.-24.aprīlī.
Plašāka informācija www.
balvi.lv
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Pēdējā laikā visā pasaulē, īpaši Eiropā un arī mūsu valstī, ir aktuāls
jautājums par valsts drošību, par terorisma draudiem. Protams, arī mēs
savā novadā neesam vienaldzīgi un arī šī nedēļa ir pagājusi organizējot
dažādus pasākumus šajā sakarā.
Bija sasaukta gan Civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā piedalījās
visi atbildīgie darbinieki un komisijas pārstāvji no drošības un veselības
iestāžu puses, kā arī vēlāk tika sasaukta visu pašvaldības izglītības iestāžu
vadītāju sanāksme un galvenā tēma bija drošība.
Protams, vispirms ir jādomā par mūsu izglītības iestādēm, jo ir tā, ka
izglītības iestādēs bieži vien rodas situācijas, kad tajās var ienākt kādi
nepazīstami cilvēki, kuri, iespējams, var pat apdraudēt gan bērnu, gan
iestādes drošību.
Kā svarīgākie pasākumi tuvākajā laikā ir paredzēti īstenot slēgto
durvju principu izglītības iestādēs, kurās tas vēl nav izdarīts. Nepieciešams ierīkot speciālu zvana pogu un durvis atvērt tikai īpašos gadījumus
un tiem cilvēkiem, kas ir pazīstami, kā arī uzstādīt videokameras, kas
pastiprinātu šo iestāžu drošu darbību.
Protams, darāmā ir daudz, tas saistīsies arī ar papildus budžeta izdevumiem. Skaidrs, ka savā pašvaldībā pievērsīsim uzmanību arī papildus
finansēm gan pašvaldības policistiem, gan kameru iegādei, gan pārējām
vajadzībām, kas nodrošinās drošību iestādēs un arī sabiedriskās vietās.
Vēl ir aktuāls skolotāju streiks valstī. Esmu teicis savu viedokli mūsu
skolas direktoriem, jo ir jāsaprot, ka skolotāju streika galvenā prasība ir
palielināt skolotāju algas. Zinot valdības un Izglītības ministrijas nostāju,
kuru skatījums ir tāds, ka algas ir iespējams palielināt vienlaicīgi veicot
arī skolu reformu, jābūt uzmanīgiem. Sākotnējā variantā šīs Izglītības ministrijas reformas bija loģiskas un pieņemamas, bet laika gaitā šie varianti, manuprāt, ir nākuši par sliktu tieši lauku skolām, jo pēdējos Izglītības
ministrijas piedāvātajos variantos ir ieviesti dažādi nosacījumi – prasības
skolnieku skaitam klasēs, skolās un tas draud lauku skolām, tai skaitā
mūsu novadam, vai nu ar statusu maiņu vai pat skolu likvidēšanu. Gala
rezultātā var sanākt tā, ka, lauku skolotājiem streikojot, tiks pasteidzināta
ne tikai algu palielināšana, bet arī skolu reformēšana, kā rezultātā var
gadīties, ka daudzi skolotāji var palikt bez darba, bet skolniekiem būs
jāmēro daudz garāks ceļš līdz skolai.
Baidos, ka šādi mēs atbalstam lielo centru vai lielo pilsētu vajadzības,
bet mazāk domājam par savām. Skolotājiem būtu jāatceras, ka streika
dienā mēs nedrīkstam maksāt algu, jo viņi neatradīsies darbā, pie tam,
streiks jāsaskaņo ar skolas padomi. Likumdošana ir jāievēro, pretējā
gadījumā skolai un pašvaldībai var būt gan sankcijas, gan pārmetumi no
valsts puses.
Gribu izteikt pateicību visiem vadītājiem, speciālistiem un visiem
iedzīvotājiem par 18.novembra svētku pasākumu organizēšanu,
sagatavošanu un piedalīšanos. Svētku pasākums bija ļoti jauks un
sirsnīgs, īpaši Rīgas Doma zēnu kora koncerts. Cerams, ka Atzinības raksti, kas tika pasniegti iedzīvotājiem, radīs vēlmi būt lielākiem mūsu valsts
un novada patriotiem, godprātīgi veikt savu darbu un pienākumus.
Ir sācies Adventes jeb Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šajā Adventes
laikā ir paredzētas arī ikgadējās kopējās Latvijas Valsts lūgšanu brokastis, kurās piedalīsies gan mūsu novada konfesiju pārstāvji, gan novada
deputāti. Cerams, ka šāda veida pasākums dos gandarījumu un svētību
gan deputātiem, gan visam novadam.

Darbu uzsāk Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Jānis Roginskis

No šī gada 13. novembra
Balvu novada domē strādā Jānis
Roginskis un ieņem Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata.
Jānim Roginskim ir plaša pieredze pašvaldības darbā. Vairākus

tas darbojas. Tika konstatēts,
ka slēgto durvju princips ir
aktuāls, bet dažās no iestādēm
grūtāk īstenojams. Otrkārt, tika
izrunāts videonovērošanas kameru jautājums. Izglītības iestāžu
vadītāji piekrita, ka novērošanas
kameras
nepieciešamas
gan
iekštelpās, gan pie ārdurvīm, lai
varētu sekot līdzi tam, kādas personas ierodas izglītības iestādēs
un vajadzības gadījumā reaģēt.
Treškārt, jāpadomā par tām iestādēm, kur bērni mitinās nakts laikā
– internāti, nakts dārziņi, jāizvērtē
vai nav nepieciešami ģeneratori
situācijām, kad ilgāku laiku nav
elektrības.
Dažās
no
iestādēm,
piemēram, Balvu Mūzikas skolā
nodarbības vai pulciņi notiek
ne tikai darba dienās, bet arī
sestdienās un svētdienās, kas
uz drošības jautājumiem liek

Jānis ir Latvijas Zaļās partijas
biedrs, viņam ir divi pieauguši
bērni. Nodarbojas ar aktīvo atpūtu
un kā savus hobijus min medības,
sportu, slēpošanu, patīk volejbols.

Komisijas sēdē apspriež situāciju drošības
un aizsardzības jomā
19.novembrī notika Balvu novada pašvaldības ārkārtas Civilās
aizsardzības komisijas sēde, ko
vadīja novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un tika
sapulcināti Civilās aizsardzības
komisijas locekļi.
Sēdē piedalījās Andris Kazinovskis, Guntis Magone, Imanta
Serdāne, Andis Ločmelis, Guna
Začeste, Rudīte Krūmiņa, Ināra
Ņikuļina, Varis Pētersons, Guntars
Mežals, Rita Kravale, Jānis Roginskis.
Ārkārtas komisijas sēde tika
sasaukta sakarā ar pēdējā laika negatīvajiem notikumiem
Eiropā, pasaulē, proti, terorisma izpausmēm un draudiem.
Komisijas priekšsēdētājs Andris Kazinovskis uzsvēra Civilās
aizsardzības komisijas pienākumu
būt gataviem ne tikai terorisma
draudu kontekstā, bet jebkurā
ārkārtas situācijā, kas apdraud
sabiedrības drošību un veselību.
Jābūt gataviem veikt preventīvus
pasākumus draudu vai pat reāla
apdraudējuma gadījumā.
Galvenais šīs komisijas sēdes
mērķis bija saprast esošo situāciju drošības un aizsardzības
jomā, apzināties, kādas ir vājās
vietas, problēmas ar ko krīzes
situācijā
varētu
saskarties,
noskaidrot operatīvo dienestu
resursus un iespējas preventīvo
pasākumu veikšanā. Viena no
neaizsargātākajām
sabiedrības
daļām ir bērni, tāpēc ir ļoti būtiski
apzināt esošo situāciju izglītības
iestādēs, sakārtot aizsardzības un
drošības jautājumus. Pozitīvi, ka
jau ir veikti pasākumi, lai pasargātu
skolēnus no nevēlamiem ciemiņiem skolās, un atsevišķās iestādēs jau ir ieviests slēgto durvju
princips.
Ņemot vērā, ka līdz šim nav

Par drošību izglītības iestādēs!

Pirmdien,
23.
novembrī
plkst. 10.00 notika Balvu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme, kuras mērķis bija
izrunāt, aplūkot un izprast
drošības
situāciju
izglītības
iestādēs. Tikšanās sākumā Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis paskaidroja,
kāpēc nepieciešams runāt par
drošību un bija gatavs uzklausīt
katras izglītības iestādes vadītāju
vai pārstāvi. Bija ieradušies gandrīz
visi novada izglītības iestāžu
vadītāji, lai runātu par esošo
situāciju savās iestādēs, izrunātu
kādas pārmaiņas nepieciešamas,
lai, gan skolotāji, gan skolnieki justos droši un atsaucīgi debatēja par
to, kas tuvākajā laikā būtu jādara.
Sanāksmē, pirmkārt, bija
nepieciešams noskaidrot vai
izglītības iestādēs ir ieviests
slēgto durvju princips un vai

gadus viņš ir bijis Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītājs līdz ar to
izprot pašvaldības darba specifiku, vajadzības un iespējas.
Pirms tam strādājis uzņēmumā
SIA “INREM” un veicis būvdarbu
vadītāja pienākumus.

skatīties plašāk. Balvu Bērnu un
jauniešu centrā nodarbības notiek
vakaros. Šobrīd, kad ātri iestājas
tumšais laiks, tiek konstatēts, ka ir
nepietiekams āra apgaismojums,
kas bērniem un jauniešiem neļauj
justies pietiekami droši.
Mēdz būt vietas, kur izglītības
iestādes ēkā tiek sniegti citi pakalpojumi, līdz ar to, ierodas personas, kas skolai nav piederošas.
Piemēram, Balvu pamatskolas
ēkā atrodas zobārstniecības kabinets, Balvu Mākslas skolas ēkā ir
biedrības telpas, norēķinu centrs.
Nākotnē jādomā par to, lai izglītības
iestāde kalpotu tikai izglītības
iegūšanai.
Balvu novadā ir skolas,
kur ikdienā skolēni uzturas
dažādās ēkās un kur slēgto durvju principu ir grūtāk īstenot.
Piemēram, Bērzpils vidusskolā
ir trīs ēkas, kurās mācās, pusdie-

bijusi tik reāla terorisma draudu
situācija, nepieciešams saprast,
kāda ir operatīvo dienestu
gatavība novērst krīzes un terorisma iespējamību. Vispirms ir
jāapzinās, kas ir komisijas locekļu
un to vadīto iestāžu spēkos,
jāsaprot, kādi darbības plāni
darbojas un cik saskaņoti spēs
rīkoties operatīvie dienesti Balvos un Balvu novada apkārtnē.
Komisijas diskusijas rezultātā
tika noskaidrots, ka iestādēm ir
aizsardzības plāni atbilstoši katras
iestādes kompetencei, bet tomēr
nepieciešams šos plānus analizēt,
precizēt un izstrādāt kopīgu plānu,
lai krīzes situācijā būtu skaidrs,
kā iestādēm savā starpā sadarboties, kur izmitināt cietušos, kā
evakuēt iedzīvotājus un veikt citas darbības atbilstoši iespējamai
situācijai. Būtisks faktors ir Balvu
novada ģeogrāfiskais izvietojums
un tuvumā esošā robeža, kas rada
papildus atbildību un uzmanību.
Komisija nolēma, ka tuvākajā laikā
izpildinstitūcijai
nepieciešams
izveidot kopsavilkumu kopīgam
plānam.
Turpmāk sēdē tika apspriesti citi jautājumi un problēmsituācijas, ar ko varētu nākties
saskarties
terorisma
sakarā.
Komisija nolēma, ka kopīgajā
plānā jāiekļauj apraksts un analīze
par to, cik traucēti varētu būt
dažādi komunikācijas kanāli,
par to, kā operatīvajiem dienestiem sazināties savā starpā un kā
informēt sabiedrību par radušos
situāciju, kā izsludināt trauksmi.
Komisija vienojās, ka, ja nav sakaru, tad varētu noteikt laiku un
vietu, kur sanāk atbildīgo dienestu
vadītājiem vai to pārstāvjiem, lai
lemtu tālāku rīcību.
Kā iespējamu problēmu terorisma situācijā komisija minēja

elektrības traucējumus, tāpēc
komisijas priekšsēdētājs izpilddirektora vietniekam uzdeva
apzināt, kāda situācija ir ar
iestāžu ģeneratoriem un kuras ir
tās sabiedriskās iestādes, kurām
jāpievērš papildus uzmanība.
Tāpat arī nepieciešams padomāt par degvielas rezervēm.
Kopīgā plāna izstrādes procesā
nepieciešams apzināt transporta
līdzekļu daudzumu, tehnisko
stāvokli ar ko vajadzības gadījumā
pārvadāt iedzīvotājus. Jāpadomā
arī
par
skolēnu
autobusu
iesaistīšanu krīzes situācijā.
Komisija bija vienisprātis,
ka teroristi vēlas sev pievērst
uzmanību, tādēļ īpaši piesardzīgiem jābūt masu pasākumos.
Šobrīd nepieciešams rīkoties
preventīvi un nodrošināt zemessargu klātbūtni dažādos kultūras,
sporta un citos pasākumos ne
tikai Balvu pilsētā, bet arī pagastos. Komisijas priekšsēdētājs
ir pārliecināts, ka var palielināt
drošību, ja pastiprina attiecīgos
dienestus.
Komisijas loceklis G. Magone
izteica ideju par to, ka sabiedrības
informēšanai varētu sagatavot
bukletus, kur būtu informācija par
evakuācijas plāniem, par to, kādās
iestādēs meklēt palīdzību ne tikai
terorisma situācijā, bet jebkurā
situācijā, kas apdraud iedzīvotāju
drošību un veselību.
Komisijas
priekšsēdētājs
ārkārtas sēdes beigās komisiju
locekļiem uzdeva strādāt pie
esošās situācijas apzināšanas, pie
rīcības plāna sagatavošanas terora draudu gadījumā. Nākamajā
tikšanās reizē decembrī varētu
precizēt vairākus jautājumus un
spriest par dažādām problēmām
detalizēti.

no, sporto skolēni, tāpēc ikdienā
nepieciešams pārvietoties pa
iekšpagalmu. Tilžas internātpamatskolai par drošību jādomā
vēl nopietnāk, jo blakus skolai ir
internāts, kur skolēni arī nakšņo.
Izskanēja ideja par to, ka durvju slēgšanai varētu izmantot
magnētiskās kodu atslēgas.
Visiem zināms, ka skolās notiek
daudz publisku pasākumu uz kuriem ierodas gan skolēnu vecāki,
gan citi radinieki, piemēram,
Žetonu vakari vai izlaidumi. Šādu
notikumu laikā izglītības iestādes
piepilda lielas ļaužu masas, tāpēc
noteikti jāparūpējas, lai būtu vēl
kāds cilvēks, kas papildus veic
drošības pasākumus, noteikti
jāaicina zemessargi.
Pastiprināta
uzmanība
jāpievērš pirmsskolas izglītības
iestādēm, jo pirmsskolas vecuma bērni ir visneaizsargātākie,

viņi ir visvairāk atkarīgi no
audzinātājiem, auklītēm.
Tā kā Ministru Kabineta noteikumos jau ir iekļautas dažādas
prasības, kas attiecas uz drošību,
izglītības iestādēm vajadzētu šos
noteikumus pielikt kādā redzamā
vietā, lai nepiederošās personas
saprastu, ka skola nav tā vieta, kur
var brīvi staigāt, atrasties.
Balvu novada pašvaldības
Policijas
priekšniece
Rita
Kravale paskaidroja, ja Balvu
pilsētā katru dienu gar izglītības
iestādēm reidos dodas policija, lai pārliecinātos, ka nenotiek nekārtības. R.Kravale aicina
iestāžu vadītājus nekavējoties
ziņot, rakstīt iesniegumus, ja ir
nepieciešama palīdzība no policijas puses, piemēram, publisko
pasākumu laikā.
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12.novembra
Domes sēde
12.novembrī notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās deputāti: Sarmīte Cunska, Juris Boldāns, Ināra Ņikuļina,
Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs,
Pēteris Kalniņš, Dmitrijs Usins,
Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls.
Domes sēdē kopumā tika
izskatīti 79 jautājumi.
Par nekustamo īpašumu
Tika lemts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumus par
telpām - garāžu Nr.12, garāžu Nr.15,
garāžu Nr.14, garāžu Nr.10 Ezera
ielā 37B, Balvos, ar personām uz
laiku līdz 2016.gada 19.novembrim.
Deputāti noteica zemes nomas maksu un lēma slēgt nomas
līgumus ar personām par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības daļas Daugavpils
ielā 72, Balvos iznomāšanu ēkas
(garāžas Nr.37 Daugavpils ielā 76
un garāžas Nr.171 Daugavpils ielā
74A, Balvos) uzturēšanai.
Sēdē tika lemts par nekustamā
īpašuma sadali Tilžas un Bērzkalnes pagastos, par zemes
nomu personai Balvu pagastā,
par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Bērzkalnes
pagastā. Tika izsniegta atļauja personai noslēgt zemes apakšnomas
līgumu ar zemnieku saimniecību
“Pīlādži” par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības Briežuciema pagastā
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām. Tāpat deputāti lēma
nodibināt reālservitūtu - ceļa
servitūtu Balvu novada pašvaldībai
piekrītošajā
zemes
vienībā
„Robežnieki” Vectilžas pagastā par
labu nekustamajam īpašumam
„Jaunlejas”, Vectilžas pagasts,
Balvu novads, piešķirot tiesību uz
braucamo ceļu ne mazāk kā 4,5 m
platumā un 365 m garumā. Līdz ar
to tika lemts uz nenoteiktu laiku
slēgt ceļa servitūta līgumu par
lēmuma noteiktā reālservitūta ceļa servitūta nodibināšanu.
Sēdes laikā tika precizēta
platība zemes vienībai Balvu novada Balvu pilsētā no 0,161 ha uz
0,13 ha un zemes vienība Balvu
novada Tilžas pagastā no 1,4 ha uz
0,5081 ha.
Pamatojoties uz personas
iesniegumu, deputāti lēma slēgt
nomas līgumu uz 15 gadiem ar
zemnieku saimniecību „Kotiņi”
par Balvu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma
“Straumēni” Lazdulejas pagastā
daļas 3,92 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Tika lemts nodot atsavināšanai
zemes
vienību
5.Steķintavas
līnija 272, Balvi, Balvu novads,
0,0365 ha platībā un uzdots
Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļai
veikt nepieciešamās darbības
zemes vienības reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Tāpat
atsavināšanai tika nodots Balvu
novada pašvaldībai piederošais

nekustamais īpašums - divistabu
dzīvoklis Nr.3, Alejas ielā 7, Balvos,
Balvu novadā ar kopējo platību
56,80 m2.
Deputāti apstiprināja zemes
ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Lapsukalns” Balvu novada Bērzpils pagastā, zemes
vienības
sadalīšanai,
zemes
ierīcības projektu nekustamo
īpašumu „Vecgabrani” un „Gabrani” Balvu novada Bērzpils pagastā,
zemes vienību sadalīšanai un
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pakalni” Balvu novada Bērzkalnes pagastā, zemes
vienības sadalīšanai.
Atklātā mutiskā izsolē tiks
atsavināts nekustamais īpašums
„Verpuļeva 485 B”, Verpuļeva, Balvu pagasts, kas sastāv no zemes
gabala - starpgabala 0,069 ha
platībā, sākumcena apstiprināja
EUR 890, 00. Tāpat deputāti lēma
atsavināt atklātā mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu „Akmentiņi
1”, Balvu pagasts, Balvu novads, kas
sastāv no zemes gabala - starpgabala 2,88 ha platībā, sākumcena
apstiprināta EUR 2200, 00. Atklātā
mutiskā izsolē tiks atsavināts arī
nekustamais īpašums “Jaunkalti
1” Vectilžas pagastā, kas sastāv no
zemes gabala - starpgabala 4,39
ha platībā. Nekustamā īpašuma
sākumcena EUR 3400,00.
Deputāti lēma par nekustamo
īpašumu - dzīvokļa Nr.14, Pārupes
iela 10, Tilža, Tilžas pagasts un
nekustamā īpašuma “Ceļmalas 1”,
Tilžas pagasts pārdošanu.
Tika lemts atbrīvot dzīvokļa
Nr.1, Dārza ielā 18, Bērzpils,
Bērzpils pagasts, Balvu novads
īrnieci no īres maksas peļņas daļas
par dzīvojamās telpas lietošanu
EUR 610, 00 apmērā sākot ar 2015.
gada 1.decembri.
Meža apsaimniekošanas un
aizsardzības funkciju nodrošināšanai valstij Zemkopības ministrijas personā tika nodots īpašumā
bez
atlīdzības
nekustamais
īpašums „Grīvgals -Romūksti”, kas
sastāv no zemes vienības 2,85 ha
platībā un inženierbūves.
Zemes vienībai Lauku ielā
26A, Balvi, Balvu novads tika
noteikta zemes nomas maksa
gadā 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pēc viedokļu izteikšanas un
diskusijām, deputāti pieņēma
lēmumu nepārņemt Balvu novada
pašvaldības īpašumā no Valsts
ieņēmumu dienesta Nodokļu
parādu piedziņas pārvaldes valstij
piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr.31
Bērzpils ielā 46, Balvos, Balvu
novadā.
Par transportu
Balvu novada pašvaldības
aģentūrai „SAN-TEX” bezatlīdzības
lietošanā tika nodots riteņtraktors
CASE IH FARMALLI 115U ar bilances vērtību EUR 58709, 20 uz laiku
līdz 2035.gada 31.decembrim.
Deputāti lēma atļaut norakstīt
Balvu novada pašvaldības “Pansionāta “Balvi”” vieglo automašīnu
TOYOTA CARINA un Tilžas vidusskolas traktoru MTZ-52L.
Par grozījumiem lēmumos,
nolikumos
Domes sēdē tika lemts
apstiprināt Balvu Mūzikas skolas
nolikumu jaunā redakcijā.

Tika izdarīti grozījumi Balvu
novada Domes 2015.gada 10.septembra lēmumā „Par ceļa servitūta
līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas
Valsts meži” Vectilžas pagastā”,
izsakot lēmuma pielikuma 2.3.
punktu jaunā redakcijā.
Tika izdarīti grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada
8.oktobra lēmumā „Par adrešu
piešķiršanu zemes vienībām Balvu
pilsētā, Balvu novadā” (protokols
Nr.12, 11.§), izsakot lēmuma 1. un
2.punktu jaunā redakcijā.
Deputāti lēma izdarīt grozījumus Balvu novada Domes
2015.gada 8.oktobra lēmumā
„Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam „Salenieki” Balvu novada Lazdulejas pagastā”, izsakot
lēmuma 3. un 4.punktu jaunā
redakcijā.
Tika atcelts Balvu novada
Domes 2015.gada 22.janvāra
lēmums “Par kustamās mantas - vieglās automašīnas VW
Caravella, valsts numurs EP 411,
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.1, 62.§).
Sēdē lēma grozīt Balvu
novada
Domes
2015.gada
14.maija lēmumu „Par vecāku
līdzfinansējuma
maksas
noteikšanu profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu apguvei Balvu Sporta skolā” (protokols
Nr.6, 52.§), izsakot 4.punktu jaunā
redakcijā.
Sēdē lēma atcelt Balvu novada
Domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu
“Par Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora pienākumu veikšanu” (protokols Nr.9, 36.§).
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Deputāti lēma atļaut uzstādīt
ceļazīmes Nr.124 „Mājdzīvnieki”
un Nr.803 „Darbības zona ”1 km””
uz Balvu novada pašvaldības
autoceļa „Silamuiža - Dārza iela”
Bērzpils pagastā.
Ceļazīmes Nr.524 „Maksimālā
ātruma ierobežojuma zona”
un Nr.525 „Maksimālā ātruma
ierobežojuma zonas beigas”
tiks uzstādītas uz Balvu novada
pašvaldības
autoceļa
“Naudaskalna ciemata ceļi” Balvu
pagastā, kā arī uz Teātra ielas,
pirms krustojuma ar Bērzpils ielu,
pie nekustamā īpašuma Teātra
ielā 3, Balvu pilsētā tiks uzstādītas
ceļazīmes Nr.326 „Apstāties aizliegts” un Nr.803 „Darbības zona
„20m””.
Par parādu piedziņu
Domes sēdē tika lemts par
nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu no fiziskām un
juridiskām personām.
Par maksas pakalpojumu
cenrādi
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2011.gada
15.februāra lēmumā „Par Balvu
Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem”
(protokols
Nr.4,
39.§), papildinot apstiprināto
Balvu Valsts ģimnāzijas maksas
pakalpojumu cenrādi ar punktu
par garāžas nomu, nosakot nomas
maksu mēnesī.
Depuāti apstriprināja arī Balvu
novada pašvaldības Lazdulejas
pagasta pārvaldes sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi.

Par aizņēmumu
Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei tik lūgta atļauja 2015.
gadā Balvu novada pašvaldībai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
29 890, 00 uz 8 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi aizņēmumam „Balvu novada
pašvaldības Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
internāta mēbeļu, sadzīves tehnikas un virtuves iekārtas iegādei”.
Par Balvu peldbaseina akciju
Domes sēdē lēma noteikt
maksu par baseina apmeklējumu
– EUR 2,00 (ar PVN) vienai personai Balvu Sporta skolas peldbaseina organizētās akcijas ,,PELDBASEINAM 7 GADI” laikā no 2015.
gada 15.decembra līdz 2015.gada
22.decembrim (darba dienās
no plkst. 9:00 līdz 16:00). Tika
noteikta maksa Jubilejas abonementam septiņiem peldbaseina
apmeklējumiem vienai personai
Balvu Sporta skolas peldbaseina
organizētās akcijas ,,PELDBASEINAM 7 GADI” laikā no 2015.
gada 15.decembra līdz 2016.
gada 9.janvārim: Jubilejas abonements septiņiem peldbaseina
apmeklējumiem pieaugušajiem EUR 14.00 (ar PVN); Jubilejas abonements septiņiem peldbaseina
apmeklējumiem skolēniem - EUR
7.00 (ar PVN).
Par komisijām
Deputāti lēma izveidot komisiju grants ceļu izvērtēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam
pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros un apstiprināt to šādā sastāvā:
Aivars Kindzuls, Jānis Roginskis,
Māris Verjanovs, Valdis Zeltkalns,
Irēna Začeva.
Pamatojoties uz Balvu novada
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošo noteikumu Nr.1 „Balvu
novada pašvaldības nolikums”
110.punktu, tika lemts atbrīvot
Ēriku Ločmeli no Administratīvo
aktu strīdu komisijas locekļa
pienākumiem un ievēlēt komisijas
sastāvā Balvu novada pašvaldības
Policijas priekšnieci Ritu Kravali.
Pamatojoties uz personas
iesniegumu, no Balvu novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem tika
atbrīvots Juris Boldāns un ievēlēts
Juris Annuškāns.
Juris Boldāns tika atbrīvots arī
no Balvu novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas locekļa un priekšsēdētāja pienākumiem, kur tika
ievēlēts Pēteris Kalniņš, Balvu
novada pašvaldības Starptautiskās
sadarbības komisijas locekļa
pienākumiem, Balvu novada
pašvaldības Medību tiesību nomas izsoles organizēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumiem,
kur ievēlēts Jānis Roginskis.
Juris Boldāns atbrīvots arī no
pašvaldības deleģētā pārstāvja
pienākumiem Latvijas Pašvaldību
savienības Tehnisko problēmu
komitejā un tās apakškomitejās.
Ēriks Ločmelis tika atbrīvots no
pašvaldības deleģētā pārstāvja
pienākumiem Latvijas Pašvaldību
savienības Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejā. Minētajās
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komitejās un apakškomitejās tika
deleģēti jauni Balvu novada pašvaldības pārstāvji.
Par atbrīvošanu no amata
Izskatot Bērzkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja Jāņa Roginska
2015.gada 9.novembra iesniegumu, dome nolēma atbrīvot
minēto personu no Balvu novada
pašvaldības Bērzkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja amata ar 2015.
gada 12.novembri.
Par paraksta tiesībām
Deputāti lēma noteikt, ka
paraksta tiesības bez Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja Andra Kazinovska,
vēl ir Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietniecei
Sarmītei Cunskai, Balvu novada
pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei un izpilddirektora
prombūtnes laikā - pašvaldības
izpilddirektora vietniekam.
Par amatu savienošanu
Tika atļauts deputātam Aigaram Pušpuram savienot Balvu
novada pašvaldības Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas
un mērķdotāciju sadales komisijas
locekļa amatu ar SIA „Ozolmājas”
tirdzniecības direktora darbu,
akciju sabiedrības „Balvu enerģija”
padomes priekšsēdētāja amatu.
Par projekta īstenošanu
Tika
pieņemts
lēmums
īstenot
projektu
„Jaunatnes
iniciatīvu centra izveide Balvu
novadā” ar kopējām izmaksām
EUR 108073,85 apmērā Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos” aktivitātes
„Multifunkcionālu
jaunatnes
iniciatīvu centru izveide” ietvaros, nodrošināt līdzfinansējumu
5% apmērā jeb EUR 5403, 69 no
projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Par Jaunatnes iniciatīvu centra izveidi
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos” ietvaros,
deputāti lēma izveidot Jaunatnes
iniciatīvu centru “Dinamīts” un
noteikt, ka Jaunatnes iniciatīvu
centrs “Dinamīts”” ir Balvu Bērnu
un jauniešu centra struktūrvienība.
Jaunatnes
iniciatīvu
centra
“Dinamīts” darbības virzieni –
neformālās izglītības pasākumu
un
aktivitāšu
organizēšana,
motivācijas un iekļaušanas aktivitāšu organizēšana sociālā riska
grupām, informācijas pieejamības
veicināšana jauniešiem, jauniešu
iniciatīvu un brīvprātīga darba
veicināšana un jauniešu ar īpašām
vajadzībām integrācija sabiedrībā.
Par komandējumu
Deputāti
apstiprināja Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieces Sarmītes Cunskas 2015.gada 9.novembra rīkojumu Nr.3.22/38 „Par
A.Kazinovska komandējumu”.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/ Lēmumi
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VAS
Latvijas
Autoceļu
uzturētājs Rēzeknes ceļu rajona Balvu nodaļas ceļu meistars
VOLDEMĀRS
MEIERS
par
ilggadēju un godprātīgu darbu autoceļu uzturēšanā Balvu
novadā; SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” bērnu
nodaļas vecākā māsa TATJANA
ALEKSEJEVA par ilggadēju un
godprātīgu
darbu
veselības
nozarē; SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” ginekoloģedzemdību speciāliste RUDĪTE
IKERE par ilggadēju un godprātīgu
darbu veselības nozarē; Balvu novada uzņēmējs ANDRIS
LUKSTS par nozīmīgu ieguldījumu
lauksaimniecības nozares attīstībā
Balvu novadā; Balvu novada
Domes deputāte SARMĪTE CUNSKA par nozīmīgu ieguldījumu
izglītības nozares attīstībā Balvu
novadā.
Balvu
novada
Domes
Atzinības rakstu pasniegšanas
ceremoniju krāšņāku darīja tautas mākslas kolektīvu uzstāšanās.
Koncertā piedalījās bērnu deju

kolektīvs “Balvu Vilciņš”, bērnu
vokālā studija “Notiņas”, bērnu
un jauniešu deju kolektīvs
“Cielaviņa”, vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Nebēda”, senioru deju kopa “Luste”, kas svētku
pasākumam piešķīra īpašu sirds
siltumu.
Pasākumu atbalstīja Valsts
prezidenta kanceleja sadarbībā
ar VSIA “Latvijas koncerti”, kas
bija kā dāvana visam Latgales
reģionam. Vispirms tika pārraidīta
Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna no Latvijas Nacionālā teātra, pēc tam
notika Rīgas Doma zēnu kora,
diriģenta Mārtiņa Klišāna, klarnetista Arņa Grapa, vīru grupas
un pianistes Agneses Egliņas
koncerts. Koncertā tika atskaņoti
Jāņa Lūsēna, Emīla Dārziņa,
Lūcijas Garūtas, Raimonda Paula,
Valta Pūces, Jāņa Ivanova, Volfganga Amadeja Mocarta, Georga
Frīdriha Hendeļa skaņdarbi un
latviešu tautas dziesmas Alvila
Altmaņa, Pētera Kalniņa un Raimonda Paula apdarē.

Ik dienas Tatjana Aleksejeva ar rūpību un mīlestību
rūpējas par mazajiem slimniekiem, vienmēr atradusi pareizo pieeju katra mazā pacienta ārstēšanai.
Saņēmusi titulu „Sirdsmāsiņa”. Ir kolektīva dvēsele.
Aktīvi iesaistās slimnīcas sabiedriskajā dzīvē.

Rudīte Ikere 36 darba gadu laikā rūpējusies par sieviešu
veselību, par topošo un jauno māmiņu aprūpi. Bijusi
par darbaudzinātāju jaunajām ārstēm. Prasīga un
stingra pret sevi un citiem.

VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs Rēzeknes ceļu rajona Zobārste Laurija Suharževska ir laba sava amata
Balvu nodaļas ceļu meistars Voldemārs Meiers ar kun- meistare. Var tikai apbrīnot dakteres profesionalitāti,
dzi pēc apbalvošanas ceremonijas.
inteliģenci, zināšanas un iejūtību pret katru pacientu.

Valsts svētkos sumināta tika arī viena no Balvu goda pilsonēm – Velta Pulkstene.
Pasākuma pirmās daļas noslēgumā uzstājās visi koncerta dalībnieki un
vienojās kopīgā dziesmā „Nekur nav tik labi kā mājās”, ko izpildīja soliste
Svetlana Duļko.

2015. gada 22. oktobrī Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā
nolēma piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru Rīgas Doma zēnu kora
diriģentam un mākslinieciskajam vadītājam, Vispārējo latviešu dziesmu un
deju svētku virsdiriģentam, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
virsdiriģentam Mārtiņam Klišānam (foto).
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Pasākuma vadītāji Māris Pīlācis
un Anita Strapcāne cildināja Latvijas skaisto dabu, tās dažādību un
vērtības, priecēja ar dzejas rindām.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 27.novembris

Mēs lepojamies ar Tevi, Latvija!

Mūsu sirdīs, mājās, arī Balvu
pamatskolā ir ienācis novembris
– patriotisma mēnesis. Kas ir patriotisms? Tā ir savas Dzimtenes,
valsts, pilsētas mīlestība, kā arī
darbošanās tās labā, aizstāvot to
kā darbos, tā arī vārdos.
Novembris Latvijas vēsturē
rakstīts zelta burtiem. Tas ir svēts
mēnesis, jo novembrī dzimusi
Latvijas valsts, novembra Brīvības
cīņās tā atbrīvota no iekarotāju
karaspēka.
Mēs visi piespraužam pie
krūtīm Latvijas karoga lentīti,
dodamies lāpu gājienā pie
pieminekļa Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem,
uzzinām par Latvijas vēsturi, simboliem, radām darbiņus, kā moto
ir „Mēs lepojamies ar Tevi, Latvija!”, iededzam svecītes svinīgajā
līnijā, kas veltīta valsts dzimšanas

dienai, soļojam ierindas skatē,
uzņemam vanadzēnus „Daugavas
vanagi” Vanadzēnu kopā, veidojam gaismas ceļu pie skolas.
Šogad tas atgādināja saulīti, kurai
katra klase pievienoja savu sirds
mīlestības staru, smeļoties spēku
no ozola skolas pagalmā.
Visai latviešu tautai šis mēnesis
ir nozīmīgs! Skolā pulcējas arī
aktīvās vecmāmiņas, kuras kopā
ar mazbērniem izspēlē erudīcijas
spēli „Latvijai- 97”, tā pierādot,
ka skolā ir svarīga paaudžu
sadarbība. Novembra beigās
gaidām arī vectētiņus, kuri palīdz
saviem mazbērniem gatavoties
jauno velosipēdistu forumam.
6.b klases skolēni un viņu
audzinātāja I.Bukša saņēmuši
Pateicības rakstu par dalību
konkursā “Laiks laukiem”, kura
mērķis bija izzināt un pastāstīt

citiem, kas notiek mūsdienīgos
laukos. Skolotāja Žanna Ivanova saņēmusi Balvu Bērnu un
jauniešu centra Pateicības rakstu
par skolēnu sagatavošanu vizuāli
plastiskās mākslas darbu konkursam.
Esam uzdrošinājušies organizēt pirmo Balvu novada Tautasdziesmu maratonu, aicinot pie
sevis novada skolu audzēkņus,
lai kopā ieklausītos latviešu tautas gudrībā, darba pieredzē,
skaistajā un krāšņajā latviešu
valodā. Mūsu skolēni arī veidoja
savu tautasdziesmu krājumiņus,
ar roku rakstītie darbiņi ir redzami
skolas bibliotēkā. Skolā aizvien
populārāka kļūst Mārtiņdiena,
kuras laikā tiek runāts par latviešu
tautas tradīcijām, bet 5.-6.klašu
skolēni rada Mārtiņdienas jampadraci, kopā ar sākumskolas

skolēniem
spēlējot
dažādas
latviešu
tautas
rotaļas.
Te
jāpiebilst, ka Mārtiņdienu šogad
skolā vadīja mazākumtautības
izglītības programmas skolēni un
skolotāja Žanna Ivanova.
Esam gandarīti, ka pēc vizītes
Latvijā mūsu spāņu draugi aizvien vairāk interesējas par latviešu
tautas dejām un dziesmām, ko
iestudēs Ziemassvētkos Spānijā.
Savukārt Balvu pamatskolas
saime, iesaistoties dažādos starptautiskos projektos, vēsta Eiropai,
ka ir tāda valsts Latvija, ar kuru
mēs lepojamies. Tā pašlaik notiek Erasmus+ projekta aktivitāte,
kurā izspēlēsim un analizēsim
savu attieksmi pret citādo, lai
par to diskutētu Bulgārijā, visas
klases runā par drošu un atbildīgu
uzvedību internetā, darbojas ar
interaktīvajām balsošanas pultīm,
jo tā ir aktivitāte, par kuru runāsim
Spānijā. Notikusi Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa, kuras laikā
labprāt iepazināmies ar mūsu
draugu zviedru grāmatām, uzsvaru liekot uz draudzību.
Ziemeļvalstu
un
Baltijas
valstu izglītības programmas
Nordplus projekta "What is different and What is common?"
ietvaros
novembrī
4.-5.deju
kolektīva “Saulstariņi” skolēni
veic dažādas aktivitātes par
kopīgo mēneša jautājumu „Kas
visvairāk patīk skolā?”. Aptaujas
rezultātā uzzinājām, ka projekta

5.

dalībniekiem ļoti patīk bumbiņu
baseins, klases vakari un sporta aktivitātes. Tika fotografētas
interesantākās vietas skolā un no
šīm fotogrāfijām būs izveidota
jauka prezentācija par savu skolu.
Skolēni arī zīmē savas idejas projekta logo konkursam.
Balvu pamatskolā šogad tiek
īstenoti arī vairāki Eiropas skolu
sadarbības programmas eTwinning projekti. Novembrī 6.c klases skolēni projekta „The Dream
of Flying” aktivitātēs gatavoja
gaisa pūķi, meklēja informāciju
prezentācijām par lidaparātu
attīstību.
Savukārt
projekta
„Ģeometriskā mozaīka”
ietvaros skolēni iepazina ģeometrisko
mandalu
zīmēšanas
principus. Projekta „A Health Jump”
mājaslapā TwinSpace vietnē tika
ievietoti interesanti materiāli
par veselīgu pārtiku - 5.b klase
rakstīja angļu valodā nelielus
dzejolīšus par veselību, 6.b klase
veidoja prezentāciju par vitamīnu
alfabētu un 6.c klase noformēja
informāciju par barības vielām
dažādos produktos un ēdienos.
Tikai kopā esot, mēs varam
uzcelt stipru Latviju. Atbalstīsim
viens otru! Sirsnīgs paldies visiem, kas šajās nozīmīgajās dienās
vēl Latvijai labu, kas tic Latvijas
izaugsmei un nākotnei!
Larisa Krištopanova

Projekta koordinatoru seminārs "Ēdam atbildīgi!" Balvu novada skolu pirmais
23. novembrī starptautiskajā
projektā
“Ēdam
atbildīgi!”
iesaistīto
izglītības
iestāžu
skolotāji, kuru vidū ir arī Stacijas pamatskolas direktore Ruta
Bukša, atkal satikās, lai pārrunātu
aktualitātes
un
papildinātu
zināšanas par atbildīgu pārtikas
patēriņu.
Seminārā, kas notika veģetāro
ēdienu kafejnīcā “Gardā pupa,”
īpaša uzmanība tika veltīta pieredzes apmaiņai metodoloģijas
realizēšanā,
turpmāko
soļu
apzināšanā, kā arī jaunu ideju
ģenerēšanā.
„Ēdam atbildīgi!” mācību programma Ekoskolām, veidota ar
uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti
ar praktisku rīcību, kas aizsākas
EYD 2015 (Eiropas attīstības gads
2015) ietvaros un turpināsies arī
turpmāk. Programmā piedalās
9 Eiropas valstis - Bulgārija,
Horvātija, Čehija, Latvija, Malta,
Polija, Rumānija, Slovākija un
Slovēnija.
Projekts tiks īstenots trīs gadu
garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes.
Pirmajā projekta gadā izvēlētas 20
pilotskolas to skaitā arī Stacijas pamatskola.
Programma „Ēdam atbildīgi!”
informē
par
globāliem
izaicinājumiem un to nozīmi
vietējā līmenī – reģionā, pilsētā
vai ciematā. Tā veicina izpratni
par efektīvu resursu izmantošanu,
bioloģisko daudzveidību, klimata
pārmaiņām, cilvēktiesībām un
godīgu tirdzniecību; par tēmām,
kuras mēs varam ietekmēt pozitīvi
vai negatīvi, mainot savus ēšanas
paradumus.
Stacijas pamatskola apkopojusi paveikto laika posmā no septembra līdz novembrim. Īstenojot
projektā plānotās aktivitātes,

Tautasdziesmu maratons

Stacijas pamatskola veikusi aktīvu
darbu rudens periodā pie ražas
novākšanas – skolas pagrabā
kopgaldam glabājas 2500 kg
kartupeļu, 360 kg burkānu, 120
kg galda biešu, 72 kg ogu biezeņu
un ievārījumu, 378 kg marinētu
gurķu, 50 kg skābētu kāposti. Tas
ir liels pašu ieguldījums, lai ēdiens
būtu ekoloģisks, lai pēc iespējas
vairākiem produktiem samazinātu
ceļu no ražotāja līdz mūsu galdam.
Skolēni aktīvi piedalījās projektā
„Putras diena”, Ekotirdziņā, kur
tirgoja un pirka veselīgus našķus,
dārza ogu kokteiļus. 7.klases
skolēni kopā ar vecāku pārstāvi
M. Laicāni un Kubulu pagasta
pārvaldes vadītāju A. Lukstu devās
uz Sitas mežiem, lai tur, kubuliešu
un
balveniešu
iecienītajās
ogošanas un sēņošanas vietās,
izkārtu aizrādījuma zīmes „Te
augs sēnes un ogas, nevis tavi
atkritumi”. 6.-9.klašu skolēni
apgūst teoriju par veselīga uztura
nozīmi, veido prezentācijas par
produktu sastāvu audzēšanu un

lietošanu uzturā. Skolā veikta
izpēte, noskaidrota ēšanas paradumu situācija skolēnu ģimenēs,
novērtēts skolas ēdnīcas darbs
veselīga ēdiena gatavošanas jomā.
Viens no galvenajiem konkrēti
izvirzītajiem mērķiem- samazināt
pārtikas atkritumu daudzumu
skolas ēdnīcā. Skolēnu attieksme
pret pasniegto ēdienu strauji
pasliktinās. Vai tā ir garšas, attieksmes vai paradumu problēma?
To noskaidrosim un centīsimies
uzlabot projekta darbības laikā.
Ēst var ne tikai ar garšu, labu
apetīti un veselīgi, bet arī atbildīgi!
Vides izglītības fonda darbību
Latvijā atbalsta Latvijas vides
aizsardzības fonds. Vides izglītības
fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens
-Vides izglītības fonda darbības
stiprināšana“ (projekta nr. 2012.
EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.
Ruta Bukša

2015.gads ir nozīmīgs ne tikai ar Raiņa un Aspazijas 150.
gadskārtu, bet arī ar ievērojamākā
latviešu folklorista, Dainu tēva –
Krišjāņa Barona 180. dzimšanas
dienu, tāpēc Balvu pamatskola
uzdrošinājās organizēt pirmo Balvu novada Tautasdziesmu maratonu, aicinot pie sevis novada skolu audzēkņus, lai kopā ieklausītos
latviešu tautas gudrībā, darba
pieredzē, skaistajā un krāšņajā
latviešu valodā.
Maratons notika 2015.gada
20.novembrī
un pulcēja 33
dalībniekus no Balvu pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles,
Tilžas vidusskolas un Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles. Sēžot
autora krēslā, dalībnieki, Balvu
novada skolu 1.-9.klašu skolēni,
skanīgi skandēja tautasdziesmas
2 minūšu garumā, atzīstot, ka tā ir
tikai maza daļiņa no tām dainām,
ko viņi prot, jo var tikai apskaust
Balvu pamatskolas 6.klases skol-
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nieku Lauri Jauntēvu, kas zina 220
tautasdziesmas.
Tā nebija sacensība, bet gan
dāvana Latvijai dzimšanas dienā,
kuru saņemot, klātesošie pedagogi, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Interešu izglītības
darba speciāliste Ilona Naļivaiko,
Bibliotekāru MA vadītāja Gunta
Blauma, Latviešu valodas un
literatūras skolotāju MA vadītāja
Valija Muldiņa, Balvu pamatskolas
direktore Māra Pimanova atzina,
ka var lepoties, jo mūsu skolēni
spēj saglabāt latviešu tautas
vērtības, tostarp tautasdziesmu,
kas latviešus pavada ik uz soļa.
Savukārt skolēni ar gandarījumu apzinās, ka latviešu dainas
ir unikāla parādība pasaulē. Tās
ir mūsu garīgās vērtības, tāpēc
ikviens tiek
aicināts saglabāt
un
novērtēt
tautasdziesmas,
neskatoties uz to, ka dzīvojam
21.gadsimtā!
Larisa Krištopanova

6.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 27.novembris

Pasākuma „Sociālo inovāciju attīstība pašvaldībās” laikā tika sveikta Balvu
novada pašvaldība

Šī gada 23. novembrī Rīgā,
Radisson Blu Hotel Latvija telpās,
notika svinīgs pasākums un diskusija „Sociālo inovāciju attīstība
pašvaldībās”,
kurā piedalījās
labklājības ministrs Uldis Augulis, Latvijas Samariešu apvienība
un piecu Latvijas pašvaldību un
sociālo dienestu pārstāvji, kuri
pirmie Latvijā savos novados
izveidojuši un ieviesuši kompleksu risinājumu aprūpei mājās „Samariešu atbalsts mājās”. Starp
šiem pieciem ir Skrundas, Smil-

tenes, Balvu, Ventspils un Jelgavas
novadu pašvaldības un šo novadu
sociālie dienesti. Pasākums tika
organizēts saistībā ar „Samariešu
atbalsts mājās” nominēšanu Eiropas Sociālo Inovāciju konkursa
finālam (EC Social Innovation
Competition).
Ņemot vērā EK atzinumu,
ka Latvija ir spējusi attīstīt vienu
no desmit labākajiem inovatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem, pasākumā tika sveikta un
Atzinības rakstu saņēma arī Balvu

novada pašvaldība, kura iesaistījās
inovatīvās idejas realizēšanā jau
no pirmās dienas.
Latvijas Samariešu apvienības
iniciētais
un
sadarbībā
ar
pašvaldībām 2014. gadā uzsāktais
aprūpes risinājums - „Samariešu
atbalsts mājās”, ir atzīts par vienu
no 10 finālistiem. Tas ir vienīgais
projekts no Baltijas valstīm un
Ziemeļeiropas
reģiona,
kas
iekļuvis finālā. Starp 10 finālistiem
līdzās Latvijai ir iekļuvuši projekti no Beļģijas, Itālijas, Vācijas,
Grieķijas, Horvātijas, Īrijas, Polijas,
Francijas, Bosnijas un Hercegovinas. Saskaņā ar Eiropas Komisijas
atzinumu, Latvija ir spējusi radīt
un attīstīt vienu no 10 labākajiem
inovatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem Eiropā, konkurējot
ar 1408 projektiem no 40 valstīm.
Biedrība „Latvijas Samariešu
apvienība" (LSA) ir brīvprātīga,
neatkarīga, kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz praktisku
rīcību orientēta sabiedriskā labuma organizācija, kuras devīze
ir „Palīdzēt dzīvot". Samariešu
apvienība ir viena no lielākajām
nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Tā ir reģistrēta kā daudzu
sociālo pakalpojumu sniedzēja,

„Tu – mana sudraba stīga”

Šī gada 21. novembrī Balvu
Kultūras un atpūtas centrā pulcējās
22 pāri, kuri šogad svinēja savu 25
gadu kāzu jubileju. Sudrabkāzu
ballē „Tu – mana sudraba stīga”
klātesošos uzrunāja Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietniece

Sarmīte Cunska un Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Svetlana Romanovska.
1990. gadā bijušajā Balvu
rajonā laulību pavisam noslēdza
278 pāri.
Pēc svinīgās parakstīšanās

Goda grāmatā un kopīgas
fotografēšanās visus pārus sveica
Juris Ķirsons un deju grupas „LEO”
meitenes, muzikālā grupa „Alu
Cilvēki”, Rīgas cirka mākslinieki un
„Zaķu orķestris”.

Novada iedzīvotāji apbalvoti ar ministriju Atzinības rakstiem

13. novembrī trim SIA „Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība”
speciālistiem tika pasniegti Veselības ministrijas apbalvojumi.
Atzinības rakstu saņēma Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības
oftalmoloģe Rūta Aborinska par
ilggadēju, godprātīgu darbu un
nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju
veselības aizsardzībā. Veselības

ministrijas Pateicības raksts tika
pasniegts Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības vecmātei
Inesei Dadžānei par radošu un
organizatorisku ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā
veselības nozarē, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības bērnu
aprūpes māsai Irēnai Sīlei par
godprātīgu attieksmi pret darbu

un nozīmīgu ieguldījumu pacientu veselības aprūpē.
Pirms svētkiem apbalvojumus
pasniedza arī Zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs. Atzinības rakstu no
Balvu novada saņēma Zemnieku
saimniecības “Pīlādži” īpašnieks
Rihardijs Logins un Balvu pagasta Tautas nama un bibliotēkas
vadītāja Aina Biseniece.

Balvu novadu svētkos sveic Latvijas Valsts prezidents,
12.Saeimas priekšsēdētāja un sadarbības partneri
Sveicot Latvijas Republikas
97.proklamēšanas gadadienā, Balvu novada pašvaldība saņēmusi
neskaitāmus apsveikumus ar laba
vēlējumiem Latvijai, Balvu novadam un visai latviešu tautai.
Lepoties ar sasniegto un
ikvienu, kurš veido un attīsta Latvi-

ju, apsveikumā aicina Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
12.Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece, vēlot skaistus svētkus,
aicina sargāt mūsu Tēvzemi. Laba
vēlējumi saņemti no Eiropas Parlamenta deputātes Ivetas Grigules, Veselības ministra Gunta

Belēviča, Pleskavas pilsētas mēra,
Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Federācijas ģenerālkonsuliem,
no Kupišķu rajona pašvaldības
Lietuvā un Pōlvas pilsētas
pašvaldības Igaunijā, kā arī no
daudzām Latvijas pašvaldībām un
sadarbības partneriem.

ārstniecības un izglītības iestāde.
LSA piedāvā daudzus sociālus,
medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem ir
pieejami gan ar pašvaldību vai
darba devēju līdzdalību, gan arī
individuāli.
„Samariešu atbalsts mājās”
kompleksa ietvaros tiek nodrošināta diennakts saziņa, izmantojot “Drošības pogas” sistēmu,
palīdzība ikdienas darbu veikšanā,
kā arī personiskā aprūpe, izmantojot īpaši šiem mērķiem uzbūvētas
un aprīkotas automašīnas, kurās ir
izveidots pārvietojams aprūpes birojs, ar diviem autonomās strāvas
ģeneratoriem, dušu ar silto un
auksto ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu,
ledusskapi, veļas mazgājamo
mašīnu, specializēto aprīkojumu
pēdu kopšanai un matu griešanai,
t.i. ar visu nepieciešamo, lai augsta
līmeņa aprūpi varētu veikt cilvēka
ierastajā dzīves vietā. Šobrīd
Balvu novadā ir 35 aprūpējamie,
ļoti daudzi lieto drošības pogas
un izmanto iespējas, ko sniedz
pārvietojamais aprūpes birojs.
Latvijas Samariešu apvienības
direktors Andris Bērziņš pasākumā pauda, ka: „Ja cilvēka
patstāvīgā dzīvesvieta ir laukos,

tad tas nedrīkst būt kā sods vai
pazemojums. Ja aka ir pagalmā,
vai „sirsniņas māja” aiz stūra, bet
spēka vairs nav tik daudz, tad tikai tamdēļ tam nevajadzētu būt
iemeslam, lai pārceltos uz aprūpes
centru vai turpinātu cīņu viens
pats savā lauku viensētā. Tāpēc
esam pateicīgi par mums dāvāto
uzticību ieviest šo unikālo pieredzi savā novadā tām pašvaldībām
un sociālajiem dienestiem, bez
kuriem šis pakalpojums nebūtu
realizēts dzīvē”.
Balvu novada pašvaldību
Rīgā pārstāvēja Balvu novada
pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska,
Sociālā dienesta vadītāja Anita
Petrova un Samariešu apvienības
Balvu nodaļas vadītāja Karīna
Vecā.
Sarmīte Cunska atzīst un lepojas ar to, ka gan Anita Petrova, gan
Karīna Vecā ar tik lielu apņēmību
un atbildību strādā ar cilvēkiem,
kam ikdienā nepieciešama palīdzība un uzskata, ka šāds darbs
ir sirdsdarbs, kas ne katram ir pa
spēkam. Ir jābūt gribasspēkam un
vēlmei palīdzēt, tad viss izdodas!

Tiekas ar Saeimas deputātiem

Tikšanās noslēdzās ar kopīgu foto. No kreisās Ē.Eriksons, A.Kazinovskis,
A.Mežale, R.Zeltīts, I.Laizāne ,J.Dombrava
Piektdien, 13.novembrī, Balvu A. Kazinovskis. Tāpat sarunu
novada Domes priekšsēdētājs An- laikā Domes priekšsēdētājs izdris Kazinovskis tikās ar 12. Saeimas teica savu viedokli gan par
deputāti Inesi Laizāni, 12. Saeimas valstī notiekošajiem politiskadeputātu Jāni Dombravu, kā arī jiem procesiem, gan arī sniedza
veiksmīgākai
NA partijas ģenerālsekretāru Raivi priekšlikumus
Zeltītu, partijas ģenerālsekretāra reģionu attīstībai.
12. Saeimas deputāti ņēma
vietnieku Ēriku Eriksonu un partivērā pārrunāto un apņēmās
jas biedri Aiju Mežali.
priekšlikumus
un
Tikšanās laikā tika pārrunātas sniegtos
gan Latvijā, gan pasaulē aktuālas ierosinājumus aktualizēt un nodot
tēmas. Viens no aktuālākajiem arī attiecīgajām ministrijām.
Turpmākās
dienas
laikā
jautājumiem
bija
Latvijas
pierobežu pašvaldību iespējas delegācija tikās arī ar Balvu Valsts
piedalīties pārrobežu projek- ģimnāzijas skolēniem, apmeklēja
tos, to izvērtēšana. „Pierobežas Balvu Romas katoļu baznīcu,
reģioniem ir jāsaņem tie līdzekļi, Sakrālās kultūras centru un arī Balkas tām pienākas,” uzsvēra vu Evaņģēliski luterisko baznīcu.

Asins donoru diena Balvos

Šī gada 2. decembrī no plkst.
9.00 līdz 13.00 Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko asins donoru dienu Balvu muižā, Balvos,
Brīvības iela 47. Aicinām ziedot
asinis visu asins grupu donorus.
Iestājoties aukstākam laikam,
palielinājies to cilvēku skaits,
kuri dažādu vīrusu saslimšanu
dēļ nevar ziedot asinis. Pirms
asins ziedošanas aicinām rūpīgi
izvērtēt savu veselības stāvokli,
jo asinis var ziedot tikai vesels
cilvēks. Visus tos, kuri jūtas veseli, aicinām ziedot asinis, jo VADC
šobrīd vairāku grupu asinis nav
pietiekamā daudzumā.
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Lai asinis būtu derīgas
pārliešanai, lūdzam dienā pirms
procedūras un asins ziedošanas
dienā lietot veselīgu uzturu un
šķidrumu pietiekamā daudzumā
(vismaz 1,5l). Treknas jeb hilozas
asinis nav iespējams izmeklēt un
pārliet pacientam. Dienu pirms
asins ziedošanas iesakām uzturā
lietot vairāk saknes un augļus.
Nav ieteicams ēst ceptus, piparotus, treknus ēdienus, kā arī
lietot jebkuru alkoholu (arī alu),
medikamentus, tai skaitā aspirīnu.
Lūdzam ievērot šos noteikumus,
lai slimnieks saņemtu pilnvērtīgus
donora asins komponentus!
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AS “Sadales tīkls” Balvu novada elektrotīkla attīstībā ieguldīs 2,4 miljonus eiro
Lai elektrotīkls būtu drošs,
efektīvs un iedzīvotāji saņemtu
kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Balvu novadā
turpina atjaunot un uzlabot
elektrotīklu, veikt vadu un balstu nomaiņu, kā arī veikt gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma
gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu
līnijās. Rūpīgi izvērtējot katra
investīciju projekta nozīmīgumu
klientu elektroapgādes uzlabošanā, līdz 2018. gadam Balvu
novada elektrotīkla atjaunošanā
AS “Sadales tīkls” plāno ieguldīt
2,4 miljonus eiro, veicot sadales punktu “Bērzpils”, “Tilža” un
“Vīksna” pārbūvi, rekonstruējot vai
izbūvējot jaunas 38 transformatoru
apakšstacijas, bet zemsprieguma
un vidējā sprieguma elektrolīnijas
plānots atjaunot vairāk nekā 130
km garumā.
Rūpējoties par drošu un
kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” turpina
plānveidīgi atjaunot un uzlabot
elektrotīklu visā Latvijā, veikt vadu
un balstu nomaiņu, kā arī zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu), gan
vidējā sprieguma 20kV gaisvadu
līniju pārbūvi kabeļu līnijās. Lai
elektrotīkls būtu drošs, efektīvs
un elektroenerģijas piegādi lietotājiem AS „Sadales tīkls” spētu
sniegt augstā kvalitātē, tas savlaicīgi
un noteiktā apjomā ir jāatjauno, jo
tā elementi kalpo vidēji 40 - 50 gadus. Elektrotīkla atjaunošana ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu

kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu dažādu ārējo
risku ietekmi uz elektroapgādes
nepārtrauktību.
Lai paaugstinātu piegādātās
elektroenerģijas
kvalitāti
un
drošumu Balvu novada iedzīvotājiem, apjomīgi elektrotīkla rekonstrukcijas darbi šogad tiek veikti Vīksnas pagastā, kur kopumā AS
„Sadales tīkls” atjauno vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas
10,7 km garumā, izbūvē jaunu
vidējā sprieguma kabeļu līniju 1 km
garumā un zemsprieguma 0,4kV
kabeļu līnijas 4,4 km garumā.
Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu
laikā tiek veikta 3 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, paaugstinot elektroapgādes drošumu 115
Vīksnas pagasta iedzīvotājiem.
Lai uzlabotu piegādātās elektroenerģijas kvalitāti 27 Kubulu pagasta apdzīvotu vietu „Paulāni”
un „Krasnogorka” iedzīvotājiem,
AS „Sadales tīkls” šogad realizēja
2 investīciju projektus, veicot jaunas vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas izbūvi 1,5 km
garumā, zemsprieguma kabeļu
līnijas izbūvi 0,1 km garumā un
izbūvējot jaunu transformatoru
apakšstaciju. Balvu pagastā šogad
tiek realizēti 2 investīciju projekti,
kuru ietvaros tiek veikta jaunas
vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas izbūve 7,8 km
garumā, 0,4 km zemsprieguma
kabeļu līnijas un piecu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve.

Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas
darbiem elektroapgādes drošums
un kvalitāte paaugstināsies 22
lietotājiem apdzīvotās vietās „Silmala”, „Reči”, „Naudaskalns” un 337
lietotājiem Balvu, Rugāju un Lazdukalna pagastā. Šogad Lazdulejas
pagastā AS „Sadales tīkls” realizēja
vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla
automatizācijas projektu, kura
ietvaros elektrotīklā tika izbūvēts
attālināti vadāms jaudas slēdzis,
kas ļaus AS „Sadales tīkls” ātrāk
reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt
elektrotīklu, palielināt automātiski
saņemtās informācijas plūsmu par
aktuālo situāciju elektrotīklā, veikt
pārslēgumus, maksimāli samazinot
elektroapgādes pārtraukuma laiku
klientiem elektrotīkla bojājumu
gadījumos. Jaudas slēdža izbūve
paaugstinās elektroapgādes drošumu 439 Lazdulejas pagasta
iedzīvotājiem.
Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” plāno realizēt apjomīgus investīciju projektus Balvu
novada teritorijā, kas ievērojami
uzlabos
novada
iedzīvotāju
elektroapgādes
drošumu
un
kvalitāti. No 2016.gada līdz 2018.
gadam AS “Sadales tīkls” plāno
realizēt 23 projektus, elektrotīkla
attīstībā ieguldot 2,4 miljonus eiro
un veicot elektrotīkla rekonstrukciju vairāk nekā 130 km garumā.
2016.gadā elektrotīkla rekonstrukcijas darbus plānots veikt
Balvu, Bērzpils, Kubulu, Tilžas,
Vectilžas un Vīksnas pagastā.

Realizējot 7 projektus, elektrotīkla
attīstībā 2016.gadā AS “Sadales
tīkls” plāno ieguldīt aptuveni 800
tūkst. eiro. Kopumā 2016.gadā
Balvu novadā tiks demontēts
vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrotīkls 43 km garumā
un
elektrotīkla
atjaunošanas
darbu laikā plānots veikt sadales
punktu “Tilža” un “Bērzpils” rekonstrukciju, izbūvēt jaunas vidējā
sprieguma 20kV elektrolīnijas
25 km garumā, zemsprieguma
0,4kV elektrolīnijas 9 km garumā
un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas
11 transformatoru apakšstacijas.
Pēc plānoto projektu realizēšanas
elektroapgādes
drošums
un
kvalitāte paaugstināsies 3 500 AS
“Sadales tīkls” klientiem.
2017. gadā Balvu novadā AS
“Sadales tīkls” plāno realizēt 8
investīciju projektus, elektrotīkla
uzlabošanas darbos ieguldot 777
tūkstošus eiro. Lai paaugstinātu
iedzīvotāju elektroapgādes drošumu un kvalitāti, projektu ietvaros tiks veikta sadales punkta
“Vīksna” pārbūve, vidējā sprieguma elektrolīniju rekonstrukcija 23
km garumā, bet zemsprieguma
elektrolīnijas plānots atjaunot
17 km garumā. Rekonstrukcijas
darbu laikā paredzēts rekonstruēt
vai izbūvēt jaunas 12 transformatoru
apakšstacijas,
uzlabojot
elektroapgādi aptuveni 4 000 Balvu, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu,
Rugāju, Tilžas un Vīksnas pagastu
iedzīvotājiem.

Elektrotīkla atjaunošanas darbi
Balvu novadā turpināsies arī 2018.
gadā, kad zemsprieguma un vidējā
sprieguma elektrotīklu AS “Sadales
tīkls” plāno atjaunot 48 km garumā
– vidējā sprieguma elektrolīniju
rekonstrukciju
plānots
veikt
42 km garumā, bet zemsprieguma elektrolīniju pārbūvi par
kabeļu līnijām 6 km garumā.
Realizējot plānotos projektus, tiks
rekonstruētas vai izbūvētas jaunas
15 transformatoru apakšstacijas,
paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti Briežuciema,
Vīksnas, Kubulu, Lazdukalna, Bērzpils, Balvu un Bērzkalnes pagastu
iedzīvotājiem.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un
drošu elektroenerģijas piegādi
iedzīvotājiem visā Latvijā, šogad
AS „Sadales tīkls” kopumā plāno
atjaunot 877 km vidējā sprieguma
elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā
sprieguma gaisvadu līniju pārbūve
zemē ieraktās kabeļu līnijās
plānota 209 km garumā, 823 km
zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī
rekonstruēt vai no jauna izbūvēt
554 transformatoru apakšstacijas,
bet elektrolīniju trases visā Latvijā
plānots attīrīt 4 444 km garumā.
Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls”
Komunikācijas speciāliste

Valsts piedāvā simtiem pakalpojumu saņemt Darbību uzsāk pieci skolēnu
mācību uzņēmumi
elektroniski
Priecē, ka šajā mācību iejusties uzņēmēju lomā, sagata-

Šogad e-pakalpojumu skaits
pārsniegs 300, un, lai iedzīvotāji
un uzņēmēji varētu pilnvērtīgi
izmantot
jaunās
e-iespējas,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) aicina iedzīvotājus pakalpojumus
saņemt elektroniski, savukārt
iestādes – veltīt īpašu uzmanību
klientu atbalstam un apmācībām,
jo praktiska palīdzība ir efektīvākais risinājums, kā iepazīstināt
ar e-pakalpojumu iespējām un
priekšrocībām.
VARAM aicina
“Bailes kļūdīties, pieradums
vai datora trūkums ir galvenie
iemesli, kādēļ iedzīvotāji mēro
ceļu uz iestādēm. E-pakalpojumu apguvē praktiskas palīdzības
un iedrošinājuma nozīmību apstiprina pasākumu “Dienas bez
rindām” laikā veiktais pētījums
– katrs trešais e-pakalpojumu
konsultāciju saņēmējs apņemas
ar valsti turpmāk sazināties elektroniski. Tādējādi soli pa solim
virzāmies uz principu, ka valsts
pakalpojumi primāri tiek saņemti
elektroniski, vienlaikus saglabājot

iespēju klātienē saņemt atbalstu un praktisku palīdzību jauno
iespēju apgūšanā,” skaidro Gatis
Ozols, VARAM Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs.
Simtiem iespēju nedoties
klātienē
Šobrīd jau katrs otrais valsts
pakalpojums ir pieejams elektroniski, bet plānots, ka līdz gada
beigām iedzīvotājiem būs pieejami vairāk nekā 300 e-pakalpojumi. Elektroniskos pakalpojumus var saņemt portālā www.
latvija.lv, iestāžu tīmekļu vietnēs,
kā arī iespējams ar elektronisko
parakstu parakstītu veidlapu vai
iesniegumu nosūtīt uz iestādes
oficiālo e-pasta adresi.
2015.gadā ieviesti vairāki desmiti jaunu e-pakalpojumu, tostarp
no novembra pieejams Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) e-pakalpojums, kas ļauj
pieprasīt 21 iestādes pakalpojumu attālināti. “VSAA klienti aktīvi
izmanto jauno e-pakalpojumu
– divu nedēļu laikā saņemti jau
vairāk nekā 700 e-iesniegumi.
Pašlaik populārākais ir ģimenes

valsts pabalsta e-iesniegums.
Turklāt, ņemot vērā, ka VSAA
mēnesī vidēji saņem 2600
iesniegumus, tad prognozējam,
ka mēneša ietvaros jau 20% no
tiem varētu būt iesniegti elektroniski,” par aktuālajiem rezultātiem
informē Lauris Lenerts, VSAA
vadošais sistēmanalītiķis.
Palīdzība maina ieradumus
2015. gada maijā un septembrī
notika
VARAM
organizētie
pasākumi “Dienas bez rindām”,
kuros vairāk nekā 80 valsts un
pašvaldību iestādes apvienoja
spēkus vērienīgā e-pakalpojumu konsultāciju sniegšanā
iedzīvotājiem un uzņēmējiem
gandrīz 400 vietās Latvijā. Kā
liecina
pasākumu
rezultāti,
konsultācijas par e-pakalpojumiem saņēma 12 tūkstoši
personu. No tiem trešdaļa jeb
4000 apņēmušies turpmāk dot
priekšroku saziņai ar valsti elektroniski, novērtējot iespēju saņemt
pakalpojumus
neatkarīgi
no
iestāžu darba laika, turklāt ietaupot savu laiku un naudu.

Bērzpilī cīnās par Olekša piemiņai veltīto kausu
volejbolā
12.novembrī, Bērzpils vidusskolā norisinājās ģenerāļa Kazimira Olekša piemiņai veltīta kausa
izcīņa volejbolā.
Tika uzaicinātas skolas no Balvu un kaimiņu novadiem. Dažādu
iemeslu dēļ, ieradās tikai Baltinavas vidusskolas meiteņu un zēnu
komandas, Balvu Valsts ģimnāzijas
zēnu komanda.
Bērzpils vidusskolas godu
aizstāvēja meiteņu un zēnu

komanda. Sacensību dalībnieki
sacentās B vecuma grupā (2000.
dzimšanas gads un jaunāki).
Meiteņu konkurencē uzvaru izcīnīja Baltinavas vidusskolas meiteņu komanda, aiz sevis atstājot mājinieces. Spēles
pirmajā setā izteikts pārsvars
piederēja ciemiņiem, otrajā setā
spēle izvērtās daudz sīvāka un tikai pašā seta galotnē izraut uzvaru
izdevās baltinavietēm.

Zēniem konkurence bija
daudz sīvāka. Trešo vietu izcīnīja
Baltinavas
vidusskolas
zēnu
komanda. Spēle par pirmo vietu
starp mājiniekiem un ģimnāzijas
komandām aizritēja aizraujošā
cīņā, punkts punktā. Cīņa tomēr
noslēdzās ar Balveniešu uzvaru,
kuri tāpat kā uzvarētājas meiteņu
konkurencē saņēma kausus.

gadā Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola atkal
ir kļuvusi par biznesa izglītības
biedrības Junior Achievement
Latvija dalībskolu. JAL biedrība
izglītojamajiem piedāvā izmēģināt
dažādas praktiskas mācību programmas. Viena no tām ir skolēnu
mācību uzņēmumu veidošana.
Skolēnu mācību uzņēmums
(SMU) ir pašu veidots un vadīts
mācību uzņēmums, kura darbībai
piemīt
izglītojošs
raksturs.
SMU mācību nolūkos pilda īsta
uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un
pārdod preces vai pakalpojumus.
SMU nav juridiska statusa – tos
pārstāv Junior Achievement Latvija un skola. Šīs programmas mērķis
ir jaunas uzņēmēju paaudzes un
nozares ekspertu izglītošana, kas
notiek mācību procesā, sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.
Lielākie drosminieki, kuri mēģinās

vot SMU dibināšanas dokumentus,
ražot, pārdot preci un pakalpojumus, ir SIA „KIKA”- 10.b klases
skolnieces Karīna Venere un Kitija
Ozoliņa, kuras ražos aksesuārus no
ekoloģiska materiāla, SIA ”ALMA”
dibinātājas - 7.a klases skolnieces
Alise Barbaniška un Marī Deņisova,
kuras tirgū piedāvās no koka gatavotus ģimenes svētku kalendārus.
11.b klases jaunieši Artūrs Zelčs,
Aleksandrs Samoiļenko un Kristīne
Ločmele nodarbosies ar video
spēļu inženieriju un tirdzniecību,
kā arī vadīs mācību uzņēmumu
SIA ”DCB”. 10.b klases jaunietes
Loreta Trofimova un Aivita Logina
ražos vannas bumbas un viņu SMU
ir SIA ”Chill&Relax”, savukārt 8.a
klases skolniece Amanda Laicāne
ir nodibinājusi SIA ”Fotostyle” un
sniegs foto pakalpojumus.
Vēlam veiksmi un izdošanos!
Vineta Muzaļevska

8. Uzņēmēju partneriāts Vīlandē

Eiroreģions „Pleskava – Livonija” sadarbībā ar Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības
kameru 2016. gada 28. janvārī
Vīlandē (Igaunija) organizē astoto
pierobežas teritorijas uzņēmēju
tikšanos – partneriātu.
Partneriāta formāts – individuālas sarunas starp partneriem
par sadarbības iespējām biznesa
attīstībai. Plānots, ka partneriātā
piedalīsies Latvijas un Igaunijas pierobežas uzņēmēji, kā arī
Krievijas (Pleskavas apgabals)
un Baltkrievijas (Dokšicu rajons)
uzņēmēji un uzņēmējdarbību
veicinošās institūcijas.
Aicinām uzņēmējus un organizācijas, kas ir ieinteresētas
veidot
sadarbību
ar
Balt-
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krievijas, Igaunijas un Krievijas
uzņēmumiem ieplānot šo datumu
un piedalīties partneriātā. Tiklīdz
būs informācija par pasākuma
detalizētu programmu un dalības
maksu, izsūtīsim arī pieteikšanās
anketas, kā arī visa informācija būs
pieejama Eiroreģiona “PleskavaLivonija” mājaslapā www.pskovlivonia.net.
Papildus informācija – 29163807
(Eiroreģiona “Pleskava- Livonija”
Latvijas sekcijas izpilddirektors
Juris Annuškāns) vai 26133029
(Eiroreģiona “Pleskava- Livonija”
Latvijas sekcijas sekretāre Ineta
Bordāne).
Sanda Kaša

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 27.novembris

Advents - Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Advents! Gaidīšanas laiks.
Četras Adventa nedēļas, četri
pakāpieni ceļā uz Ziemassvētkiem,
četras Adventa sveces, kuras iedegsim mājās, baznīcās, darba
vietās.Tas ir pārdomu laiks pirms
lielā brīnuma un prieka vēsts –
Kristus piedzimšanas.
Balvu Romas katoļu baznīcā
Advents tiks iesākts 28.novembrī
plkst.18.00 ar Sv.Vigilijas Misi, pēc
kuras prāvests Mārtiņš Klušs visus
aicina uz Sakrālās kultūras centru.
Otrajā Adventa svētdienā –

6.decembrī, Balvu Romas katoļu
baznīcā plkst.12.15 notiks Gulbenes un Balvu Mūzikas skolu
vijolnieku ansambļa un solistu
koncerts „Mūzika Adventei” un
plkst.17.00 Sakrālās kultūras centrā
ansambļa „Voice of Instrument”
koncerts „ Ziemas mūzika”.
Trešajā Adventa svētdienā –
13.decembrī, plkst.15.00 Sakrālās
kultūras centrā uz dziļākām
pārdomām mūs vedinās režisores
Vairas Resnes vājredzīgo biedrības
dramatiskās kopas "Redzēt ar sir-

Pasākumi Balvu novadā

Balvu pilsēta
27. novembrī plkst.16.00 Balvu
novada muzeja konferenču zālē
tikšanās ar Eiropas Parlamenta
deputāti Ivetu Griguli „Pierobežas
reģionu spēks”.
27.
novembrī
plkst.19.00
„Zemnieku un uzņēmēju balle
2015”.
27. novembrī plkst. 19.00
Ikmēneša draudzes vakars –
tēma „Baznīcas liturģiskais gads”
Sakrālās kultūras centrā.
28. novembrī plkst. 18.00
Svētā Mise bērniem un jauniešiem
Sakrālās kultūras centrā. Adventes
laika pasākums „Ir atkal laiks, kad
sveces ienāk…”.
28. un 29. novembrī no plkst.
10.00-19.00 Balvu pamatskolā
notiks Balvu novada telpu futbola
čempionāta spēles.
29. novembrī plkst. 17.00 Adventes vainaga pirmās sveces
iedegšana un gaismiņu iedegšana
lielajā Balvu pilsētas eglē.
5. decembrī plkst. 16.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā senioru deju kopa ,,Teiku un pasaku
karnevāls”. Ieeja bez maksas.
6. decembrī pēc Dievkalpojuma Balvu Evaņģēliski luteriskā
baznīcā, kas sāksies plkst. 10.00
notiks Gulbenes un Balvu mūzikas
skolu vijolnieku un Kubulu vokālo
ansambļu koncerts.
6. decembrī plkst. 12.15 Balvu
Romas katoļu baznīcā notiks Gulbenes un Balvu mūzikas skolu
vijolnieku ansambļa un solistu
koncerts ,,Mūzika Adventei”.
6. decembrī plkst. 17.00 Balvu
Sakrālās kultūras centrā ansambļa
Voice of Instrument koncerts „Ziemas mūzika”.
8. decembrī plkst. 18.00
Balvu Romas katoļu baznīcā –
Vissvētākās Jaunavas Marijas
bezvainīgās ieņemšanas svētki.
Iesākot Dieva žēlsirdības gadu
Vissvētākā Altāra Sakramenta
adorācija – lūgšanu vakars.
9. decembrī plkst. 18.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Balvu
teātra studijas mācību izrāde
,,Ziņu dienests strādā”. Ieejas
maksa 2,00 EUR.
11. decembrī plkst. 19.00
Sakrālās Kultūras centrā filma, ko
piedāvā Starptautiskā ekumēniskā
brālība Net for God.
12. decembrī no plkst. 9.00plkst.14.00 Lauku labumu tirdziņš
Balvos.
13. decembrī plkst. 15.00
Sakrālās kultūras centrā Vājredzīgo biedrības dramatiskās
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kopas “Redzēt ar sirdi” literāra
kompozīcija.
Režisore
Vaira
Resne.
13. decembrī plkst. 14.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Ziemassvētku ieskaņu koncerts visai ģimenei „Tu tikai notici”.
20. decembrī plkst. 19.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Balvu Tautas teātra izrāde Hella
Vuolijoki „Jaunā saimniece”. Ieejas maksa 3,00 EUR.
Balvu pagasts
18. decembrī Ziemassvētku
vecītis kopā ar kādu no saviem
draugiem apciemos mājās pirmskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Bērzkalnes pagasts
7.
decembrī
plkst.16.00
Gaismiņu iedegšana lielajā eglē
pie pagasta ēkas .
Bērzpils pagasts
No 12. -30.novembrim Bērzpils saieta namā II stāvā skatāma
Lienes Šaicānes gleznu izstāde.
2. decembrī plkst. 19.00
Bērzpils saieta namā dokumentālās filmas par dziedātāju Aiju
Rimšu ‘’Īsamirdzi zveigznem leidza’’ izrāde. Ieeja brīva.
22. decembrī plkst. 12.00
Bērzpils saieta namā Ziemassvētku
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Kopā ar Ziemassvētku vecīti
koncertēs Tilžas KN bērnu deju
kolektīvs un bērnu dramatiskais
kolektīvs. Aicināti visi pagasta
bērni.
Kubulu pagasts
29. novembrī plkst.15.00
Kubulu kultūras namā pirmās Adventes svecītes iedegšana. Garīgo
dziesmu ansambļa „Vakarblāzma”,
Tilžas KN sieviešu vokālā ansambļa
„Rasa” koncerts.
4. decembrī plkst. 19.00 Kubulu kultūras namā būs radošs vakars muzikāli dzejiskās noskaņās
„LAIKAM LAIKA NAV”. Piedalās:
Dagmāra Laicāne, Dāvis Lāpāns,
mūziķi no grupas „Mani mākoņi”,
grupa „Alu cilvēki”, Kubulu jauktais vokālais ansamblis. Īpašais
viesis GUNTARS RAČS. Ieejas
maksa 1,50 EUR.
Vīksnas pagasts
27. novembrī plkst.22:00
Vīksnas Tautas namā balle ar Zinti
Krakopu. Ieeja 2,00 EUR, pēc
plkst.23:00 3,00 EUR. Galdiņus
rezervēt pa tālruni 20284144.
Tilžas pagasts
27. novembrī plkst. 19.00
Tilžas Kultūras namā „Tēvu tēvi
laipas meta, bērnu bērni laipotāji”
- vakarēšana ģimenēm.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

di" literāra kompozīcija.
Ceturtā
Adventa
svece
Sakrālās kultūras centrā tiks iedegta 20.decembrī plkst.16.00
kopā ar Balvu Mūzikas skolas
audzēkņiem.
Lai gaiši atmirdz sveces Adventa vainagos un ienes gaismu
ne tikai ģimenē, draudzē, darba
kolektīvā, bet dara gaišākas mūsu
domas un darbus, lai ienes gaismu
arī sirdī!

29. novembrī plkst. 16.30 55
rūķīši palīdzēs tilžēniešiem iedegt
gaismas pagasta centrālajā eglē.
6. decembrī plkst.14.00 Tilžas
Kultūras namā Tilžas dramatiskā
kolektīva izrāde “Ak, maigā
sirsniņa!”.
Vectilžas pagasts
28. novembrī plkst. 19.00
Vectilžas Sporta un atpūtas centrā
amatierteātra “Melnais kaķis” 5
darba gadu pasākums “Gandrīz kā
pavasarī…”.
28. novembrī plkst. 22.00
balle kopā ar Vijāru Griķi (grupa
VILX). Ieejas maksa – 1,50 EUR.
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”.
- Balvu novada muzejā skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
- Sakrālās kultūras centrā
prāvesta – koktēlnieka Antona
Rimoviča 150. jubilejas izstāde,
kas skatāma otrdienās no plkst.
10:00 – plkst.17:30 vai citā laikā,
iepriekš sazinoties pa tālruni
26309415.
- No 7. līdz 31. decembrim
apskatāma Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiāles pirmsskolas grupas
bērnu darbu izstāde.
- Balvu novada muzejā no
01. decembra būs apskatāma
novadnieka-mākslinieka
Valda Buša gleznu izstāde “Kas ir
patiesība?”. Izstādes atklāšana
plkst. 15.00.
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