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Pirmais šogad dzimušais mazulis – brašs puisītis

Sniegotais 2016.gads iesācies
ar skaistu notikumu – 5.janvāra
rītā pasaulē nācis šī gada pirmais
Balvu novada mazulis – Markuss
Baraņņiks.
Laimīgie vecāki – Evita un
Gunārs Baraņņiki pastāstīja, ka
mājās mazo brālīti Markusu, kurš
piedzima 3,310kg smags un 57cm
garš, gaida 3gadīgā māsiņa Agate.
Tāpat vecāki atzina, ka izvēlēties
vārdu zēnam esot bijis sarežģītāk
kā meitai Agatei, vēl viens meitenes
vārds vēl pat esot palicis rezervē.
7.janvārī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis un Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Santa Kuleša sveica laimīgo ģimeni,
pasniedzot dāvanas un pirmo
mazuļa dokumentu – dzimšanas
apliecību, vēlot mazulim augt veselam, stipram un patriotiskam,
savukārt vecākiem – izturību un
mīlestību, audzinot jauno ģimenes
atvasi.
Balvu novada pašvaldība turpina tradīciju un sveic pirmo jaunajā
gadā piedzimušo mazuli, kura abi
vecāki dzīvesvietu ir deklarējuši
Balvu novadā.

Evita un Gunārs Baraņņiki ar jaundzimušo Markusu

Notiks barikāžu 25.gadadienai veltīts pasākums

Grāmatā „BIJA TĀDS LAIKS. 1991. JANVĀRA BARIKĀDES” atspoguļots laiks
pirms barikādēm, barikāžu notikumi, aculiecinieku atmiņu stāsti, un cita
informācija
Šogad janvārī aprit 25 gadi
kopš 1991. gada barikāžu dienām,
kad neatkarības atbalstītāji no
13. līdz 27. janvārim bija gatavi aizstāvēt savu brīvību pret
iespējamām militārām akcijām
un neatkarības pretiniekiem.
Atceroties šos notikumus, šī
gada 15.janvārī plkst.16.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notiks 1991.gada barikāžu atceres
25.gadadienai veltīts pasākums
„No dzirkstīm līdz ugunskuram”,
kura laikā tiks prezentēta grāmata
„BIJA TĀDS LAIKS. 1991. JANVĀRA
BARIKĀDES”.
Minētajā grāmatā apkopoti
gan dažādi fakti un notikumi,
gan arī dalībnieku atmiņu stāsti.
Piedzīvoto stāstījis arī Ilgvars
Šakins, īpašās brīvprātīgo vienības
dalībnieks no Balvu pagasta:
„Atmodas laiks. Tās bija spilgtas emocijas ar domām par Latvijas
brīvību. 1990.gadā iestājos aizsargu organizācijā, vēlāk – Īpašajā

brīvprātīgo vienībā. Kā šīs vienības
biedrs 1991.janvāra dienās sargāju Balvu rajona izpildkomiteju,
priekšsēdētāju Voldemāru Šļakotu
un pastu. Dežūrējām arī naktīs, pa
diviem, trim cilvēkiem vienlaikus.
Uz Rīgu pirmo reizi devos
15.janvāra rītā, kad dežūrēju postenī
Vecmīlgrāvī. Vispirms visi tikāmies
Īpašo brīvprātīgo vienību štābā
Rīgā pie vadītāja G.Maiznieka,
kur saņēmām norādes, ka mūsu
darbs ir kārtības nodrošināšana,
Omon darbību novēršana un
štāba informēšana par grupējuma
darbību, tehniku, cilvēku skaitu. Mums pateica, ka noteikti
nedrīkstam ļauties provokācijām.
Mājās atgriezos 16.janvārī vēlu
vakarā.
18.janvārī atkal dežūrēju uz
Vecmīlgrāvja tilta. Redzēju, kā
Omon vienības sašāva tehniku,
ko zemnieki bija sadzinuši kā
barikādes, kā ar bruņutransportieri
to izstumdīja un salauzīja, lai

atbrīvotu ceļu pār tiltu. Omonieši
pārvietojās pilnā apbruņojumā,
visbiežāk ar „bobikiem”, parasti
četratā. Kādā brīdī bija piebraukuši
pie mūsu sakurtā ugunskura,
izkāpa un sameta ugunī brīvības
cīnītāju lozungus. Ar mums
nekādas sarunas nesāka. Pārņēma
tad mazliet nožēlojama sajūta,
ka viņi ir stāvokļa noteicēji, bet
mēs nedrīkstam pat iebilst. Kā
brīvprātīgo vienībai, mums toreiz
bija rokas apsēji un žetoni ar Latvijas
valsts ģerboni, taču tos neaplikām,
jo barikāžu dienās mums vajadzēja
būt neatpazīstamiem. Uz tilta bija
arī rīdzinieku sargi, taču mēs lieki
nekontaktējāmies, lai neafišētos.
Vietējie cilvēki nesa pārtiku, pat kafiju un pankūkas.
Tajās trauksmainajās dienās,
protams, bija mazliet arī bail,
sirsniņa strādāja intensīvāk, lai
gan biju gatavs uz visu. Zināju, ka
nebēgšu un galējā situācijā bez
cīņas nepadošos..”
Viens no barikāžu dalībniekiem bija arī Balvu Mūzikas skolas
direktors Egons Salmanis:
„Tobrīd biju Balvu Mūzikas
skolas skolotājs, kā arī strādāju
Balvu 1.vidusskolā, vadīju arī skolas
pūtēju orķestri.
Sākoties latviešu Atmodai,
katram bija jāparāda sava attieksme: esi par vai esi pret
Latvijas
neatkarību.
Jaunības
maksimālismā citādi nevarēju,
tāpēc jau 80.gadu beigās ar
skolēniem bijām sagatavojuši latviski patriotisku programmu. Ar
to uzstājāmies dažādas vietās,
piemēram, patērētāju biedrībā, ceļu
daļas uzņēmumā. Varu pieminēt
šādus skolniekus: Juris Ķirsons,
Aleksandrs Balantajevs, Oskars Elksnis, Valdis Francs, Jānis Ločmelis.

Es nevarēju nebraukt uz barikādēm.
Gribēju doties ar visu pūtēju
orķestri, tomēr pēc pārdomām un
konsultēšanās nolēmām neriskēt ar
bērnu dzīvībām.
Barikāžu laiks iespiedies atmiņā kā patriotisku emociju
pārpilns laiks. Man liekas, ka vissvarīgākais bija, ka šīs emocijas
cilvēkiem nebija uzspēlētas, kā tas
nereti notiek šobrīd, kad grūti atšķirt
patiesu patriotismu no samērā
veiksmīgi izvēlēta saukļa.
Gribētos, lai sabiedrībā kaut
nedaudz restaurētos tā vienotība,
savstarpējā sapratne, izpalīdzība,
kas valdīja 1991.gada janvāra
dienās. Pašlaik tas viss ir ļoti mazās
devās”.
Barikāžu 25.gadadienas pasākumā izskanēs vēl daudzi citi
atmiņu stāsti, kurus papildinās
Balvu novada jauktā kora „Mirklis”, bērnu tautu deju kolektīva
„Balvu Vilciņš”, Kubulu Kultūras
nama jauniešu deju kolektīva
„Cielaviņa” priekšnesumi. Pasākumā piedalīsies arī komponists
Mārtiņš Brauns.
Par 1991.gada janvārī izrādīto
drošsirdību, pašaizliedzību un
iniciatīvu, piedaloties Latvijas
neatkarības aizstāvēšanā, un
sakarā ar 1991.gada barikāžu
25.gadadienu pasākuma laikā ar
Balvu novada domes Atzinības
rakstiem tiks apbalvoti tā laika Balvu un kaimiņu novadu aktīvākie
barikāžu dalībnieki: Vitolds Medinieks, Vilis Bukšs, Silvija Kupriša,
Džeralds Šaicāns, Valdis Zeltkalns, Ilgvars Šakins, Jānis Džigurs,
Voldemārs
Džigurs,
Modris
Avotiņš, Vilis Cibulis.
Aicinām piedalīties visus, kas ir
un jūtas piederīgi šim notikumam!
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1. (138.) numurs
Balvos darbojas slidotava
Sniegotai ziemai un stabilam
salam iestājoties, Balvu Sporta
centrs ir parūpējies, lai Balvos,
Ezera ielā 3, būtu vieta, kur baudīt
ziemas priekus, ierīkojot bezmaksas slidotavu, kas pieejama visiem
iedzīvotājiem.
Slidotava darbojas visu diennakti, un diennakts tumšajā laikā
ir nodrošināts apgaismojums. Tā
kā arī Balvos ir populārs hokejs,
tad Balvu Sporta centrs ir izveidojis grafiku, kad norisināsies
hokeja spēles un kad varēs nodarboties ar slidošanu individuāli,
lai dažāda sporta mīļotāji viens
otram netraucētu.
Darbadienās:
12.00 - 15.00 slidošana
15.00 - 18.00 hokejs
18.00 - 20.00 slidošana
20.00 - 22.00 hokejs
Brīvdienās:
9.00 - 11.00 slidošana
11.00 - 13.00 hokejs
13.00 - 15.00 slidošana
15.00 - 17.00 hokejs
17.00 - 19.00 slidošana
19.00 - 21.00 hokejs
21.00 - 22.00 slidošana.

Iedzīvotājiem par pakalpojumu ir iespēja norēķināties
bezskaidrā naudā
Pērnā gada nogalē Bērzpils,
Kubulu, Tilžas pagasta pārvaldēs
un Balvu peldbaseinā tika
uzstādīti POS termināli, kas par
pakalpojumu ļauj iedzīvotājiem
norēķināties bezskaidrā naudā –
ar karti.
Pagastos šo iespēju iedzīvotāji
izmanto, lai nomaksātu nekustamā īpašuma nodokli, zemes
nomas maksu. Arī Balvu peldbaseina
apmeklētāji
labprāt
norēķinās ar karti un pakāpeniski
šo apmeklētāju skaits, kuri par pakalpojumu norēķinās bezskaidrā
naudā, palielinās.

Piedāvā dažādus kursus
Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Balvu muižā
piedāvā un aicina pieteikties maksas kursiem: mašīnadīšanas ABC,
angļu sarunvaloda, apstādījumu
ierīkošana un kopšana, datora
lietošanas ABC, mākslinieciskā
dekupāža, iemaņas un pieredze
Dzimtas koka veidošanā, EXCEL
lietpratējiem, koka virpošanas
pamati, kvilings, jauno mednieku
un medību vadītāju apmācības,
Adobe photoshop, vācu sarunvaloda.
Plašāka informācija, zvanot pa
tālruni 64507012 vai 26585964,
kā arī rakstot uz e-pastu centrs@
balvi.lv.

Sāks darboties noziegumos
cietušo atbalsta tālrunis
No 2016.gada 1.janvāra cietušajiem un to tuviniekiem būs
pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 116006, kas darbosies katru
dienu no plkst.7.00 līdz 22.00,
nodrošinot iespēju minētajām
personām saņemt emocionālo
un psiholoģisko atbalstu, kā arī
informāciju par tiesībām un citiem atbalsta dienestiem.
Atbalsta
tālruņa
darbību
nodrošinās biedrība „Skalbes”.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jauns gads - jauni plāni un ieceres
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šis jaunā gada sākums Balvu novada Domei un pašvaldībai saistās ar jauniem plāniem, uzdevumiem,
budžeta plānošanu, budžeta projekta izskatīšanu un pieņemšanu.
Jāatzīst, ka finansiālajā ziņā, pretēji valdības vadītāju teiktajam un
solītajam, Balvu novada pašvaldības budžetā pieaugums nav paredzēts,
ir pat neliels samazinājums. Tas nozīmē, ka visām iestādēm, kuras
saistītas un atkarīgas no pašvaldības budžeta, finansējuma līmenis tiks
saglabāts aptuveni iepriekšējā gada līmenī.
Jauni plāni saistās ar cerībām, ka šogad iesāksies Eiropas Savienības
struktūrfondu intensīva apgūšana, jo diemžēl iepriekšējā gadā valsts
mērogā šo fondu finansējuma apgūšana netika uzsākta.
Tāpat domājam par ražošanas attīstību novadā. Kā iepriekš ticis
minēts, Balviem, bez tiem līdzekļiem, kas ir pieejami visām pašvaldībām,
papildus vēl ir paredzēti līdzekļi no Eiropas struktūrfondiem kā Latgales reģiona pašvaldībai un otra daļa kā reģionālās nozīmes centram. Uzņēmēji ir izrādījuši interesi un ir notikušas dažādas sarunas,
bet reālākais piedāvājums šobrīd saistās ar iespējamo granulu ceha
ražotnes izveidi Balvu tuvumā, maizes kombināta, kā arī citu ražotņu
attīstīšanu pašvaldības īpašumā Balvos, Partizānu ielā 66, un arī Balvu
ezera krastmalas sakārtošanu.
Balvu novada pašvaldība nesen ir iegādājusies zemes īpašumu Balvu ezera krastā, Brīvības ielā 1k, 7,6081 ha platībā bijušā gaļas kombināta
teritorijā starp autoservisu „Auto kruīzs” un SIA „4GIK”. Ir paredzēts šo teritoriju sakārtot - novākt gruvešus, atjaunot komunikācijas, pievadceļus,
elektropiegādi un sakārtot krastmalu. Tad, kad tas tiks izdarīts,
uzņēmējiem konkursa kārtībā tiks piedāvāts veikt uzņēmējdarbību,
kas galvenokārt saistīsies ar relaksāciju, tūrismu, sportu. Iespējams, tur
varētu uzbūvēt kādu sporta bāzi, viesnīcu un dažādus citus ar atpūtu
saistītus objektus. Šogad esam paredzējuši daudz intensīvāk izmantot mūsu pilsētas ezeru priekšrocības, jo vasarā tiks pabeigta Balvu un
Pērkona ezeru ekspluatācijas noteikumu izstrāde, kuros būs noteiktas atļaujamās darbības un aktivitātes šajos ezeros un piekrastē. Ezeru
apsaimniekošanu plānojam organizēt līdzīgi kā tas notiek ar Alūksnes
ezeru. Uzskatām, ka ezeri ir liela bagātība, jo tikai nedaudzas Latvijas
pilsētas atrodas ezeru krastos. Plānojot pilsētvides uzlabošanu, izmantojam arī arhitekta, balvenieša Elvija Sprudzāna piedāvātās idejas un
izveidotās skices.
Šogad ir paredzēts piedalīties arī citās programmās – pārrobežu
programmās, kurās meklēsim iespējas sakārtot Lāča dārzu, tāpat arī
stadionu, Balvu Kultūras un atpūtas centru. Tuvākajā laikā tiks paredzēti
līdzekļi un izsludināts iepirkuma konkurss Balvu Bērnu un Jauniešu centra ēkas fasādes sakārtošanai.
Pievērsīsim uzmanību un turpināsim attīstību arī pagastos.
Piemēram, tiek skatīta iespēja nomainīt veco ūdensvadu Vectilžas
centrā, kas apkalpo privātās mājās. Tāpat tiek virzīts Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības 3.kārtas projekts, kurš arī varētu tikt uzsākts šogad.
Gribētu īpaši pateikties tiem novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem,
kuri gan ziemā, gan vasarā ir rūpējušies par savu īpašumu sakopšanu un
izrotāšanu. Arī Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā ir patīkami
dzirdēt daudzu pilsētas viesu pozitīvās atsauksmes par Balviem kā
sakārtotu un svētkiem sagatavotu pilsētu. Ceru, ka iedzīvotāji turpinās
šo tradīciju, un mēs nākotnē varētu kļūt par vienu no sakoptākās pilsētas
etaloniem valstī.
Skatot budžetu, domājam arī par iestāžu efektīvu darbību,
esam konstatējuši, ka pašvaldības iestādēs un institūcijās būtu
nepieciešams iesaistīt jaunus speciālistus, jo daudzviet strādā cilvēki,
kuri jau ir pensijas vecumā. Cerams, ka jaunie speciālisti ieviestu vēl
lielāku rosību un attīstību katrā iestādē.
Novada iedzīvotājiem novēlu veiksmīgu šo 2016.gadu, lai izdodas
īstenot savus mērķus, lai veiksme stāv klāt katrai ģimenei! Lai ir veselība,
izdošanās un gandarījums dzīvot savā pilsētā un savā novadā!

Paziņojums
Balvu novada dome 2015.gada
17.decembrī pieņēmusi lēmumu
Nr.17, 9.§ „Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Stacijas ielā 28,
Balvos un darba uzdevuma
apstiprināšanu”. Saskaņā ar Balvu
novada pašvaldības 2012.gada
12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.13/2012 „Par Balvu
novada teritorijas plānojuma
2012.-2023.gadam grafisko daļu
un teritorijas izmantošanas un

apbūves noteikumi” p.205, pielikuma grafiskās daļas karte p.2.1.
nekustamā
īpašuma
atļautā
izmantošana ir individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija
(DzI).
Lokālplānojuma
izstrādes
mērķis - mainīt atļauto izmantošanu uz darījumu objektu
apbūves teritorija (D), nodrošināt
pašapkalpošanas
automašīnu
mazgātuvas
būvniecības
un
ekspluatācijas noteikumus.

Ar radošu pieeju visam
Aizvadītā gada 2.novembrī
Balvu novada domes sēdē par
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja
vietnieci
tika
ievēlēta Sarmīte Cunska.
Ir pagājuši nepilni trīs mēneši,
kopš pildāt domes priekšsēdētāja
vietnieces pienākumus. Vai esat apradusi ar šo amatu?
Novembris manā dzīvē nāca ar
milzīgām pārmaiņām – pieņēmu
izaicinājumu, varētu teikt – varbūt
pat pašu neiedomājamāko savā
dzīvē – kļūt par Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieci.
Jāteic, ka šobrīd ar darbu jau
esmu apradusi, kolektīvā iejutusies un pilnvērtīgi pildu savu
darbu. Agrāk, strādājot skolā,
biju pieradusi, ka visi jautājumi
jāatrisina
nekavējoties,
pati
iesaistījos visos procesos, tādēļ
šobrīd varbūt grūtības sagādā
lēmējvaras
un
izpildvaras
pienākumu nodalīšana. Ja redzu,
ka varu izdarīt, tad ar prieku arī
daru. Cenšos ar radošumu pieiet
visām lietām.
Man patīk darbs ar cilvēkiem,
pie manis kā pie priekšsēdētāja
vietnieces jau griezušies daudzi iedzīvotāji, kurus esmu
uzklausījusi. Šajā jomā arī noder
skolā gūtā pieredze, kad bija
jāatrod kopsaucējs sarunās ar
vecākiem, skolēniem, darba
kolektīvu.
Pašvaldība
strādā
cilvēku labā, tādēļ jāuzklausa
katra cilvēka problēmas, jācenšas
rast risinājums. Ir cilvēki, kuriem
vajadzīgs, lai viņus vienkārši uzklausa, lai var izkratīt sirdi. Esmu
gandarīta, ja cilvēks, pēc sarunas ar mani, aiziet ar pozitīvāku
skatījumu uz dzīvi un ir radis
meklēto. Lai gan pašai sevī ir jārod
spēks, lai uzklausīto informāciju
neielaistu sevī dziļāk, bet ar
pozitīvu skatu spētu darboties
tālāk.
Jūs esat arī Balvu novada
domes deputāte, vai, ieņemot
priekšsēdētāja vietnieces amatu,
skatījums uz dažādiem pašvaldības
jautājumiem
un
risināmām
problēmām ir mainījies?
Protams, ieņemot šo amatu
skatījums uz visu ir kļuvis dziļāks.
Strādājot par deputātu nav
iespējams izprast katru niansi, bet
šobrīd daudz vairāk visā esmu
iedziļinājusies. Skatoties tā no ma-

Sarmīte Cunska,
Balvu novada pašvaldības domes priekssēdētāja vietniece
las, šķiet, ka katrai lietai vajadzētu
būt tā un ne savādāk, bet
patiesībā ir jāskatās visa kopaina,
nevar izvirzīt tikai savas prioritātes.
Runājot kaut vai tikai par kultūras
jomu un pasākumiem – viens ir
tas, ko mēs vēlētos, otrs, ko mēs
no tā varam atļauties realizēt.
Jāvērtē, kā būtu labāk visiem.
Savstarpēji sadarbojoties ar
domes priekšsēdētāju un izpilddirektori,
kopīgi
analizējam,
izvērtējam un risinām dažādus
jautājumus.
Kādas ir galvenās prioritātes,
mērķi, ko, šajā amatā esot, vēlaties
sasniegt?
Galvenā prioritāte noteikti ir
panākt Balvu Kultūras un atpūtas
centra renovāciju. Protams, savā
mūžā gribētos redzēt arī Balvu
muižas atdzimšanu, bet saprotu, ka tas ir laikietilpīgs process
un tam nepieciešams apjomīgs
finansējums.
Tāpat akcentu vēlos likt uz
tautas sporta attīstību novadā.
Gribētos, lai ir vairāk aktivitāšu,
lai tās ir redzamākas un cilvēki
ir ieinteresēti tajās piedalīties.
Piemēram, šobrīd, jā, mums ir
slidotava, slēpošanas trase Balvu
stadionā, bet varētu realizēt kādas
citas jaunas idejas?!
Šogad noteikti vēlos, lai tiek
noorganizēti kvalitatīvi, grandiozi un aizraujoši Balvu novada
svētki. Tādi, lai pašiem prieks un
spējam piesaistīt arī citu novadu
iedzīvotājus. Gada nogalē vēlos
realizēt ieceri par sirdssiltu un mīļu
Ziemassvētku pasākumu Balvos.
Tuvojas arī Latvijas simtgade.

Pie šī jautājuma strādā visa Latvija,
tādēļ arī es vēlos tam sekot līdzi,
aktīvi iesaistīties, iesaistīt cilvēkus
un darīt!
Kāds kopumā ir bijis aizvadītais
2015.gads?
Gribas teikt, ka 2015. gads
man ir bijis veiksmīgs. Pirmo reizi,
kopš esmu vecmāmiņa, tik daudz
laika pavadīju ar mazbērniem,
īpaši ar jaunāko – Kārli Gustavu.
Skaistus mirkļus piedzīvoju kopā
ar vīru ceļojot pa Vācijas un Austrijas iemīļotajām vietām, tiekoties ar draugiem. Prieku vasarā
sagādāja darbs pie savām rozēm,
puķudobēm, kuras pēc tam tik
bagātīgi dāvāja man visu savu
krāšņumu. Un kur tad vēl fantastiskie izbraucieni ar velosipēdiem,
kas jau kļuvuši par mūsu dzīves
neatņemamu sastāvdaļu!
Jūsu
novēlējums
novada
iedzīvotājiem 2016. gadā!
No šī gada gribas sagaidīt,
pirmkārt, mieru visā pasaulē un
dvēselē. Mieru, stabilitāti un
saskaņu.
Visiem sava novada ļaudīm
gribas novēlēt: Atjaunosim savu
ticību sapņiem! Lai jaunais gads
nes jaunus pārsteigumus! Pārsteigsim sevi ar jaunu kārtību
savās domās, savās attiecībās
ar sevi, ar citiem! Pārsteigsim
sevi ar jaunu spēju piedzīvot
brīnišķīgu prieku un atbildīgu
mīlestību! Pārsteigsim sevi ar
jaunu aizrautību! Mums pašiem
vislabāk zināms, kas ir vajadzīgs
– kad apstāties, kad, gluži pretēji,
beidzot pieņemt lēmumu darīt un
doties uz priekšu!

Svinēsim Balvu pilsētas 88 gadu un Balvu muižas
250 gadu dzimšanas dienas!
Šogad februārī aprit 88 gadi
kopš Balvi ieguva pilsētas tiesības,
savukārt pirms 250 gadiem, 18.gs.
beigās, Konstancija Hilzena pie
Balvu ezera izveidoja pusmuižu.
Lai atzīmētu abus šos notikumus – Balvu pilsētas 88.dzimšanas
dien un Balvu muižas 250.
dzimšanas dienu, laikā no 7.-13.
februārim pilsētā tiks rīkotas
dažādas aktivitātes, pasākumi un
koncerti. Kulmināciju svētki sasniegs 11.februārī plkst.19.00, kad
Balvu muižā ar koncertprogrammu „Op-E-Re-Te!” uzstāsies Latvijas operetes fonda mākslinieki:
Anta Jankovska (Itālija), soprāns;
Nauris Indzeris, baritons; Dainis
Skutelis, tenors; Andris Lapiņš,

tenors; Agija Ozoliņa-Kozlovska,
klavieres, kā arī operetes dejotāji.
Par mūziķiem: Itālijā dzīvojošais soprāns un balerīna Anta
Jankovska Latvijas skatītāju iepazīta un atzinīgi novērtēta kā
Hanna Glavarī operetē Jautrā
atraitne,
skatītāju
iemīļotais,
iznesīgais baritons Nauris Indzeris, skaistās un romantiskās
tenora balss īpašnieks Dainis
Skutelis, pieredzējušais operešu
komisko raksturlomu atveidotājs,
tenors Andris Lapiņš un pianiste
Agija Ozoliņa-Kozlovska ir „sadziedājušies”, kopā iestudējot
pasaulslaveno opereti Jautrā atraitne. Tālāk attīstot šo sadarbību
tapusi koncertprogramma Op-E-
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Re-Te! Koncertprogrammā piedalās arī operetes dejotāji.
Programmā ietverta skaista,
populāra un klausītāju iemīļota
Franča Lehāra, Imres Kalmana,
Johana Štrausa, Karla Cellera
daudzkrāsainā mūzika – dziesmas,
ārijas un dueti gan draiskās, gan
liriskās, gan komiskās krāsās no
pasaules operešu pūra. Tev pieder
mana sirds, Homonoja čardašs,
Džudītes dziesma, Cūku barona
kuplejas, duets Lūpas klusē, Bez
skaistām sievietēm u.c.
Sīkāka informācija par svētku
norisi tiks publicēta Balvu novada mājaslapā www.balvi.lv un
nākamajā Balvu Novada Ziņu
izdevumā.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 14.janvāris

17.decembra Domes sēde

17.decembrī notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti: Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Juris
Boldāns, Ināra Ņikuļina, Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Pēteris
Kalniņš, Dmitrijs Usins, Ivans
Baranovs, Vilnis Dzenis, Arvīds
Raciborskis, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ēriks Ločmelis.
Domes sēdē kopumā tika
izskatīti 85 jautājumi.

Par grozījumiem lēmumos,
nolikumos
Tika izdarīti grozījumi Balvu
novada Domes 2011.gada 11.augusta lēmumā „Par sociālā pakalpojuma apmaksu „Pansionātā
„Balvi””, izsakot lēmuma 1.punktu
jaunā redakcijā.
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus Balvu novada bērnu
un jauniešu vasaras nometņu
projektu konkursa nolikumā un
papildināt nolikuma 6.8.punktu
jaunā redakcijā.
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2015.gada
12.novembra lēmumā „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajiem
īpašumiem
„Vecgabrani” un „Gabrani” Balvu
novada Bērzpils pagastā”, izsakot
lēmuma 6.punktu jaunā redakcijā.
Tika lemts veikt Balvu novada
pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikuma
grozījumus. Deputāti lēma mainīt
Balvu novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļas nosaukumu uz „Saimnieciskā nodaļa”,
likvidēt Balvu novada pašvaldības
administrācijā amata vienību
„Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļas
vadītājs”, „Saimnieciskajā nodaļā”
izveidot amata vienības un
apstiprināt Balvu novada pašvaldības
administrācijas
amata
vienību sarakstu jaunā redakcijā.
Deputāti lēma izdarīt grozījumus Balvu novada pašvaldības
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Par maksas pakalpojumu
cenrādi
Tika izdarīti grozījumi Balvu novada Domes 2014.gada
13.februāra lēmuma „Par Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
iekļaujošas
Izglītības
atbalsta centra maksas pakalpojumiem” pielikumā „Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes Iekļaujošas

izglītības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādis”. Tika
lemts izdarīt grozījumus Balvu
novada Domes 2013.gada 12.decembra lēmuma „Par Balvu
Sporta skolas maksas pakalpojumiem”
2.pielikumā
„Balvu
Sporta skolas peldbaseina maksas
pakalpojumu
cenrādis”.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.gada
12.februāra lēmumā „Par Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”.
Par
Atzinības
raksta
piešķiršanu
Domes sēdē tika lemts piešķirt
Balvu novada Domes Atzinības
rakstu 15 Balvu novada Zelta kāzu
pāriem. Desmit personām tika
lemts piešķirt Atzinības rakstu par
piedalīšanos Latvijas neatkarības
aizstāvēšanā 1991.gada janvārī.
Par izglītojamo un pedagogu
apbalvošanu
Domes sēdē tika lemts apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus “Par izglītojamo
un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā” un atzīt par spēku
zaudējušiem
Balvu
novada
pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa
noteikumus „Par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanas kārtību
Balvu novadā”.
Par kultūras, sporta un atpūtas
darbības programmas 2016.
- 2017.gadam aktualizēšanu,
pasākumu prioritārajiem virzieniem
Tika lemts apstiprināt aktualizētos Balvu novada sporta un
atpūtas darbības programmas
2016.-2017.gadam mērķus un
rīcības. Veikt grozījumu Balvu
novada Domes 2015.gada 10.septembra lēmuma “Par Balvu novada sporta un atpūtas nozares
darbības
programmas
2016.
– 2017.gadam apstiprināšanu”
pielikumā, mainot dokumenta
nosaukumu.
Domes sēdē tika lemts
apstiprināt aktualizēto Balvu novada kultūras nozares darbības
programmas 2016.-2017.gadam
5.pielikumu.
Deputāti apstiprināja Balvu
novada sporta un kultūras nozares pasākumu prioritāros virzienus
2016.gadā.
Par nekutamo īpašumu
Tika lemts uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam Stacijas ielā 28, Balvos, Balvu
novadā. Sēdē tika apstiprināts
darba uzdevums lokālplānojuma

izstrādei. Tika lemts slēgt līgumu
ar
lokālplānojuma
izstrādes
ierosinātāju SIA „CAR WASH BALVI”.
Deputāti noteica lietošanas
mērķi zemes vienībai Vīksnas
pagastā kopplatībā 1,47 ha - „zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība” un
zemes vienībai Balvu pilsētā „vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve”.
Sēdē tika lemts atļaut atdalīt
no Balvu novada pašvaldībai
piekrītošā zemes īpašuma 2,5833
ha kopplatībā, zemes vienību
0,2993 ha platībā, no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Irbenāji”. Tika izsniegta atļauja
atdalīt no Bērzkalnes pagasta
nekustamā īpašuma „Saulkrasti”, 1900 ha kopplatībā, zemes
vienību 9,0000 ha platībā, no
atdalītās zemes vienības izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Saulstari”. Atļaut atdalīt no
Balvu pagasta nekustamā īpašuma
„Irbenāji” 18,5000 ha kopplatībā,
zemes vienību 7,3000 ha platībā,
no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Meža irbenāji”.
Domes sēdē tika lemts par
nekustamo īpašumu sadali Bērzkalnes, Balvu un Bērzpils pagastos.
Pamatojoties uz personas
iesniegumu, tika lemts par adreses
piešķiršanu
zemes
vienībai
Vectilžas pagastā.
Izskatot
AS
„Latvenergo” iesniegumu „Par adreses
piešķiršanu”, sēdē tika lemts
mainīt
adresi
transformatoru apakšstacijai TP-3261 no
Pansionāta apbraucamā iela
1, Celmene, Kubulu pagasts,
Balvu novads, uz Pansionāta
apbraucamā iela 1A, Celmene,
Kubulu pagasts, Balvu novads.
Sēdē tika lemts slēgt zemes
nomas līgumus ar personām Balvu
pilsētā, Kubulu, Tilžas pagastos.
Deputāti lēma par Balvu novada pašvaldībā noslēgto zemes
nomas līgumu pagarināšanu ar
vairākām personām Kubulu un
Briežuciema pagastos, par zemes
nomas līguma izbeigšanu ar personu Tilžas pagastā. Sēdē tika
lemts pagarināt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu par telpām –
garāžu Nr.5 Tautas ielā 14A, Balvos
ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs struktūrvienība
Balvu konsultāciju birojs”.
Tika lemts nodibināt reāl-

servitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekrītošajā
zemes vienībā „Verpuļeva 610”
Balvu pagastā, par labu nekustamajam īpašumam „Verpuļeva
612” un zemes vienībā „Verpuļeva
181”, Balvu pagasts, par labu nekustamajam īpašumam „Verpuļeva
180”, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu ne mazāk kā 2,25 m
platumā un 32 m garumā.
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – divistabu dzīvokli
Nr.16 Pansionāta apbraucamā
ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā,
Balvu novadā. Tāpat tika lemts
atkārtoti atsavināt Balvu novada
pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus - dzīvokli Nr.38
Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu
novadā un dzīvokli Nr.75 Pilsoņu
ielā 23, Balvos, Balvu novadā.
Tika lemts nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu „Vīksnas”,
Vīksnas pagasts, Balvu novads un
„Kadiķīši”, Balvu pagasts, Balvu
novads.
Sēdē lēma piedzīt parādu no
SIA „Experience” par nekustamā
īpašuma nodokli.
Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus - dzīvokļa
Nr.20 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, nosakot par uzvarētāju
Vitu Salu. Apstiprināt nekustamā
īpašuma izsoles rezultātus dzīvokļa Nr.11 Brīvības ielā 59A,
Balvos, Balvu novadā, nosakot par
uzvarētāju Sandru Pitkeviču.
Tika lemts pārdot nekustamos īpašumus - Lauku iela 16A,
Balvi; dzīvokli Nr.9 “Skolotāju
māja”, Vīksna, Vīksnas pagasts;
„Bērzkalns”, Tilžas pagasts.
Deputāti lēma par dzīvokļa
Nr.1 Pārupes iela 10, Tilža, Tilžas
pagasts, Balvu novads, īrnieka
ieguldījumu kompensāciju, piemērojot īres maksas apjoma
samazināšanu.
Par tiešo līdzdalību
Deputāti lēma atzīt Balvu novada pašvaldības līdzdalību SIA
„ZAAO”, AS “Balvu enerģija”, SIA
„AP Kaudzītes”, SIA „Balvu autotransports” un SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” par
atbilstošu Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības
likuma
4.panta
nosacījumiem.
Par attīstības programmas
apstiprināšanu
Tika lemts apstiprināt pašvaldības attīstības plānošanas
dokumenta
„Balvu
novada

3.

attīstības programma 2011.-2017.
gadam” aktualizēto Rīcības plānu
2016.-2017.gadam un aktualizēto
Investīciju programmu 2014.-2017.
gadam.
Par transportu
Tika lemts atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldības Vectilžas pagasta
pārvaldes kustamo mantu - autobusu Mercedes Benz 817.
Deputāti lēma atļaut norakstīt
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta piederošo automašīnu
FORD TRANSIT.
Par finansējuma piešķiršanu
Tika lemts pārskaitīt finansējumu no Balvu novada pašvaldības
2015.gada pamatbudžeta līdzekļiem speciālā budžeta autoceļu
(ielu) mērķdotācijas atjaunošanai.
Par saistošajiem noteikumiem
Sēdē tika lemts pieņemt
saistošo noteikumu „Par Balvu
novada pašvaldības saistošo
noteikumu
publicēšanu”
un
„Grozījumi Balvu novada Domes
2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums”” projektus. Deputāti pieņēma saistošo
noteikumu „Grozījumi Balvu
novada pašvaldības 22.01.2015.
saistošajos noteikumos Nr.1/2015
„Par Balvu novada pašvaldības
2015.gada budžetu”” projektu.
Par amatu savienošanu
Jurim Annuškānam tika atļauts
savienot Balvu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa
un priekšsēdētāja amatu ar
biedrības „Eiroreģions „Pleskava,
Livonija”” izpilddirektora darbu.
Tāpat tika atļauts Artūram Lukstam savienot Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes
vadītāja amatu ar saimniecisko
darbību.
Par komisijām
Izskatot Dzintras Tiltiņas 2015.
gada 24.novembra iesniegumu,
dome nolēma atbrīvot minēto
personu no Balvu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa un Balvu novada
pašvaldības Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas locekļa
pienākumiem, komisijas sekretāra
pienākumiem.
Sēdē tika lemts ievēlēt
Valentīnu Fedulovu par Balvu
novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas locekli.

Notiks Starptautiskā biškopju Notiks seminārs par mājražošanu, amatniecību
konference
un tūrisma nozares attīstību Ziemeļlatgalē

Šī gada 22.janvārī plkst.11.00
Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma
centrā
notiks
Starptautiskā
biškopju konference „Biškopības
attīstības iespējas Latgales reģionā
un Latgales biškopju izaicinājumi
ES”.
Konferences programma:
Plkst.10.00 – Dalībnieku reģistrācija;
Plkst.11.00 – Konferences atklāšana;
Plkst.11.20 – Biškopības nozare
Ziemeļlatgalē. Biškope Tamāra
Mitjušina;
Plkst.11.40 – Latgales biškopju
potenciāls un iespējas brīvā tirgus
apstākļos. Guntars Melnis, Latvijas Biškopības biedrības valdes
loceklis;

Plkst. 12.00 – Ar biškopības nozari saistītā likumdošana Latvijā.
Armands Krauze, Zemkopības
ministrijas parlamentārais sekretārs, Saeimas deputāts, Latvijas Biškopības biedrības valdes
priekšsēdētājs;
Plkst.12.30 – Konfrences dalībnieku no Lietuvas un Igaunijas
prezentācijas;
Plkst.12.50 – kafijas pauze;
Plkst.13.20 – HiveClean apstrāžu ietekme uz Varro destructor
populācijas lielumu Apis mellifera
bišu saimēs. Valters Brusbārdis,
Latvijas Biškopības biedrības
pētnieks;
Plkst.13.50 – Konferences kopsavilkums.

19. janvārī Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā
konferenču zālē (starpstāvā) plkst.
10.00 notiks seminārs „ TŪRISMA
LOMA NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS
MANTOJUMA
SAGLABĀŠANĀ
ZIEMEĻLATGALĒ”.
Semināra mērķis: veicināt
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu Ziemeļlatgalē,
sekmējot
tūrisma
nozares
attīstību.
Mērķauditorija: mājražotāji,
lauku
saimnieki,
uzņēmēji,
tūrisma speciālisti.
Lektors: „Lauku ceļotājs” tūrisma un vides projektu eksperts,

konsultants JURIS SMAĻINSKIS.
Seminārs tiek organizēts ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu VKKF projekta„Nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšana
un attīstība Ziemeļlatgalē” ietvaros.
Semināra programma:
10:00-10:15 Ievads, iepazīšanās;
10:15-11:00 Lauku tūrisms. Situācijas pārskats par 2015. gadu;
11:00-12:00 Kā atvērt saimniecību tūristam. Skats no malas;
12:00-12:40 Kafijas pauze;
12:40-13:40 Lauku labumi Lat-
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vijā. Labo piemēru analīze;
13:40-14:40 Zaļais sertifikāts
un Latviskā mantojuma zīme.
Aktualitātes;
14:40-15:00 Pārtraukums;
15:00-16:00 Dabas un kultūras
resursi – to iesaistīšana lauku
tūrisma apritē;
16:00-16:30 Biedrība „Latvijas
mājražotājs”- valdes loceklis Agris
Locs;
16:30-17:00 Noslēguma jautājumi, diskusijas.
Pieteikties, zvanot 26461435
vai rakstot gunta.bozoka@balvi.lv
līdz 2015. gada 15. janvārim.
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Godināti Zelta kāzu pāri
Ziemassvētku noskaņā 22.decembrī tika sumināti Balvu novada Zelta kāzu pāri - tie, kuri savu
laulību reģistrēja tālajā 1965. gadā.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
pasniedza Balvu novada domes
Atzinības rakstus par augstu morāli
- ētisko un tikumisko vērtību
uzturēšanu ģimenē un sadzīvē,
par dzīves gudrības un pieredzes
nodošanu jaunajām Balvu novada iedzīvotāju paaudzēm un
sakarā ar 50 gadu kopdzīves jubileju. Tika pasniegtas arī laulības
apliecības un piemiņas balvas ar
Balvu novada ģerboni un katra
pāra vārdu un uzvārdu.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis apgalvoja, ka: “Ģimenē
ir liels spēks, kopā ar ģimeni var
tikt pāri visam, tā ir pati svarīgākā
un vērtīgākā, tā ir identitāte. Pie
ģimenes vienmēr vajag atgriezties,
jo tā balsta un dod spēku”. Tāpat
arī A.Kazinovskis vēlēja būt stipriem, joprojām mīlēt vienam otru,
saprasties, lai bērni, mazbērni un
mazmazbērni vienmēr ir apkārt,
protams, lai laba veselība un lai
izdodas sagaidīt Dimanta kāzas!
Arī Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
Svetlana
Romanovska uzsvēra, ka ģimene ir pats

dārgākais, pats skaistākais kas var
būt, un vēlēja mīlēt, cienīt vienam
otru.
Pēc svinīgās ceremonijas, jau
brīvākā gaisotnē, Zelta kāzu pāri
dalījās stāstos par iepazīšanos,
par satikšanos, par savām kāzām,
piedzīvojumiem,
lepojās
ar
saviem bērniem, mazbērniem,
mazmazbērniem. Atklājās, ka
liela daļa no pāriem satikušies
tieši darbīgajā ikdienā, – trīs
pāriem liktenīgā tikšanās saistīta
ar darbu Balvu gaļas kombinātā,
kur tajā laikā strādāja ap 500
darbiniekiem. Sveicamie viens
otram, pirmkārt, vēlēja veselību,
jo tā ir pati svarīgākā, kā arī mieru pasaulē, savā zemē, nekad
nezaudēt ticību.
Zelta kāzas pērn atzīmēja piecpadsmit pāri: Lidija un Daniels
Kivkucāni; Elvīra un Voldemārs
Dilles; Ludmila un Konstantīns
Logini; Veneranda un Jānis Ļubkas; Silvija un Pēteris Rudzeiši;
Vera un Aleksandrs Jakovļevi;
Leontina un Aldonis Komani;
Ļubova un Ēvalds Puki; Ērika
Mārtuža un Voldemārs Martužs;
Velta un Mihails Smirnovi; Maruta
un Pēteris Bukovski; Gaida un
Pēteris Ķauķi; Larisa un Vladimirs
Karuzini; Dzidra un Jānis Cirpoņi;
Irēna un Jevgenijs Kaši.

Zelta kāzu pāri kopā ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski un Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāju Svetlanu Romanovsku

Tiek sveikti Ērika un Voldemārs Mārtuži. Voldemārs pastāstīja, ka Ērika
iepatikusies un sācis viņai pievērst uzmanību, kad viņš strādājis par šoferi
starpkolhozos. „Kādu dienu abi ar draugu sapratām, ka pienācis laiks
precēties. Un jau pēc kāda laika ar divu nedēļu starpību abi svinējām
kāzas,” atceras Voldemārs

Ļubovai un Ēvaldam Pukiem
liktenīga bija satikšanās Balvu
gaļas kombinātā, kur abi
iepazinās, un pēc divu gadu
draudzības - 1965.gada 3.jūlijā,
mija gredzenus

Ludmila un Konstantīns Logini
kāzas svinēja 8.maijā, drīz
pēc iepazīšanās Balvu gaļas
kombinātā. Pāris atceras, kā
laulību dienā pārsteidzis viss
ceha kolektīvs, kurš ieradās uz
ceremoniju, lai gan tika plānota
laulību reģistrācija tikai liecinieku
klātbūtnē

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis pasniedz
Atzinības rakstu Silvijai un Pēterim Rudzeišiem, kuri kāzu gadadienu
atzīmē 5.jūnijā. Rudzeišu pāris izaudzinājis 2 meitas, ir 2 mazbērni

Pasākuma laikā kungi savām
sievām kā simbolu pasniedza zelta
rozi. Arī Jānis Ļubka sievai Venerandai dāvāja rozi kā daļiņu no
savas mīlestības. Šis pāris nu jau 26
gadus dzīvo Kubulos, kur joprojām
saimnieko savā saimniecībā

Pēc svinīgā pasākuma Zelta kāzu
pāri saskandināja šampanieša
glāzi. Lidija un Daniels Kivkucāni
iepazinās, laikā kad strādāja ceļu
daļā. Kāzas pāris atceras sniegotas,
bet ļoti jautras. Ģimenē izaudzināti
trīs bērni, ir 7 mazbērni

Gaida un Pēteris Ķauķi atceras, ka
kāzu dienā, 27.novembrī, pirms
piecdesmit gadiem bijis liels
aukstums un sniegs, tomēr lauku
mājās 70 viesiem svinēt un lustēties
tas netraucējis. Ķauķu ģimenē
izaugušas 2 meitas, ir 4 mazbērni

Maruta un Pēteris Bukovski gredzenus mija 6.novembrī, bet iepazinušies,
pateicoties Marutas draudzenei Anitai, kura vienā no ciemošanās reizēm
atbraukusi kopā ar savu draugu Ivaru, kurš savukārt bija paņēmis līdzi
draugu Pēteri. Tā abi iepazinušies un vēlāk jau kļuva par vīru un sievu

Balvas pasniedz Irēnai un Jevgenijam Kašiem, kuri kāzas svinēja
31.decembrī. Pāris stāsta, ka šī diena mūžam palikšot atmiņā, jo lielā
puteņa dēļ laukos nebija elektrības, ceļi bija pieputināti, līdz ar to dažādu
piedzīvojumu netrūcis
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Balvu novada represētie svin Ziemassvētkus
Ziemassvētku gaidīšanas laikā
daudzi kolektīvi, darba kolēģi
sanāk kopā, lai radītu neparasto svētku gaidīšanas prieku.
Sirsnīgā gaisotnē 18.decembrī
Ziemassvētkus svinēja arī represijas pārdzīvojušie Balvu novada
iedzīvotāji. Svētku reizē izskanēja
gan skumjāki atmiņu stāsti, gan arī
dziesmas un dejas.
Represētos
svētkos
sveica un uzrunāja Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, atzīstot, ka
šobrīd Latvijai neklājas viegli, bet,
atskatoties uz pagātni, var secināt,
ka mums šodien iet labi. „Ir jāskatās
uz priekšu. Mums ir nākotne,
mums ir talantīgi jaunieši, kuri

gūst augstus panākumus dažādās
jomās. Viss ir mūsu pašu rokās,”
teica A. Kazinovskis.
Par to, ka ir jāturpina nodot
atmiņu stāsti, jāizglīto jaunieši
par mūsu vēsturi, runāja Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks,
svētkos klātesošajiem novēlot
baltu ticību, mīlestību, veselību,
saticību un arī pārticību!
Pasākuma laikā prezentāciju
par represēto biedrību un mūžībā
aizgājušo Noru Pastari, kā arī par
veiktajiem represiju atmiņu stāstu
pierakstiem, rādīja un stāstīja
Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures
skolotāja un vairāku grāmatu autore Irēna Šaicāne.
Latvijas Politiski represēto

Gada nogalē tiekas 8. Lauku sieviešu konferencē

Konfrences noslēgumā sievietes aktīvi darbojās radošajās
meistardarbnīcās

Aizvadītā gada 18.decembrī
notika 8. Lauku sieviešu konference „Sieviete – uzņēmēja laukos”,
kuru organizēja Ziemeļlatgales
Biznesa un tūrisma centrs kopā ar
biedrību „Rudzupuķe”.
Konferencē piedalījās vairāk
nekā 60 aktīvas lauku sievietes.
Konference tika rīkota ar mērķi
diskutēt par sievietēm aktuāliem
jautājumiem
uzņēmējdarbībā,
noklausīties izglītojošu lekciju,
prezentācijas, piedāvāt meistardarbnīcās apgūt filcēšanas, puzuru veidošanas prasmes, parādīt
Ziemassvētku tirdziņā sieviešu
pašu rokām darināto produkciju.
Konferenci gaišā Ziemassvētku
noskaņā atklāja mācītājs Mārtiņš

Vaickovskis, kurš savā uzrunā lika
visiem aizdomāties par galvenajām dzīves vērtībām. Savukārt Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis izteica gandarījumu
par jaunu uzņēmumu veidošanos
mūsu novadā, kā arī uzteica
aktīvās lauku sievietes – dažādās
aktivitātēs. 12. Saeimas deputāts
Jānis Trupovnieks akcentēja, ka
uzņēmējdarbībai
perspektīvu
Ziemeļlatgalē saskata, attīstot
to ciešā sasaistē ar tūrisma un
kultūras nozari.
Sievietes ļoti atzinīgi atsaucās
par lekciju „Uzņēmuma iekšējā un
ārējā komunikācija”, ko atraktīvi
un iedvesmojoši nolasīja lektors

5.

apvienības Balvu nodaļas vadītāja
Ārija Tihomirova atgādināja par
1941. un 1949.gada represijām, par
to, ko piedzīvojusi šī paaudze.
Ā.Tihomorova izteica gandarījumu par to, kas šobrīd ir izdarīts
gan Latvijā, gan Balvu novadā – cik
skaista un uzposta ir Balvu pilsēta.
Pasākumā represētos priecēja
Antras
Mačānes
izdziedātās
dziesmas, Balvu Sporta skolas
audzēkņu izdejotās dejas, kā arī
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņu
tērpu demonstrācijas. Svētki
turpinājās ar kopīgām pusdienām
un savstarpējām sarunām.

Andris Vanags.
Ar interesi tika noklausīta
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra direktores Intas Kaļvas
prezentācija „Sieviete - uzņēmēja
laukos”. Tikpat lielu atsaucību no
klātesošajiem saņēma arī pārējie
runātāji.
Sievietēm aizraujoša likās
darbošanās
meistardarbnīcās.
Iedvesma darboties tika gūta arī
apmeklējot uzņēmumu SIA „Eco
fabrika”.
Diena aizritēja radošā, spraigā
atmosfērā.
Sievietes
izmantoja doto iespēju satikties un
apmainīties ar informāciju savā
starpā. Ikviens guva iedvesmu
tālākai darbībai.

Bērzpils vidusskolas komanda iegūst Jaungada karnevāls Krišjāņu
godalgotu vietu volejbolā Latgales reģionā skolā
14.decembrī Bērzpils vidusskolas C grupas zēnu komanda:
R.Rakstiņš, R. Kindzulis, A.R.Matvejevs, E.Škapars, M.Štekels, R.Dundenieks, O.Ančāns, M.Žeikars un
sporta skolotājs A.Rižais devās uz
Līvāniem, lai piedalītos Latgales
reģiona sacensībās volejbolā. Tiesības piedalīties šajās sacensībās komanda bija izcīnījusi uzvarot novada sacensībās.
Reģionā par uzvaru cīnījās
4 komandas. Piekāpjoties tikai
daugavpiliešiem, Bērzpils vidusskolas komanda ieguva godalgoto 2.vietu Latgales reģionā un
uz mājām atveda gan kausu, gan
medaļas. Par zēnu sasniegumiem
priecājas viss skolas kolektīvs. Liels

7.janvārī Krišjāņu skolā gan
lieli, gan mazi ieradās maskās
tērpti. Velni un vampīri pārstāvēja
tumšos spēkus, bet viņiem pretī
stājās policiste, dresētāja, mednieks un citas maskas, kas nākamā
gada laikā rūpēsies, lai labais uzvar nevēlamo.
Izrādās, suns ar kaķi jau sen
kļuvuši par labākajiem draugiem.
Un neizpalika arī bez pērtiķa, kas
ieradās ar kavēšanos, un, neatradis
draugus, jo nedalījās ar banānu,
ātri vien aizskrēja nezināmā

paldies zēniem un skolotājam
A.Rižajam par ieguldīto darbu,
paldies par atbalstu vecākiem un
skolotājam Ē.Mičulim.

TIPS skolēni apmeklē „Mandarīnu Zemi” Rīgā
Projekts "Mandarīnu Zeme"
ir svētki ar daudzveidīgu, jautru
un interaktīvu programmu, kurā
piedalās bērni no daudzām Latvijas internātskolām un bērnu namiem. Projekts tiek īstenots kopā
ar Latvijas Bērnu Bāreņu Fondu un
daudziem atbalstītājiem.
Šogad decembrī jau trešo
reizi notika bērnu svētki „Ziemas prieki Mandarīnu Zemē”,
uz kurieni devās arī Tilžas
internātpamatskolas bērni. Šoreiz
svētki notika Rīgas Kinostudijā īstajā kino paviljonā ar īstu kino
filmēšanu. Sekojot filmas pasakas sižetam, bērni kopā ar animatoriem - komandu vadītājiem
apsekoja pirātu slēptuves un atrada noslēpumaino karti, cīnījās ar

briesmoņiem, izglāba Sniegbaltīti,
mācījās dziedāt un dejot, un protams - kopīgi pārvarēja daudzus šķēršļus un piedzīvojumus.
Bērnu piedzīvojumus filmēšanas
laukumā filmēja un pārraidīja
tiešraidē uz lielā ekrāna, ko varēja
vērot pasākuma zālē. Vēl bērniem
tika zīmēts uz sejas ar akvagrima
krāsām. Neizpalika arī cienasts
ar mandarīniem un pusdienām.
Pasākuma noslēgumā -individuāls
foto ar Salaveci!
„Mandarīnu Zeme – tā ir
aktīva un veselīga bērnu atpūta
pasakainā un prieka pilnā
gaisotnē!”
Paldies Latvijas Bērnu Bāreņu
fondam par dāvāto iespēju!
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virzienā. Iespējams, pretī Pērtiķa
gadam, kas sāksies tikai februārī.
Žūrijas komisija vērtēja katra
dalībnieka prasmi sevi prezentēt,
iejusties lomā, arī ieguldīto darbu
maskas veidošanā. Par labāko
masku atzina kaķeni – Loretu
Kaņku. Struktūrvienības vadītāja
izteica pateicību ikvienam par
dalību pasākumā, izdomu un
ieguldīto darbu masku veidošanā,
Jaunajā gadā visiem vēlot pērtiķa
neatlaidību, ziņkārību, aktivitāti!
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Izsludināts konkurss „Jauniešu gada balva 2015”

Balvu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību un Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldi izsludinājis
konkursu „Jauniešu gada balva 2015”.
Konkursa mērķis ir veicināt
Balvu novada jauniešu izaugsmi,
novērtējot viņu sasniegumus,
apzināt aktīvākos un talantīgākos
Balvu novada jauniešus un
izvērtēt viņu sasniegumus novada
attīstībai, popularizēt jauniešu
paveikto, aktualizēt un palielināt
jauniešu iniciatīvu un līdzdalību
novada sabiedriskajā dzīvē, sniegt
atzinīgu pašvaldības novērtējumu,
apbalvojot viņus.
Konkursa norise ir no šī gada
7.janvāra līdz 22.janvārim. Pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada
22. janvārim.
Konkursam var tikt pieteikts
jebkurš Balvu novada jaunietis
vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Dalībniekus vērtē 2 vecuma posmos: 13 - 17 gadi; 18 - 25 gadi.
Kategorijā „Gada jauniešu balsts”
pretendentiem
nav
vecuma
ierobežojuma.

Nominācijas:
1. Gada brīvprātīgais. Nominācijas pretendenti – jaunieši, kas ir
veikuši brīvprātīgo darbu Balvu
novadā. Kritēriji: veiktā darba apjoms un nozīmīgums sabiedrībai;
sava darba, prasmju un iemaņu
ieguldījums pasākumu un pro-

jektu norisē; brīvprātīgo darbu
dažādība.
2. Gada jaunais sportists vai
sporta komanda. Nominācijas
pretendenti – jaunieši, kas 2015.
gadā ir guvuši sasniegumus
sportā. Kritēriji: dalība sporta
dzīvē Balvu novadā; piedalīšanās
sporta sacensībās, popularizējot
Balvu novada vārdu Latvijā un/
vai pasaulē; iegūtās vietas (skaits,
godalgas, u.c.).
3. Gada jaunietis vai jauniešu
grupa mākslā. Nominācijas pretendenti – jaunieši vai jauniešu
grupa, kas 2015.gadā ir guvuši sasniegumus mūzikas, mākslas, dejas jomā. Kritēriji: dalība kultūras
dzīvē Balvu novadā; piedalīšanās
mūzikas, mākslas, dejas konkursos, festivālos vai citos pasākumos,
popularizējot Balvu novada vārdu
Latvijā un pasaulē; gūtie sasniegumi.
4. Gada jauniešu balsts. Nominācijas pretendenti – sabiedrības
pārstāvji, kuri ir palīdzējuši
īstenot jauniešu idejas, sniedzot
nepieciešamo atbalstu. Kritēriji:
atbalsts jauniešu organizētajiem
pasākumiem un iniciatīvām; atbalsts jauniešiem starptautiskos
projektos, pārstāvot Balvu novadu.
5. Gada jaunietis skolā vai pagastā. Nominācijas pretendenti
– jaunieši, kas 2015.gadā ir bijuši
sabiedriski visaktīvākie. Kritēriji:
aktivitātes, darbojoties skolas

parlamentā, pašpārvaldē, jauniešu
organizācijā
vai
neformālā
jauniešu
grupā;
līdzdalība
pasākumu organizēšanā Balvu
novadā; dalība starptautiskos
projektos, pārstāvot Balvu novadu; sasniegumi mācībās un/
vai sportā, un/vai mūzikā, un/
vai mākslā; pretendenta īstenotās
iniciatīvas Balvu novada attīstības
pilnveidošanai.
6. Gada jauniešu organizācija. Nominācijas pretendenti
– jauniešu nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas/
apvienības vai izglītības iestāžu
audzēkņu
pašpārvaldes/parlamenti, kas 2015.gadā ir bijušas sabiedriski aktīvas. Kritēriji: īstenotās
sabiedriski nozīmīgās aktivitātes
Balvu novadā (brīvprātīgais darbs,
sociālie projekti, labdarības akcijas u.c.); citu jauniešu iesaiste
dažādās neformālās izglītības
aktivitātēs vai projektos (minēt
konkrētus piemērus); dalība Latvijas mēroga vai starptautiskās
aktivitātēs.
Lai
pieteiktu
pretendentus kādā no iepriekšminētajām
nominācijām, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kura pieejama
www.balvi.lv sadaļā jaunieši vai
www.balvubjc.com. Pieteikumi
konkursam jāiesniedz Balvu Bērnu
un jauniešu centrā, Brīvības ielā
48, vai sūtot pa e-pastu bbjc@balvi.lv līdz 2016.gada 22.janvārim.

Izsludināts Tilžas vidusskolas logo konkurss

Tilžas vidusskola no 2016.
gada 7.janvāra līdz 2016.gada
7.februārim izsludina konkursu
par Tilžas vidusskolas logo idejas
skicēm.
Konkursa mērķis ir izraudzīt
idejas Tilžas vidusskolas logo
izstrādei, lai veicinātu skolas atpazīstamību un vienotu
vizuālā tēla veidošanu un pagasta
iedzīvotāju, skolēnu, jauniešu
radošumu un piederību savam
pagastam.
Konkursā var piedalīties ikviens interesents, īpaši Tilžas vidusskolas skolēni un absolventi,
sagatavojot logo ideju skici un
iesniedzot pieteikumu atbilstoši
konkursa nolikumam. Skolas logo
skice var būt izstrādāta ar zīmuli,
flomāsteru, guašu, tušu, akvareli
vai datorgrafiku, izšūta, ievērojot,

ka tam jābūt viegli izpildāmam
dažādās tehnikās. Skicei jāpievieno īss idejas apraksts. Darba
izmēri A4 formāts (pieļaujama
logo formu dažādība). Logo
skicē vēlams iekļaut saules starus,
grāmatu, kastaņkoka lapas, zilos
toņus (šie simboli ir iekļauti Tilžas
vidusskolas skolas karogā). Logo
jāietver skolas nosaukums. Logo ir
jābūt piemērotam drukai krāsainā
un melnbaltā formātā, vienlīdz
saglabājot galveno logo ideju.
Skolas logo skice iesniedzama kopā ar informāciju par
skices autoru (vārds, uzvārds,
nodarbošanās, dzīvesvieta, telefona numurs). Ja konkursa
skici izstrādājusi autoru grupa,
uzrādāma katra autora līdzdalības
pakāpe, kas apstiprināta ar
attiecīgās personas parakstu.

Logo skice jāiesūta elektroniski
uz e-pastu tilzavsk@balvi.lv vai
jāiesniedz papīra formā Tilžas
vidusskolā.
2016.gada 8.februārī notiks konkursa darbu izvērtēšana,
rezultātu
apkopošana.
Nosakot uzvarētāju, tiks vērtēta
iesniegtā darba aktualitāte un
atbilstība konkursa mērķim un
uzdevumiem, piedāvātās idejas
oriģinalitāte, logo skices saturs
abstrakti vai reālistiski attēlo skolas misiju, vīziju.
Konkursa rezultātā apstiprinātais logo tiks izmantots informatīvajos un prezentāciju materiālos. Labāko darbu autori tiks
apbalvoti.
Sīkāka
informācija
pa
tel.26357473, Ainārs Students (ainarsstudents@inbox.lv).

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas Alūksnes filiāle 2015./2016.
studiju gadā piedāvā studiju programmas:
Pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmas:
“Komercdarbības organizācija” ar specializāciju:
„Mārketinga un tirdzniecības
speciālists” vai „Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists (2,3
gadi), (studiju maksa 990,- EUR
gadā).
„Cilvēkresursu/Biroja administrēšana” ar specializāciju:
„Personāla speciālists” (2,3
gadi), (studiju maksa 990,- EUR
gadā).
Profesionālā bakalaura studiju
programmas:
Komercdarbība un uzņēmuma

vadība” (4,3 gadi), (studiju maksa
1060,- EUR gadā).
Profesionālā maģistra studiju
programmu:
“Pedagoģija”( 1,5 gadi), (Ziemas uzņemšana) (studiju maksa
1425,0- EUR gadā).
E-pasts: aluksne@rpiva.lv
Adrese: Pils iela 21, Alūksne,
Alūksnes novadā, LV 4301,
64381168, 26443798.
Studiju maksa pa mēnešiem.
Tiek piedāvāts studiju kredīts.
Studiju maksa nemainīga
visam studiju periodam.
Ziemas
uzņemšana
04.01.2016. līdz 16.01.2016.

no

Turpinās akcija „Foto no mana albuma – Balvu EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības
Tīkls) aicina piedalīties Latvijas
muižas vēsturei!”
mājamatnieku darbu izstādē

Balvu
Novada
muzejs
turpina AKCIJU, kuras mērķis
saglabāt nākamajām paaudzēm
fotogrāfijas, par to, kāda izskatījās
Balvu muižas pils apkārtne
dažādos laikos.
Ļoti interesanti būtu redzēt
– kā muižas klēts ēkā pieņem
ķiplokus un skābē kāpostus
80.gados, kā darbojas kafejnīca

Lāča dārzā, kuras vairs nav. Varbūt
kādam ir saglabājušies foto – kā
ēkās pie ezera darbojas KUK
darbnīcas, aušanas cehs? Varbūt
ir vēl kāds foto – kā izskatās Lāča
dārzs pirms jauniešu parka un
Akmens dārza izveidošanas? Kā
darbojas Šautuve un kā notiek
diskotēkas tagadējā Ē.Kanaviņa
„Seno amatu darbnīcā”?

Paldies cilvēkiem, kuri jau
atsaucās aicinājumam!
Februārī - Balvu pilsētas
88. dzimšanas dienā, veidosim
kopēju izstādi!
Gaidīsim muzejā!
Kontakttālrunis 64521430 vai
29626274 – Ruta Akmentiņa.

Sākusies pieteikšanās apbalvojumam “Laiks
Ziedonim” 2016
6.janvārī, Zvaigznes dienā,
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”
izsludināja pieteikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim”. Apbalvojums jau trešo gadu tiks
pasniegts piecās nominācijās:
zinātnē, novadpētniecībā, bērniem
un jauniešiem, tautsaimniecībā
un literatūrā. Pieteikšanās līdz
26.februārim.

Nominācijā „Zemi es mācos” apbalvojums 2016. gadā
cildinās mazos un vidējos lauku
uzņēmējus, kuri, veicot videi
draudzīgu saimniekošanu, spēj
attīstīt savu biznesu un nodarbināt citus, neaizmirstot par
savas saimniecības sakoptību.
Vizionāri: Daina Bruņiniece, Ēriks
Hānbergs, Baiba Mikāla, Aigars

Rostovskis, Jānis Nīmanis (2014.
gada laureāts).
Pieteikties vai var pieteikt
personu vai cilvēku grupu, kas ar
izciliem sasniegumiem darbojas
attiecīgajā nozarē un atbilst Apbalvojuma vērtībām.
Vairāk par Apbalvojumu “Laiks
Ziedonim” lasiet nolikumā, kurš
pieejams www.zlbc.lv.

Mājamatnieku darbu izstāde
notiks šī gada 13. un 14.aprīlī plašai
auditorijai. Šo izstādi apmeklēs
arī 14 speciālisti no Krievijas
(Kaļiņingradas), Lietuvas (Viļņas,
Paņevēžas un Šauļiem), Igaunijas (Tallinas), Polijas (Žešovas),
Zviedrijas (Haparandas), Somijas
(Helsinkiem) un Norvēģijas (Bergenas un Oslo).
Izstādes
mērķis:
veicināt
inovatīvas
mājamatniecības
attīstību
un
mājamatnieku
sadarbību
un
ekonomisko
nostiprināšanos Baltijas jūras
reģionā.
Reģistrēšanās dalībai izstādē līdz 2016. gada 1.februārim;
produkcijas veida un nepieciešamās vietas apjoma pieteikšana
katram dalībniekam jāveic līdz

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

11. martam pa e-pastu lelde.
calite@inbox.lv, tel. 24550107 vai
29664063.
Dalības maksa 10,00 eiro
(kā reģistrēšanās pamatojums)
par katru individuālo dalībnieku
jāveic šādā kontā:
EAPN-Latvia, biedrība
Reģ. nr. 50008216821
Banka: SWEDBANK AS
Konts:LV07HABA0551037588167
Informācija
par
izstādes
norises vietu katram reģistrētajam
dalībniekam tiks paziņota līdz
2016. gada 14. martam. Katrs
dalībnieks atbild par savas izstādes
vietas atbilstošu noformējumu.
Izstādes darbus apmeklētājiem
būs iespēja iegādāties par
atbilstošu ziedojumu autoram.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 14.janvāris

7.

Izsludina izsoles
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
“Vīksnas”, Vīksnas pagasts,
Balvu novads, kas sastāv no zemes
gabala - starpgabala 0.8153 ha
platībā kadastra Nr. 3894 004
0196 (kadastra apzīmējums 3894
004 0196). Izsoles sākumcena
– EUR 1700.00 (viens tūkstotis
septiņi simti euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 8.februāra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 8.februāra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 170.00 (viens simts
septiņdesmit euro, 00 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 9.februārī plkst. 14.30.
Balvu novada pašvaldība

pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
“Kadiķīši”, Balvu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes
gabala - starpgabala 0.4249 ha
platībā kadastra Nr. 3846 008
0174 (kadastra apzīmējums 3846
008 0038). Izsoles sākumcena –
EUR 800.00 (astoņi simti euro, 00
centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 8.februāra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 8.februāra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 80.00 (astoņdesmit euro,
00 centi) un reģistrācijas maksu
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 9.februārī plkst. 15.00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā atkārtotā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli

sekojošu nekustamo īpašumu:
Balvu novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr.38, Pilsoņu
ielā 23, Balvos, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3801 900 1681, kas
sastāv no vienistabu dzīvokļa
40.2 m2 platībā un kopīpašuma
402/31075 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļa mājas un zemes
gabala. Izsoles sākumcena – EUR
741.00 (septiņi simti četrdesmit
viens euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 8.februāra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 8.februāra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 74.10 (septiņdesmit četri
euro, 10 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 9.februārī plkst. 14.00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā atkārtotā mutiskā

Viens no konkursa “ZAAO mēneša jautājums” decembra
uzvarētājiem – Stacijas pamatskolas skolniece
Konkursā „ZAAO mēneša
jautājums” decembra
mēnesī
piedalījās 475 dalībnieki no 29
ZAAO darbības reģiona skolām,
pareizās atbildes iesniedza 282
skolēni, tai skaitā arī Signija
Voiciša no Balvu novada Stacijas
pamatskolas 5.klases.
Signe un pārējie konkursa decembra uzvarētāji - Sandra Oto no
Apes novada Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolas, Raivo Zariņš no Smiltenes novada Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas, saņems balvas no veikala „Daba runā” un SIA “ZAAO”.
„Daba runā” ir vieta, kur iegādāties
dabīgus un veselīgus produktus sev,

ģimenei un draugiem.
Decembra mēneša pareizās
atbildes: ZAAO un Valmieras
pilsētas pašvaldība “Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļa
2015” ietvaros organizēja akciju
“Otrreiz spēli spēlēt prieks”;
Infiltrāts ir visi nokrišņi, kas izsūcas
cauri noglabāto atkritumu slānim;
Valmierā ir 9 pazemes konteineru
laukumi.
Paldies
pedagogiem
un
skolēniem par atsaucību, vēlam
veiksmi arī janvāra mēnesī!
Aicinām
skolas
aktīvi
piedalīties konkursā, jo mācību
gada beigās, projekta „Cilvēks

vidē” noslēguma pasākumā,
ZAAO apbalvos skolu, no kuras
konkursā
būs
piedalījušies
visvairāk audzēkņu.
Ar konkursa jautājumiem
varat iepazīties ZAAO mājas lapā
www.zaao.lv sadaļā „Sabiedrības
izglītošana"/ “Mēneša jautājums”.
Skolēni atbildes var iesniegt līdz
mēneša 28.datumam. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti līdz
nākamā mēneša 5.datumam
ZAAO mājas lapā.
Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību
speciāliste

Apstiprināts 2016. gada valsts atbalsts lauksaimniekiem

Šī gada 12. janvārī valdība
atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts atbalstu
lauksaimniecībai. Izmaiņas noteikumos nosaka, ka 2016. gadam
valsts atbalsts lauksaimniecībai
un lauku attīstībai subsīdiju veidā
paredzētais finansējums ir 8 610
962 eiro.
Ievērojot Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam
lauksaimniecības nozarei izvirzītās
prioritātes, Izmaiņas noteikumos nosaka atbalsta pasākumus
un to īstenošanai nepieciešamo
finansējumu.
Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko

situāciju, lauksaimniekiem ļoti
būtisks valsts atbalsts ir jomās,
kas
veicinātu
lauksaimnieka
dzīvotspēju un konkurētspēju.
Tāpēc
2016.
gadā
pieejamais finansējums galvenokārt
paredzēts
lauksaimniecības
produktu ražotājiem šādiem
pasākumiem:
1)lopkopības attīstībai – 5 517
405 eiro;
2)augkopības attīstībai – 614
522 eiro;
3)starptautiskai un savstarpējai
sadarbībai – 678 570 eiro;
4)tirgus veicināšanai – 327 340
eiro;
5)nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai – 50 000
eiro;

6) iepriekšējā gadā uzsākto
atbalsta
pasākumu
izpildes
finansēšanai – 1 423 125 eiro.
Valsts budžetā katru gadu
subsīdiju veidā tiek paredzēts
valsts atbalsts lauksaimniecības
attīstībai no gada pamatbudžeta
kopējiem izdevumiem, kas tiek
segti no dotācijām vispārējiem
ieņēmumiem, atskaitot iemaksas
Eiropas Savienības budžetā.
Izmaiņas noteikumos stāsies
spēkā pēc to publicēšanas oficiālā
izdevuma „Latvijas Vēstnesis”
mājaslapā www.vestnesis.lv.
Viktorija Kalniņa
ZM sabiedrisko attiecību
speciāliste

izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu:
Balvu novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr.75, Pilsoņu
ielā 23, Balvos, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3801 900 1682, kas
sastāv no vienistabu dzīvokļa
33.5 m2 platībā un kopīpašuma
335/31075 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļa mājas un zemes
gabala. Izsoles sākumcena – EUR
701.00 (septiņi simti viens euro,
00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 8.februāra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 8.februāra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 70.10 (septiņdesmit euro,
10 centi) un reģistrācijas maksu
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 9.februāra plkst. 14.15.
Balvu novada pašvaldība

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu - autobusu Mercedes
Benz 817, valsts reģistrācijas
numurs FR 9911, izlaiduma
gads 1989. Izsoles sākumcena
– EUR 990.00 (deviņi simti
deviņdesmit euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.30. Interesenti, izsolāmo kustamo mantu
– autobusu, var apskatīt iepriekš
saskaņojot ar Balvu novada
pašvaldības Vectilžas pagasta
pārvaldes vadītāju Genovefu
Jermacāni (tel.26167818). Izsoles
pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2016.
gada 18.janvāra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada
18.janvāra
plkst.
16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 99.00
(deviņdesmit deviņi euro, 00
centi) un reģistrācijas maksu EUR
5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 19.janvārī plkst. 14.00.

Balvos notiks Latvijas 2016.
gada zemledus makšķerēšanas
čempionāta pirmais posms
Plānots, ka no šī gada 22.
līdz 24.janvārim uz Balvu ezera
norisināsies Latvijas 2016.gada
čempionāta I posms zemledus
makšķerēšanā, kuru organizē
LIARP sadarbībā ar Balvu Sporta
centru.
Sacensību mērķis ir popularizēt makšķerēšanas sportu
kā veselīgu un aktīvu sporta
veidu, noteikt šīs sezonas Latvijas labākos sportistus zemledus makšķerēšanā, kā arī veikt
kandidātu atlasi Latvijas izlasei
līdzdalībai 2016. gada pasaules
čempionātā.
Latvijas
čempionāta
galvenais organizators – Latvijas
Makšķerēšanas sporta federācija,
čempionātu organizē trīs posmos. Katrā no posmiem ir divas
sacensību kārtās. Vienā dienā ir
viena kārta, kurā makšķerēšanas
ilgums ir trīs stundas. Katra
kārta notiek jaunos sektoros.
Plānots, ka 2.posms notiks 5.un
6.februārī Limbažu Lielezerā vai
Mazajā Baltezerā (atkarīgs no ledus stāvokļa), bet 3.posms - 5.un
6.martā Limbažu Lielezerā vai
M.Baltezerā.
Čempionāta nolikums paredz,
ka katru sacensību pirmā diena ir
sestdiena. Pulcēšanās, reģistrācija
un izloze sacensību vietā - 8:30
līdz 9:00 Sacensību atklāšana –
9:10 Starts - 10:00 Finišs – 13:00.
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Svētdiena – sacensību otrā diena. Izloze – 8:30-9:00 Starts
– 9:30 Finišs – 12:30 Rezultātu
paziņošana
un
sacensību
uzvarētāju apbalvošana – 14:30
-15:00.
Sacensībās komandu skaits
netiek
ierobežots,
piedalās
komandas, kuru sastāvā startē
5 sportisti. Komandas pārstāvis,
treneris, pieci dalībnieki un
viens rezervists kā arī kontakta
e-pasta adrese jāpiesaka LMSF
sekretariātā: īsziņas formā pa
telefonu 29224086 vai vēstules
formā pa e-pastu normunds@
salmo.lv ne vēlāk kā 3 dienas
pirms attiecīgā posma sacensību
sākuma, vienlaicīgi iemaksājot
dalības maksu.
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.
Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš trīs
sacensību posmos, vērtējot visu
6 sacensību kārtu rezultātus, kopā
ieguvis mazāko punktu skaitu.
Komandu vērtējumā augstāko
vietu iegūst komanda, kurai, skaitot trīs posmu kopvērtējumu, ir
mazākā komandas dalībnieku vietu summa sektoros.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs
par risku un drošības noteikumu
ievērošanu!

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 14.janvāris

Svētku pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
14.janvārī plkst.10.00 Balvu Bērnu un jauniešu centrs
sadarbībā ar biedrību „RITINEITS”
rīko pasākumu „Balvu ideju banka”.
14.janvārī plkst.15.00 YAMAHA mūzikas skola aicina bērnus
un viņu vecākus un iepazīšanās
nodarbībām Balvu muižā, Brīvības
ielā 47.
15.janvārī plkst.16.00 1991.
gada Barikāžu atceres 25.gadadienai veltīts pasākums „No dzirkstīm
līdz ugunskuram” Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
16.janvārī plkst.19.00 Balvu
Sakrālās Kultūras centrā filma
„Baznīca un mūsdienu kultūra”.
16.janvārī plkst.15.00 pasākums Vecais Jaunais gads. Organizē Balvu krievu kultūras biedrība
„Razdoļje”.
17.janvārī plkst.10.00 Jauniešu
deju kopu kopmēģinājums Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
19.janvārī plkst.11.00 Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā
konferenču zālē (starpstāvā) notiks seminārs „TŪRISMA LOMA
NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ ZIEMEĻLATGALĒ”.
22.janvārī plkst. 19.00 Balvu
Sakrālās Kultūras centrā lūgšanu
nedēļas laikā par kristiešu
vienotību tikšanās ar Balvu
evaņģēliski luteriskās baznīcas
mācītāju Mārtiņu Vaickovski.
23.janvārī plkst.13.00 Aerobikas maratons 2016 „Vingro vesels”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
24.janvārī plkst.15.00 Dāmu
saksofonu kvarteta „n[ex]t move”
koncerts Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Uzstājas: Inga Meijere, Baiba
Tauriņa, Katrīna Kivleniece, Anete
Levica. Biļetes cena EUR 5,00, biletes
pieejamas www.bilesuparadize.lv
un koncerta norises vietā.
26.janvārī plkst.15.00 Skaistu
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lietu meistarklase ar Ivetu Usenieci Dienas centra nodarbību zālē.
Pieteikties pa tālruni 29263463.
29.janvārī plkst.11.00 Balvu krievu kultūras biedrības
„Razdoļje” koncerts visiem skaistu un sirsnīgu dziesmu cienītājiem
Sociālā dienesta 3.stāva zālē.
29.janvārī plkst.18.00 „Jauniešu gada balva 2015” Balvu Novada
muzejā.
29.janvārī plkst. 19.00 Balvu
Sakrālās Kultūras centrā ikmēneša
draudzes vakars.
30.janvārī plkst.17.00 Valmieras Drāmas teātra viesizrāde Alvis
Lapiņš „Klaidoņa lūgšana” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Lomās:
Elīna Vāne, Mārtiņš Meiers,
Mārtiņš Liepa, Januss Johansons,
Ivo Martinsons, Inese Pudža vai
Ilze Lieckalniņa, Arnolds Osis,
Inese Ramute vai Ilze Pukinska,
Rihards Jakovels, Kārlis Freimanis.
Biļetes cena EUR 6,00; 7,00; 8,50.
Biļetes iepriekšpārdošanā.
Krišjāņu pagasts
15.janvārī plkst. 22.00 Krišjāņu
Tautas namā Jaungada KARNEVĀLS. Spēlēs Ēriks Gruzniņš.
Masku parāde no plkst. 23.00 līdz
24.00. Ieejas maksa – 2,00 EUR,
pēc plkst. 22.30 – 2,50 EUR. Visas
ieejas biļetes piedalās loterijā!
Lazdulejas pagasts
23. janvārī plkst.19.00 Lazdulejas pagasta saietu namā Zolītes
vakars.
Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
prāvesta – koktēlnieka Antona
Rimoviča 150. jubilejas izstāde
(otrdienās 10:00 – 17:30 vai sazinoties pa tālr. 26309415).
- Sakrālās kultūras centrā
izstāde „Euharistiskie brīnumi
pasaulē” (otrdienās 10:00 – 17:30
vai sazinoties pa tālr. 26309415).
- Sakrālās kultūras centrā
Neredzīgo biedrības cilvēku
kopdarbs – izstāde „Ilustrācijas”
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(otrdienās 10:00 – 17:30 vai sazinoties pa tālr. 26309415).
- 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 skatāma izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
- Balvu Novada muzejā apskatāma novadnieka - mākslinieka
Valda Buša gleznu izstāde „Kas ir
patiesība?”.
- Janvārī skatāma Zinta Purena
radošo darbu izstāde “Dāvinu tev,
ko jūtu” Balvu novada Sociālā dienesta 3. stāva zālē.
- Līdz 29. janvārim Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbu
skate skolas izstāžu zālē Balvos,
Teātra ielā 2.
- Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde „Ziema” apskatāma Balvu Centrālajā
bibliotēkā. Skolotājas Olga Reče,
Līga Podkovirina.
- Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāmas „20.gs. 30.gadi”
- atklātņu kopijas no J.Pušpura
privātkolekcijas.
- Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāma Ināras Circenes rokdarbu izstāde „Ziemā noderēs!”
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
mākslinieka Jāņa Odumiņa darbu
izstāde skatāma līdz 8. februārim.
- Kubulu pagasta Kultūras
namā Balvu Mākslas skolas
audzēkņu radošo darbu izstāde.
- Līdz 30. janvārim darba
dienās no plkst. 9.00-16.00
Bērzpils Saieta namā Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumu
atklātnīšu izstāde, kuru sagatavoja
Bērzpils vidusskolas darbinieki un
skolēni.
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