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Anita Strapcāne - titula GRANDMA GLOBE ieguvēja
Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktore Anita Strapcāne,
kura pērnā gada nogalē uzvarēja
Latvijas
mēroga
konkursā
„Vecmāmiņa 2015”, 21. janvārī
Sofijā
(Bulgārijā)
piedalījās
starptautiskajā
vecmāmiņu
konkursā „Mrs Grandma Universe 2016” un ieguva titulu
GRANDMA GLOBE.
Mirdzums acīs, starojums
un smaids sejā – tādu Anitu
sastapām pēc konkursa, lai sveiktu ar gūtajiem panākumiem un
uzklausītu piedzīvoto.
Konkurss „Mrs Grandma Universe 2016” notika Bulgārijas
galvaspilsētā Sofijā, kur konkursa
dalībnieces uzturējās trīs dienas.
„Pirmajā dienā ieradāmies
pilsētā, konkursa organizatori mūs
sagaidīja, iepazīstināja un notika
kopīgas vakariņas. Otrajā dienā
bija iespēja doties ekskursijā pa
pilsētu, bijām daudzās baznīcās,
apskates objektos, kā arī tikām
ievestas
rotaslietu
salonā,
kur iegādājos arī suvenīru un
piemiņu no šī pasākuma - ticības
rokassprādzi, kurā apvienota
mīlestība, mājas, darbs. Dienas
noslēgumā atkal bija kopīgas
vakariņas, kur tikām cienāti ar
bulgāru nacionālajiem ēdieniem
un iepazīstināti ar tradicionālajām
dziesmām un dejām. Trešā diena pagāja gatavojoties konkursa
uznācieniem,” stāsta Anita.
Konkurss notika viesnīcas
Montecito karaliskajā restorānā,
kurš žilbināja ar krāšņajām
lustrām, smalkajiem audumiem,
mēbelēm un plašumu. Pasākumu
apmeklēja aptuveni 200 skatītāju,
kuri brīvā gaisotnē pie galdiņiem
baudīja konkursu. Anita pastāstīja,

ka šajā vakarā notika divi konkursi
– Bulgārijas mēroga vecmāmiņu
konkurss, kurā gan piedalījās tikai
4 dalībnieces, un konkurss „Mrs
Grandma Universe 2016”, kurā
piedalījās 10 dalībnieces, tai skaitā
vecmāmiņas no Kanāriju salām,
Singapūras, Krievijas, Izraēlas,
Bulgārijas un citām valstīm. Interesanti, ka visu valstu dalībnieces,
izņemot Anitu, konkursā piedalījās
bez tādas atlases un valsts mēroga
konkursa, kāds bija Latvijā.
Konkursā bija trīs uznācieni
– pirmais uznāciens tautas tērpā,
prezentējot savu valsti un zemi,
otrais uznāciens, parādot savu
talantu, bet trešais uznāciens –
vakarkleitā. „Uzskatu, ka izcils
bija mans uznāciens tautastērpā
un prezentācija par mūsu valsti, jo šajā tērpā jutos ļoti ērti un
pārliecinoši, pat tā, ka 2-3 minūšu
vietā uznāciens ievilkās uz kādām
5 minūtēm,” smaidot stāsta Anita,
bet piebilstot, ka kļūda, iespējams,
bija sagatavotais priekšnesums
ar dziesmu: „Es tomēr neesmu
profesionāla dziedātāja, bet tur
nācās sacensties ar dziedātājām,
kuras ar šo talantu pelna iztiku.
Protams, ka šajā jomā viņām
nestāvu klāt! Bet es neapmulsu,
mēnesi biju mācījusies, un centos
nodziedāt maksimāli labi.” Pēdējā
uznācienā Anita visus apžilbināja
ar krāšņo vakarkleitu, kuru rotāja
pērles un spīdumi.
„Jāteic, ka pirms katra uznāciena biju satraukusies, tomēr
pārliecība un ticība deva enerģiju
to visu paveikt ar smaidu sejā, no
kura arī šobrīd nešķiros ne brīdi.
Ar lepnumu prezentēju Latviju,
Balvus, kur dzīvo labākie cilvēki
pasaulē,” teic Anita.
Runājot jau par apbalvošanas

Finnex” – 7,18 kg (2 punkti), turklāt
šim zemledus makšķerniekam
arī lielākais loms – 4,595 kg. Otro
vietu ieguva Kārlis Goldmans no
komandas „LIARPS” ar 6,783 kg (3
punkti), bet trešajā vietā Dmitrijs
Derjabins no Pēterburgas koman-

Sveicam!
Šī gada 14.janvārī savu 101.
dzimšanas dienu atzīmēja Balvu
novada iedzīvotāja Marija Bukša!
Apsveicam un novēlam stipru
veselību, izturību!

Sapulce biedrības „Verpuļeva”
biedriem
Dārzkopības biedrības „Verpuļeva” valde informē, ka sestdien, 30. janvārī, plkst.10.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notiks
biedrības biedru kopsapulce.

Pēc atgriešanās no konkursa norises vietas, Anitu Strapcāni ar gūtajiem
panākumiem sveica Balvu novada pašvaldības un domes vadība, deputāti,
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja un kultūras iestāžu
vadītāji, pārstāvji.
Kā pateicību par Latvijas un Balvu novada vārda nešanu pasaulē, Balvu
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis Anitai
Strapcānei dāvināja lentu ar uzrakstu „Mrs Balvu novada lepnums”, kas,
kā atzina Anita, ir visvērtīgākā dāvana
ceremoniju, Anita atklāja, ka
sākotnēji nodomājusi, ka ir
pēdējā, jo tika izsaukta pirmā:
„Latvijā pierasts, ka uzvarētāji tiek
saukti sākot no zemākās iegūtās
vietas, bet Bulgārijā bija otrādi –
mana nominācija tika nosaukta
pirmā. Biju nepacietīga un pēc
balvu
saņemšanas
konkursa
vadītājai uzjautāju, ko nozīmē
tituls GRANDMA GLOBE, uz ko
viņa atbildēja, ka esmu pati labākā
pēc pirmās vietas. Arī atbraucot
uz Latviju, konkursa „Vecmāmiņa
2016” organizatore Elita Drāke
paskaidroja, ka šis tituls apliecina iegūto otro vietu, ka esmu
trijniekā.
Anita stāsta, ka saņēmusi
daudz uzmundrinājuma vārdu
un atbalstu gan no ģimenes, gan
kolēģiem un paziņām, bet uz
Sofiju devusies kopā ar vedeklu

Kristīni, kura bijusi „5 vienā” –
gan stiliste, gan menedžere, gan
producente, gan friziere, gan
make-up speciāliste: „Konkursā
tika piedāvāti gan friziera, gan
grimētāja pakalpojumi, bet, tā kā
svešiem speciālistiem īsti neuzticos, no tā visa atteicos un paļāvos
uz Kristīni, un viņai viss izdevās
lieliski! Turklāt vairākas konkursa dalībnieces bija patīkami
pārsteigtas par to, cik labi ar vedeklu saprotamies. Dažs pat
uzskatīja, ka esam māte un meita.”
„Emociju daudz, piedzīvotā
daudz un ieguvums milzīgs!
Tagad mans uzdevums ir tikpat
foršu un bagātīgu Balvu novada
vecmāmiņu konkursu sarīkot šeit
pat Balvos, kurš ieplānots jau
maijā,” ar gandarījumu un prieku
stāsta Anita.

Balvenieši iegūst pirmo vietu Latvijas čempionāta I posmā
zemledus makšķerēšanā
No 23. līdz 24.janvārim Balvu
ezerā notika Latvijas zemledus
makšķerēšanas čempionāta pirmais posms, kurā piedalījās 14
komandas, tai skaitā arī viesi no
Pēterburgas.
Jau pirmajā sacensību dienā
Balvu komanda „LIARPS” stabili ierindojās pirmajā vietā,
iegūstot 15 punktus. Pēc otrās
dienas sacensībām „LIARPS”
un Pēterburgas komandai bija
vienāds punktu skaits - 33, tomēr
pirmajā dienā iegūtais lielais zivju
kilogramu pārsvars Balvu komandai ļāva palikt nepārspētai un
ieņemt pirmo vietu kopvērtējumā.
Balveniešu kopējais loms 29,137 kg. Pēterburgas komanda ierindojās otrajā vietā ar
iegūtajiem 27,773 kg, bet trešo
vietu ieguva „Team Agat-Finnex”
ar 25,247 kg.
Individuālajā vērtējumā labāko rezultātu uzrādīja Ainārs
Eglītis no komandas „Team Agat-
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das, kura loms 7,693 kg (4 punkti).
Plānots, ka Latvijas 2016.gada
čempionāta II un III posms zemledus makšķerēšanā notiks attiecīgi
no 5.-7.februārim un no 5.-6.
martam Limbažos, Lielezerā vai
Mazajā Baltezerā. Tas atkarīgs no

laikapstākļiem un ledus stāvokļa.
Zemledus
makšķerēšanas
pirmo posmu Balvos organizēja
Balvu Sporta centrs sadarbībā ar
SIA „Liarps”.

Zemledus makšķerēšanas pirmā posma uzvarētāji. Centrā Balvu zemledus makšķernieku komanda “LIARPS” –
Ēriks Tučs, Arturs Baltais, Aldis Voits, Valdis Prancāns un Kārlis Goldmans

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

Žetonu vakari Balvu novada
skolās
Balvu Valsts ģimnāzija - 20.
februārī plkst. 18.00;
Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola - 27.februārī
plkst. 18.00;
Bērzpils vidusskola - 13. februārī plkst. 19.00;
Tilžas vidusskola - 13. februārī
plkst. 19.00.
Organizē kursus mednieka
un medību vadītāja apliecības
iegūšanai
„Latvijas Mednieku apmācību
centrs” organizē kvalitatīvus kursus mednieka un medību vadītāja
apliecības iegūšanai Balvos.
Pieteikties pa tālr. 29282027
vai www.lmac.lv

Iesūti savu Balvu novada
fotogrāfiju!
Balvu novada pašvaldība
aicina novada iedzīvotājus, viesus un citus entuziastus būt
aktīviem un iesūtīt spilgtas,
atraktīvas un mākslinieciskas
fotogrāfijas kopīgai Balvu novada popularizēšanai un tēla
veidošanai. Šī aicinājuma mērķis
ir izveidot foto arhīvu, un iesūtītās
fotogrāfijas
izmantot
veidojot Balvu novada pašvaldības
informatīvos izdevumus, Balvu
novada
pašvaldības
tūrisma
materiālus, kā arī 2017. gada
kalendāra veidošanā.
Iesūtot fotogrāfiju, autors
piekrīt, ka tā var tikt izmantota
Balvu novada pašvaldības tūrisma
materiālu, informatīvo izdevumu
un 2017. gada kalendāra veidošanai
bez atlīdzības. Fotogrāfija nedrīkst
būt lejuplādēta no interneta
resursiem, fotogrāfijas iesūtītājam
ir jābūt tās autoram.
Fotogrāfijas
iesniedzamas
elektroniski, sūtot uz e-pastu
Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei (rita.
subeniece@balvi.lv) vai pievienojot sociālā portāla Facebook
Balvu novada pašvaldības lapā un
izveidojot nelielu aprakstu par to,
kur un kad fotogrāfija uzņemta.
Lūgums iesūtīt bildes, kas nav
vecākas par 2015.gada 1. decembri.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Priecē Balvu novada iedzīvotāju sasniegumi
Pozitīvas emocijas šī gada sākumā izraisījuši vairāki notikumi.
Balvu novada iedzīvotājiem un mums, novada vadībai, bija patīkams
pārsteigums par to, ka Balvu Kultūras un atpūtas centra vadītāja Anita
Strapcāne ieguva vienu no prestižākajiem tituliem starptautiskajā
vecmāmiņu konkursā „Mrs Grandma Universe 2016”, nesot Balvu novada vārdu pasaulē.
Tāpat priecē Balvu zemledus makšķernieku komandas „Liarps”
iegūtā 1.vieta Latvijas čempionāta zemledus makšķerēšanā I posmā
Balvos, kā arī citu sportistu sasniegumi, piemēram, volejbolistu uzvara
Schenker nacionālās līgas spēlēs.
Tomēr uz šiem notikumiem negatīvu ēnu met notiekošais mūsu
valstī – ieilgusī valdības veidošana, kas traucē sekmīgu valsts attīstību.
Vislielākais satraukums joprojām ir par drošību pasaulē, Eiropā un
arī pie mums. Šķiet, ka bēgļu jautājums šajā un tuvākajos gados būs
aktuāla problēma ikvienā valstī.
Šajā sakarā vēlreiz vēlos izteikt viedokli, ka valsts politiķiem būtu
jāņem vērā Latvijas iedzīvotāju nostāja šajā jautājumā, jo lielākā daļa
tomēr neatbalsta bēgļu uzņemšanu mūsu valstī. Daudzi politiķi atsaucas uz Eiropas nostāju un spekulē ar draudiem Eiropas vienotībai un
solidaritātei, tomēr tas nav galvenais, primāri ir ņemt vērā iedzīvotāju
viedokli un aizstāvēt to intereses.
Barikāžu atceres dienas pasākumā Balvu Kultūras un atpūtas centrā
ļoti precīzi Eiropas Savienības vadības nostāju šajā jautājumā definēja
bijusī „Vaduguns” redaktore Rasma Zvejniece, sakot, ka Eiropas politiķu
nostāja ir gļēva. Pilnīgi piekrītu šim viedoklim. Domāju, ka bēgļu krīze
izmainīs Eiropu, daudzas regulas un likumus, mainīsies situācija gan ar
pārvietošanos Eiropas Savienības robežās, gan arī militārie jautājumi.
Uzskatu, ka daudzās valstīs mainīsies arī politiskā vara, jo vēlētāji atbalsta tos politiskos spēkus, kuri iestājas pret šo migrantu plūsmu Eiropā.
Domāju, ka arī Latvijā nākamajās velēšanās pie varas būs tie politiķi, kuri
stingri stāvēs uz nacionālo interešu un identitātes stiprināšanas ceļa.
Bēgļu izvietošana pašvaldībās uz šo brīdi netiek uzspiesta, bet
pašvaldības pašas izvēlas – uzņemt vai neuzņemt. Mana nostāja ir tāda,
ka bēgļus Balvu novadā neuzņemsim, jo zinu, ka lielākā daļa Balvu novada iedzīvotāju ir „pret” un es ņemu vērā šo nostāju.
Ir pieņemts šī gada budžets, kurš paredz daudzu pasākumu rīkošanu
iepriekšējā gada finanšu līmenī. Tuvākais notikums ir Balvu pilsētas 88
un Balvu muižas 250 gadu dzimšanas dienas svētku pasākumi, kuros aicinu piedalīties ikvienu!

Par Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītāju ievēlēta Skaidrīte Saleniece
21.janvārī
Balvu
novada
domes sēdē ar balsu vairākumu
par Balvu novada Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāju tika iecelta Skaidrīte Saleniece, kura darbu
uzsāks ar šī gada 1.februāri.
Skaidrīte
Saleniece
līdz
šim strādājusi Balvu novada
pašvaldības “Pansionātā “Balvi””,
kā arī ilgus gadus bijusi Bērzkalnes
pagasta pārvaldes darbiniece.
„Bērzkalnes pagasts ir pagasts,
kur dzīvoju, līdz ar to pazīstu
cilvēkus, ir zināmas problēmas
un jautājumi, kas jārisina. Pilnībā
apzinos šī amata nopietnību un
esmu gatava uzņemties šo darbu,”
domes sēdē teica S. Saleniece.

Izsludināta gripas epidēmija

Ar šī gada 26. janvārī Slimību
profilakses un kontroles centrs
(SPKC) izziņojis gripas epidēmijas
sākumu.
Gripa ir infekcijas slimība,
kas no citām akūtām elpceļu
saslimšanām atšķiras ar to, ka tā var
izraisīt smagas komplikācijas un
pat nāvi. Gripas infekcijas izraisītie
nāves gadījumi visbiežāk sastopami cilvēkiem vecumā virs 65
gadiem. Tāpēc gripas epidēmijas

laikā (kas Latvijā ilgst no 8 līdz
pat 12 nedēļām) iedzīvotāji tiek
aicināti pastiprināti ievērot gripas
profilakses pasākumus.
SPKC epidemiologu ieteikumi
gripas profilaksei iedzīvotājiem,
izglītības iestādēm, veselības
aprūpes speciālistiem un darba
devējiem pieejami: http://www.
spkc.gov.lv/ieteikumi-gripas-profilaksei/

Jaundzimušo skaits joprojām mazāks par
mirušo personu skaitu

Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija par 2015.gadu
liecina, ka mirušo skaits Balvu
novadā
joprojām
pārsniedz
dzimušo skaitu. Pērn dzimuši 147
bērni, bet mirušas 309 personas.
No 147 dzimušajiem mazuļiem
103 ir deklarēti Balvu novadā.
Lielākā daļa – 56 bērni, deklarēti
Balvu pilsētā, Tilžas pagastā
deklarēti 9 jaundzimušie, Balvu
pagastā - 6, Kublu pagastā – 7,
Bērzpils un Bērzkalnes pagastos
– 5, Vectilžas un Briežuciema pagastos – 4, Krišjāņu un Vīksnas pagastos – 3 bērniņi, bet Lazdulejas
pagastā deklarēts viens 2015.gadā
dzimis bērns. 68 pērn dzimušo

meiteņu vidū populārākais vārds
ir bijis Amēlija (3), Aleksandra
(3), Nikola (3), bet 79 zēnu vidū
populārākie vārdi ir bijuši Gustavs
(3), Adrians (3), Sandis (3). Diviem
bērniem iedoti divi vārdi.
Ir apkopota arī tāda statistika, ka no 147 pērn dzimušajiem
bērniem, 61 ir dzimis laulībā, bet
7 bērniņi reģistrēti bez ziņām par
tēvu. Piecdesmit deviņi dzimušie
bērniņi mātei ir pirmais bērns, 54 –
otrais bērns, bet 2 dzimušie bērni
mātei ir astotais bērns, 2 – septītais
un 2 arī sestais bērns.
Diemžēl mirušo personu
skaits Balvu novadā vairāk nekā
uz pusi pārsniedz jaundzimušo

skaitu. 2015.gadā reģistrēti 309
mirušie, no kuriem 237 ir bijuši
Balvu novada iedzīvotāji.
Lai arī apkopotie dati nav
iepriecinoši, jo mirstība joprojām
pārsniedz dzimstību, tomēr pērn
Balvu novadā deklarēts par 8
bērniņiem vairāk, salīdzinot ar
2014.gadu.
Dzimtsarakstu nodaļā pērn
reģistrētas arī 72 laulības, no
kurām 22 noslēgtas baznīcā. Piecdesmit pāriem noslēgtā laulība
abiem ir bijusi pirmā laulība,
4 pāriem – abiem 2.laulība, 16
pāriem – pirmā un otrā laulība.
Četras no laulībām reģistrētas ar
ārvalstu pilsoņiem.

Balvos notika starptautiskā biškopju konference
22.janvārī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika
starptautiskā biškopju konference
„Biškopības attīstības iespējas Latgales reģionā un Latgales biškopju
izaicinājumi ES”, kurā piedalījās arī
viesi no Lietuvas.
Pasākumu svinīgi atklāja centra direktore Inta Kaļva. Viņa
norādīja, ka šajā konferencē
jūtama mierīga, nosvērta un
pozitīva atmosfēra: „Ar biteniekiem tā ir, jo, kā zināms – dusmīgs
pie bitēm neiet.” Turpinot konferences atklāšanu, dalībniekus
sveica arī etnogrāfiskais ansamblis no Viļakas „Abrenīte”, kurš šajā
vasarā nosvinējis 30 gadu jubileju.
Viena no konferences dalībniecēm, biškope Tamāra Mitjušina
klātesošos iepazīstināja ar biškopības nozari Ziemeļlatgalē,
sniedza ieskatu tās vēsturē un
pārējiem biškopjiem ieteica mācīt
pircējus un jaunus biteniekus.
Savukārt
biškopis
Aivars
Zaikovskis dalījās pieredzē par
savu peļņu nesošo darbību un
ražošanu, šī brīža produkciju.
A.Zaikovska produkcijas iepakojums tiek marķēts ar īpašu logo
Latvijas kontūras izskatā. Tas biteniekam, kā viņš pats atklāja, ir arī
talismans.
Konferences turpinājumā Latvijas Biškopības biedrības valdes
loceklis Guntars Melnis pastāstīja
par Latgales biškopju potenciālu
un iespējām brīvā tirgus apstākļos.

Konferences dalībniekus priecēja ne tikai etnogrāfiskais ansamblis
“Abrenīte”, bet arī uz konferenci atlidojusī bite
Viņš norādīja, ka Latgalē atro- norādīja, ka viņu biškopjiem ir tās
das 889 bišu dravas jeb 26% no pašas problēmas, kas Latvijā. Tika
visām Latvijā esošajām dravām. saņemts uzaicinājums piedalīties
G.Melnis uzsvēra, ka Latgalē ir arī viņu rīkotajā tirgū Lietuvā.
Biškopjus sveica arī Balvu
ļoti daudz iespēju un vērtību,
pašvaldības
domes
kas biteniekiem būtu jāizmanto. novada
Piemēram, biteniekiem būtu priekšsēdētājs Andris Kazinovskis,
vairāk jāsadarbojas ar lauksaim- kura novēlējums: „Rīdziniekiem
niekiem nektāraugu audzēšanā un būt sajūsmā no Latgales medus
jāpaplašina biškopības produktu un pašiem biteniekiem ekstāzē”
daudzveidība. Guntars Melnis izsauca klātesošo aplausus un
arī norādīja, ka biškopji varētu ovācijas.
Paldies tika teikts Skaidrītei
pilnveidot savas zināšanas, izveidojot mācību dravu tīklu Latgalē. Veinai un Balvu Profesionālās
Savukārt
Latvijas
Biškopības un vispārizglītojošās vidusskobiedrības valdes priekšsēdētājs las komandai par sagādātajiem
Armands Krauze klātesošajiem ekoloģiskajiem našķiem, kā arī
prezentēja likumdošanu Latvijā, visiem tiem, kuri atbalstīja konfekas ir saistīta ar biškopības nozari. rences organizēšanu Balvos. Vēl
Tika noskaidrota pavasara konfe- patīkamāku un omulīgāku gaisotni pasākumam piešķīra Rīgas
rences norises vieta – Jelgava.
Arī viesi no Lietuvas pilsētas Valsts tehnikuma audzēknis Lauris
Kupišķi dalījās savā pieredzē un Neilands ar muzikālo sveicienu.

Mājražotāji tiekas, lai runātu par tūrismu

19.janvārī
Ziemeļlatgales
Biznesa un tūrisma centrā notika seminārs „Tūrisma loma
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā Ziemeļlatgalē”.
Seminārs tika rīkots ar mērķi
veicināt nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu Ziemeļlatgalē, sekmējot tūrisma nozares
attīstību.
„Lauku ceļotājs” tūrisma un
vides projektu eksperts, konsultants, lektors Juris Smaļinskis
semināra laikā klātesošajiem
stāstīja par mājražotājiem no
dažādiem Latvijas novadiem. Tika
sniegti padomi mājražotājiem,
kuri savu darbību saista ar tūrismu
vai vēlas to darīt. J.Smaļinskis
pievērsa uzmanību sociālo tīklu
nozīmīgumam, jo tie sniedz
iespēju ātri publicēt savu produkciju, piesaistīt un komunicēt ar
klientiem un kolēģiem arī ārpus
Latvijas. Tika demonstrētas vairākas sociālo tīklu vietnes, kurās
informāciju publiskojuši dažādi
Latvijas mājražotāji. Savā pieredzē

par sociālajiem tīkliem dalījās arī
Viļakas novada „Mieriņu” saimniece un biedrības „Rūsa vējā”
pārstāvji no Tilžas pagasta. Juris
Smaļinskis uzsvēra, ka ir svarīgi
pievērst uzmanību dažādām
mērķauditorijām: „Varbūt šodien
viņi nav jūsu klienti, bet rīt būs.
Tādēļ ir jāpielāgojas klientiem un
jāvērš uzmanība uz piedāvājuma
kvalitāti.”
Kā seminārā noskaidrojās,
kļūt par mājražotāju nav grūti,
tomēr sarežģījumi var rasties
tālākās darbības gaitā - uzņemot
tūristus. Piemēru minēja latgaļu
alus darītājs Dainis Rakstiņš no
Bērzpils pagasta, kura sētā tiek
piedāvātas ekskursijas tūristiem.
Savā pieredzē D.Rakstiņš saskāries ar gadījumiem, kad tūristi
ieradušies iepriekš nepiesakoties, tādējādi traucējot ikdienas
darbus. Savukārt Anna Āze dalījās
pieredzē par piedzīvoto, izrādot
„Meža ekspozīciju” Žīguros un
komunikāciju
ar
ekskursantiem. Semināra laikā apmeklētāji
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dalījās ne tikai ar savu gūto
pieredzi, bet arī iepazīstināja
ar sevi un savu nodarbošanos,
piedāvāto
produkciju.
Juris
Smaļinskis atzinīgi novērtēja zemnieku saimniecību „Baķi” Rugāju
novadā, par kuru ir saņemtas labas atsauksmes no tūristiem.
J.Smaļinskis atbildēja arī uz
semināra apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem par konkrētiem
gadījumiem, kad nepieciešami
papildus informatīvi, specifiski
un veselības stāvokli apliecinoši
dokumenti. Viņš arī norādīja, ka
objektiem sētās labāk pievienot
uzrakstus ar norādījumiem un aizliegumiem, jo pretējā gadījumā
tūristi var nodarīt kaitējumu un
nenest par to atbildību.
Seminārā tika prezentētas
vairākas interneta vietnes, kuras
var būt noderīgas uz tūrismu
orientētiem mājražotājiem, kā,
piemēram:
www.agronomi.lv,
www.kulturaskarte.lv,
www.celotajs.lv u.c.
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21.janvāra domes sēde
21.janvārī notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti: Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons
Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars
Pušpurs, Juris Boldāns, Aivars
Kindzuls, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Arvīds Raciborskis,
Vilnis Dzenis, Pēteris Kalniņš, Ēriks
Ločmelis, Ināra Ņikuļina.
Domes sēdē kopumā tika
izskatīti 55 jautājumi.
Par grozījumiem lēmumos,
nolikumos
Sēdē tika lemts izdarīt
grozījumus Balvu Bērnu un
jauniešu centra nolikumā, papildinot to ar 4.punktu jaunā redakcijā
un 1.pielikumu izsakot jaunā
redakcijā. Deputāti lēma izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2015.gada 17.decembra lēmumā
(protokols Nr.17,14.§), lēmuma
3.punktu izsakot jaunā redakcijā.
Deputāti lēma izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2013.gada
14.februāra lēmumā (protokols
Nr.2, 52§), lēmuma 4.punktu izsakot jaunā redakcijā.
Par amata vienības likvidēšanu
Deputāti lēma likvidēt Balvu
novada pašvaldības administrācijā
amata vienību „Finansists” un
apstiprināt Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību
sarakstu jaunā redakcijā. Sēdē tika
lemts izdarīt grozījumus Balvu novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.
Sēdē tika lemts izbeigt Balvu
novada Balvu pilsētas Zemes
komisijas darbību ar 2016.gada
1.februāri.
Par noteikumu pieņemšanu
Sēdē tika lemts pieņemt
saistošo noteikumu Nr.__/2016
projektu „Par Balvu novada
pašvaldības 2016.gada budžetu””.
Tāpat deputāti lēma pieņemt
saistošo noteikumu Nr.___/2016
„Balvu
novada
pašvaldības
aģentūras “SAN-TEX” nolikums”
projektu.
Domes sēdē tika lemts
apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.___/2016
„Grāmatvedības uzskaites kārtība
Balvu novada pašvaldībā”.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē tika lemts
par nomas līguma slēgšanu ar
personām Balvos un Balvu, Kubulu, Briežuciema, Tilžas, Vīksnas
pagastos. Tāpat tika lemts slēgt
nomas līgumus ar zemnieku
saimniecību „Priedītes” Vectilžas
pagastā un personām Vīksnas un
Bērzkalnes pagastos par rezerves zemes fonda zemes vienību
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Tika lemts pagarināt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības daļas Dārza
ielā 7, Balvos, iznomāšanu ēkas
(garāžas Nr.3, Dārza ielā 7, Balvos) uzturēšanai. Tāpat tika lemts
pagarināt zemes nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības nomu lauksaimniecības
vajadzībām Tilžas pagastā.
Domes sēdē tika lemts
atļaut atdalīt no Tilžas pagasta
nekustamā īpašuma „Apšusalas”
zemes vienību 7,5 ha platībā. No
atdalītās zemes vienības izvei-

dot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Priežusala”. Tika
lemts atdalīt no Balvu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes
īpašuma zemes vienību 2,0 ha
platībā un atdalīto zemes vienību
atzīt par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošu starpgabalu. No atdalītās zemes vienības izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Puķes”, noteikt atdalītajai
zemes vienībai zemes lietošanas
mērķi: 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, un nodot
atsavināšanai zemes īpašumu
„Puķes” 2,0 ha platībā, Bērzpils
pagastā, Balvu novadā. Tāpat tika
lemts atdalīt no Balvu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes
īpašuma zemes vienību 5,65
ha platībā, un zemes vienību
0,6738 ha platībā. No atdalītajām
zemes vienībām izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Upesgrīvas”. Tika lemts noteikt
atdalītajai zemes vienībai 5,65
ha platībā zemes lietošanas
mērķi: 0101 - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība un atdalītajai
zemes vienībai 0,6738 ha
platībā zemes lietošanas mērķi:
1001 - rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu
apbūve.
Zemes
vienībai 0,6738 ha platībā un uz
tās esošajām ēkām piešķirt adresi
“Upesgrīvas”, Bērzkalnes pagasts, un zemes vienībai 5,65 ha
platībā un uz tās esošajām ēkām
saglabāt adresi „Taures”, Taureskalns, Bērzkalnes pagasts. Nodot atsavināšanai zemes īpašumu
„Upesgrīvas” Bērzkalnes pagastā,
Balvu novadā.
Deputāti lēma rīkot Balvu
novada pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības Kubulu pagastā 1,3
ha platībā nomas tiesību izsoli.
Domes sēdē tika lemts
atsavināt atklātā mutiskā izsolē
Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3 Alejas ielā 7, Balvos.
Tika lemts atsavināt atklātā mutiskā
izsolē nekustamo īpašumu Kalna
ielā 16A, Balvu stacija, Kubulu
pagasts, un nekustamo īpašumu
“Mārītes”, Balvu pagasts, Balvu novads.
Domes sēdē tika lemts pārdot
nekustamo īpašumu „Nordeki
3”, Balvu pagasts, kas sastāv no
zemes gabala ar kopējo platību
3.04 ha. Tāpat tika lemts pārdot
nekustamo īpašumu „Verpuļeva
142”, Verpuļeva, Balvu pagasts, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 0.0676 ha.
Tika lemts precizēt platību
zemes vienībai Balvu novada Balvu pilsētā no 0,035 ha uz 0,0063
ha.
Domes sēdē tika lemts piedzīt
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par nekustamo īpašumu,
kura adrese ir Verpuļeva Nr.420,
Balvu novads un nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par
nekustamo īpašumu, kura adrese
ir „Mēness pļava”, Balvu novads,
piedziņu vēršot uz nodokļa
parādnieku naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Deputāti lēma dzēst dzīvokļa Nr.16, Jaunatnes iela 5,
Krišjāņi, īrnieka parādu par īri un
komunālajiem pakalpojumiem.
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Ārkārtas domes sēde
Sēdē tika lemts dzēst nekustamā
īpašuma nodokļa parādu SIA
„HANSA SILVESTERS” par nekustamajiem īpašumiem, kuru adrese
ir Vīksnas pagasts, Balvu novads.
Sēdē tika lemts nodot
LR Zemessardze 2. Zemessardzes novads Zemessardzes
31.aizsardzības
no
masveida
iznīcināšanas ieročiem bataljonam bezatlīdzības lietošanā
nedzīvojamo telpu, Brīvības ielā
47, Balvos, platība 36 m2, nosakot
nedzīvojamās telpas lietošanas
mērķi – administratīvās telpas izveide.
Par transportu
Tika lemts nodot atsavināšanai
pašvaldības kustamo mantu vieglo pasažieru automašīnu
VW Multivan. Tāpat tika lemts
apstiprināt maksimālās mēneša
nobraukuma normas Balvu novada pašvaldības administrācijas
dienesta
transportlīdzekļiem
2016.gadā.
Domes sēdē tika lemts
atbalstīt viena 30-vietīgā autobusa
iegādi Balvu novada pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
Par ceļiem
Deputāti lēma apstiprināt Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam
pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ceļu sarakstu to tehniskā
stāvokļa novērtēšanai.
Par atļauju izsniegšanu
Tika lemts izsniegt AS „Latvijas valsts meži” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju uz laiku līdz 2040.gada
16.septembrim smilts atradnei
„Āpšinieci”, kas atrodas Kubulu
pagastā.
Par darba plānu apstiprināšanu
Deputāti lēma apstiprināt
Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” darba plānu
2016.gadam. Tāpat domes sēdē
tika lemts apstiprināt Balvu novada
pašvaldības
aģentūras
“Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrs” darba plānu 2016.
gadam. Tika apstiprināta arī Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrs” darbības stratēģija
2016.-2018.gadam.
Par dalības maksu
Tika lemts noteikt dalības
maksu jaukto un senioru vokālo
ansambļu skatē Batinavas, Rugāju,
Viļakas, Apes, Alūksnes, Gulbenes
novadu ansambļiem.
Par iecelšanu amatā
Deputāti lēma iecelt Skaidrīti Salenieci Balvu novada pašvaldības
Bērzkalnes
pagasta
pārvaldes vadītāja amatā.
Deputāti lēma ievēlēt Indru
Grabuli par Balvu novada Bāriņtiesas locekli Vīksnas pagastā un
Balvu pilsētas administratīvajā
teritorijā uz Balvu novada Bāriņtiesas locekles Gintas Sirmās
prombūtnes laiku.
Par attīstības programmu
Domes sēdē tika lemts
apstiprināt pašvaldības attīstības
plānošanas dokumenta „Balvu
novada attīstības programma
2011.-2017.gadam”
aktualizēto
Investīciju programmu 2016.-2017.
gadam.

Šī gada 14.janvārī notika Balvu
novada ārkārtas domes sēde, kurā
piedalījās 12.deputāti – Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons
Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars
Pušpurs, Juris Boldāns, Aivars
Kindzuls, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Arvīds Raciborskis,
Vilnis Dzenis, Pēteris Kalniņš.
Domes sēdē tika pieņemts
lēmums par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas
statusa piešķiršanu meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā
no nekustamā īpašuma “Hiacintes” Bērzkalnes pagastā līdz
Vārnienes
upei
Bērzkalnes
pagastā; meliorācijas sistēmai
–
novadgrāvim
posmā
no
nekustamā īpašuma “Mežvijas”
Bērzkalnes pagastā līdz Bolupei
Bērzkalnes pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā
no nekustamā īpašuma “Līpiņas”
Kubulu pagastā līdz Dzirlas upei
Kubulu pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā
no nekustamā īpašuma “Sietnieki” Kubulu pagastā līdz Dzirlas
upei Kubulu pagastā; meliorācijas
sistēmai – liela diametra 40
cm kolektoram posmā no
nekustamā īpašuma “Papardes”
Kubulu pagastā līdz Pelnupei
Kubulu pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā no
nekustamā īpašuma “Vīksnumežs”
Vīksnas pagastā līdz Dzirlas upei
Vīksnas pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā
no Balvu novada pašvaldības ceļa
Vīksna-Valentinova līdz nekustamajam īpašumam “Lauzas”
Vīksnas pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim no
nekustamā īpašuma “Saullēkti”
Vīksnas pagastā līdz Kurnas upei
Vīksnas pagastā; meliorācijas
sistēmai - novadgrāvim no Balvu novada pašvaldības ceļa
Vīksna-Valentinova līdz nekustamajam
īpašumam
“Kurna”
Vīksnas pagastā; meliorācijas

sistēmai – novadgrāvim no
nekustamā īpašuma “Saullēkti”
Vīksnas pagastā līdz nekustamajam īpašumam “Purvāji”
Vīksnas pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā
no nekustamā īpašuma “Svīres”
Vīksnas pagastā līdz Kurnas upei
Vīksnas pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā
no nekustamā īpašuma “Pīlādži”
Lazdulejas pagastā līdz Rikai
Lazdulejas pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā no
nekustamā īpašuma “Dārznieki”
Lazdulejas pagastā līdz nekustamajam īpašumam “Bitenieki”
Lazdulejas pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā
no nekustamā īpašuma “Bitenieki” Lazdulejas pagastā līdz
zemes
vienībai
Lazdulejas
pagastā; meliorācijas sistēmai –
novadgrāvim posmā no zemes
vienības
Lazdulejas
pagastā
līdz Balvu novada pašvaldības
piekrītošajai
zemes
vienībai
Lazdulejas pagastā; meliorācijas
sistēmai – novadgrāvim posmā
no nekustamā īpašuma “Saules
debesis” Lazdulejas pagastā līdz
nekustamajam īpašumam “Vanagi-2” Lazdulejas pagastā.
Deputāti lēma piedalīties
projektu
konkursā
Lauku
attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākumā “Ieguldījumi
materiālajos
aktīvos”,
izstrādājot projektu iesniegumu
“Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā”,
apstiprinot projekta kopējās izmaksas EUR 363 000,00.
Domes sēdē tika lemts arī
izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2014.gada 15.maija lēmumā “Par atskurbtuves
izveidošanu
Balvu
novadā”
(protokols Nr.7, 46.§) sakarā ar
to, ka Atskurbtuve būs Balvu
novada pašvaldības policijas
struktūrvienība.

Sākas pieteikšanās 2016./2017.
mācību gada Vītolu fonda
administrētajām stipendijām
Ja esi centīgs un mērķtiecīgs,
ja esi guvis labus un teicamus
vērtējumus mācību darbā, ja
esi
iesaistījies
sabiedriskajās
aktivitātēs gan skolā, gan ārpus
tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda
stipendiātu!
12.klašu skolēni līdz 2016. gada
1.martam tiek aicināti pieteikties
Vītolu fonda administrētajām
stipendijām 2016./2017. mācību
gadam. Lai pretendētu uz kādu
no
stipendijām,
kandidāta
vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai
augstākai, kā arī jāatbilst kādam
no šiem noteikumiem: jaunietis
ir no maznodrošinātas ģimenes,
ir bārenis vai viņu audzina viens
no vecākiem, ir no daudzbērnu
ģimenes, sasniegti izcili panākumi
mācību olimpiādēs.
Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir sākot no 1500
eiro mācību gadā. Katrs fonda
ziedotājs nosaka, kurai nozarei
stipendija tiks piešķirta un cik liela
summa stipendijā tiks izmaksāta.
2015./2016. mācību gadā
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ar Vītolu fonda administrēto
stipendiju atbalstu studē 670
jaunieši, stipendijās saņemot
vairāk nekā 1 000 000 eiro. Patlaban Vītolu fonds administrē 180
Latvijas uzņēmumu, organizāciju,
fondu, kā arī privātpersonu no Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Kanādas,
Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas
un Zviedrijas dibinātās stipendijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir
saņēmuši vairāk nekā divi tūkstoši
pieci simti jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem
ir atgriezušies fondā kā ziedotāji,
īstenojot fonda vēlējumu: „Ar
izglītību iegūt dzīvē tādu līmeni,
lai vēlāk varētu palīdzēt citiem”.
Dokumentu
iesniegšanas
termiņš: 15.01.2016. – 01.03.2016.
Vairāk informācijas www.vitolufonds.lv
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Vīru spēles Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Tradīcijas ir tas, ko mēs nododam nākamajām paaudzēm.
Katrai skolai tās ir savas, kas veido koptēlu. Tradīcijas turpinās,
jo tā ir skolas kolektīva iekšējā
nepieciešamība. Pasākums „Vīru
spēles” Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
(BPVV) notiek jau astoņus gadus.
Idejas kuratori: skolas vēstures
skolotāji Vineta Muzaļevska un
Ainārs Strads, un sporta skolotājs
Gatis Stepanovs. Šajā pasākumā
apvienojas patriotisma gars un
fizisku pārbaudījumu kopums.
Pasākums „Vīru spēles” notika
janvārī, pieminot barikāžu 25. gadadienu, godinot tā laika stipros
cilvēkus. Pasākums noritēja pa
posmiem. Īpašu noskaņu radīja
ciemiņi, kuri arī šogad atbalstīja
pasākumu un ieradās, lai dalītos
savā darba pieredzē, iepazīstinātu
skolēnus ar savu profesiju un
tās nozīmīgumu valsts dzīvē.
Patīkami, ka pasākumā piedalījās
NBS Zemessargu 31. AMII pulka
pulkvežleitnants Māris Simsons,
kurš uzrunāja klātesošos dalībniekus un aicināja būt lepniem
par savu valsti un savu nākotni
saistīt ar militāro karjeru. Viesis,
vērojot pasākumu, atzina, ka viss
norit teicami un kopā pavadītā
diena ir vērtīga.
Pasākumu bagātināja AMI
Zemessardzes 31. AMII pulka
vīri,
piedāvājot
komandām

Pasākuma „Vīru spēles” sākums šogad bija neierasts, jo visi klātesošie vienojās zibakcijā „PrezidentVeseļojies”, tā izsakot savu atbalstu mūsu Valsts prezidentam
iepazīties ar viņu darba ikdienu, jāteic, ka šīs praktiskās
nodarbes bija tās, kas īpaši
piesaistīja jauniešus. Neizpalika
arī armijas transporta stumšanas
disciplīna. Pasākumu atbalstīja arī
Robežsardzes Viļakas pārvalde un
darbinieki, kuri piedāvāja kinologu
paraugdemonstrējumus,
kas bija pārsteidzoša pieredze
klātesošajiem. VUGD Balvu daļas
glābēju komanda ļāva jauniešiem
izmēģināt viņu darba aprīkojumu.
Pasākuma gaitā bija iespēja arī

aplūkot operatīvo transportu gan ugunsdzēsēju mašīnu, gan arī
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” operatīvo transportu,
taču pārbaudījumus skolēniem
bija sagatavojusi skolas māsa
Anna Šulmeistare. Jaunsargu
pārstāvis Guntis Liepiņš piedāvāja
jauniešiem
izmēģināt
roku
šaušanā pa mērķi. Sporta skolotājs
Gatis kopā ar savu audzināmo
klasi bija sagatavojis dažādas
disciplīnas, kurā komandām bija
jāpierāda savas prasmes, spēks un

Barikāžu atceres pasākums TIPS skolā

Barikāžu laiks bija vēsturiska
un izšķiroša lappuse Latvijas
neatkarības saglabāšanā - mūsu
patriotisms un vēlme pēc brīvas
valsts bija nenoslāpējami. Tolaik
visdažādākie cilvēki no visas Latvijas pulcējās, lai dienu un nakti
kopīgiem spēkiem sargātu valsts
stratēģiski svarīgos objektus. Vieni
sargāja, citi rūpējās par tiem, kuri
sargā.
Janvārī tika atzīmēti 1991.
gada barikāžu notikumi. Tilžas
internātpamatskolas skolas vestibilā tika iedegts imitēts ugunskurs,
kas simboliski vēstīja par 1991.
gada janvāra barikādēm.
22. janvārī skolā notika
pasākums „Atmiņu ugunskurs”.
Ar vienotu dziesmu „Baltijas
ceļš” sadevušies rokās skolēni
un skolotāji devās pie ugunskura, kur viņus sagaidīja skolas audzēknes: A.Voite, A.Keiša,
S.Bizune, S.Miķele, L.Antoņuka,
E.Plūme ar sagatavotiem stāstiem
un dziesmām par Latviju. Ar ieskatu tā laika vēsturiskajos notikumos
klātesošos iepazīstināja skolotāja
Elga Irbīte. Savās atmiņās dalījās
arī uzaicinātās tā laika barikāžu
dalībnieces Tilžas vidusskolas
skolotājas Maldra Strupka un Val-

da Dzene, kas pirms 25 gadiem kā
jaunas studentes no Daugavpils
un Jelgavas braukušas aukstajās
janvāra dienās uz Rīgu. Skolotāja
Valda atceras, ka viņus no Jelgavas
par velti vedis lietuviešu autobuss.
Savukārt skolotājai Maldrai par to
nav zinājuši pat vecāki, jo mobilo
telefonu tolaik vēl nebija. Abas
ļoti labi atceras paziņojumus, ka
sievietēm ar maziem bērniem
un vecākiem cilvēkiem jādodas
mājās, jo gaidāms uzbrukums.
Tolaik jaunietēm nav bijis bail, jo

Balvu Mūzikas skolas
panākumus konkursos
Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis informēja,
ka 14.janvārī Staņislava Broka
Daugavpils mūzikas vidusskolā
notika VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss, kurā
ļoti veiksmīgi piedalījās Balvu
Mūzikas skolas audzēkņi - 2.kora
klases audzēkne Krista Arule ieguva I pakāpes diplomu un 2.kora
klases audzēkne Estere Vigule
saņēma II pakāpes diplomu. Īpaši

kopā ar kursabiedriem sildījās pie
barikāžu ugunskuriem, palīdzēja
dalīt tēju un dziedāja dziesmas,
izjūtot latviešu tautas vienotību.
TIPS pasākuma noslēgumā pie
ugunskura varēja arī sasildīties ar
siltu tēju, pīrādziņiem, maizītēm
un piparkūkām. Vēlāk skolēni
devās uz klasēm, lai kopīgi
noskatītos dokumentālo filmu
„Barikāžu stāsti” un dalītos iespaidos par šo dienu. Visas dienas garumā skolā tika atskaņotas
dziesmas par Latviju.

audzēkņi

labi veicās 2.kora klases vokālajam
ansamblim, kurš savā grupā ar
augstāko vērtējumu ieguva I
pakāpes diplomu un Lielo balvu.
Solo dziedātāju un ansambļa
skolotāja ir Linda Vītola un koncertmeistars Ģirts Ripa.
Savukārt 20.janvārī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā
notika Valsts konkurss Akordeona
spēlē. Ļoti veiksmīgs sniegums
izdevās Balvu Mūzikas skolas

gūst

audzēkņiem - jaunākajā grupā 2.akordeona klases audzēknim
Maksimam Silinevičam III vieta (skolotāja Irēna Šņitkina) un
vecākajā grupā - 6.akordeona
klases
audzēknim
Ernestam
Mežalam III vieta (skolotāja Inta
Sleža). Turklāt Ernests tika izvirzīts
uz Valsts konkursa III kārtu, kas
notiks no 8.-9.februārim.

izturība.
Kopvērtējuma tabula tika
aizpildīta ap 17.00 vakarā. Prieks
un gandarījums par izcīnītajām
vietām bija neviltots. Skolēnu
komandas saņēma apbalvojumus
divās disciplīnās- par ierindas
skates demonstrējumiem un visu
disciplīnu kopvērtējumā. Patiess
prieks pasākuma organizatoriem
bija par ciemiņu – Briežuciema
pamatskolas un Balvu pamatskolas komandām. Briežuciema
komandai izdevās izcīnīt godal-

gotas vietas. Balvas uzvarētājiem
tapa BPVV skolotāja Aigara Novika
vadībā, ko izgatavoja kokgriešanas
pulciņā. Visi pasākuma atbalstītāji
un ciemiņi saņēma miniatūru balvas kopiju pateicībā par veltīto
laiku.
Gunita Prokofjeva
BPVV direktora vietniece
audzināšanas jomā

Barikāžu atceres 25.gadadienalaiks novērtēt to, kas mums dots

Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros,
Tauru skaņās kad viļņojas gaiss,
Cauri pilsētas vecajiem vārtiem
Ienāk latviešu strēlnieku pulks.
Skanot šiem un citu dziesmu
vārdiem, pirms 25 gadiem latviešu
tauta pulcējās, lai aizsargātu mūsu
valsti - Latviju. 19.janvārī Tilžas
vidusskolas un Vectilžas filiāles
skolēni,
skolotāji,
jaunsargu
vienība, dziedot Latvijas himnu un
citas dziesmas, atcerējās tā laika
notikumus, lai varētu novērtēt to,
kas mums ir dots šodien - brīva un
neatkarīga Latvijas valsts.
Pasākuma sākumā visus uzrunāja Tilžas vidusskolas direktore
Gunta Rižā, kurai Barikāžu dienas
arī saistās ar savām atmiņām par to
laiku. Savukārt vēstures skolotāja
Aina Rakstiņa savu uzrunu iesāka
ar jautājumiem tieši skolēniem.
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Viņa vēlējās zināt, cik daudzi
gribētu un varētu diennaktīm
stāvēt pie ugunskura aukstajā ziemas laikā? Cik daudzi būtu gatavi
gulēt uz grīdām dažādās ēkās? Tā
bija realitāte 1991.gada janvāra
notikumos. Skolotāja Rakstiņa
atgādināja par šiem notikumiem,
kas Latvijas vēsturē iezīmējas ne tikai ar mūsu valsts aizsardzību, bet,
galvenokārt, ar vienotības sajūtu,
kas bija ļoti liels virzītājspēks.
Arī matemātikas skolotājas Valda Dzene un Maldra Strupka,
kas kavējās atmiņās par savu
dalību Barikāžu dienās, uzsvēra
kopīguma sajūtu, kas valdīja starp
cilvēkiem.
Pēc uzrunām, stāstījumiem
un kopīgām dziesmām visi tika
aicināti uz tēju un cepumiem.
Evija Kaša
Tilžas vidusskolas skolotāja
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Izlietotās baterijas maina pret gardumiem
20.janvārī Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis” 10.
sagatavošanas grupā viesojās Balvu Valsts ģimnāzijas EKO pulciņa
audzēkņi ar skolotāju Ievu Usenieci.
Viņu mērķis ir izglītot un
veicināt jaunās paaudzes zināšanu
apguvi ekoloģiskajā audzināšanā.
Konkrēti šoreiz izglītojošais darbs
notika par tēmu - izlietotās baterijas, kā tās piesārņo apkārtējo dabu.
10.grupas bērni un skolotājas Inese
Svelpe un Ingūna Pauliņa cītīgi
vāca izlietotās baterijas, lai tās
vēlāk iemainītu pret EKO pulciņa
audzēkņu ceptajām kūciņām.
Lai ciemiņi labāk iepazītos ar
bērniem, tika organizētas dažādas

saskarsmes rotaļas un spēles, kā
arī sniegtas zināšanas par to, cik
daudz piesārņojuma rodas no vienas baterijas viena kvadrātmetra

platībā. Pīlādzēni turpina apgūt
un īstenot realizētā projekta „Zaļie
darbi” izvirzītos uzdevumus.

Stacijas pamatskolas skolotāja – viena
no Microsoft inovatīvajiem pedagogiem
ekspertiem

Divas Latvijas skolas — Liepājas
Raiņa 6. vidusskola un Siguldas
pilsētas vidusskola — saņēmušas
Microsoft inovatīvās skolas statusu, kas apliecina, ka skola prasmīgi
izmanto jaunākās tehnoloģijas
un izveidojusi inovatīvu mācību
vidi. Paziņoti arī skolotāji, kas
2015./2016. gadā kļuvuši par Microsoft inovatīvajiem pedagogiem ekspertiem, starp kuriem
ir arī Anita Žigalova no Balvu novada Stacijas pamatskolas, Edgars
Bajaruns no Siguldas un Ilze Šmate
no Amatas novada— skolotāji, kas
spējuši ar izciliem panākumiem

integrēt tehnoloģijas mācību
procesā.
Microsoft inovatīvie pedagogi eksperti ne tikai izmanto
tehnoloģijas savā darbā, bet arī
dalās ar idejām, izmēģina jaunas
pieejas mācību procesam, kā arī
mācās cits no cita, lai uzlabotu
skolnieku veikumu un mācību
procesu ar tehnoloģiju palīdzību.
Tāpat šie eksperti ir aicināti
piedalīties dažādās konferencēs
un pasākumos, informējot par Microsoft tehnoloģiju izmantošanu
mācību procesa organizācijā un
mācību programmu sastādīšanā.

2015./2016. gadā Microsoft
inovatīvā pedagoga eksperta titulu
ieguvuši aptuveni 2800 skolotāji.
Tie
pievienojas
iepriekšējo
gadu ekspertiem, kopumā veidojot starptautisku, vairāk nekā
4000 ekspertu lielu kopienu no
vairāk nekā 100 pasaules valstīm.
Daudzi no ekspertiem darbojas
skolās, kas saņēmušas Microsoft
inovatīvās skolas statusu, kā arī
aktīvi sadarbojas ar citām skolām
un valsts iestādēm, lai veicinātu
Microsoft tehnoloģiju lietojumu
mācību procesā.

Kristīgo vērtību izkopšana Tilžas vidusskolā
2016. gada 19.janvārī Tilžas
vidusskolas aktu zālē notika
pasākums Tilžas vidusskolas,
Vectilžas filiāles kristīgās mācības
skolēniem. Pasākumā piedalījās
arī Tilžas pirmsskolas iestādes
vecākās grupiņas skolēni ar
audzinātāju I. Brenču.
Pasākums iesākās ar kopīgu

lūgšanu.
Kristīgās
mācības
skolotāja Inese Pujate skolēniem
prezentācijas veidā stāstīja Zvaigznes stāstu. Pēc stāsta skolēni
aktīvi atbildēja uz jautājumiem
par dzirdēto Evaņģēlija stāstu.
Tad visi kopā dziedāja kristīgas
dziesmiņas. Pasākumā noslēgumā
skolēni
saņēma
samariešu

dāvanas.
Pateicība
Dievam
un
cilvēkiem, kas sarūpēja šīs jaukās
dāvanas, par ko skolēniem bija
liels prieks.
Inese Pujate
Tilžas vidusskolas skolotāja

Balso internetā par savu „Mis un Misters
Balvi” simpātiju
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Starpnovadu aerobikas maratons
„Vingro vesels”

23.janvārī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notika Starpnovadu aerobikas maratons „Vingro
vesels”, kurš šogad uz aktīvu, interesantu un radošu atpūtu kopā
sapulcēja gandrīz 100 bērnus,
jauniešus un pieaugušos.
Balvu Bērnu un jauniešu centrs organizē šo pasākumu ne
tikai interesentiem, kas jau nodarbojas ar aerobiku, bet ikvienam Balvu novada jaunietim vai
pieaugušajam, kas vēlas tikai to
uzsākt vai vienkārši pavingrot.
Veicinot interesi par aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu, gaidītas ir arī
ģimenes ar bērniem, kuriem tika
nodrošinātas radošās darbnīcas
un dažādas citas aktivitātes.
Šogad aerobikas trenerēm
Lindai Tokarevai –Kušnerei (Balvi),
Ilutai Balulei (Balvi) un Ingūnai
Dovgānei (Alūksne) bija sagatavotas dažādu veidu un stilu aerobikas programmas, kuras kopā ar
savas grupas dalībniecēm viņas
demonstrēja arī uz skatuves,
iedvesmojot ikvienu dalībnieku.

Starp nodarbībām, baudot zāļu
tēju un uzkodas, varēja iepazīties
ar kosmetoloģes Santas Roginskas sagatavoto noderīgo bukletu
par skaistumkopšu. Interesants
atklājums daudziem bija ķermeņa
sastāva analizators „Tanita”, kura
mērījumus prasmīgi izskaidroja
Inta Ozola. Pēc enerģiskajām
aerobikas programmām pasākumu noslēdza vingrošana kopā ar
fizioterapeitu Andri Bačuku, kā arī
tika doti vērtīgi padomi, izpildot
dažāda veida ķermeņa stiepjošos
vingrinājumus.
Dalībnieki
mājās
devās
enerģijas, prieka un pozitīvisma
pilni, un Balvu Bērnu un jauniešu
centrs saka paldies arī IU Valdogs,
SIA „Agre Balvi”, S.Roginskai,
„Oriflame” un IK „L un M bērnu
draugs”, kas sagādāja patīkamus
pārsteigumus ikvienam pasākuma
apmeklētājam.
Dita Nipere
BBJC interešu
izglītības metodiķe

Piesakies apmācībām “Brīvprātīgā
darba vadīšana un koordinēšana”

Ja Tev šķiet, ka koordinēts un
mērķtiecīgi vadīts brīvprātīgais
darbs var būt nopietns resurss
Tavas nevalstiskās organizācijas
mērķu sasniegšanā, tomēr tai
trūkst nepieciešamo zināšanu
brīvprātīgo vadīšanā, tad šīs
apmācības ir piemērotas tieši
Tavai organizācijai! No katras
organizācijas tiek aicināti pieteikties divi dalībnieki: kāds no
organizācijas vadības un kāds,
kurš jau nodarbojas vai varētu
nodarboties ar brīvprātīgā darba
organizēšanu. Apmācības notiks
Rīgas reģionā no š.g. 25. līdz 27.
februārim.
Apmācībām aicinātas pieteikties NVO, kurām jau ir bijusi pieredze un saskarsme ar
brīvprātīgā darba vadīšanu, tomēr
nepieciešamas papildu zināšanas
un konkrētas metodes darba
organizēšanā. Tādēļ gaidīsim pieteikumus no organizāciju vadītājiem vai esošiem NVO brīvprātīgā
darba koordinatoriem un to
lielākajiem palīgiem jeb „vietniekiem”.
Apmācību galvenie temati ir
jaunu brīvprātīgo piesaiste, to at-

lase, brīvprātīgā darba vadīšana un
koordinēšana, kā arī motivēšana
un novērtēšana. Apmācības vadīs
pieredzējuši grupu apmācību
un treniņu vadītāji Ilze Jozēna
un Reinis Upenieks. Abiem
vadītājiem ir plaša pieredze
darbā ar dažādām nevalstiskajām
organizācijām, tai skaitā ar
brīvpātīgā darba koordinēšanu un
vadīšanu vairāk nekā desmit gadu
garumā.
Apmācībām jāpiesakās līdz 5.
februārim, abiem organizācijas
pārstāvjiem aizpildot kopīgu anketu – http://ej.uz/BDapm16piet.
Valmieras
novada
fonda
rīkotās apmācības finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija (EEZ finanšu instruments) projekta “Brīvprātīgais
darbs – tavs veiksmes pakāpiens”
ietvaros, savukārt fonda ikdienas
darbību atbalsta arī Borisa un
Ināras Teterevu fonds un Valmieras pašvaldība.
Papildu informācija: Gundega
Siliņa, Valmieras novada fonds.
Tālrunis: 27820430; e-pasts: gundega.silina@vnf.lv.

Iespēja saņemt grāmatu
Biedrība “Nāc un Tusē” ar Balvu novada pašvaldības atbalstu
organizē konkursu „Mis un Misters Balvi 2015”.
Šogad ikvienam ir iespēja
balsot par savu simpātiju –

nominācijās „MIS INTERNETA
SIMPĀTIJA 2015” un „MISTERS
INTERNETA SIMPĀTIJA 2015”.
Nomināciju ieguvēji konkursa
fināla dienā saņems 50 EUR naudas balvu.

Vairāk informācijas Mis un
Misters Balvi 2015 mājas lapā:
www.misunmisters.lv
Balsošana notiks līdz konkursa
finālam – 6.februārim.

Balvu
novadā
dzīvojošie
Barikāžu dalībnieki un mūžībā
aizgājušo barikāžu dalībnieku tuvinieki grāmatu „BIJA TĀDS LAIKS.
1991. JANVĀRA BARIKĀDES” var
saņemt Balvu Novada muzejā,
Brīvības ielā 46, Balvos.
Tālrunis uzziņām - mob.
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28352770; 264521430.
Viļakas novadā dzīvojošie
grāmatu var saņemt savās pagastu
pārvaldēs.
Rugājieši - Rugāju novada
domē.
Grāmata lasīšanai pieejama
visās novada bibliotēkās.
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Apstiprināts Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžets
21.janvāra
Balvu
novada
domes sēdē tika apstiprināts
pašvaldības 2016.gada budžets,
kurš tika veidots pamatojoties
uz 2015. gada budžeta izpildi.
Budžeta sastādīšanas laikā Balvu
novada vadība un speciālisti tikās
ar katras pašvaldības iestādes un
pagasta pārvaldes vadītāju, lai
rūpīgi pārrunātu to vajadzības un
budžeta iespējas.
Sakarā ar to, ka šogad valstī par
10 eiro tiek palielināta minimālā
alga, 55 tūkstoši eiro tiks novirzīti šī
algu palielinājuma nodrošināšanai,
jo Balvu novada pašvaldībā 40,9%
darbinieku strādā par minimālo
algu. Lai arī tiek palielināta
minimālā alga, citiem pašvaldības
darbiniekiem algu palielinājums
šogad nav gaidāms.
Šī gada budžeta prioritātes ir
sabiedrības kārtības un drošības
stiprināšana, kvalitatīvas izglītības
iestāžu sistēmas nodrošināšana,
nekustamo īpašumu sakārtošana,
tādējādi
uzlabojot
dzīves
vides kvalitāti Balvu novadā,
sociālo pabalstu saglabāšana
maznodrošinātajai
sabiedrības
daļai, novada infrastruktūras
attīstība un sakārtošana, turpinot piesaistīt Eiropas Savienības
struktūrfondu
līdzfinansējumu
projektu īstenošanai, uzņēmējdarbības attīstība Balvu novadā,
palielinot
privāto
investīciju
reģionā.
mi

Pašvaldības budžeta ieņēmu-

Pašvaldības budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu un
nenodokļu ieņēmumiem, valsts
dotācijām un mērķdotācijām,
iestāžu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem, kā arī pašvaldības
speciālā budžeta ieņēmumiem.
Novada pašvaldības budžeta
ieņēmumi 2016.gadā prognozēti
13 618 848 eiro apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi
un speciālā budžeta ieņēmumi
attiecīgi 13 221 917 (97,1%) eiro un
39 6931 eiro (2,9%).
Pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumus
veido
nodokļu
ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma,
nekustamā īpašuma nodoklis,
azartspēļu nodoklis; nenodokļu
ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi,
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi
nenodokļu ieņēmumi; transfertu
ieņēmumi (maksājumi) no valsts
un pašvaldību budžetiem un
budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Balvu novada pašvaldības
pamatbudžeta 2016.gada ieņēmumi plānoti 13 221 917 euro
apmērā, kas ir par 15,1% mazāki
pret 2015.gada budžeta izpildi.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2016.gadā tiek plānots 4 924 294
eiro, kas ir par 0,3% mazāk nekā
2015.gada izpilde (4 940 839 eiro).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi ir lielākā pamatbudžeta
pozīcija, kas ir 37,2% no kopējiem
pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumus ietekmē pašvaldības
teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar
nodokli apliekamā minimuma
un atvieglojumu apmērs, kā arī
minimālā darba alga.
2015.gada
pamatbudžeta
ieņēmumos lielāko īpatsvaru
sastāda valsts un pašvaldību
transferti 42,2 %, t.sk. dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda - 21,2 %, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi 37,2%, budžeta iestāžu ieņēmumi
– 16,6%, nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumi – 3,3%,

nenodokļu ieņēmumi – 0,4%,
azartspēļu nodoklis – 0,3%.
Nekustamā īpašuma nodoklis plānots 413 438 eiro apmērā,
kas 2016.gadam noteikts pēc
pašvaldības nodokļa prognozes,
salīdzinot ar 2015.gada ieņēmumu
izpildi (469 224 eiro). Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi ir
samazinājušies par 12%. Nodokļa
atvieglojumi piemēroti trūcīgām
ģimenēm,
maznodrošinātām
personām, daudzbērnu ģimenēm. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu apmaksa tiek
plānota 21 000 eiro.
Saskaņā ar likumu „Par izložu
un azartspēļu nodevu un nodokli”
pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti
25% no azartspēļu nodokļa
ienākumiem par azartspēlēm,
kuras tiek organizētas attiecīgās
pašvaldības teritorijā. Azartspēļu
nodokļa ieņēmumi 2016.gadā
plānoti 36 300 eiro.
Nenodokļu ieņēmumu prognoze 2016.gadā ir 52 822 eiro,
kas ir 24,4% no 2015.gada izpildes
(216 335 eiro). 2016.gadā Valsts
(pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas tiek plānotas 13 579
eiro, kas ir 74% no 2015.gada
izpildes, naudas sodi un sankcijas – 4 000 eiro, kas ir 80% no
2015.gada izpildes, ieņēmumi
no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas – 30
000 eiro, kas ir 18,4 % no 2015.
gada izpildes.
Valsts budžeta transferti tiek
plānoti 5 373 406 eiro, kas ir par
27% mazāk nekā 2015.gada izpilde (7 389 378 eiro), tas skaidrojams ar to, ka mērķdotācijas pedagogu darba samaksai tiek plānotas
astoņiem
mēnešiem.
Valsts
budžeta transferti pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksām 2016.
gadā tiek plānoti 1 317 982 eiro,
kas ir par 49 418 eiro mazāk pret
2015.gada sākotnēji plānoto,
jo skolēnu skaits ar katru gadu
Balvu novada izglītības iestādēs
samazinās. Valsts budžeta transferti Balvu Sporta skolai, Balvu
Mūzikas skolai un Balvu Mākslas
skolai ir palielinājušies par 4,1%,
mērķdotācija tautas mākslas
kolektīvu vadītāju darba samaksai
plānota 12 958 eiro, kas ir par 2,8%
lielāka pret 2015.gada izpildi.
Valsts budžeta dotācija 1.-4.klašu
ēdināšanai plānota 81 105 eiro,
dotācija 2016.gada janvāra un
februāra mēnešiem - 24 653 eiro,
tika ieskaitīta 2015.gada decembrī.
Valsts dotācija feldšeru – veselības
punktu uzturēšanai tiek plānota
pēc 2015.gada izpildes. Valsts
dotācija pašvaldību pasākumiem
2016.gadā ir piešķirta 12 000 eiro
apmērā – Balvu Valsts ģimnāzijas
muzeja telpu aprīkojumam 2000
eiro, PII „ Sienāzītis” interaktīvas
tāfeles iegādei - 3000 eiro,
Bērzkalnes PII interaktīvas tāfeles
iegādei 3000 eiro, grāmatas par
Briežuciemu sagatavošanai un
izdošanai 2000 eiro, Balvu novada jauno uzņēmēju pasākumu
organizēšanai Balvu novada P/A
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” 2000 eiro. Dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda tiek plānota 2 806 454
eiro apmērā, kas ir par 218 225
eiro lielāka kā 2015.gada izpilde.
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts
budžeta iestāžu transferti plānoti
60 700 euro, kas ir 16,3% no 2015.
gada izpildes, jo pēc izmaiņām
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
likumā pašvaldība nesaņem valsts
dotāciju, lai nodrošinātu vērtētos
ieņēmumus
pēc
pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas finanšu
nepieciešamības neizlīdzināmās
apakšējās robežas 99 procentu
līmenī, kas 2015.gadā tika piešķirta

327 272 eiro apmērā. Dotācija par
sociālās aprūpes iestādēs līdz
1998.gada 1.janvārim ievietotām
personām paredzēta atbilstoši faktiskajam iemītnieku skaitam – 42
700 eiro. 2016.gada sākumā Valsts
Kultūrkapitāla fonds atbalstīja Balvu novada pašvaldības iesniegto
projektu „IV Starptautiskais deju
festivāls „Eima, Eima”, piešķirti 10
000 eiro.
Pašvaldību budžeta transferti
plānoti 201 557 eiro, kas ir par
3418 eiro mazāk nekā 2015.gada
izpildē. Savstarpējie norēķini ar
citām pašvaldībām par izglītību
ir palielināti par 30 000 eiro,
norēķini par sociālajiem pakalpojumiem – pansionātā „Balvi”
pieaug par 20 000 eiro, turpinās
sadarbība ar citām pašvaldībām
pakalpojumu sniegšanā.
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 2016.gadā plānoti
2 199 100 eiro, kas ir par 62 554
eiro mazāk pret 2015.gada izpildi
(2 261 654 eiro). Ieņēmumi par
telpu nomu un īri plānoti 165 574
eiro, kas ir par 2% mazāk pret
2015.gada budžeta izpildi (168
876 eiro). Ieņēmumi par zemes
nomu plānoti 75 131 eiro pēc
noslēgtajiem līgumiem, kas ir par
4% mazāk pret 2015.gada izpildi
(78 298 eiro).
Ieņēmumi
par
pārējiem
budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek plānoti 1 917 436
eiro, t.sk. ieņēmumi par personu
uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādēs 419 720 eiro apmērā tiek
plānoti pēc 2015.gada izpildes;
ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem - 1 230 566 eiro; citi
ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - 260 032 eiro.
Speciālā budžeta ieņēmumi
2015.gadā plānoti 396 931 eiro,
t.sk. dabas resursu nodokļa
ieņēmumi 18 000 eiro, autoceļu
(ielu) fonda mērķdotācija 378 931
eiro.
Ziedojumu un dāvinājumu
ieņēmumi gada sākumā netiek
plānoti.
Pašvaldības budžeta izdevumi
Balvu novada pašvaldības
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai
- izdevumiem no budžeta
finansētajiem institūciju, t.sk.
pašvaldības izglītības, kultūras,
sporta iestāžu, sociālā dienesta
uzturēšanai,
novada
pasākumu
finansēšanai,
novada infrastruktūras uzturēšanai.
Pašvaldības konsolidētā budžeta
izdevumi 2016.gadā plānoti 13
524 622 eiro apmērā. Izdevumu finansēšanai tiks izmantots
budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā, kas sastāda 1 279 281 eiro,
kā arī aizņēmumu līdzekļi.
Vispārējie valdības dienesti
Vispārējo valdības dienestu
uzturēšanai ir paredzēti 1 486
799 eiro, kas sastāda 11,5 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Kopējos uzturēšanas
izdevumos ieplānoti arī pagastu
autobusu uzturēšanas izdevumi
skolēnu pārvadājumiem. Plānotie
izdevumi ir par 4% mazāki pret
2015.gada izpildi, t.i. par 60
809 eiro. Izpildvaras funkciju
administrēšanai, ko veic Balvu novada pašvaldība, noteikts budžets
844 327 eiro – tie ir par 122 912
eiro mazāk pret 2015.gada izpildi.
Pagastu pārvaldēm administratīvo
funkciju veikšanai ieplānoti 494
733 eiro, 13 000 eiro ieplānoti
Vīksnas skolēnu autobusa remontam. Deputātu darba samaksai
plānoti 62 956 eiro. Aizņēmumu
procentu maksājumi tiek plānoti
28 516 eiro apmērā, kas ir par 10%

mazāk kā 2015.gada izpildē, biedru maksas plānotas 26 267 eiro
un izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem noteikti asignējumi
30 000 eiro.
Sabiedriskā
kārtība
un
drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti
171 182 eiro apmērā jeb 1,3%
no
kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem.
Balvu
novada
pašvaldības policijas uzturēšanai
plānoti 85 103 eiro, kas pret
2015.gada izpildi izdevumi ir
palielinājušies par 24,9 %. 2016.
gadā Pašvaldības policijā plānots
palielināt darbinieku skaitu par 1
vienību. Atskurbtuves darbības
nodrošināšanai ir paredzēti 41
843 eiro, no šī gada atskurbtuve ir pašvaldības policijas
struktūrvienība.
Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai ir plānoti 44 236 eiro, kas ir
par 335 eiro mazāk pret 2015.gada
izpildi.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānotie izdevumi ir 312
156 eiro jeb 2,4% no kopējiem
izdevumiem, kas ir 59% no 2015.
gada izpildes. Samazinājums
izskaidrojams ar to, ka 2015.gadā
tika pabeigts ERAF finansētais projekts „Brīvības ielas rekonstrukcija līdz pilsētas robežas”. Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes
funkciju nodrošināšanai paredzēti 40 291 eiro, tas ir par 11%
mazāk pret 2015.gada izpildi,
jo tika likvidēta amata vienība
„Būvtehniķis”. Pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa un
tūrisma centrs” budžets ir 88 987
eiro.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības budžetā 2016.gadam novada teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai paredzēti 2 030
788 eiro jeb 15,6% no kopējiem
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem. Ielu apgaismojumam ir paredzēti 83 523 eiro,
plānotie izdevumi ir par 204
823 eiro mazāki pret 2015.gada
izpildi, jo 2015.gadā ir realizēts
KPFI projekts „Publisko teritoriju apgaismojuma uzlabošana
II kārta”. Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai
paredzēti
1 947 265 eiro, pašvaldības
aģentūras “San-tex” izdevumi
ir 1 446 078 eiro. Pašvaldības
dotācija 231 848 eiro apmērā
paredzēta pilsētas labiekārtošanai
un apzaļumošanai, lietus ūdens
kanalizācijas uzturēšanai. 2016.
gadā ir paredzēta pilsētas parka
solu atjaunošana, zāles pļāvēja
iegāde.
Veselība
Veselības iestāžu uzturēšanai
paredzēti 48 101 eiro, kas ir par 7,8
% lielāki pret 2015.gada budžeta
izpildi. Veselībai ir paredzēti 0,4
% no pašvaldības pamatbudžeta.
Novadā darbojas seši feldšeru –
veselības punkti.
Atpūta, kultūra un reliģija
Atpūtas, sporta, kultūras un
reliģijas izdevumiem pašvaldības
2016.gada budžetā paredzēts
finansējums 1 028 310 eiro jeb
7,9% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir par 2,5%
mazāk pret 2015.gada izpildi.
Sporta pasākumu nodrošināšanai
novadā ir paredzēti 120 994 eiro,
kas ir par 53 919 eiro mazāk pret
2015.gada izpildi, jo 43 783 eiro
pērn tika iztērēti futbola laukuma izveidei pie Balvu Valsts
ģimnāzijas. Bibliotēku uzturēšanai
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ir paredzēti 263 945 eiro, kas ir
par 4 079 eiro mazāk pret 2015.
gada budžeta izpildi, 2015.
gadā tika realizēti vairāki Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītie
projekti. Muzeju uzturēšanai
paredzēti 107 424 eiro. Kultūras
namu izdevumu finansēšanai ir
paredzēti 408 933 eiro, no tiem
180 089 eiro ir paredzēti Balvu
Kultūras un atpūtas centram.
Balvu Kultūras un atpūtas centra
paredzētie kultūras pasākumi visa
gada garumā plānoti par kopējo
summu 54642 eiro, pārējiem
pasākumiem ir paredzēti 48 988
eiro. Reliģisko organizāciju atbalstam ir paredzēti 7 500 eiro.
Izglītība
Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumu daļā novada attīstības
prioritātei izglītībai – izglītības
iestāžu uzturēšanai un ar izglītību
saistīto pasākumu finansēšanai plānoti 5 656 112 eiro. Finansējums
ir paredzēts iestāžu uzturēšanai,
mērķdotācijas pedagogu algām
un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām – 1 710
071 eiro; 5.-10.klašu skolēnu
brīvpusdienām, 5-6 gadīgo bērnu
brīvpusdienām, internāta skolēnu
ēdināšanai – 101 726 eiro, 1.-4.
klašu skolēnu brīvpusdienām no
valsts budžeta līdzekļiem – 105
757 eiro. Pirmsskolas izglītības
iestādēm paredzētie līdzekļi ir
953 286 eiro, pamatskolām – 1
470 286 eiro, vidusskolām – 1
775 248 eiro, kā arī Balvu Mākslas
skolai 102 897 eiro, Balvu Mūzikas
skolai – 311 733 eiro, Balvu Bērnu
un jauniešu centram – 65 823 eiro,
Balvu Sporta skolai – 311 733 eiro.
Finansējums 33 507 eiro apmērā
paredzēts izglītības, kultūras un
sporta pasākumiem. 135 000
eiro paredzēti norēķiniem par
citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem.
Izdevumi skolēnu transporta
kompensācijām ir paredzēti 8
500 eiro apmērā.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi
2016.gadā plānoti 2 251 525 eiro
apmērā jeb 17,3% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem.
Plānoto izdevumu pieaugums
2016.gadā ir 3,1 % pret 2015.
gada izpildi. No asignējumiem
sociālajai aizsardzībai 464 901 eiro
paredzēti pabalstiem un palīdzībai
pašvaldības maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. Pansionāta ”Balvi”
darbības
nodrošināšanai
paredzēti 1 007760 eiro, no tiem
pašvaldības dotācija ir 460 895
eiro. Mājas aprūpei ir paredzēti 38
439 eiro, sociālo māju uzturēšanai
40006 eiro, sociālā dienesta
darbībai 389 367 eiro, Bāriņtiesai
103128 eiro. 2015.gada budžetā ir
paredzēts finansējums biedrībām
– 3 560 eiro. 2016.gadā turpinās
projekts Asistenta pakalpojumi
personām ar invaliditāti, kam
paredzēts 198 664 eiro.
Speciālā budžeta izdevumi 2015.gadā plānoti 539 649
eiro apmērā, tai skaitā vides
aizsardzībai no dabas resursu
nodokļa ieņēmumiem 40 000
eiro, ekonomiskajai darbībai
(autoceļu (ielu) uzturēšanai) 498
389 eiro, ziedojumu līdzekļu
izdevumiem 1260 eiro.
Uz
2016.gada
1.janvāri
pašvaldībai ir 66 aizņēmumu
līgumi, no tiem 2016.gadā 11
līgumiem beigsies atmaksa. Balvu
novada pašvaldības aizņēmumu
neatmaksātā daļa – 6 220 544
eiro.
2016.gadā
pašvaldības
aizņēmumu apjoms ir 716 160
eiro, procentu un apkalpošanas
maksājumi ir 28 516 eiro.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 28.janvāris
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada pašvaldības
2015.gada 17.decembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.17, 76.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2015.gada 17.decembrī				

				

Nr.18/2015

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2009.GADA 1.JŪLIJA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un
24.pantu
Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. izteikt Noteikumu 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.4. Saimnieciskās nodaļas;”;
2. Noteikumu 18.21.apakšpunktā vārdus „Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma” aizstāt ar
vārdu „Saimnieciskās”;
3. izteikt Noteikumu 3.pielikumu „Balvu novada pašvaldības un pagastu pārvalžu struktūrshēma” jaunā
redakcijā.
Pielikumā: Balvu novada pašvaldības un pagastu pārvalžu struktūrshēma uz 1 lapas.
Domes priekšsēdētājs 			

				

A.Kazinovskis

Pielikums
Balvu novada Domes 2015.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.18/2015 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1„Balvu novada pašvaldības nolikums””
3.pielikums
Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”

Balvu novada pašvaldības un pagastu pārvalžu struktūrshēma

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

Finanšu un attīstības
nodaļa
Centralizētā grāmatvedība
Saimnieciskā nodaļa

IESTĀDES
SAIMNIECISKAJĀ
JOMĀ

IESTĀDES

10 Pagastu pārvaldes
VADĪTĀJS

darbinieki

darbinieki

Domes priekšsēdētājs

.........

A.Kazinovskis

7.

Ar ALTUM atbalstu sākas jauniešu
uzņēmējdarbības sacensības

Lai veicinātu jauniešu interesi
par biznesa veidošanu Latvijā un
iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības
vidi, 11.janvārī sākās jauniešu
uzņēmējdarbības
sacensības
„Izaugsmes forums 2016”, kas notiek jau piekto gadu, un otro gadu
tās atbalsta arī ALTUM.
Sacensību sākuma posmā tiks
apmeklētas 100 Latvijas skolas,
lai stāstītu par sacensību ideju un
iesaistes iespējām.
ALTUM Valdes loceklis Juris
Vaskāns: „Izaugsmes forums ir
lieliska iespēja, kā vecāko klašu
skolēni var attīstīt savus talantus, mācīties domāt kā uzņēmēji,
attīstīt ideju radīšanas prasmes. Tās
ir neatsveramas, lai rītdien varētu
kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem.
Mēs esam pārliecināti, ka labas
biznesa idejas un finansējums
vienmēr satiekas. Lai tas notiktu,
ir nepieciešamas idejas, talanti, kas tās īsteno, pieredzējuši
padomdevēji, kā arī finanšu atbalsts biznesa idejām dažādās tās
attīstības stadijās. Tāpēc ALTUM

atbalsta gan Izaugsmes forumu,
gan sniedz atbalstu ikdienā,
finansējot
biznesa
uzsācēju
uzņēmumus.”
Sacensību galvenais uzdevums – 24 stundu laikā izstrādāt
ekonomiski pamatotu biznesa
plānu savas idejas realizācijai,
klātesot dažādu nozaru ekspertiem un biznesa konsultantiem,
un prezentēt to konkursa žūrijai.
Gatavošanās
sacensībām
notiek vairākos posmos, atlase
norisināsies 18. februārī Rīgā, un
tās dalībnieki centīsies ieinteresēt
žūriju par savu ideju lifta brauciena laikā. Savukārt fināla
prezentācijas notiks februāra
beigās, izstādes „Skola 2016” ietvaros. Pasākuma galvenā balva ir
starta kapitāls biznesa uzsākšanai
1000 eiro apmērā, studijas
augstākās izglītības programmās
un dalība biznesa mentoringa
programmās.
Pieteikties sacensībām var
Izaugsmes foruma mājas lapā www.izaugsmesforums.lv.

Pieteikties platību maksājumiem šogad
varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem
jābūt EPS lietotājiem
Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē, ka, sākot ar šo gadu,
pieteikties platību maksājumiem
varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto
sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz
līgums par LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina
visus lauksaimniekus, kuri jau
nav kļuvuši par EPS lietotājiem
līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu
tuvākajā laikā, lai pavasarī
savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un
iesniegt iesniegumu maksājumu
saņemšanai. Līguma forma ir
pieejama gan elektroniski LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē
“Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī

jebkurā LAD klientu apkalpošanas
centrā. Aizpildītu līgumu var
iesniegt gan personīgi LAD klientu
centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
Pavasarī
pirms
uzsāksies
platību maksājumu iesniegšana
EPS, LAD organizēs atbalsta
pasākumus lauksaimniekiem par
EPS lietošanu un pieteikšanos
platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas
lauku konsultāciju un izglītības
centrs.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumos lauksaimnieki var
saņemt konsultācijas jebkurā
LAD
klientu
apkalpošanas
centrā klātienē, rakstot e-pastu:
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz
informatīvo tālruni 67095000.

AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 4.martā plkst. 14.30.

9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā– „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.
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 3.marta plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 3.marta plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 370.00 (trīs simti
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 4.martā plkst. 15.00.

Izsludina izsoles
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
“Mārītes”, Balvu pagasts, Balvu
novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.91 ha platībā kadastra Nr. 3846 007 0182 (kadastra apzīmējums 3846 007 0141).
Izsoles sākumcena – EUR 1000.00
(viens tūkstotis euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv
vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.
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 3.marta plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 3.marta plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 100.00 (viens simts 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 4.martā plkst.14.00.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Kalna iela 16A, Balvu stacija,
Kubulu pagasts, Balvu novads, kas
sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.0924 ha platībā kadastra Nr. 3858 006 0782 (kadastra
apzīmējums 3858 006 0779). Izsoles sākumcena – EUR 900.00
(deviņi 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. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.
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 3.marta plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 3.marta plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 90.00 (deviņdesmit 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

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā atkārtotā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Balvu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3 Alejas ielā 7, Balvos,
Balvu novadā, kadastra Nr. 3801
900 1004 (kadastra apzīmējums
3801 003 0538 001 003), kas
sastāv no divistabu dzīvokļa
56.80 m2 platībā un kopīpašuma
5547/29491 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļu mājas, zemes
un palīgēkas. Izsoles sākumcena –
EUR 3700.00 (trīs tūkstoši 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.

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

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 28.janvāris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
29. janvārī plkst. 11:00 Krievu
biedrības “Razdoļje” koncerts
Sociālā dienesta 3. stāva zālē.
29. janvārī plkst.18:00 „Jauniešu gada balva 2015” Balvu Novada muzejā. Pasākumu vadīs
dziedātāja Liene Šomase.
29. janvārī plkst. 19:00 Balvu
Sakrālās Kultūras centrā ikmēneša
draudzes vakars.
30. janvārī plkst.17:00 Valmieras Drāmas teātra viesizrāde Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Alvis
Lapiņš „Klaidoņa lūgšana”. 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.
6. februārī plkst. 18:00 konkursa Mis un Misters Balvi 2015 fināla
šovs Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Pasākuma vadītājs DJ
Aivis (Latvijas Radio2), pasākuma
viesis grupa “Transleiteris”. Biļešu
iepriekšpārdošana no 21. janvāra
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Biļetes cena: EUR 20,00; 15,00;
10,00 EUR.
10. februārī plkst. 18:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā pirmā
ZUMBAS nodarbība. Vadītāja Sintija Balode. Maksas nodarbība.
12. februārī plkst. 11:00
Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrā notiks Uzņēmēju
brokastis. Lūgums pieteikt savu
dalību zvanot pa tālr. 29437260,
26461435 vai aizpildot pieteikuma
anketu www.zlbc.lv.
13. februārī no plkst. 9:0014:00 lauku labumu tirdziņš Balvos.
13. februārī plkst. 21:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā deju
vakars kopā ar grupu “Kreisais
pagrieziens”. Iespēja rezervēt
galdiņus, T: 26367693.
Bērzkalnes pagasts
2. februārī plkst. 17:00
Rubeņu Saieta namā sveču dienas pēcpusdiena “Tik balta svece
deg…”. Līdzi var ņemt interesantas
sveces.
7. februārī plkst. 12:00
Bērzkalnes Sporta un atpūtas
laukumā
Meteņdienas
izklaides. Līdzi var ņemt groziņu ar
pankūkām.
13. februārī plkst. 20:00
Rubeņu
Saieta
namā
Valentīndienas diskoballīte “Bez
mīlestības nedzīvojiet..”.
Briežuciema pagasts
Līdz 12. februārim, zvanot Zi-

tai Mežalei pa tālruni 25444621,
iespējams
pieteikt
pretendentu
konkursam
“”Misters
Briežuciems”, kas norisināsies 27.
februārī.
Kubulu pagasts
6. februārī plkst. 22:00 Kubulu
Kultūras namā diskotēka. Piedalās
DJ Forcyte, DJ Aldis, DJ Tavs
Bracka. Ieejas maksa EUR 2,00.
Iespēja rezervēt galdiņus pa tel.
26186364.
13. februārī plkst. 14:00
Pansionātā “Balvi” tautisko deju
kolektīvu sadancošanās “Lecam
pa vecam, lecam pa jaunam...13”
dalībnieku KONCERTS. Piedalās:
Rīgas 64. vidusskolas TDK
“Dzērvenīte”, Valmieras Valsts
ģimnāzijas TDK “Pērkonītis”, Rīgas
74. vidusskolas TDK “Raduga”.
13. februārī plkst. 18:00 Kubulu kultūras namā tautisko deju
kolektīvu sadancošanās “Lecam
pa vecam, lecam pa jaunam...13”
LIELKONCERTS. Piedalās kolektīvi
no Kubuliem, Rugājiem, Gulbenes, Cēsīm, Valmieras, Rīgas
u.c. Ieeja EUR 1,00.
Tilžas pagasts
7. februārī plkst. 14:00 Tilžas
brīvdabas estrādē Meteņdienas
izdarības, kurās piedalīsies Tilžas
un kaimiņpagastu komandas.
Vīksnas pagasts
7. februārī plkst. 13:00 Vīksnas
Tautas namā “Latgolys entuziastu grupys “Bildis”” veidotā
dokumentālā filma par dziedātāju
Aiju Rimšu “Īsamirdzi zvaigznem
leidza”.
13. februārī plkst. 22:00 Vīksnas
Tautas namā Valentīndienas Amora balle ar Lauri Neilandu (Gulbene). Noskaņas radīšanai vēlams
ierasties sarkanos tērpos. Ieeja
EUR 2,50, pēc plkst. 23:00 EUR
3,00. Iespējams rezervēt galdiņus,
T: 20284144.
Izstādes
- Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkā balvas
“Latvijas Lepnums 2015” ieguvēja
Pētera Augstkalna darbu izstāde,
kas skatāma līdz 12. februārim Balvos, Tirgus ielā 7.
- 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”

(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 Centrālajā bibliotēkā
apskatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde „Ziema”.
Skolotājas Olga Reče, Līga Podkovirina.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
mākslinieka Jāņa Odumiņa darbu
izstāde skatāma līdz 8. februārim.
- Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāmas „20.gs. 30.gadi”
atklātņu kopijas no J.Pušpura
privātkolekcijas.
- Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāma Ināras Circenes rokdarbu izstāde „Ziemā noderēs!”
- 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 apsveikuma
atklātnīšu izstāde, kuru sagatavoja
Bērzpils vidusskolas darbinieki un
skolēni.
- Visu janvāri Krišjāņu Tautas
namā skatāma Lienes Šaicānes
gleznu izstāde “Krāsu mozaīka”.
- No 1. februāra līdz 1. martam Kubulu kultūras namā
Vīksnas
pagasta
bērnudārza
audzēkņu radošo darbiņu izstāde
“Krikumiņi-spožumiņi”.
Turpinās
AKCIJA
“Foto
no mana albuma – Balvu
muižas vēsturei!”, kuras mērķis
saglabāt nākamajām paaudzēm
fotogrāfijas par to, kāda izskatījās
Balvu muižas pils apkārtne
dažādos laikos. Kontakttālrunis
64521430 vai 29626274 – Ruta
Akmentiņa.

Cien. zemnieki, amatnieki, uzņēmēji!
Aicinām piedalīties Uzņēmēju
brokastīs, kas notiks 2016.
gada 12. februārī plkst. 11:00
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā Vidzemes ielā 2b, Balvos.
Programmā:
• rīta kafija, brokastis un muzikāls sveiciens;
• aktuālā informācija par iepirkumiem;
• aktuālā informācija par būvniecības normatīviem;
• informācija par LEADER projektu iespējām;
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

• diskusija par uzņēmējiem
interesējošiem jautājumiem.
Dalības maksa 5 EUR/personai.
Lai sagatavotu atbildes uz
uzņēmējiem īpaši interesējošiem
jautājumiem, aicinām tos iesūtīt
uz e-pastu inta.kalva@balvi.lv līdz
8.februārim.
Lūgums pieteikt dalību, zvanot
29437260, 26461435 vai pieteikties pasākumam aizpildot anketu
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra mājaslapā www.zlbc.lv
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu, pirms tam saņemot
rēķinu no aģentūras:
Balvu novada pašvaldības
aģentūra “Ziemeļlatgales Biznesa
un tūrisma centrs”, Vidzemes iela
2B, Balvi, Balvu novads, LV-4501.
Reģ.Nr. 90009577081
PVN reģ.Nr. 90009577081
AS Citadele, PARXLV22
Konta Nr.
LV77PARX0019040090001

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Rita Šubeniece
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

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

