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14. (151.) numurs
Valsts asinsdonoru centra izbraukums uz Balviem
22.septembrī no plkst. 9.0013.00 Balvu muižā, Brīvības ielā
47, Valsts asinsdonoru centra
izbraukumā donoriem būs iespēja
ziedot asinis.

Septembrī
„Uzņēmēju
2016”

Rēzeknē notiks
dienas Latgalē

23.-24. septembrī Rēzeknē,
Latgales vēstniecībā „Gors” notiks
„Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”,
kuras rīko Latvijas tirdzniecības un
rūpniecības kamera sadarbībā ar
Latgales plānošanas reģionu.
Plašāka informācija par iespēju
piedalīties www.zlbc.lv.
Papildus informācija, rakstot uz
e-pastu ilze.brice@chamber.lv vai
zvanot pa tālruni 29 141 693.

Lauksaimniekiem piešķirti vēl
10 procenti dīzeļdegvielas

1.septembris - svētki bērniem, vecākiem un skolotājiem!
Mēs esam līdzīgi kokiem, bet
dzīvojam ne ar lapām, kas krīt,
dzīvojam ar pumpuriem un ar zie
diem, ar domām, ko labu paveik
sim rīt. Dzīvojam, ne jau asaras
skaitot un stundas rūgtuma dūmos
kas kūp, bet tās sēklas un sēkliņas
dvēselēs kaisot, kurām mīlestību
izaudzēt rūp. (K.Apškrūma)

Pirms jaunā mācību gada
sākuma novērtējam paveikto,
secinām, kas vēl jādara un kaļam
nākotnes plānus. Izglītība ir viena
no svarīgākajām jomām katras
pašvaldības dzīvē. Domāju, ka
to pilnā mērā apzināmies arī pie
mums, Balvu novadā, jo novada
vadība, pagastu pārvaldnieki un
izglītības iestāžu vadītāji ir darījuši
visu, lai saglabātu esošās no
vada izglītības iestādes un lai tās
iespēju robežās atbilstu mūsdienu
izglītības prasībām.
23. un 25.augustā Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
speciālisti kopā ar novada domes
priekšsēdētāja vietnieci Sarmīti
Cunsku
apmeklēja
novada
izglītības iestādes, lai atsevišķi ar

katru izglītības iestādes vadību
pārrunātu aktualitātes, iepazītos ar
paveikto un runātu par problēmām,
kuras - lielākas vai mazākas - ir kat
rai izglītības iestādei. Paveikts ir ļoti
daudz. Ik
viena izglītības iestāde
sava budžeta ietvaros ir cen
tusies uzlabot mācību vidi, aktīvi
iesaistījusies dažādos projektos,
tādā veidā uzlabojot un papil
dinot savas iestādes materiālo
bāzi. Mūsu novada izglītības
iestādes ir kļuvušas vēl skaistākas
un sakoptākas. Pedagogu saime
ir apņēmības pilna kvalitatīvas
izglītības īstenošanai.
Savukārt 24.augustā izglītības
speciālisti kopā ar skolu direkto
riem apmeklēja Izglītības un
zinātnes ministrijas organizēto
semināru Daugavpilī, kurā par
jaunā mācību gada aktualitātēm
runāja izglītības ministrs Kārlis
Šadurskis un citi Izglītības un
zinātnes ministrijas vadošie dar
binieki. Jaunais 2016./2017. mācību
gads nāk ar būtiskām pārmaiņām
izglītības sistēmā visā valstī, un
līdz ar to arī mūsu novadā. Ir
acīmredzami, ka valsts noteiktā

mērķdotācijas aprēķina sistēma
ir vērsta uz skolu un izglītības
sistēmas optimizāciju un, diemžēl,
tas gandrīz vienmēr nozīmē
nepatīkamus lēmumus. Arī Balvu
novada domei šāds lēmums bija
jāpieņem - no 1. septembra darbu
kā filiāle, kurā mācījās 15 skolēni
no 1. - 6.klasei, pārtrauc Tilžas vi
dusskolas Vectilžas filiāle, tomēr
tika rasta iespēja Vectilžā saglabāt
pirmsskolas vecuma grupiņu.
Ikvienai novada skolai svarīgs
ir katrs bērns, jo no katra skolēna
ir atkarīga skolotāja alga un likme.
Jāatzīmē, ka skolēnu skaits no
vada līmenī krasi nav samazinājies.
Ikviens skolas darbinieks ir cen
ties ielikt savu artavu skolēnu
piesaistē savai skolai. Paldies!
Prieks par to, ka arvien vairāk
mūsu pilsētas skolās - Balvu Valsts
ģimnāzijā un Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā skolā, uzsāk
mācības skolēni no citiem tālākiem
novadiem, kuri izmantos minēto
skolu
internātus.
Pašvaldības
ieguldītie līdzekļi sevi attaisno,
jo diezin vai ir daudz skolu, kurās
būtu tik moderni, mūsdienām

atbilstoši internāti.
Pirms jaunā mācību gada
provizoriskie skaitļi par novada
skolēniem varētu būt šādi: 1.klasē
mācības uzsāks 122 pirmklasnieki,
bet kopējais skaits pirmsskolās
un skolās varētu būt tuvu diviem
tūkstošiem.
30.augustā Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notika ikgadējā pe
dagogu konference, kurā piedalījās
Balvu, Baltinavas un Rugāju no
vadu
pedagogi.
Konferencē
piedalījās arī Izglītības kvalitātes
dienesta darbiniece, kura vēlreiz
akcentēja visus tos normatīvos ak
tus un vadlīnijas, kas noteikti jāzina
un jāievēro ikvienam pedagogam.
Jaunā mācību gada sākums,
1.septembris, ir svētki gan bērniem,
gan vecākiem, gan skolotājiem. Lai
izdodas saglabāt 1. septembra un
mācību gada sākuma līksmību,
zināšanu kāri un savstarpējo
sapratni visa mācību gada garumā!
Nora Apīne
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja

1.septembra - Zinību dienas, pasākumi Balvu novada skolās
• Balvu
Valsts
ģimnāzijā
plkst.11.00 svinīgā līnija skolas
priekšpagalmā;
• Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā vidusskolā un
PIKC RVT plkst. 10.00 pasākums
skolas aktu zālē;
• Balvu pamatskolā plkst. 9.00
pasākums skolas priekšpagalmā;
• Bērzpils vidusskolas Krišjāņu
filiālē pasākums plkst. 9.00;
• Bērzpils vidusskolā pasākums
plkst.10.30;

• Briežuciema
pamatskolā
pasākums plkst.9.00 skolas zālē;
• Stacijas pamatskolā pasākums
plkst.9.00 skolas sporta zālē;
• Vīksnas
filiālē
plkst.9.00
pasākums skolas sporta zālē;
• Tilžas vidusskolā plkst.9.00
aizlūgums; 9.40 pasākums skolas
zālē;
• Tilžas internātpamatskolā plkst.
11.30 skolas zālē svinīgs pasākums
„TV TIPS studija”;
• Pirmsskolas
izglītības

iestādē „Pīlādzītis” plkst.9.00
svinīgais pasākums, Mikipeles un
piepūšamās atrakcijas;
• Pirmsskolas izglītības iestādē
„Sienāzītis” plkst.10.45 pasākums
iestādes pagalmā;
• Pirmsskolas izglītības iestādē
„Ieviņa” bērnus pie vārtiem sagai
da pasaku tēli. Plkst.10.00 svinīgs
pasākums aktu zālē.
• Bērzkalnes
pirmsskolas
izglītības iestādē plkst.9.00 Zinību
dienas aktivitātes grupiņās;

• Tilžas pirmsskolas izglītības
iestādē
plkst.10.00
svinīgais
pasākums rotaļu laukumā.
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Lauku atbalsta dienests 2016.
gada 30.augustā pretendentiem
papildus piešķīra dīzeļdegvielas
daudzumu 10 procentu apmērā
no aprēķinātā kopējā daudzuma
par atbalsttiesīgo platību kārtējā
saimnieciskajā gadā. Ņemot vērā
papildus piešķirto degvielas dau
dzumu, šobrīd ir piešķirti 85% (75
% + 10%) no aprēķinātā kopējā
daudzuma kārtējā saimnieciskajā
gadā.
Par atlikušā dīzeļdegvielas
daudzuma
piešķiršanu
LAD
lēmumu pieņems līdz 2016.gada
30.oktobrim.

Aicina iesaistīties Latgales
patriotisko dziesmu koncerta
repertuāra atlasē
2017. gada 20. maijā Daugavpils
novada Višķu pagasta estrādē no
tiks Latgales mākslas svētki „Krāsas
karogā”.
Svētkos
piedalīsies
kori, vokālie ansambļi, folkloras
kopas, tautas deju kolektīvi un arī
mākslinieki. Svētku kulminācija
būs patriotisko dziesmu koncerts.
Piedalīties repertuāra izveidē
var ikviens. Atliek vien atvērt inter
neta vietni un nobalsot par aptaujā
iekļautajām dziesmām. Turklāt tiek
piedāvāta iespēja ierakstīt arī savu
mīļāko latgaliešu patriotisko dzies
mu, ja tā vēl nav iekļuvusi sarakstā.
Vairāk informācijas pieejams Balvu
novada pašvaldības mājas lapas
www.balvi.lv Kultūras sadaļā – Lat
vijas simtgade.

Piedalies
sacensībās!

orientēšanās

Orientēšanās
sacensību
dalībnieki tiek aicināti piedalīties
gan Balvu novada kausa izcīņā, gan
arī Ziemeļlatgales orientēšanās
sacensībās „Latgale Open 2016”
rudens kārtā. Sacensības no
tiks 9.septembrī no plkst.12.30
līdz
18.30
Rugāju
estrādē,
16.septembrī no plkst.14.30 līdz
18.30 Tilžas stadionā, 23.septembrī
no plkst.12.30 līdz 18.00 Balvu
pilsētas Lāča dārzā. Orientēšanās
sacensībās dalībniekiem nav ve
cuma ierobežojumu.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Ir pagājuši Balvu novada svētki. Uzklausot svētku dalībnieku un viesu
viedokli, šķiet, ka tie bija izdevušies. Protams, svētku veidošana ir prasījusi
lielu piepūli, tādēļ izsaku pateicību to organizatoriem, iestāžu un pagastu
pārvalžu vadītājiem un pārstāvjiem, kā arī dalībniekiem un iedzīvotājiem,
kuri piedalījās aktivitātēs.
Novada svētkus apmeklēja arī daudzi mūsu sadarbības partneri –
Kupišķu rajona vadība no Lietuvas, Dokšicu pārstāvji no Baltkrievijas, Pitalo
vas administrācijas vadītāja, kā arī Pōlvas pilsētas vadītājs no Igaunijas,
kuri bija gandarīti par iespēju piedalīties šajos svētkos. Tāpat pasākumos
piedalījās arī Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Vladimirs Kļimovs, kurš
Balvos bija pirmo reizi un par redzēto bija patīkami pārsteigts. No tuvākajiem
sadarbības partneriem novada svētkos nepiedalījās vienīgi pārstāvji no
Polijas pilsētas Žukowas, bet šī delegācija Balvu novadu apmeklēja 27. un
28.augustā. Žukowas nesen pārvēlētais mērs un pārējie vadības pārstāvji
Balvus apmeklēja pirmo reizi, tādēļ delegācijai daudz tika stāstīts un rādīts
gan par mūsu pilsētu, gan novadu.
Lai arī ir vasara, atvaļinājumu laiks, tomēr nav apstājies darbs pie projek
tiem, kur liela daļa jau ir sagatavoti un iesniegti.
Šobrīd intensīvi strādājam ar sadarbības partneriem Krievijā. Padomā
ir kārtējais projekts Latvijas – Krievijas pārrobežu programmā, kur kopā ar
Pleskavas partneriem iesniegsim kopēju projektu. Tas paredz Balvos renovēt
un modernizēt Lāča dārzu. Tāpat vēl ir padomā startēt arī Latvijas - Baltkrievi
jas - Lietuvas pārrobežu programmā, kur viens no partneriem varētu būt
Dokšicas rajons Baltkrievijā un Kupišķu rajons Lietuvā. Šis projekts Balvos
paredzētu turpināt ezermalas sakārtošanu, papildus labiekārtojot kādu no
zaļajām zonām, jo šie resursi –ezers, parki, ir mūsu pilsētas priekšrocība, kas
noteikti jāizmanto, un tas paver plašas iespējas pilsētvides uzlabošanai un
rekreācijas iespēju paplašināšanai.
Šogad īpaši aktivizējušās ir vairākas biedrības, kuras līdzfinansē arī
pašvaldība. Kā viena no aktīvākajām pēdējā laikā jāmin Balvu teritoriālā
invalīdu biedrība, kura ar pašvaldības atbalstu organizē reitterapijas
nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Biedrība sadar
bojas ar zirgu sētu „Kapulejas”, kur notiek šīs nodarbības, pašvaldība
tam piešķīrusi 800 EUR, tai skaitā 200 EUR transporta izdevumiem, lai
cilvēki nokļūtu uz Tilžu un atpakaļ. 2015.gadā reitterapijas nodarbību vie
tas iekārtošanai no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 1500 EUR. Tāpat
pašvaldība atbalsta reitterapijas nodarbību paplašināšanos, turpinās bijušās
katlu mājas telpu sakārtošana Tilžā. Lauku atbalsta dienestā ir iesniegts
projekts, kuru pašvaldība plāno līdzfinansēt, kā rezultātā reitterapijas
nodarbību organizēšanai būtu vēl plašākas iespējas. Pašvaldība apmaksā arī
vingrošanas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām. Apsveicami ir tas,
ka Balvu teritoriālā invalīdu biedrība rīkoja Latvijas olimpiādi cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, arī šeit pašvaldība sniedza atbalstu 1950 EUR apmērā.
Olimpiādi palīdzēja rīkot Balvu Sporta centrs un tā vadītājs Edgars Kaļva. Mēs
priecājamies, ka biedrība organizē pasākumus un daudziem mūs novada
iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem paveras iespējas piedalīties
dažādās aktivitātēs.
Ir pienācis jaunais mācību gads. Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
kopā ar pašvaldības speciālistiem ir apmeklējusi novada skolas un izvērtējusi
to gatavību jaunajam mācību gadam. Situācija kopumā ir pieņemama. Kā
iepriekšējos gadus, arī šogad tiks nodrošināti gan skolēnu pārvadājumi,
gan brīvpusdienas, kā arī citi pakalpojumi skolēniem un skolotājiem. Ap
kopotie dati liecina, ka šogad skolēnu skaits īpaši nav mainījies, arī skolu
reorganizācija šogad nav paredzēta, vienīgi, kā zināms, jau iepriekšējā
mācību gada laikā ir veikta pārkārtošana saistībā ar Vectilžas skolas darbības
samazināšanu, bet tā ir notikusi saskaņā ar pašvaldības, vecāku un skolotāju
vienošanos. Vectilžas skolēni šogad apmeklēs Tilžas vidusskolu.
Šobrīd notiek plašas diskusijas par pedagogu atalgojumu. Izglītības un
zinātnes ministrija piedāvā modeli, kur paredzēts algu palielinājums, tomēr
daudzas pašvaldības, īpaši Rīgas, uzskata, ka tā ir manipulācija ar skaitļiem, jo
būtība ir tā, ka skolotāju algas tiek paaugstinās, bet reizē tiek paaugstināts arī
stundu skaits –slodze. Tomēr palielināt stundu skaitu un slodzes skolotājiem
nav nemaz tik vienkārši, galarezultātā daudziem skolotājiem pēc jaunā
modeļa būs vai nu nepilna slodze vai dažviet skolas būs spiestas samazināt
skolotāju skaitu. Jāpiebilst, ka Rīgas dome šo lēmumu paredzējusi apstrīdēt
Satversmes tiesā.
Savukārt pašvaldības satrauc tas, ka valdība garantē algu pieaugumu tikai
tiem pedagogiem, kuri saņem algas no valsts paredzētajām mērķdotācijām,
bet liela daļa pedagogu, pamatā pirmsskolas izglītības iestādēs, finansējumu
saņem no pašvaldības budžeta. Līdz ar to rodas nevienlīdzīga situācija un
pašvaldības būs spiestas rast papildus līdzekļus no pašvaldības budžeta,
lai celtu šo pedagogu algas. Daudzām pašvaldībām rast finansējumu gada
vidū būs problemātiski, jo budžets ir apstiprināts un finansējums sadalīts
jau iepriekšējā gada beigās vai šī gada sākumā. Balvu novada pašvaldībai
budžets tiek pieņemts divās daļās, tā saucamā attīstības budžeta daļa tiek
pieņemta gada garumā, līdz ar to iespēja pacelt algas mums ir, tomēr jāņem
vērā, ka, uzspiestajā ministrijas uzdevumā paceļot algas bērnudārzu peda
gogiem, diemžēl būs jāsamazina finansējums attīstībai - netiks renovēta kāda
iestāde vai izbūvēts kāds ceļš vai iela. Šo lēmumu dome skatīs tuvākajā laikā
un gala lēmumu deputāti pieņems domes sēdē.
Jaunajā mācību gadā visiem novada skolēniem novēlu labas sekmes,
izturību un veiksmi, skolotājiem - prieku un gandarījumu par paveikto!

Izsoles
Balvu novada pašvaldība iz
sludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu kus
tamo mantu:
Augošus kokus un krūmus
nekustamajos īpašumos Partizānu
ielā 5B, Balvos, Balvu novadā, ka
dastra Nr. 38010010480, zemes
vienībā ar kopējo platību 27259
m2 un Krasta ielā 8, Balvos, Balvu
novadā, kadastra Nr. 38010010294,
zemes vienībā ar kopējo platību
4686 m2, izcērtamās koksnes ap
joms 148,55 m3. Izsolāmo augošo
koku un krūmu nosacītā cena EUR
1136 (viens tūkstotis viens simts
trīsdesmit seši eiro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā 29.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, pirmdienās
no
8.30-18.00;
otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no 8.3017.00; piektdienās no 8.30-16.00.
Šajā pat laikā var veikt izsolāmā ob
jekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
ne vēlāk kā līdz 2016.gada 12.sep
tembrim plkst.16.30.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada 12.septemb
rim
plkst.16.30
jāiemaksā
nodrošinājuma nauda 10% apmērā
no izsolāmās augošo koku un
krūmu nosacītās cenas, t.i. EUR
113,60 (viens simts trīspadsmit eiro
un 60 centi) un dalības maksa EUR 5,00 (pieci eiro) Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
AS Citadele Banka norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 13.septembrī plkst. 14.00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekus
tamo īpašumu – dzīvokli Nr. 57
Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu no
vads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001057),
kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
33,60 m2 platībā un kopīpašuma
336/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
38010030390001) un zemes (ka
dastra apzīmējums 38010030390).
Izsoles sākumcena – EUR 1870,00
(viens tūkstotis astoņi simti
septiņdesmit eiro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru dar
ba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta
Balvu
novada
pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Balvu No
vada Ziņas” un laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu no
vada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2016.gada 10.oktobrim plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 10.oktobrim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 187 (viens simts astoņdesmit
septiņi eiro) un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 (pieci eiro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.

gada 11.oktobrī plkst. 13.40.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekus
tamo īpašumu – dzīvokli Nr. 27
Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu no
vads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001027),
kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,40 m2 platībā un kopīpašuma
404/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
38010030390001) un zemes (ka
dastra apzīmējums 38010030390).
Izsoles
sākumcena
–
EUR
2170,00 (divi tūkstoši viens simts
septiņdesmit eiro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru dar
ba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta
Balvu
novada
pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Balvu No
vada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu no
vada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2016.gada 10.oktobra plkst. 16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 10.oktobrim plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 217 (divi simti septiņpadsmit
eiro) un reģistrācijas maksa EUR 5,00
(pieci eiro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS „Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst.14.00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekus
tamo īpašumu – dzīvokli Nr.11
Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads,
kadastra Nr. 38019001691 (kadastra
apzīmējums 38010030390001011),
kas sastāv no vienistabas dzīvokļa
33,60 m2 platībā un kopīpašuma
336/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
38010030390001) un zemes (ka
dastra apzīmējums 38010030390).
Izsoles sākumcena – EUR 1870
(viens tūkstotis astoņi simti
septiņdesmit eiro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru dar
ba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta
Balvu
novada
pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Balvu No
vada Ziņas” un laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu no
vada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2016.gada 10.oktobra plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 10.oktobrim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 187 (viens simts astoņdesmit
septiņi eiro) un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 (pieci eiro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst. 14.20.
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Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.
7 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu no
vads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001007),
kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,50 m2 platībā un kopīpašuma
405/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
38010030390001) un zemes (ka
dastra apzīmējums 38010030390).
Izsoles sākumcena – EUR 2170 (divi
tūkstoši viens simts septiņdesmit
eiro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru dar
ba dienu no plkst.9.00 līdz 16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta
Balvu
novada
pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Balvu No
vada Ziņas” un laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu no
vada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2016.gada 10.oktobra plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 10.oktobra plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 217 (divi simti septiņpadsmit
eiro) un reģistrācijas maksa EUR 5,00
(pieci eiro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS „Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst. 13.20.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.1 Pansionāta apbraucamā iela
2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu
novads, kadastra Nr.38589000126
(kadastra
apzīmējums
38580060480001001),
kas
sastāv no divistabu dzīvokļa
57,3 m2 platībā un kopīpašuma
5460/145450 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
38580060480001) un zemes (ka
dastra apzīmējums 38580060766).
Izsoles sākumcena – EUR 1256
(viens tūkstotis divi simti piecdesmit
seši eiro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru dar
ba dienu no plkst.9.00 līdz 16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta
Balvu
novada
pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Balvu No
vada Ziņas” un laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu no
vada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2016.gada 10.oktobrim plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 10.oktobrim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 125,60 (viens simts div
desmit pieci eiro un 60 centi) un
reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pie
ci eiro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS „Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst. 13.00.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 31.augusts

Sadraudzības pilsētas Žukovas vadība iepazīst Balvu pilsētu un novadu
27. un 28. augustā Balvu
novadā ciemojās Balvu pašvaldības
sadraudzības pilsētas Žukovas
(Polija) mērs Wojciech Kankowski,
vicemērs Tomasz Szymkowiak,
mēra padomnieks Pawel Koren un
Izglītības komitejas priekšsēdētājs
Tyberiusz Treder. Lai arī sadarbība
ar Žukovas pilsētu notiek jau dažus
gadus, šī delegācija Balvu novadā
ieradās pirmo reizi, jo aptuveni
pirms gada Žukovas vadība tika
pārvēlēta. Jāpiebilst, ka šogad jūnija
beigās Žukovā viesojās Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, kurš tika
uzaicināts uz ugunsdzēsēju depo –
krīzes centra atvēršanu.
Sestdienas rītā viesi tika aiz
vesti uz Balvu Novada muzeju,
kur viņus sagaidīja Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sarmīte Cunska. Muzejā
tika rādīta prezentācija par Balvu
novadu – pastāstīts par Balvu novada
izveidošanu, kaimiņu novadiem,
vēsturi, ievērojamākajām vietām,
kultūru, izglītību, sportu, tūrismu,
uzņēmējdarbību, kā arī atbildēts
uz
dažādiem
interesējošajiem
jautājumiem. Arī Žukovas pārstāvji
izstāstīja par savas pilsētas attīstību,
tās iespējām un atšķirīgajām lietām,
kā rezultātā tika gūts priekšstats par
to, kā Polijas pilsētā tiek organizēts
pašvaldības darbs. Pēc sarunām un
kafijas pauzes, Balvu Novada muzeja
direktore Iveta Supe pastāstīja par
Balvu un Ziemeļlatgales vēsturi, veda
ekskursijā pa muzeju un iepazīstināja
ar
mūsdienīgi
atspoguļotajām
Ziemeļlatgalei raksturīgajām tēmām.
Pēc ekskursijas pa muzeju
ciemiņiem tika parādīta Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā vi
dusskola (BPVV), īpaši kokapstrādes,
šūšanas un tērpu gatavošanas

darbnīcas. BPVV pārstāve Vi
neta
Muzaļevska izstāstīja par sko
las vērtībām, attīstību, izaugsmi,
kā arī skolēniem piedāvātajām
programmām. Kā izrādās, tad starp
Polijas un Latvijas izglītības sistēmām
pastāv daudzas atšķirības, tāpēc
paldies Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājai Norai Apīnei,
kura bija klāt, lai parunātu par
specifiskajām izglītības lietām Latvijā
un sniegtu vispārīgu priekšstatu par
izglītību Balvu pilsētā un novadā.
Sadarbība starp Balvu un
Žukovas pilsētām vajadzīga ne
tikai pašvaldības līmenī, bet tā
jāveicina arī citās jomās, tāpēc
P/A “Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs” direktore Inta Kaļva
viesus iepazīstināja ar dažiem
Balvu uzņēmējiem, kuriem būtu
interese atrast sadarbības part
nerus, piegādātājus Polijā. Di
rektore izstāstīja arī par biznesa
centra darbību, kā arī tūrisma un
uzņēmējdarbības
situāciju
un
attīstību Ziemeļlatgales reģionā.
Žukovas
pilsēta
atrodas
apmēram 20 km attālumā no
Gdaņskas, kas ir ostas pilsēta, līdz ar
to Žukova ir ļoti apdzīvota. Pēdējo
piecu gadu laikā tās iedzīvotāju
skaits ir palielinājies par 7000, arvien
samazinās lauku teritorijas. Tieši tādēļ
svētdienas rītā Polijas ciemiņiem tika
parādīta Ziemeļlatgales lauku teri
torija. Pirmā vieta, kur viņi viesojās,
bija Z/S “Saipetnieki”. Saimniecības
un senlietu privātkolekcijas īpašnieks
Andrejs Stablenieks izrādīja savus
plašos krājumus, kuri ciemiņiem
ļoti interesēja. Viesi zināja vairāku
seno rīku pielietojumu, taču
par daudziem atlika vien minēt.
Žukovas pilsētas mērs savulaik
studējis vēsturi, tādēļ ar lielu intere
si apskatīja senos darbarīkus, vecos

ieročus, dažādus priekšmetus, kas
saglabājušies no kara laikiem. Tik
pat interesanti bija aplūkot arī senos
sadzīves priekšmetus un darbarīkus,
kas izmantoti iepriekšējā gadsimtā.
Poļi vienbalsīgi atzina, ka Z/S “Sai
petnieki” ir tā vieta, kur viņi vēlas at
griezties vēlreiz!
Zināms, ka Polijā ir vairāk nekā
90% katoļticīgo, tādēļ žukovieši
kopā ar domes priekšsēdētāju Andri
Kazinovski apmeklēja dievkalpoju
mu Balvu Romas katoļu baznīcā. Pēc
dievkalpojuma priesteris Mārtiņš
Klušs viesiem parādīja Balvu Sakrālās
kultūras centru, kā arī pārrunāja ar
ticību un reliģiju saistītos jautājumus.
Iepazinuši
pilsētu,
domes
priekšsēdētājs un poļi devās uz
Briežuciemu, lai ciemiņi redzētu
kā cilvēki dzīvo Balvu novada

pagastā, kas atrodas tik tuvu Ei
ropas Savienības ārējai robežai,
pavisam netālu no Krievijas robežas.
Briežuciema pagasta pārvaldes
vadītāja Anastasija Gabrāne bija
noorganizējusi patiešām lielisku
pēcpusdienu. Sākotnēji viesi tika
aizvesti uz lauku sētu “Kronīši”, kur
saimniece Vija Jermacāne parādīja
kā pie ugunskura desmit minūšu
laikā uzcept melno maizīti. Katrs
to arī izdarīja. Lauku sētā poļi tika
pacienāti ar lauku pienu, svaigi
ceptu baltmaizi, mājās gatavotu
ievārījumu, sviestu un šogad ievākto
medu. Žukovas pārstāvjus patīkami
pārsteidza un iepriecināja Balvu no
vada lauku ainavas, kā arī tīrais gaiss
un sakoptā vide.
Ekskursija Briežuciemā turpinājās
ar audēju darbnīcas apmeklējumu.

3.

Čaklās rokdarbnieces parādīja kā
stellēs tiek austas grīdsegas no au
duma strēmelītēm. Bija iespēja
redzēt kā top arī smalkāki rokdarbi –
piespraudītes un grāmatzīmes.
Briežuciema kultūras namā bija
sagatavots priekšnesums – uzstājās
Briežuciema bērnu un jauniešu
folkloras kopa “Soldanī”. Ēdot mājas
sieru, baudot mājas alu un kvasu,
ciemiņi izbaudīja vairākas dziesmas.
Ar interesi tika uzklausīts alus darītājs
Jānis Kašs, kurš pastāstīja par alus
darīšanas procesu.
Jāatzīmē, ka šajās dienās notika
17. Balvu Kamermūzikas festivāls. Uz
diviem koncertiem devās arī Žukovas
pārstāvji, kuri bija sajūsmā par
koncertu apmeklētību un mūziķu
priekšnesumu augsto kvalitāti.

Žukovas vadība kopā ar domes priekšsēdētāju un atraktīvajiem Briežuciema ļaudīm kultūras nama pagalmā.

Ar jaunām pārmaiņām izglītības darbinieki sagaida jauno mācību gadu
Atkal nemanot ir aizritējusi
kārtējā vasara, klāt rudens un jau
nais mācību gads, kurš nes līdzi
gan prieku un līksmību, gan sat
raukumu un neziņu par nākotni.
Šajās noskaņās 30.augustā Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, kā
ierasts, tikās Balvu, Baltinavas un
Rugāju novadu izglītības darbinieki,
lai pārrunātu aktualitātes izglītības
jomā, paraudzītos uz aizvadīto
gadu, sveiktu tos skolotājus, kuri
sasnieguši pensijas vecumu un do
das pelnītā atpūtā, kā arī tos peda
gogus, kuri uzsāk savas darba gaitas
kādā no novadu izglītības iestādēm.
„Sākas atkal jauns mācību gads
– ar bažām, cerībām, bet, kamēr ir
bērni, skolas, tikmēr esam mēs – ar
vēlmi strādāt. Un gribas malā pas
tumt visas neizdevušās reformas,
nepārdomāti pieņemtos lēmumus,
bet strādāt, strādāt tā, kā to prot
tikai skolotāji un bērnudārzu dar
binieki, strādāt, lai bērniem būtu
labi,” sveicot klātesošos ar jauno
mācību gadu teica Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sarmīte Cunska, uzsverot,
ka šobrīd dzīvojam Latvijas simt
gades gaidās, un aicinot to ienest
arī savās skolās – varbūt ar valsts
karodziņu katrā klasē, varbūt ar
kādu no 100 labi padarītiem dar
biem Latvijai.
Savukārt Baltinavas novada
domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa
vēlēja, neskatoties uz gaidāmo re
formu, neskatoties uz to, ka daudz
kas vēl nav zināms, 1.septembrī,
redzot skolēnu smaidošās sejas un
asteru pušķus, gūt enerģiju, prieku
un veikt savus pienākumus pēc
labākās sirdsapziņas.
Ar jauno darba cēlienu konfe
rences dalībniekus sveica arī Rugāju

novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Biruta Berkolde: „Šo jauno mācību
gadu sāksim laikā, kad valsts
izglītības sistēma tikko pārkāpusi
pārmaiņu slieksni, šajā periodā
mums jācenšas nepazaudēt to labo
un noderīgo, ko esam jau radījuši
un ilgstoši lolojuši”.
Konferences laikā Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes (IKS
pārvalde) vadītāja Nora Apīne svei
ca tos novada pedagogus, kuri dar
ba gaitas savā skolā vairs neuzsāks,
jo ir devušies pelnītā atpūtā. IKS
pārvaldes Atzinības rakstu un
piemiņas dāvanu saņēma Adrija
Dreimane, Valentīna Stahovska,
Anita Platniece, Anna Vāciete, Mar
garita Lukstiņa.
Prieks, ka Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā un
Balvu Mākslas skolā darbu uzsāk
radošas, jaunas skolotājas – Līga
Veigule un Dace Logina.
Šogad konferencē piedalījās

un par izmaiņām izglītības jomas
regulējumos un kvalitātes vērtēšanā
informēja Izglītības kvalitātes valsts
dienesta Uzraudzības departamen
ta vecākā eksperte Aija Studente,
kura informēja ne tikai par skolu
akreditāciju un iestāžu vadītāju
novērtēšanu, bet arī par Izglītības
kvalitātes valsts dienestā pērn
saņemto iesniegumu apjomu un
galvenajiem problēmjautājumiem,
kā arī sniedza datus par skolēnu
neattaisnoti kavētajām stundām,
otrgadniekiem un citu informāciju.
Konferencē vairākkārt tika
pieminēts jaunais skolotāju atal
gojuma modelis. Pārdomās dalījās
arī Baltinavas vidusskolas direk
tors Imants Slišāns, kurš uzskata,
ka informācija par šo atalgojuma
modeli sabiedrībai tiek pasnieg
ta viltīgi, jo, apkārtējie dzird, ka
skolotājiem tiek palielinātas algas,
bet netiek teikts, ka iepriekšējā
likme bija 21 stunda, bet pēc jaunā

Tilžas vidusskolas krievu valodas
skolotāja Valentīna Stahovska skolai
un skolēniem veltījusi 41 darba gadu.

Līga Veigule Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
mācīs vizuālo mākslu.

modeļa būs 30 astronomiskās stun
das, aprēķinot –pieaugums ir ne
liels. Turklāt lauku skolām situācija
pasliktinās, jo samazinās proporcija
– likme uz skolēnu skaitu, līdz ar to
„ar vienu roku tiek dots, ar divām
tiek noņemts”. „Resursi jāizmanto
efektīvi, tomēr nevar visu rēķināt
tikai tīri matemātiski, jo tas ap
draud mūsu valsts pamatus,” teica
I.Slišāns, uzsverot, ka mēs esam Lat
vijas pilsoņi, patrioti, tādēļ mums
ir jārunā skaļi, jādomā kritiski,
jāanalizē un jārunā godīgi par savu
valsti.
Tāpat arī IKS pārvaldes vadītāja
N.Apīne aicināja pedagogus būt
izturīgiem un cerēt, ka pienāks
labāki laiki.
Pēc
nopietnām
uzrunām,
prezentācijām
un
sniegtās
informācijas,
noslēgumā
klātesošajiem bija iespēja klausīties
Balvu novada jauniešu grupas „Alu
cilveki” muzikālo sniegumu.

No 1. septembra Balvu Mākslas
skolā zīmēšanu, gleznošanu un
kompozīciju mācīs Dace Logina.

Izglītības iestāžu vadītāji kopbildē vienojas 1.septembra sveicienam.
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Kadrs pēc kadra un aizritējuši jau 7. Balvu novada svētki!

Ar aizlūgumu par Balvu no
vadu, tā iedzīvotājiem, ģimenēm
Balvu Romas katoļu baznīcā
iesākās Balvu novada svētku rīts,
kas turpinājās ar dažnedažādām
aktivitātēm gan Balvu pilsētas
parkā, gan skvērā, gan arī ezermalā.
Svētku tēma šogad „Soli pa solim
ar kino!”.
20.augusta
dienā
parku
piepildīja gan mūsu novada
iedzīvotāji, gan arī viesi no

tuvākām un tālākām vietām, kuri
ar īpašu apbrīnu apskatīja pagastu
darinātos ziedu stendus, iegādājās
labumus tirdziņā, fotografējās
un līdzdarbojās piedāvātajās
izklaidēs. Visas dienas garumā bija
jūtama svētku atmosfēra, līksmība,
cilvēku prieka un gandarījuma
sajūta. Iespējams, to pastiprināja
arī ilgi gaidītie saules stari, siltums
un gaisma.

Vienreizējo iespēju - tikties ar pazīstamo latviešu kinorežisoru, aktieri un sabiedrisko darbinieku Jāni Streiču, izmantoja daudzi interesenti, ko pierādīja piepildītā Balvu muižas zāle.

Jaunākajai paaudzei parkā bija iespēja gan izbraukt ar transportlīdzekļiem,
ponijiem un zirgiem, gan arī piedalīties piepūšamajās atrakcijās.

Desmit metrus augsto šķēršļu sienu
centās pievarēt gan lieli, gan mazi.

Spēkavīru paraugdemonstrējumi piesaistīja daudzus skatītājus, arī tādēļ, ka
tajos piedalījās vietējie iedzīvotāji.

Izbraukt zirga mugurā piedāvāja Larisa un Andrejs Klitončiki no Tilžas pagasta.

Uz Tirgus ielas bērni radīja dzīvespriecīgus un krāsainus zīmējumus.

Kā katru gadu, arī šogad PA „San-tex” pārsteidza ar savu radošumu un izdomu, radot gājiena tērpus. Šoreiz kolektīvs
atainoja seriāla „Apburtais santehniķis” tapšanu, par ko ieguva gājiena galveno balvu.
Novada svētki aizvadīti-vērienīgs KOPDARBS! Un zinot, ka mīļš vārds ir kā saules glāsts, vēlos sacīt PALDIES!
Paldies novada domei, novada vadībai, paldies pagastu pārvaldniekiem, pagastu kultūras organizatoriem,
paldies izglītības iestādēm, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei, paldies bibliotēkas, Mākslas skolas, Sporta
centra, Jauniešu centra darbiniekiem! Paldies TPO ,,Balvi”, peldlīdzekļu, braucamrīku, gājiena dalībniekiem,
ziedu kompozīciju veidotājiem, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centram, „Senda DZ” kolektīvam, muižas
darbiniekiem, Ērikam Kanaviņam, SIA ,,Čivix,” biedrībai ,,Nāc un tusē”! Paldies pagastu, pilsētas iedzīvotājiem
un ciemiņiem, kuri piedalījās svētku norisēs!
Moderno deju paraugdemonstrējumus rādīja „Di-dancers” meitenes, kuras
ar interesi piedalījās arī pārējās deju meistarklasēs.

Anita Strapcāne
Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore
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Vīksnas pagasta tautas deju kolektīvs „Piesitiens” ar savu jūrnieku ekipāžu
parādes braucienā ieguva 3.vietu.

Balvu Bērnu un jauniešu centra radošais kolektīvs sevi atrod laimes meklētāja
Sprīdīša kino. Katrā cilvēkā dzīvo Sprīdītis, kurš devies pasaulē laimi meklēt,
uzzināt, kur nauda žāvējas. Viņš ceļā
satiek spītīgas princeses, prasīgās
Vēja un Meža mātes, kaitinošo
Pamāti, un iet blakus mīļajai Lienītei.
Sīkstie mantrauši un nekaunīgās
raganas arī ir tepat blakus. Ne no
viena nav jābaidās, tikai jāatrod īstie
vārdi, lai runātu ar visu pasauli. Un
beigās saprastu, ka laime un mājas
ir tur, kur esi Tu un tavi mīļie.

5.

Mūziķis
Normunds
Rutulis
klātesošajiem vēlēja izdevušos
svētkus un radīt Balvos slavenu kinofilmu.

Bērzpils pagasta kolektīvs iejutās filmas „Dāvana vientuļai sievietei” varoņu
ādā, ar pašu seržantu Lapiņu priekšgalā.
„Flinstonu mersis” no Briežuciema braucamrīku parādē tika atzīts par
labāko, iegūstot pirmo vietu un vērtīgu naudas balvu.

Koncerta svinīgajā daļā patīkami
pārsteidza operdziedātājas Ilonas
Bageles sniegums.

Humora un aktiermeistarības netrūka arī Bērzkalnes pagasta kolektīvam,
kuri gājienā pārtapa par multfilmas „Buratino piedzīvojumi” varoņiem.
Ziedu kompozīciju izsolē tika iegādātas lielākas un mazākas kompozīcijas.

Un kur nu svētkos bez tortes!? To šoreiz sagādājuši priecīgie Balvu pagasta
ļaudis.

Gājienā pārsteidza Ločmeļu ģimene, kur visi bija tērpušies multfilmas „Masha i medved” varoņu tēlos.

Sveicot klātesošos svētkos, Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
uzsvēra, ka mūsu novads ir neliels, bet viss ir sakārtots un radīts
mūsu pašu rokām. Par ieguldījumu
pilsētas labā priekšsēdētājs pateicās
Balvu Goda pilsonei Veltai Pulkstenei.

Šogad svētkus apmeklēja arī Balvu novada pašvaldības sadarbības partneri
no Pitalovas (Krievija), Kupišķiem (Lietuva), Pōlvas (Igaunija) un Dokšiciem
(Baltkrievija). Pašvaldību vadītāji (foto) atzina, ka Balvi ir ļoti sakopta un
skaista pilsēta. Savukārt svētki, it īpaši koncerts, esot bijuši fantastiski.

Par ieguldījumu novada labā svētkos tradicionāli tiek pasniegti Atzinības raksti. Šogad tos saņēma: Silvija Apare,
Gunta Blauma, Jānis Budevičs, Aina Buliņa, Aija Dille, Gints Grīslis, Anna Jaudzema, Nauris Pomers, Irina Šņukute,
Marija Švekere, Mārtiņš Vaickovskis, Aivars Začests. Savukārt Balvu novada domes Pateicības raksts tika pasniegts
zemledus makšķerēšanas komandai „LIARPS”.
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Balvu novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra sniegto pakalpojumu klāsts

Institūcija

Partizānu ielā 14, Balvos iedzīvotājiem pieejami sekojoši pakalpojumi:
Institūcija
Lauku atbalsta
dienests
Nodarbinātības
valsts aģentūra

Pakalpojums
Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās
pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1.
CV un vakanču reģistrēšana.
2.
Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
3.
Informatīvās dienas e-versija.
4.
Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
5.
Profilēšana.
6.
Karjeras pakalpojumi.
7.
Apmācību monitorings.
8.
Darba tirgus prognozes.
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
Pilsonības un
migrācijas lietu
1.
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
pārvalde
2.
Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un
orgānus pēc nāves.
3.
Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
4.
Manā īpašumā deklarētās personas.
5.
Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
6.
Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
7.
Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas
nāvi.
8.
Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
9.
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.
11.
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
13. Šengenas vīzas pieteikums.
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
Uzņēmumu
reģistrs
1.
Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
2.
Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.
1.
Iesniegumu pieņemšana par:
Valsts ieņēmumu
dienests
1.1. Algas nodokļa grāmatiņu.
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
2.
Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
3.
Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
Valsts sociālās
apdrošināšanas
1.
Apbedīšanas pabalsts.
aģentūra
2.
Bezdarbnieka pabalsts.
3.
Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
4.
Bērna kopšanas pabalsts.
5.
Bērna piedzimšanas pabalsts.
6.
Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
7.
Ģimenes valsts pabalsts.
8.
Invaliditātes pensija.
9.
Maternitātes pabalsts.
10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
11.
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta
pārvietošanās.
12. Paternitātes pabalsts.
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
14. Slimības pabalsts.
15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījumu plāna maiņa.
16.
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un
ieguldījumu plāna izvēle.
17.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18. Vecāku pabalsts.
19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.
21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu
pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto
ienākumu nodokli.
29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma
plāna izvēli.
31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.
32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas
piešķiršanas/pārrēķināšanas.
33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
Valsts zemes
dienests
1.
Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Ka
dastra informācijas sistēmā.
2.
Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem.
3.
Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū.
4.
Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz
inženierbūves deklarācijas pamata.
5.
Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.

Valsts darba
inspekcija

Pakalpojums
6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas
sistēmā (pieejams e-pakalpojums).
7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas
sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav
kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pa
kalpojums).
8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra
informācijas sistēmā.
9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai
dzēšana Kadastra informācijas sistēmā.
10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas
sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams epakalpojums).
11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas
un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).
12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei
(e-pakalpojums).
13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
14. Kadastra informācija mantojuma lietai.
15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
(pieejams e-pakalpojums).
16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra
objektu (pieejams e-pakalpojums).
17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra
objektu.
18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība
un sastāvs).
19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu
pamata.
20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts
zemes dienesta arhīva.
21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dien
esta arhīva (pieejams e-pakalpojums).
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas
sagatavošana.
23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektor
datu formātā (pieejams e-pakalpojums).
24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un doku
mentu sagatavošana.
25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un doku
mentu izsniegšana.
26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (epakalpojums).
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (epakalpojums).
28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai
apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpo
jums).
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez
līgumsaistībām (e-pakalpojums).
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (epakalpojums).
31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu
izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pa
kalpojums).
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu
pieteikšanā:
1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas at
bildes saņemšana.
2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības
apdraudējuma faktu darbā.
3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas at
bildes saņemšana.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu
nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par
novērstajiem pārkāpumiem.
8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba
devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana.
9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar
nelaimes gadījumu darbā.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo
nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi
nelaimes gadījumā darbā.
3. Darbavietas higiēniskais raksturojums.
4. Ziņojums par arodslimības gadījumu.
5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu
uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.
6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par
iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompe
tences jomā.
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Balvu novada pašvaldība gatava apturēt dabas piemēslotājus

Lauku labumu tirdziņš 10. septembrī

Lai apturētu dabas piemēslotāju
nosodāmo rīcību pret vidi un
līdzcilvēkiem,
Balvu
novadā,
problēmzonās, kur ilgstoši tiek
novērota
nelegāla
atkritumu
izmešana, tiek izvietoti informatīvi
baneri. Tajos paustais vēstījums
„Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!”
atgādina, ka piemēslotās vietas ne
paliek nepamanītas, un tās rada
nepieļaujamus dzīves apstākļus
apkārtējai sabiedrībai.
Baneru izvietošana ir Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM), AS „Latvi
jas valsts meži” (LVM), Latvijas
Pašvaldību savienības, Vidzemes
plānošanas reģiona un SIA „ZAAO”
kopīgais ieguldījums Latvijas simt
gadei veltītajā vides iniciatīvā „100
darbi Latvijai”.
Baneri tiek izvietoti visās 28
ZAAO darbības reģiona pašvaldībās.
Balvu novadā tie atrodas: Bērzpils
pagastā - Gribkovas ciema mežmalā,
Kubulu pagastā – Sitas stāvlaukumā,
kā arī Bērzkalnes pagastā un Balvu
pilsētā.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Kaspars Ger
hards: „Ikvienam iedzīvotājam
jāatceras, ka nevietā izmesto atkri
tumu apsaimniekošana notiek par
pašu maksātajiem nodokļiem. Jo
vairāk līdzekļu pašvaldībai jāatvēl
negodprātīgu pilsoņu atstāto at
kritumu savākšanai no mežiem,
ceļmalām, ezeru krastiem un
citām nepiemērotām vietām, jo
mazāk naudas paliek dzīves telpas
kvalitātes uzlabošanai. Piemēram,
bērnu rotaļu laukumu un sporta
laukumu izveidei, publisko peld
vietu ierīkošanai. Turklāt šādas
informatīvas kampaņas palīdzēs
iedzīvotājiem veidot izpratni par
vidi, kurā dzīvojam, kā izdarīt videi
draudzīgākas izvēles un nepiesārņot
to. Šāda pieeja ir daudz efektīvāka
un motivējošāka, nekā sodu
piemērošana.”
Vienlaikus VARAM atgādina, ka
atkritumu radītājam ir pienākums
noslēgt līgumu par sadzīves atkri
tumu savākšanu ar savas pašvaldības

10. septembrī Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra, notiks tradicionālais lauku
labumu tirdziņš, kura ietvaros katru
mēnesi no maija līdz pat oktobrim
aicinām ikvienu iepazīt dažādu jomu
Ziemeļlatgales amatu meistarus un
tradīciju pratējus. Šomēnes tirdziņā
aicinām iepazīt Ziemeļlatgales kera
miku – keramiķi Jolanta un Valdis
Dundenieki piedāvās mini izstādi
tirdziņa laikā, kā arī būs iespēja
pašiem līdzdarboties pie podnieka
ripas. Savukārt par skanīgu muzikālo
atmosfēru gādās Vīksnas tautas
nama lauku kapella Ineses Skujas
vadībā.
Aicinām ikvienu apmeklēt
tirdziņu, lai jauki pavadītu sestdie
nas rītu un iegādātos dažādus lauku
labumus, sezonas dārzeņus un
ogas, amatniecības izstrādājumus
no zemniekiem, mājražotājiem un
amatu meistariem.
Tirdziņā piedalīties aicinām

izvēlētu
sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāju, kuram ir noslēgts
līgums ar pašvaldību. Administratīvo
pārkāpumu kodeksā par sadzīves
atkritumu radītāja nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanā
paredzēts naudas sods fiziskajām
personām – no 70 līdz 700 euro, bet
juridiskajām personām — no 430
līdz 1400 euro.
AS „Latvijas valsts meži” (LVM)
viens no stratēģiskajiem mērķiem
ir veidot sabiedrības saudzīgu at
tieksmi pret vidi, tāpēc uzņēmums
ik gadu organizē un iesaistās daudzos vides izglītības projektos,
uzrunājot Latvijas sabiedrību, sākot
ar mazākajiem pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem un skolēniem,
līdz pat pedagogiem un vecākiem.
LVM kopā ar tīru mežu aizstāvi
Cūkmenu dažādās vides izglītības
aktivitātēs mudina iedzīvotājus
saudzēt Latvijas mežus, šķirot atkri
tumus un nemēslot mežā, rosina
bērnos atbildību pret vidi, veicina
videi draudzīgu domāšanu un vairo
izpratni par vērtīgo un lieko dabā.
Mežs klāj vairāk nekā pusi Latvijas
un koku mums pietiek, bet mēs
negribam, lai arī atkritumi klāj pusi
Latvijas,” stāsta LVM pārstāvis Ainārs
Sedlenieks.

„Pašvaldības iegulda nozīmīgus
resursus, tajā skaitā nodokļu
maksātāju naudu, lai radītu atkri
tumu apsaimniekošanas sistēmu,
un veidotu pieejamu, lietošanai ērtu
infrastruktūru atkritumu izmešanai
tiem paredzētās vietās. Talkas diena
reizi gadā, kad dodamies savākt citu
izmestus atkritumus, neatrisina da
bas piemēslošanas problēmu, visam
pāri stāv cilvēka saprāts, inteliģence
un sirdsapziņa. Baneri palīdzēs
pašvaldībām kaut nedaudz izmainīt
mēslotāju apziņu, atgādinot, ka
šāda rīcība nav akceptējama visai
sabiedrībai,” uzsver ZAAO valdes
priekšsēdētājs Aivars Sirmais.
Jau ziņots, ka, gatavojo
ties Latvijas simtgadei, atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
ZAAO ir uzsācis vides iniciatīvu „100
darbi Latvijai” un aicina iedzīvotājus
apvienot savas zināšanas, idejas,
prasmīgās darba rokas un resur
sus, lai līdz 2018. gada 18. novem
brim kopīgiem spēkiem paveiktu
vismaz 100 nozīmīgus darbus vides
labiekārtošanā, izdaiļošanā un
izglītībā. Savu labo vides darbu var
piereģistrēt iniciatīvas mājas lapā
www.100darbilatvijai.lv. Visi darbu
veicēji tiks iemūžināti „100 darbi Lat
vijai” liecībās, kas paliks vēsturē.

vietējos zemniekus, amatniekus
un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās obligāta (līdz 8.septembrim) Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv, turisms@balvi.lv vai
zvanot 26461435, 29272948.
Amatu meistardarbnīcas tiek
rīkotas projekta „Ziemeļlatgales
amatu meistaru parāde” ietva
ros, kas tiek finansēts no Valsts
kultūrkapitāla fonda
A/S „Lat
vijas
valsts meži” finansētās
mērķprogrammas „Latvijas valsts
mežu atbalstītā Latgales kultūras
programma 2016”.
Projekta mērķis - ar amat
nieku meistardarbnīcām lauku
labumu tirdziņos apmeklētājiem
radīt interesi un nodot senās
amatu prasmes tālāk sabiedrībai,
akcentējot to kultūrvēsturisko
nozīmi Ziemeļlatgales nacionālās
identitātes saglabāšanā un tūristu
piesaistē.

Septembris Balvu Novada muzejā
Muzejs ir milzīga bagātību
krātuve. No saviem priekšgājējiem
mēs esam saņēmuši mantojumā ne
tikai materiālās, bet arī nemateriālās
kultūras vērtības. Mēs esam bagāti
ar cilvēkiem, kuri šīs vērtības saudzē,
glabā un kopj. Katrs mēnesis Balvu
Novada muzejā būs īpaši veltīts
kādam no šiem cilvēkiem un viņu
prasmēm.
Septembris tiks veltīts Latgales
podniecībai. Iepriekš piesako
ties (tālr. 64521430) piedāvājam
noskatīties
Modra
Teilāna
dokumentālo videofilmu „Vāpes
dziesma” par keramikas tapšanas
procesu Jolantas un Valda Dun
denieku darbnīcā Balvu novada
Bērzpils pagastā 2000. un 2011.
gadā. Muzeja prezentācijā būs

arī iespēja ielūkoties vēstures
lappusēs un uzzināt vairāk par Lat
gales podniecību mūsu pusē, kā arī
iepazīt keramiku caur krāsojamo
grāmatiņu, kuru 2007.gadā veidojuši
Balvu Mākslas skolas audzēkņi un
skolotāji Latgales kultūras program
mas projekta ietvaros.
6. septembrī plkst. 16.00
izstādes
„Trauslā
sievišķība”
atklāšana. Izstādē skatāmi no
vadnieces, Balvu Mākslas skolas
skolotājas Anitas Kairišas apgleznoti
porcelāna trauki jeb virsglazūras
gleznojumi un Gulbenes novada
Stradu pagasta radošās studijas
„Magone” apgleznoti zīda lakati.
Darbu autores: Aina Puste, Arnita
Zipova, Sarmīte Stupāne, Daiga Ka
linka (studijas vadītāja).

Juridiskā koledža Gulbenē

Uzstādītais baneris Bērzpils pagastā.

Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības
prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās
Tā kā Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) ir oficiāli atzinis
dzīvnieku sevišķi bīstamās in
fekcijas slimības – Āfrikas cūku
mēra – izplatību Latvijas teritorijā
un, ņemot vērā slimības straujo
izplatību, visām cūkkopības nozarē
strādājošām
saimniecībām
ir
nepieciešams ieviest biodrošības
prasības.
Lai mazinātu saslimšanas risku
mājas cūkām, ir pieņemts lēmums
par trešās projektu iesniegšanas
kārtas
izsludināšanu
Lauku
attīstības programmas (LAP) 2014.2020.gadam pasākuma „Dabas
katastrofās un katastrofālos noti
kumos cietušā lauksaimniecības
ražošanas potenciāla atjaunošana
un
piemērotu
profilak
tisko
pasākumu
ieviešana”
apakšpasākumā „Atbalsts profilak
tiskajiem pasākumiem, lai mazinātu
epizootiju un epifitotiju iespējamās
sekas”.
Pretendentiem būs iespēja
iesniegt Lauku atbalsta dienestā
projektus no 2016.gada 26.septem
bra līdz 2016.gada 30.decembrim.
Uz
atbalstu
šajā
LAP
apakšpasākumā varēs pretendēt
tikai tirgum paredzētās primārās
lauksaimniecības
produkcijas
ražotāji cūkkopībā visā Latvijas
teritorijā. Apakšpasākuma pub
liskais finansējums – 500 000 eiro.

7.

Atbalsta
veids.
Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimnieciskās
ražošanas profilaktisko pasākumu
ieviešanai un lauksaimnieciskās
ražošanas potenciāla atjaunošanai.
Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu
dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas
slimību izplatības (epizootijas) riska
mazināšanai, paredzot preventīvo
pasākumu ieviešanu teritorijās,
kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī
profilaktisko pasākumu ieviešanu
ārpus epizootijas teritorijā esošām
saimniecībām,
lai
mazinātu
slimības straujas izplatības risku
citās teritorijās.
Pretendents. Fiziska persona,
juridiska persona vai lauksaimnieku
grupa (vismaz divu saimniecību
apvienība, ja tās atrodas ne vairāk
kā 10 km rādiusā viena no otras
un īsteno biodrošības pasākumu
ieviešanas plānu), kura:
1) nodarbojas ar primārās
lauksaimniecības
produkcijas
ražošanu tirgum un vismaz gadu
realizē produkciju tirgū (projekta
iesnieguma iesniegšanas brīdī);
2) ir sagatavojusi biodrošības
pasākumu ieviešanas plānu, lai
nodrošinātu normatīvajos aktos par
biodrošības pasākumu kopumu
dzīvnieku turēšanas vietās noteikto
prasību izpildi, un saskaņojusi to ar
PVD.
Attiecināmās
izmaksas.

Žogu un dezinfekcijas barjeru
iegādes izmaksas, žogu un dez
infekcijas barjeru uzstādīšanas
vai ierīkošanas izmaksas, kā arī
dezinfekcijas paklāju, pulveriza
toru, dezinfekcijas aprīkojuma,
aizsargapģērba (izņemot vienreiz
lietojamo apģērbu), dzīvnieku līķu
uzglabāšanai un sanitārās caur
laides ierīkošanai paredzēto slēgto
konteineru iegādes izmaksas.
Attiecināmajās izmaksās neiekļauj
ar būvniecības darbiem saistītās
izmaksas, izņemot žogu un dez
infekcijas barjeru uzstādīšanas vai
ierīkošanas izmaksas. Attiecināmās
izmaksas nosaka atbilstoši tirgus ce
nai, nepārsniedzot 10% no vidējās
tirgus cenas.
Atbalsta intensitāte. - 80%
apmērā
no
attiecināmajām
izmaksām
–
profilaktiskajiem
pasākumiem, kurus īsteno viens at
balsta pretendents; - 100% apmērā
no attiecināmajām izmaksām – pro
filaktiskajiem pasākumiem, kurus
kopīgi īsteno lauksaimnieku grupa.
Projektu īstenošanas termiņš ir
viens gads no lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanas spēkā
stāšanās dienas.
Kaspars Funts
Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja vietnieks

Gulbenē arī šogad studentus
uzņems vienīgā šī reģiona augstākās
izglītības mācību iestāde – Juridiskā
koledža. Mācības notiek sestdienās,
divas reizes mēnesī, divu gadu
garumā, lai profesionālu docētāju
vadībā iegūtu augstāko izglītību.
Šogad studentus uzņem 5
dažādās studiju programmās:
Tiesību zinātnes; Cilvēku resursu
vadība; Komerczinības; Nekustamā
īpašuma
pārvaldīšana
un
apsaimniekošana; Grāmatvedība
un finanses.
Studiju maksa ir 78 EUR

mēnesī, iespējams arī saņemt valsts
garantētu kredītu. Mācību maksu var
veikt arī pa mēnešiem, šajā mācību
gadā pēdējo 2 gadu vidusskolu
absolventiem un tālākmācību vi
dusskolu beidzējiem būs iespējams
saņemt 30% maksas atlaidi.
Sīkāka informācija koledžas
mājas lapā www.jk.lv vai pa
tālruņiem 67508005, 29224936.
3. septembrī plkst.11.00 Gulbenes
filiālē notiks atvērto durvju diena
–Gulbenes 2.vidusskolas aktu zālē,
Līkajā ielā 21.

Alūksnes novada Annas pagastā
piedāvā darbu ārsta palīgam
Alūksnes novada pašvaldības
ANNAS pagasta pārvalde, reģ.Nr.
90009200115 izsludina preten
dentu pieteikšanos uz vakanto
amatu - ĀRSTA PALĪGS (feldšeris)
(0.5 slodze uz nenoteiktu laiku)
Galvenie darba pienākumi:
• aprūpēt
pacientus,
lai
nodrošinātu veselības aprūpes
nepārtrauktību;
• nodrošināt
neatliekamo
medicīnisko palīdzību darba laikā;
• nodrošināt
pacien
ta izmeklēšanu,
ārstēšanu,
nepieciešamības
gadījumā
apmeklēt pacientus mājās;
• nodrošināt pagasta bērnu
profilaktiskās
apskates
un
vakcināciju;
• atbildēt par medicīnisko dar
ba organizāciju Annas feldšeruvecmāšu punktā;
Prasības pretendentiem:
• augstākā vai vidējā medicīniskā
izglītība;
• labas
saskarsmes
un
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komunikācijas
prasmes,
koleģialitāte;
• spēja pastāvīgi plānot un
organizēt savu darbu;
• augsta pienākuma un atbildības
sajūta pret pacientiem, precizitāte;
• iemaņas darbā ar datoru;
•B
kategorijas
autovadītāja
apliecība.
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli,
CV, izglītību apliecinošo dokumen
tu kopiju, ārstniecības personas
sertifikāta kopiju un Veselības ins
pekcijas izdotās apliecības kopiju,
ka persona ir reģistrēta Ārstniecības
personu un ārstniecības atbal
sta personu reģistrā un ir tiesīga
praktizēt savā profesijā, līdz 2016.
gada 19.septembrim plkst.15.00
iesniegt personīgi Annas pagasta
pārvaldē „Smiltīs”, Annas pagastā,
Alūksnes novadā vai sūtīt uz e-pas
tu: annas.pagasts@aluksne.lv
Kontaktpersona
Vēsma
ČUGUNOVA, tel.26375360.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
3. septembrī plkst. 22:00
vasaras sezonas noslēguma balle
kopā ar grupu “Ginc un Es” Balvu
pilsētas parkā. Lietus gadījumā
pasākums tiks pārcelts uz Balvu
Kultūras un atpītas centru. Ieejas
maksa 3,00 EUR.
6. septembrī plkst. 16:00
izstādes
“Trauslā
sievišķība”
atklāšana Balvu Novada muzejā.
6. septembrī plkst. 16:00
Balvu muižā Yamaha mūzikas
skolas nodarbības bērniem no 4
mēnešiem līdz 1,5 gada vecumam.
6. septembrī plkst. 17:30 Bal
vu muižā Yamaha mūzikas skolas
nodarbības bērniem no 1,5 gada
līdz 4 gadu vecumam.
10. septembrī plkst. 9:00
lauku labumu tirdziņš Balvu
pilsētā.
10. septembrī plkst. 15:00 Bal
vu Kultūras un atpūtas centrā tiks
demonstrēta Astrīdas Lindgrēnas
animācijas filma “Karlsons, kurš
dzīvo uz jumta”. Viesus sagaidīs
Karlsons, būs arī popkorns un
dažādas aktivitātes pirms seansa.
Ieeja bez maksas.

Bērzkalnes pagasts
4. septembrī plkst. 6:00
un plkst. 18:00 viesu namā
“Paradīzes” tiek piedāvāta iespēja
lidot ar gaisa balonu. Lidojuma
ilgums 1-1,20 stundas, cena 100
EUR/personai. Vienā lidojumā
6 personas. Papildu informācija
zvanot pa tālruni 22009975 (Nor
munds).
Lazdulejas pagasts
2. septembrī plkst. 19:00
Estrādes
sezonas
noslēguma
pasākums kopā ar Zinti Krakopu.
Ieeja brīva.
Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde „Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- 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 no
6. septembra apskatāma izstāde
“Trauslā sievišķība”
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
„Virtuāla pastaiga pa pagājušā
gadsimta avīzēm un žurnāliem”, ar
iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni
29213768.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma izstāde “Līgas karikatūras”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkas
gaitenī skatāma Balvu Mākslas sko
las audzēkņu izstāde „Mana Rīga”.
- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Dinas Babānes
izstāde “Gleznas”.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas sko
las audzēkņu izstāde „Muzikāla
glezniecība”.
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Dženijas dzejas un An
dreja Gāršnieka gleznu izstāde
“Iedvesma katrai dienai”. Tikšanās
ar autoriem 5. oktobrī.

Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju
kolektīvs „Balvu vilciņš” uzsāk 2016./2017.gada
dejošanas sezonu
„Balvu vilciņš” ir viens no
lielākajiem bērnu deju kolektīviem
Ziemeļlatgalē, apvienojot vairāk
nekā 70 dalībniekus vecumā no 3
– 10 gadiem.
Esošie un topošie dejotāji un
vecāki!
Tiekamies 5. un 8.septembrī,
līdzi ņemot dejošanai piemērotu
apģērbu un apavus!
16.00 – 16.50
1.klases
un
pirmsskolas
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

sagatavošanas grupas dejotāji (6-7
gadi);
17.00 – 18.00
2.-4.klašu grupas dejotāji;
18.10 – 18.50
jaunākās grupas dejotāji (3-5
gadi).
Par iespējām pievienoties deju
kolektīvam kontaktēties ar deju
kolektīva vadītāju Zani Meieri, t.
26222123.

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.
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