Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!
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Ēku un zemju īpašniekiem ir jākopj savi īpašumi!
Aizvadīta ziema, klāt pavasaris un īpašumu teritorijās kļūst
redzami sadzīves atkritumi un
citi „nesmukumi”. Aicinu sākt
savu īpašumu sakopšanu pēc
iespējas ātrāk, kamēr nav iestājies
ugunsnedrošais periods un augi
nav uzsākuši intensīvu augšanu.
Pašvaldības policijas darba
lauks ir plašs, un daļu tā aizņem
darbs ar nekopto īpašumu saimniekiem gan pilsētā, gan laukos.
Ir apzinātas nesakoptās teritorijas, uzsāktas 28 administratīvās
lietvedības, tiek veikts konkrēts
darbs ar īpašniekiem (veiktas
pārrunas, sūtīti atgādinājumi par
nepieciešamību sakopt īpašumus
un tml.).
2010.gada
23.septembrī
pieņemtie
Saistošie
noteikumi Nr.16 „Par Balvu novada
teritorijas un tajā esošo ēku
un būvju uzturēšanu” nosaka
kārtību, kādā visām fiziskajām un
juridiskajām personām, kurām
īpašumā, lietošanā, valdījumā
vai apsaimniekošanā novadā
ir namīpašumi, zemes gabali,
jānodrošina to uzturēšana un
sakopšana.
Par
šo
noteikumu
neievērošanu
fiziskām
un
juridiskām personām tiek izteikts
brīdinājums vai uzlikts naudas
sods no 7,11 euro līdz 71,14 euro. Par
īpašuma nesakopšanu norādītajā
termiņā, ja tas nelabvēlīgi ietekmē
apkārtējo vidi vai bojā pilsētas vai
apdzīvotas vietas, kurā īpašums
atrodas, vizuālo izskatu, uzliek
naudas sodu fiziskajām personām
no 42,69 euro līdz 350,00 euro,
juridiskajām personām - no 42,69
euro līdz 1400 euro.
Balvu novadā ir noteikti šādi
teritorijas uzturēšanas periodi:
- pavasara - vasaras sezona (no
1.aprīļa līdz 15.oktobrim);
- rudens - ziemas sezona (no
16.oktobra līdz 31.martam).
Atgādināšu, ka īpašniekiem savos objektos jānodrošina:
- Īpašuma un tam piegulošās
teritorijas sakopšana (regulāri
jāveic lapu, atkritumu savākšana,
zāliena pļaušana- ne mazāk kā piecas reizes sezonā - līdz 15.maijam,
15.jūnijam, 15.jūlijam, 15.augustam,
15.septembrim).
- Sausās lapas, zarus u.c. orga
niskos atkritumus drīkst dedzināt
nelielos daudzumos pavasarī no
15.aprīļa līdz 15.maijam; rudenī
no 15.septembra līdz 15.oktobrim,
stingri ievērojot ugunsdrošības
noteikumus. Aizliegts dedzināt

23.aprīlī kārtējo gadu Latvijā
notiks Lielā Talka. Šajā dienā ikviens
novada iedzīvotājs tiek aicināts
padomāt par apkārtējo vidi, kurā
mēs dzīvojam, un piedalīties
Lielajā Talkā, uzkopjot savu pagalmu un palīdzot radīt pievilcīgu
savu pilsētu, pagastu un novadu.
Balvu pilsētas talcinieki, tiekamies 23.aprīlī plkst. 9.00 pilsētas
parkā pie estrādes vai sava pagasta
centrā, kur būs iespēja saņemt arī
talkas maisus.
Uzkopjot
sev
piederošos
īpašumus, iedzīvotājiem lūgums
atkritumus likt talkas maisos vai ci-

Balvos notiks VID seminārs
Šī gada 21.aprīlī plkst. 10.00
Valsts
ieņēmumu
dienesta
Balvu klientu apkalpošanas
centrā, Brīvības ielā 81, sēžu
zālē, notiks seminārs, kurā
jaunreģistrētajiem
nodokļu
maksātājiem
tiks
sniegta
informācija
par
ieņēmumu
un izdevumu uzskaiti un
grāmatvedības
kārtošanu
vienkāršā ieraksta sistēmā, par
valsts sociālo apdrošināšanas
obligāto iemaksu noteikšanu
pašnodarbinātām
personām,
pārskatu
iesniegšanas
kārtību, par reģistrēšanos ar
pievienotās vērtības nodokli
apliekamo personu reģistrā,
elektroniskās
deklarēšanas
sistēmas
priekšrocībām
un
mikrouzņēmuma nodokli.

Nesakoptas teritorijas atrodamas daudzviet Balvu pilsētā un novadā, dažviet tās pat apdraud cilvēku drošību.
- sadzīves atkritumus, indīgas un
smirdīgas vielas; ierīkot izgāztuves
un ierakt atkritumus pagalmos un
citās šim nolūkam neparedzētās
vietās.
- Neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku
ieejas un pagrabu durvis jānoslēdz,
logi jāaizver vai jāaiznaglo, teritorija jāiežogo tā, lai novērstu
nepiederošu personu iekļūšanu
un uzturēšanos tajās. Piegulošā
teritorija jāuztur atbilstoši Saistošo
noteikumu prasībām.
- Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī,
ka tās lietošana ir bīstama vai tā
bojā ainavu, īpašniekam tā jāsaved
kārtībā vai jānojauc atbilstoši Ci
villikuma
1084.p.noteikumiem.
Būves
nojaukšana
veicama
Vispārējos
būvnoteikumos
paredzētajā kārtībā.
Ar saistošajiem noteikumiem
varat iepazīties novada mājas lapā ir liels kūlas dedzināšanas risks, naudas sodu līdz 700 euro, bet
www.balvi.lv.
kas apdraud cilvēku drošību un juridiskām personām var uzlikt
Pavasaris ir kūlas ugunsgrēku pat dzīvību. Darbs turpinās arī naudas sodu līdz 2900 euro.
laiks. Lai mazinātu iespēju izcel- vasarā līdz pat vēlam rudenim,
Savukārt
gadījumā,
ja
ties kūlas ugunsgrēkiem rudens kad izaugusi lekna zāle, kas veido nekoptajā īpašumā izceļas kūlas
un pavasara periodā, zemju nepievilcīgu, nesakoptu ainu un ugunsgrēks, pamatojoties uz LAPK
īpašniekiem
nepieciešams rada bažas, ka nenopļautā zāle 179.panta pirmo daļu, fiziskām
parūpēties par platību savlaicīgu turpinās augt un radīs jaunu kūlas personām var uzlikt naudas sodu
kopšanu – zāles pļaušanu. Diemžēl dedzināšanas risku nākamajā gadā. līdz 280 euro, bet juridiskām
Balvu novads nav izņēmums,
Pamatojoties
uz
Latvijas personām var uzlikt naudas sodu
īpašumi ar pāraugušu zāli un Administratīvā pārkāpumu kodek- līdz 1400 euro.
krūmājiem atrodami katrā pagastā sa (LAPK) 51.pantu, par zemes
Lai Jums jauks un darbīgs
un arī pilsētas teritorijā. Nekopto apsaimniekošanas
pasākumu pavasaris!
īpašumu teritorijām pašvaldības neizpildīšanu un zāles nepļaušanu,
Rita Kravale
policija
pievērš
pastiprinātu lai novērstu kūlas veidošanos,
Pašvaldības policijas priekšniece
uzmanību jau agrā pavasarī, kad fiziskām personām var uzlikt

Lielā Talka – jau 23.aprīlī!

tos izturīgos maisos, lai tie ir viegli
transportējami, un novietot pie
sev piederošā īpašuma pilsētas
ielu malās. Talkošanas dienā no
ielu malām netiks vākti un aizvesti
„zaļie atkritumi” (lapas, zari, koku
skaidas, šķelda), sadzīves tehnika,
logu stikli, būvgruži (flīzes, ķieģeļi,
betona gabali, kokmateriāli u.t.t.).
Pēc labi padarīta darba ap
plkst.12.00 Balvu pilsētas parkā
pulcēsimies uz tradicionālo talkas
zupu!
Par
lielās
talkas
norisi
interesēties: Balvu pilsētā –
Māris
Verjanovs,
26154544;

Balvu pagastā - Aldis Pokulis,
29127716; Bērzkalnes pagastā
- Osvalds Girels, 29434008;
Bērzpils pagastā - Biruta Bogdane,
20223100; Briežuciema pagastā Žanis Ozoliņš, 26191574; Krišjāņu
pagastā - Pēteris Korklis, 26492155;
Kubulu pagastā - Valentīna Smirnova, 26178731; Lazdulejas pagastā Raimonds Kuļšs, 28384233; Tilžas
pagastā – Gunārs Zelčs, 26448254;
Vectilžas pagastā – Maruta Arule,
27835511; Vīksnas pagastā –
Gunta
Raibekaze,
26169594.
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Padarīsim mūsu valsti par tīrāko un
sakoptāko vietu pasaules kartē!
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Balvu Novada muzejs saņēmis
Eiropas muzeju gada balvas
sertifikātu
No 6. līdz 10.aprīlim Spānijas
pilsētās San Sebastjanā un Tolosā
norisinājās Eiropas Muzeju Foruma
asambleja un Eiropas muzeju gada
balvas pasniegšanas ceremonija,
kurā piedalījās arī Balvu Novada
muzeja pārstāvji.
Vairāk kā 200 dalībnieki no 29
Eiropas valstīm bija pulcējušies,
lai tuvāk iepazītu Eiropas muzeju
gada balvai izvirzīto pretendentu
piedāvājumu un runātu par muzejiem aktuālām tēmām. Vairāku
dienu garumā tika iepazītas 50 Eiropas labāko muzeju prezentācijas,
kā arī apmeklēti vairāki nozīmīgi
un lieliski Spānijas muzeji.
Esam lepni, ka Balvu Novada
muzejs bija uzaicināto balvas pretendentu vidū un saņēma Nominanta Sertifikātu. Galvenā balva
šogad aizceļoja uz Polijas Ebreju
vēstures muzeju Varšavā, bet
ieguvēji ir visi.
Tuvāku
informāciju
par
pasākumu lasiet www.topictolosa.
com.

Turpinās akcija bezmaksas
laulības noslēgšanai
Jau trešo gadu 1. jūnijā,
Starptautiskajā bērnu aizsardzības
dienā, Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā bez ceremonijas maksas
laulību reģistrēs tos pārus, kuriem
ir kopīgi bērni.
2015.gadā no 147 Balvos
reģistrētajiem bērniem laulībā dzimis tikai 61 bērns.
Katram pārim ir izvēles
iespēja par savu ģimenes modeli,
bet Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa piedāvā noslēgt laulību
un padomāt, ka viens uzvārds
ģimenē ir drošība, stabilitāte un arī
atbildība.
Iepriekšējos divos gados šim
piedāvājumam atsaucās 7 pāri
katrā gadā. Lai arī 1.jūnijs šogad
būs trešdienā, aicinām bērnu
vecākus izmantot iespēju svinīgi
un bez maksas noslēgt laulību.
Pieteikšanās Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz 30.aprīlim.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Jāpievērš uzmanība
sakopšanai

īpašumu

Ir pienācis pavasaris. Līdz ar dabas atmodu, arī katram no mums rodas enerģija un vēlēšanās sakopt savas mājas apkārtni un darbavietu. Šis
iedzīvotāju noskaņojums sakrīt arī ar pašvaldības vēlmēm - pavasarī ir
jāsaved kārtībā apkārtne gan pilsētā, gan novadā.
Šogad, līdzīgi kā arī iepriekšējos gados, pašvaldība pievērsīs
pastiprinātu uzmanību īpašumu sakopšanai, kā arī meklēs risinājumus
efektīvākai atkritumu apsaimniekošanai.
Galvenie partneri atkritumu apsaimniekošanā Balvu novadā jau
vairākus gadus ir pašvaldību uzņēmums SIA „ZAAO”, kura piedāvājumu
klāsts ir plašs un ko iedzīvotāji arī izmanto, tomēr ne pietiekamā apjomā.
Viens no, mūsuprāt, labākajiem pakalpojumiem ir Eko laukuma
darbība Balvos, jo tajā bez maksas var nodot dažāda veida atkritumus un
lietas, kas vairs nav noderīgas – sadzīves bīstamos atkritumus (akumulatorus, baterijas, luminiscētās lampas), krāsu bundžas, nolietotu, neizjauktu
sadzīves tehniku, eļļas filtrus, vieglās automašīnas riepas. Laukumā par
maksu var nodot arī nestandarta atkritumus – logu stiklu un lielgabarīta
atkritumus, šķirotus un jauktus būvgružu atkritumus, zaļos atkritumus.
Tāpat Eko laukumā var saņemt maisus būvgružu un zaļo atkritumu
savākšanai.
Saskaņā ar Balvu novada deputātu lūgumu, jaunākais piedāvājums no
SIA „ZAAO” puses ir būvgružu atkritumu savākšana. Pēc nesenas vizītes
domē, SIA „ZAAO” vadība ir nolēmusi piešķirt būvgružu savākšanas
automašīnu, kura atrodas Balvos un apkalpos visu novada teritoriju, kā
arī blakus novadus. Šī mašīna varēs piebraukt jebkurā būvniecības vietā,
iekraut un aizvest lielu daudzumu būvgružu. Viens no šī pakalpojuma
mērķiem ir panākt, lai būvgruži netiktu izbērti mežos, privātīpašumos un
citās teritorijās, kur tas ir aizliegts. Pēc tikšanās ar SIA „ZAAO” vadību,
esam vienojušies, ka no 21.-23.aprīlim notiks akcija par lielgabarīta
atkritumu savākšanu. Tas nozīmēs, ka ikviens novada iedzīvotājs
Eko laukumā bez maksas varēs nodot gan vecas mēbeles, gan citus
lielgabarīta atkritumus. Šo pakalpojumu segs Balvu novada pašvaldība,
tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti izmantot šo iespēju un atbrīvoties no
lielgabarīta atkritumiem.
Vēlētos atgādināt, ka Balvu novada pašvaldības policijai dots uzdevums pastiprināti kontrolēt teritoriju un graustu jeb degradēto teritoriju
sakopšanu. Sākotnēji tiks izteikti brīdinājumi, bet tad sekos sodi. Katram
īpašniekam ir jāsaprot, ka viņam piederošās būves ir jāapsaimnieko vai
grausti jānovāc. Ja būves netiek izmantotas, tad jārod iespēja no tām
atbrīvoties, piemēram, pārdot. Jāpiebilst, ka arī šādu pakalpojumu – ēku
nojaukšanu un degradēto teritoriju sakopšanu, par maksu piedāvā SIA
„ZAAO”.
Turpmāk, balsoties un MK noteikumiem Nr. 199, Balvu novada
pašvaldības Būvvalde ikvienam, kas veiks būvniecību, rekonstrukciju vai
pārbūvi, pieprasīs, lai būvgruži tiktu novākti saskaņā ar minētajiem noteikumiem, kā arī, pieņemot objektu ekspluatācijā, pieprasīs izziņu, par to,
ka būvgruži ir novākti atbilstoši šiem noteikumiem.
Gan lauku iedzīvotājiem, gan pilsētniekiem vēlos atgādināt arī to, ka
ir aizliegta atkritumu dedzināšana. Pašvaldības saistošie noteikumi par
novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu pieļauj tikai to,
ka nelielos daudzumos atļauts dedzināt tikai sausas lapas, zarus u.c. organiskos atkritumus pavasarī no 15.aprīļa līdz 15.maijam, rudenī no 15.septembra līdz 15.oktobrim, ievērojot ugunsdrošības noteikumus. Tāpat aicinu sakārtot arī tās teritorijas, kuras ikdienā netiek izmantotas un kuras
ir aizaugušas ar krūmiem un zāli. Tas attiecas arī un garāžu teritorijām.
Turpmāk arī garāžu īpašniekiem būs jāslēdz līgumi ar SIA „ZAAO” par
teritorijas uzturēšanu kārtībā.
Vēlētos, lai Balvu pilsētas neoficiālais statuss - sakopta un skaista
pilsēta, nezustu un saglabātos arī turpmāk. Mūsu pašu rokās ir savas
mājas, pilsētas un novada skaistums un tīrība.

Apspriež
iespējas

projektu

Šī gada 4.aprīlī Balvu novada pašvaldībā darba vizītē bija
ieradušies speciālisti no Zarasai
pašvaldības (Lietuva), bet 11.aprīlī speciālisti no Kupišķu pašvaldības
(Lietuva). Abu šo vizīšu mērķis bija
pārrunāt iespējamo sadarbību
Latvijas – Lietuvas pārrobežu

realizācijas

sadarbības programmā. Tikšanās
laikā tika runāts par kopprojektu
idejām, iespējamām starptautisko projektu aktivitātēm un
pasākumiem. Viesi apmeklēja
Balvu Novada muzeju, Balvu
peldbaseinu, Balvu muižu, kā arī
Balvu ezera piekrasti.

Bērzpils pagastā nopietni tiek strādāts pie kapsētu
sakopšanas
Bērzpils pagasta pārvalde
un pārvaldes darbinieki šogad ir
uzsākuši Bērzpils pagasta kapsētu
teritoriju sakopšanas darbus.
Bērzpils pagasta pārvaldes
darbinieki un algotie strādnieki
jau ir veikuši Bēržu kapsētas
teritorijā un Bērzīnes pilskalnā
augošo koku retināšanu un
pameža izkopšanu. 17.martā arī
visi pagasta pārvaldes darbinieki
piedalījās nelielā talkā, lai raitāk
veiktos sakopšanas darbi. Tāpat
arī Lielajā Talkā ir plānots strādāt
pie Bērzīnes pilskalna atkritumu izvākšanas. Divdesmit gadu
garumā šī pilskalna nogāzēs ir bērti
atkritumi no kapsētas kopiņām.
Un šajā jautājumā gribu vērsties
pie iedzīvotājiem, apglabāto
piederīgajiem, ar lūgumu bei
dzot sākt ievērot minimālu lietu
kārtību kapsētās, jo šogad Bēržu
un Saksmales kapsētās pagasta
pārvalde ir uzlikusi atkritumu
konteinerus stikla un plastmasas
svecēm un mākslīgajiem ziediem.
Golvaru un Līdumnieku kapsētās
ir iegādāti lielie atkritumu maisi, arī Saksmales kapsētā esam
atrisinājuši jautājumu ar daudzu
gadu garumā nobērtajiem atkritumiem. Ir novākti arī grausti, kas
radīja nepievilcīgu skatu, braucot
uz kapsētu.

Akcija! Iespēja
atkritumus!
Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar SIA „ZAAO” rīko
lielgabarīta atkritumu savākšanas
akciju. Šīs akcijas ietvaros Balvu novada iedzīvotājiem EKO
laukumā (Ezera ielā 3, Balvos)
21., 22 un 23. aprīlī no plkst.10.00
līdz 18.00 būs iespēja nodot
lielgabarīta atkritumus bez maksas, pirms izbēršanas piesakoties
un reģistrējoties pie EKO laukuma pārziņa.
Lielgabarīta atkritumi ir:
mēbeles, matrači, gultas, dīvāni,
paklāji, metāllūžņi un citi lielāki
sadzīves
priekšmeti,
kurus
to izmēru dēļ nevar ievietot
sadzīves atkritumu konteinerā.
Akcijas noteikumi neattiecas
uz nešķirotiem sadzīves atkritumiem un būvgružiem. Azbestu
saturošu šīferu un būvgružu
savākšana ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka SIA „ZAAO”
pa tālr. 29225862.
Ikdienā EKO laukumā tā
darbības laikā, piecas dienas
nedēļā privātpersonas bez maksas var nodot dažādus šķirotos
atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu, papīru, kartonu, plastmasu,
PET pudeles, metālu, kā arī nolie
toto sadzīves tehniku. Laukumā
privātpersonas bez maksas var
nodot arī bīstamos atkritumus:
luminiscentās spuldzes, baterijas
un akumulatorus. Ikdienā par samaksu tiek pieņemts logu stikls,
lielgabarīta atkritumi, zaļie atkritumi un būvgruži. EKO laukums
atvērts pirmdienās no plkst. 9.00
līdz 13.00, otrdienās no plkst.
14.00 līdz 18.00, ceturtdienās
no plkst. 9.00 līdz 13.00,
piektdienās no plkst. 14.00 līdz
18.00, sestdienās no plkst. 10.00

Gribu pateikt paldies mūsu
novada vadībai, ka šogad ir
piešķirts finansējums kapsētu
pārziņu atalgojumam. Arī Bērzpils
pagastā ir atrasti, pierunāti un darbu uzsākuši trīs kapsētu pārziņi:
Bēržu kapos - Liāna Kubaka,
Saksmales kapos - Anna Guste,
Līdumnieku un Golvaru kapos Maruta Griestiņa.
Kapsētu teritoriju tālākai
sakopšanai mēģināsim startēt
Leader programmā, jo visas 4
Bērzpils pagasta kapsētas prasās
pēc labiekārtošanas, ir vajadzīgi
žogi, vārtiņi, akas, kapu zīmes. Ļoti
gribētos, lai uz kapsētu pārziņu
uzaicinājumiem piedalīties kapu

bez

maksas

sakopšanas talkās vairāk atsauktos arī iedzīvotāji, jo kapsētu
sakopšana ir ne tikai pagasta vai
novada funkcija, bet, pirmkārt,
jau pašu iedzīvotāju pienākums.
Kapsētas ir mūsu kultūrvide.
Kapusvētki un svecīšu vakari ir neatņemamas latviešu
kultūrvēsturiskās tradīcijas, un
visiem piederīgajiem kaut divreiz
gadā gribas apmeklēt sakoptas
kapsētas. Strādāsim visi kopā, lai,
sagaidot Latvijas 100gadi, mums
būtu sakopta pagasta kultūrvide!
Biruta Bogdane
Bērzpils pagasta pārvaldes
vadītāja

nodot

līdz 14.00, brīvdienas - trešdienas
un svētdienas. Akcijas laikā no
21. līdz 23.aprīlim darba laiks no
plkst.10.00 līdz 18.00.
Nogādājot uz EKO laukumu vismaz 0,25 m3 otrreizējās
izejvielas
(papīru,
kartonu,
polietilēna plēves, PET dzērienu
pudeles, pudeļu stiklu, metālu,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas
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lielgabarīta

pudeļu iepakojumu), var saņemt
zīmogu EKO laukuma Atlaižu
kartē. Sakrājot 10 zīmogus, ir
iespēja saņemt 2,85 eiro atlaidi
maksai par sadzīves atkritumu
izvešanu.
Zane Leimane
SIA „ZAAO” sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Svinīgi atklāta rekonstruētā robežšķērsošanas vieta „Vientuļi” Balvos būs Valsts un pašvaldības vie
Ar svinīgām uzrunām, lentas
notais klientu apkalpošanas centrs
pārgriešanu un ekskursijām pa objektu 7.aprīlī notika rekonstruētās
robežšķērsošanas vietas „Vientuļi”
noslēguma pasākums, kurā uzrunas teica gan ministrijas, gan valsts
iestāžu, gan robežsardzes un citu
institūciju pārstāvji.
VAS
„Valsts
nekustamie
īpašumi” (VNĪ) robežšķērsošanas
vietu (RŠV) Vientuļi ekspluatācijā
nodeva 2015.gada decembrī. Projekta „RKP Vientuļi rekonstrukcija
un RKP Bruņiševa iekārtošana”
ietvaros izbūvēta galvenā kontroles ēka ar kontroles nojumēm
un paviljoniem, padziļinātās kontroles ēka, saimniecības ēka, ceļi
un laukumi, kā arī izbūvētas piecas
kontroles joslas (līdzšinējās vienas joslas vietā) katrā virzienā un
uzstādīts nepieciešamais pamata
aprīkojums robežas un muitas kontroles veikšanai.
Vientuļu RŠV rekonstrukcijā
izmantotas modernākās muitas
un robežkontroles tehnoloģijas
un ievērotas visas aktuālās Eiropas
Savienības (ES) prasības attiecībā
uz RŠV, kas ievērojami uzlabos
robežas un muitas kontroles
kvalitāti, sekmēs kontrabandas
ierobežošanu un stiprinās valsts un
ES iekšējo drošību.
Pirms rekonstrukcijas Vientuļu
RŠV apkalpoja tikai vieglos transporta līdzekļus un pasažieru autobusus, pēc rekonstrukcijas šeit plānots
apkalpot arī kravu autotransportu.
Ņemot vērā ierobežojumus ceļu

Rekonstruētā robežšķērsošanas vieta „Vientuļi”.
infrastruktūrai Pleskavas apgabalā, pateicība par to tika izteikta
šobrīd iespējama kravu transporta bijušajam Latvijas aizsardzības
līdzekļu ar pilnu masu līdz 9 tonnām ministram, šobrīd Latvijas Valsts
kustība caur robežšķērsošanas vi- prezidentam Raimondam Vējonim,
etu Vientuļi, kravu autotransportu kā arī Balvu novada domes
ar lielāku svaru RŠV varēs apkalpot priekšsēdētājam Andrim Kazinov
pēc ceļu rekonstrukcijas Krievijā.
skim.
Ieguldījumi
Vientuļu
RŠV
rekonstrukcijā sasniedz 13,46 miljonus eiro, no kuriem 7,09 miljonus
eiro veido Latvijas valsts budžeta
Šī gada 22.marta Zivju fonlīdzekļi, bet 6,37 miljonus eiro ir ES
da padomes sēdē tika izskatīts
finansējums EKPI projekta ietvaros.
Kā atklāšanas pasākuma uzrunā un apstiprināts Balvu novada
atzina Viļakas novada domes pašvaldības iesniegtais projekts
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, „Zivju resursu palielināšana Balvu
„Vientuļu” robežšķērsošanas pun novada ezeros”.
kta rekonstrukcija ir galvenokārt
Šogad no Zivju fonda, propierobežas pašvaldību nopelns, jekta „Zivju resursu palielināšana
jo tās ilgus gadus ir cīnījušās par Balvu novada ezeros”, Nr.1.48.
„Vientuļu” rekonstrukciju. Īpaša

Daļa Balvu pilsētas iedzīvotāju
noteikti ir manījusi rosību un
būvniecības darbus Partizānu
ielā 14, kur notiek ēkas rekonstrukcija – jumta nomaiņa un
bēniņu siltināšana, cokola un
fasādes atjaunošana, iekšdarbi un
labiekārtošana.
Ar šī gada 1.jūliju šajā ēkā darbu
uzsāks Valsts un pašvaldības vie
notais klientu apkalpošanas centrs, kurš darbosies uz pašvaldības
bāzes un saskaņā ar vienotiem
principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību
pakalpojumus, gan noteiktus
valsts pakalpojumus. Centra izveide tiek īstenota ar valsts atbalstu un tā darbības nodrošināšanai
2016.gadā, sākot ar 1.jūliju, tiks
saņemta valsts budžeta dotācija
50% apmērā – uzturēšanai 300
eiro, nodarbināto atalgojumam
700 eiro mēnesī. Pārējie 50%

jānodrošina pašvaldībai. Arī ēkas
sakārtošanai tika piešķirta valsts
dotācija 50 000 eiro apmērā.
Šobrīd zināms, ka klātienē
šajā centrā pakalpojumus sniegs
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras un Valsts zemes dienesta speciālisti. Savukārt centra
klientu apkalpošanas speciālists
sniegs konsultācijas par 7 valsts
iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.
Jāatzīmē, ka šo valsts iestāžu
publiskos pakalpojumus, līdzīgi
kā iepriekš, varēs saņemt arī
iestāžu esošajās nodaļās/klientu
apkalpošanas centros.
Šobrīd centra sagatavošanas
darbus uzrauga un koordinē centra vadītāja Skaidrīte Pilāte, kura
no šī gada 15.marta uz pusslodzi
uzsākusi darbu šajā amatā.

Šogad tiks palielināti zivju resursi Balvu, Pērkonu un Sprūgu
ezeros
īstenošanai, piešķirti EUR 5312,00.
Projekta īstenošanas rezultātā
zivju resursi tiks palielināti trijos
Balvu novada publiskajos ezeros – Balvu ezerā, Pērkonu ezerā
un Sprūgu ezerā. Šovasar Balvu
ezerā ielaidīsim 9 000 gab. līdaku
mazuļus, Pērkonu ezerā – 11 000
gab. līdaku mazuļus, bet rudenī

Sprūgu ezerā ielaidīsim 4 800 gab.
zandartu mazuļus.
Irēna Začeva
projekta vadītāja

„Kafija ar politiķiem” Balvu Bērnu un jauniešu centrā
Kļūst arvien siltāk un arvien
vairāk laika gribās pavadīt ārā.
Tuvojas arī vasara, laiks, kad
bērniem un jauniešiem būs trīs
mēnešu garas brīvdienas, tādēļ,
svarīgi domāt par to, lai viņi savu
brīvo laiku pavadītu lietderīgi un
jēgpilni. Tieši tāpēc Balvu Bērnu
un jauniešu centra vadītāja Olita
Loseva un speciāliste jaunatnes
politikas jautājumos Ināra Frolova
organizēja politiķu un jauniešu
tikšanos, lai kopā diskutētu par
to, kādas jauniešu intereses Balvu novadā vajadzētu īstenot un
kādus darbus realizēt.
Uz
šo
pasākumu
bija
ieradušies bērni un jaunieši no
Balviem un vēl pieciem novada
pagastiem. Pasākumu apmeklēja
un aktivitātēs iesaistījās vairāki
politiķi un deputāti, kā arī personas, kuru darbs ikdienā saistās
ar jauniešiem, – Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sarmīte Cunska, Balvu
novada pašvaldības domes izpilddirektora vietnieks Jānis Roginskis,
deputāti - Egons Salmanis, Arvīds
Raciborskis, Vilnis Dzenis, Aigars
Pušpurs, politiķe Aija Mežale,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste Ilona Naļivaiko,
Vīksnas pagasta kultūras darba
organizatore
Ligita
Kacēna,
Nodarbinātības valsts aģentūras
pārstāve Anda Bogdāne, Balvu Bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības metodiķe Gunita Prokofjeva, Balvu Kultūras un
atpūtas centra darbinieces Aiga
Mača un Diāna Poševa.
Tikšanās iesākās ar sevis
iepazīstināšanu, vēlāk, ņemot
vērā savas intereses, visi sanākušie
sadalījās grupās, lai diskutētu
par šādām tēmām: „Jauniešu
nodarbinātība”, „Izglītojoši un
motivējoši pasākumi jauniešiem”,

„Saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas Balvu novadā”. Diskutējot
bija jādomā par jautājumiem „Kur
esam?”, „Kā (sasniegt vēlamo)?”,
„Kur gribam būt?”. Diskusijām un
apspriedēm tika dotas aptuveni
40 minūtes laika, pēc kura bija
jāprezentē sarunu rezultāts un
sasniegtie secinājumi.
Komanda, kura diskutēja
par jauniešu darba iespējām,
pastāstīja par Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) sniegtajiem
atbalsta
pasākumiem
–
nodarbinātību
vasarā,
brīvprātīgo darbu un NVA stipendiju. Šī komanda uzsvēra, ka
nepieciešams vairāk piesaistīt
uzņēmējus, kuri varētu sadarboties ar NVA, ka nepieciešams
atbalstīt uzņēmējus ar projektu palīdzību. Kā būtisku faktoru minēja patriotismu, kas
nepieciešams ikvienam aktīvam
jaunietim.
Par tēmu „Izglītojoši un
motivējoši pasākumi jauniešiem”
diskutēja divas darba grupas.
Pirmā darba grupa konstatēja, ka
šobrīd Balvu novada jauniešiem
diemžēl ir zems motivācijas
līmenis, nav jauniešu iniciatīvu
projektu, bet kā pozitīvo aspektu
minēja gaidāmo Jauniešu dienu,
iespēju vasarā strādāt, jauniešu
brīvā laika centra esamību
un gaidāmo renovāciju. Tika
minētas darbības, kas būtu jāveic
situācijas uzlabošanai – jāorganizē
izglītojošie pasākumi vecākiem,
kuru bērni mācās pirmsskolas izglītības iestādēs, lai jau no
agras bērnībās mācītu aktīvi darboties un lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku. Tāpat arī jāizmanto
sociālie tīkli, ar kuru palīdzību
var mobilizēt jauniešus kopīgām
aktivitātēm. Noteikti vajadzētu
kristalizēt jauniešu vajadzības un
saprast, ko tieši bērni un jaunieši
vēlas darīt. Darba grupas mērķis
bija dažādu aktivitāšu projektu

īstenošana un Eiropas brīvprātīgā
darba Balvos īstenošana.
Otrā darba grupa, diskutējot
par tēmu „Izglītojoši un motivējoši
pasākumi jauniešiem”, secināja,
ka situācija šobrīd nav nemaz tik
slikta, un uzskaitīja visus interesantos pasākumus, kas notiek Balvos,
Balvu novadā. Bērni un jaunieši
var mācīties Balvu Mūzikas skolā,
Balvu Mākslas skolā, Balvu Sporta
skolā, doties uz deju nodarbībām,
darboties teātra studijā, dziedāt
korī, ansambļos, apmeklēt baseinu, nodarboties ar rokdarbiem, darboties jaunsargu pulkā,
piedalīties Balvu Sporta centra
rīkotajās aktivitātēs un pasākumos.
Atbildot uz jautājumu „Kā
sasniegt to, kur vēlamies būt?”,
kā galveno aspektu darba grupa
uzsvēra to, ka galvenā ir jauniešu
iniciatīva, tāpēc nepieciešami
jauniešu biedrības projekti, novada jauniešu mājas lapas iz-

veide, finanšu līdzekļi inventāra
iegādei. Kā lielos mērķus darba
grupa izvirzīja skeitparka izveidi,
loģistikas uzlabošanu (transporta
organizēšanu Balvu novada pagastos), ielu vingrošanas inventāra
uzstādīšanu.
Darba grupa, kura diskutēja
par jautājumu „Saturīga brīvā
laika pavadīšanas iespējas Balvu
novadā” arī uzsvēra, ka šobrīd
ir iespēja nodarboties ar ļoti
dažādām lietām – spēlēt futbolu,
doties uz baseinu, piedalīties
zumbas nodarbībās, kā arī izmantot Balvu Bērnu un jauniešu
centra sniegtās iespējas – spēlēt
galda tenisu, izmantot datorus,
darboties jauniešu organizācijā,
dejot. Lielākā interese grupas dalībniekiem bija par BMX
trases izveidi – skeitparku, veikborda trases izveidi, hokeja laukuma izveidošanu Balvos, kā arī
rekreācijas zonas izveidi, kurā
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būtu iespēja nomāt velosipēdus,
katamarānus, spēlēt tenisu un
beisbolu. Lai to visu sasniegtu,
būtu nepieciešams sadarboties
ar pašvaldību un izmantot projektu sniegtās iespējas, iegūstot
līdzfinansējumu.
Diskusiju un prezentāciju
rezultātā
tika
secināts,
ka
nepieciešams pašvaldības atbalsts, jauniešu iniciatīva un
nemitīga savu interešu paušana.
Jauniešiem
būtu
jādarbojas
grupās, biedrībās, kas dotu lielāku
iespēju sasniegt mērķus un „runāt
skaļāk”.
„Kafija ar politiķiem” bija īpaša
pēcpusdiena, ko vadīja moderatore Kristīne Ļeontjeva un kuras
mērķis ir aicināt jauniešus runāt
par savām vēlmēm, vajadzībām
ar lēmumu pieņēmējiem, kuriem
savukārt ir iespēja dzirdēt jauniešu
vajadzības nepastarpināti.
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BPVV skolēni pierāda sevi kā „Mis un Misters Balvi” dalībnieki un organizatori
uzņēmējus
izbauda dāvanu
25.
martā
tirdzniecības
centrā Domina Shopping, Rīgā,
norisinājās
biznesa
izglītības
biedrības Junior Achievement
Latvija rīkotais Vislatvijas Skolēnu
mācību
uzņēmumu
(SMU)
Pavasara gadatirgus, kurā varēja
iepazīties un arī iegādāties skolēnu
izveidoto uzņēmumu dažādus
piedāvātos
izstrādājumus.
Prezentēt un pārdot savu produkciju bija uzaicināti 136 skolēnu
mācību uzņēmumi. No Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas (BPVV) uz šo pasākumu
devās uzņēmumi SIA „KIKA” (ražo
ekoloģiska
materiāla
dāvanu
maisiņus ar latvju rakstiem), SIA
„ALMA” (ražo koka kalendārus
svētkiem) un SIA „DCD” (video
spēles un programmēšana).
Mūsu
diena
sākās
ļoti
agri.
Kamēr
skolas
biedri
baudīja Lieldienu brīvdienas,
mēs
devāmies
ceļojumā
uzņēmējdarbības pasaulē. Pāris
stundas pārbrauciena pavasarīgās
noskaņās un plkst.10.00 sākām
uzstādīt un noformēt savus SMU
stendus nopietnam, atbildīgam
darbam vairāku stundu garumā.
Nekavējoties parādījās arī
pirmie interesenti, pircēji un arī
žūrija - pieredzējusi profesionāļu
un akadēmisko spēku komanda, kura dalībniekus vērtēja
septiņās SMU nominācijās gan
pamatskolas, gan vidusskolas
grupā. Vērtēšanā tika ņemts vērā
produkts,
stends,
komandas
vizuālais izskats, komandas gars,
radošums, pārdošanas spējas un
prasmes, kā arī, tika uzdoti dažādi
āķīgi jautājumi un pārbaudītas
zināšanas.
Iespaidos dalās SIA „DCD”
jaunieši:
„Gadatirgum
bijām
izveidojuši video spēli. Bija
patīkami dzirdēt žūrijas un inte
resentu pozitīvās atsauksmes to
izmēģinot, spēlējot. Daudzi gaida
šī produkta turpinājumu.”
SIA „ALMA” meitenes patīkami
pārsteidza gan pircēju, gan žūrijas
jūsmošana par interesanto biz
nesa ideju – koka kalendāriem.
Meitenes saņēma daudz komplimentu par vizuālo tēlu un par
jauko stenda noformējumu. „Latvijas Universitātes žūrijas komisijas
pārstāve par mums ļoti priecājās
un, aplūkot mūsu stendu un mūs
pašas, atveda savu meitu. Komisijas pārstāve ļoti interesējās par
skolu, no kuras nākam, kur tā
atrodas”, stāsta Alise. Meitenēm
nepārtraukti nācās pielietot gan
oratora mākslu, gan prezentēšanas
un svešvalodu prasmes, jo uzradās
pircēji arī no Anglijas un Japānas.
Savukārt, SIA „KIKA” ražotie
ekoloģiskie dāvanu maisiņi tika
novērtēti par augsto kvalitāti. Tika
izteikti pagodinoši komplimenti
par meiteņu vizuālo tēlu un tā
saskaņu ar produktu. Apmeklētāji
ierosināja, ka būtu jauki, ja
meitenes ražotu un pārdotu arī
skolā darinātus tērpus.
Žūrijas
komisija
mācību
uzņēmumu SIA „ALMA” (Alise
Barbaniška un Marī Denisova)
izvirzīja nominācijai „Labākais
stends” pamatskolas grupā, jo
atraktīvais stenda dizains bija
vizuāli un funkcionāli saistošs.
Stendā bija pieejami SMU un
produkta reklāmas materiāli, un
tam bija veiksmīgs korporatīvais
tēls,
kas
atbilst
produkta
mērķauditorijai. Prieks, ka starp
vairākiem desmitiem pamatskolas
skolēnu mācību uzņēmumu šajā
nominācijā meiteņu uzņēmums

SIA „ALMA” ierindojās pirmajā
trijniekā, bet galveno balvu tomēr
nācās atdot konkurentu komandai.
Mēs, protams, guvām milzīgu
pieredzi un daudzkrāsainus iespaidus, bet šis pasākums raisīja
arī pārdomas. Konkurence starp
skolēnu mācību uzņēmumiem
bija iespaidīga. Lai arī mums
nav tik lielu sponsoru un tādu
tehnoloģisku iespēju kā Rīgas un
Pierīgas jauniešiem, lai varētu
īstenot daudzas biznesa idejas, ražot inovatīvus, ekskluzīvus
produktus, kuru ražošanas izmaksas ir ļoti augstas, mums nav tāda
kapitāla, lai pasūtītu produktu
izejvielas no ārzemēm, lai varētu
iegādāties dārgos reklāmas banerus, tomēr, priecājamies par
to, ka mēs, izmantojot pieejamos
resursus un materiālus skolā un
mājās, ražojam paši, lielākoties ar
saviem spēkiem, un piedāvājam
pircējiem kvalitatīvus, interesantus
un noderīgus produktus.
Varam lepoties ar to, ka mums
ir lieliska, perspektīva skola, kur
mūs atbalsta un iedrošina darbo
ties uzņēmējdarbības jomā, jo sava
mācību uzņēmuma veidošana
dod ļoti daudz, proti, attīsta
uzņēmējdarbībai raksturīgas attieksmes, prasmes un personiskās
īpašības.
Iespēja
izveidot
uzņēmumu, pēc būtības ir mācību
metode,
ievērojot
praktiskās
izglītības principu „mācīties darot”.
Šāda pieredze motivē apzināties,
kā nākotnē veidot savu karjeru,
kā arī sniedz izvēles brīvību - kļūt
par veiksmīgu pašnodarbināto
personu vai uzņēmēju arī tad, ja
neizvēlas studēt uzņēmējdarbību.
Mūsdienās uzņēmējdarbība nav
viegla joma, kurā veiksmīgi var
darboties ikviens, jo konkurence ir
liela, ražošanas resursi ierobežoti,
tāpēc ļoti noderīgi, ka jau skolas laikā ir iespēja pārliecināties
par savām spējām un iespējām,
izmēģināt būt par uzņēmēju bez
liela riska, saprast, vai tas būs
pa spēkam, vai tomēr nē, kā arī
noskaidrot kādas kompetences,
prasmes, zināšanas jāiegūst un
jāpilnveido, lai to varētu paveikt.
Visi BPVV skolēnu uzņēmumi
saņēma pateicības rakstus no
Junior
Achievement
Latvija.
Dalība šajā pasākumā bija milzīgs
izaicinājums un neatsverama
pieredze.
Paldies par atbalstu skolas
direktorei Birutai Vizulei, par
palīdzību arī skolotājiem - Aigaram, Ērikam, Anitai, Aigai, un
audzēkņu vecākiem!

Šī gada februāra sākumā 10
jaunieši kāpa uz skatuves, lai
parādītu sevi no labākās puses
konkursā „Mis un Misters Balvi”,
kurš kārtējo reizi pierādīja, cik
uzcītīgi, talantīgi un izveicīgi ir
mūsu novada jaunieši. Lai šovs
izdotos, darbu ieguldīja daudzi
– gan organizatori, gan treneri,
gan arī citi speciālisti, tādēļ
Balvu novada pašvaldība visiem
konkursa
dalībniekiem
un
organizatoriem dāvināja kruīzu
Rīga-Stokholma-Rīga 1000,00
eiro vērtībā.
Laiku no 23.-25.martam „Mis
un Misters Balvi” komandai bija
iespēja pavadīt kopā, izbaudot
kruīza piedāvātās izklaides
iespējas.
Pirmajā vakarā ceļojuma
dalībnieki iepazina kuģi un
piedalījās dažādās aktivitātēs
uz klāja, sākot ar „Up Leon”
(mākslinieki no Brazīlijas) vakara
atklāšanas šovu, un turpinot
ar ansambli, kas spēlēja deju
mūziku. Tāpat vakara gaitā tika
baudīti šovi – Circo national de
Cuba un Latin dance – „Variety
Show” un „Swing Show”.
Dzīvo mūziku spēlēja grupa
„Trubadūrs”.
24.marta rītā prāmis M/S
Isabelle piestāja Stokholmā,

kur arī tika pavadīta visa diena,
iepazīstot pilsētu. Tika apskatīts
gan
pilsētas
centrs,
gan
vecpilsēta.
Vakarpusē, atgriežoties uz
kuģa, ceļotājus sagaidīja lielisks
piedzīvojums – prāmja kapteiņa
komandtiltiņa
apmeklējums.
Konkursa „Mis un Misters
Balvi” organizators Ivars Saide
atzina, kas tas tiešām esot bijis
aizraujoši: „Uzzinājām daudz
vērtīgas informācijas par kuģi
M/S Isabelle. Kā izrādās, šis
kuģis pirmoreiz izgāja atklātos
ūdeņos jau 1989. gadā!”.
Pēc
ekskursijas
prāmis
pacēla enkuru un devās atpakaļ
uz Rīgas ostu. Un arī mājupceļā
uz prāmja tika baudītas dejas,
prieks un kopābūšana. Vakara
gaitā izklaidēja mākslinieki no
Kubas un Ungārijas. Uz 8. klāja
„StarLight Palace” bija iespēja
piedalīties
Cirka
radošajās
aktivitātēs, kā arī Ungārijas deju
skolotāju pavadībā apgūt kādu
deju soli, ko daži jaunieši arī
izmantoja. „Mis un Misters Balvi”
komanda bijusi ļoti atraktīva,
jaunieši paši piedalījušies arī
karaoke, kur īpaši pieprasītas
bijušas tieši latgaliešu dziesmas.
Daži
no
ceļojuma
dalībniekiem ar prāmi ceļoja

pirmo reizi, daži jau vairākkārt,
bet kopumā visi atzina, ka
ceļojums ir bijis saliedējošs un
pozitīvu emociju piepildīts.
Arī „Mis un Misters Balvi”
dalībniece Kitija Dzintare ir
gandarīta par šo braucienu:
„Sajūsmā biju par pasākumu
vadītājiem
apbrīnojami,
daudzpusīgi un ļoti jauki
cilvēki, un par to, kā viss tika
organizēts. Visas aktivitātes bija
pārdomātas, padomāts par to,
lai cilvēkiem būtu interesanti,
ērti un neaizmirstami. Jutos ļoti
droši un brīžiem pat aizmirsu,
ka atrodos uz kuģa”. Ceļojumu
pozitīvi vērtē arī titula „Mis
Balvi 2015” ieguvēja Agnese
Laicāne: „Ceļojums bija jautrs,
jauks. Visvairāk patika tas, ka
nebijām tālu viens no otra.
Uzreiz likās, ka tiešām visi esam
atkal vienojušies piedzīvojumā.
Protams, patika viss, ko šis kruīzs
spēja piedāvāt. Arī nākamās
dienas pastaiga pa Stokholmu
bija patiesi brīnišķīga atslodze,
relaksācija
no
ikdienas.
Paldies visiem, kuri finansēja
un padarīja iespējamu mūsu
ceļojumu uz Zviedriju!”.

SMU konsultante Vineta
Muzaļevska
Konkursa „Mis un Misters Balvi” komanda ceļojuma laikā uzvarēja „Muzikālajā Viktorīnā” un ieguva balvas, no
kurām visvērtīgākā noteikti ir vēl viens ceļojums uz Stokholmu 12 personām.

Balvu Mūzikas skolas audzēkņi veiksmīgi startē konkursā
„Talants Latvijai”

Alisei un Marī gadatirgū veicās
ļoti labi. Meitenes veiksmīgi
pārdeva gandrīz visu preci, tā īpaši
ieinteresēja ārzemju pircējus.

18. martā 4. klavieru klases
audzēknis
Mārtiņš
Lāpāns
(skolotāja Lija Ivanova) piedalījās
VI
Starptautiskajā
Arvīda
Žilinska jauno pianistu konkursā
Jēkabpilī un ieguva godpilno III
vietu.
Savukārt 3. aprīlī Rīgas
Latviešu biedrības namā notika
konkurss
„Talants
Latvijai”,
kurā ļoti labi veicās Balvu
Mūzikas skolas audzēkņiem.
Uz konkursa finālu tika izvirzīti
7 skolas audzēkņi - 4. vijoles

klases
audzēkne
Evelīna
Pipcāne
(skolotāja
Zoja
Zaharova,
koncertmeistare
Jeļena Agafonova), 4. trompetes
klases
audzēknis
Ričards
Ķirsons
(skolotājs
Egons
Salmanis, koncertmeistare Egita
Salmane), 4. klavieru klases
audzēknis
Mārtiņš
Lāpāns
(skolotāja Lija Ivanova), 4.
trombona klases audzēknis
Gvido Dokāns (skolotājs Jānis
Budevičs,
koncertmeistars
Viktors Bormanis), 5. flautas
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klases audzēkne Agnese Ieva
Lipska
(skolotājs
Vladimirs
Bondarenko, koncertmeistars
Viktors Bormanis), 6. tubas
klases audzēknis Aleksandrs
Samoiļenko (skolotājs Jānis
Budevičs,
koncertmeistars
Viktors
Bormanis)
un
6.
trompetes klases audzēknis
Harijs Ločmelis (skolotājs Jānis
Budevičs,
koncertmeistars
Viktors Bormanis). Konkursa
fināls notiks 1.maijā Rīgas
Latviešu biedrības namā.
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Balvu deju apriņķa deju kolektīvu skate
Balvu Kultūras un atpūtas centra
skatuvi 9.aprīlī ierībināja deju soļi,
jo 16 tautu deju kolektīvi no Balvu,
Viļakas, Rugāju un Kārsavas novada
piedalījās Balvu deju apriņķa deju
kolektīvu repertuāra pārbaudes
skatē.
Skates laikā katrs kolektīvs
izdejoja divas dejas – obligāto
un izvēles. Žūrijas komisija, kuras
sastāvā bija Ludzas deju apriņķa
virsvadītāja Sarmīte Stapule, Ludzas
pilsētas ģimnāzijas deju pedagoģe
Elita Romanovska un Gulbenes deju
apriņķa virsvadītāja Zaiga Mangusa,
kolektīviem noteica šādas pakāpes:
- Balvu Kultūras un atpūtas
centra senioru deju kopa „Luste” –
46,17 punkti, A pakāpe;
- Kubulu pagasta kultūras nama
deju kopa „Kubuliņš” – 40,00
punkti, I pakāpe;
- Balvu Kultūras un atpūtas
centra deju kopa „Nebēda” – 47,67
punkti, A pakāpe;
- Vīksnas pagasta vidējās
paaudzes tautas deju kolektīvs
„Piesitiens” – 41,17 punkti, I pakāpe;
- Briežuciema vidējās paaudzes

deju kolektīvs „Pāris” – 37,84 punkti,
II pakāpe;
Kubulu
pagasta
JDK
„Cielaviņa” – 46,00 punkti, A
pakāpe;
- Bērzpils pagasta JDK „Jauda” –
40,00 punkti, I pakāpe;
- Balvu VĢ JDK „Purenīte” –
39,00 punkti, II pakāpe;
- Vectilžas pagasta JDK – 45,00
punkti, A pakāpe;
- Balvu Kultūras un atpūtas centra JDK „Rika” – 46,00 punkti, A
pakāpe;
- Rugāju novada senioru tautas deju kopa „Ezerrieksts” – 41,67
punkti, I pakāpe;
- Rugāju novada deju kopa
„Rugāji” – 39,8 punkti, II pakāpe;
- Rugāju novada JDK – 38,17
punkti, II pakāpe;
- Viļakas kultūras nama deju
kopa „Dēka” – 44,17 punkti, I
pakāpe;
- Viļakas pilsētas Viļakas
kultūras nama JDK „Bitīt matos!” –
42,44 punkti, I pakāpe;
- Malnavas pagasta VPD kopa
„Jedritvai” – 45,67 punkti, A pakāpe.

5.

Tilžas internātpamatskolā ciemos LBBF un mūziķis
Andris Kivičs
23.marts
Tilžas
internātpamatskolā (TIPS) bija
īpaša diena, jo ciemos ieradās Latvijas Bērnu Bāreņu fonda (LBBF)
prezidents Kaspars Markševičs un
mūziķis Andris Kivičs, lai sniegtu
Lieldienu koncertu.
Koncerta laikā tika sacerēts Lieldienu hīts no bērnu nosauktajiem
vārdiem saistībā ar Lieldienām,
kas bērnu sejās radīja neviltotu
prieku. Vēl ilgi pēc koncerta bērni
skandēja: „Lieldienas mums sirdī
mīt, skriesim viņas sagaidīt!”.
Mūziķi A. Kiviču ļoti uzrunāja
mūsu skolas bērnu zīmējumi skolas gaitenī, kas bija veltīti Latvijai,
un šajā sakarā mūziķis nodziedāja
savu dziesmu „Latvijai”, kas ļoti
aizkustināja gan lielus, gan mazus
koncerta klausītājus.
Lai
iepriecinātu
bērnu
sirsniņas Lieldienās, LBBF katram
bērnam uzdāvināja Skrīveru saldumu paciņas. Arī TIPS skolas
audzēkņi bija sarūpējuši dāvaniņas
ciemiņiem - pašu rokām vei-

dotus Lieldienu suvenīrus, ko
pasniedza īpašos Modes skates
tērpos - Zelta zivtiņa, Astoņkājis,
Nāriņa, Medūza. Medūza paspēja
arī iemūžināt šo mirkli un ar
ciemiņiem nofotografēties. Protams, kā jau Lieldienās pieklājās,
Lieldienu Zaķis īpašajiem viesiem
bija atnesis īstas olas!

TIPS skolas kolektīvs pateicas
mūziķim A. Kivičam par jauko Lieldienu koncertiņu un Latvijas Bērnu
Bāreņu fondam par sarūpētajām
dāvanām!
Mareta Timoškāne
direktora vietniece
audzināšanas jomā

„Sveiki, te Māra”, tā Balvos teic izcilā dzejniece,
dramaturģe Māra Zālīte

Deju kopa „Nebēda” skatē ieguva augstāko punktu skaitu.

Noskaidrotas konkursa „Balvu novada
vecmāmiņa 2016” dalībnieces
Svētku gaisotnē 10.aprīlī Balvu
Kultūras un atpūtas centrā tikās
Balvu novada vecmāmiņas, kuras ir
uzdrošinājušās un izteikušas vēlmi
piedalīties konkursā „Balvu novada
vecmāmiņa 2016”. Tikšanās laikā
dalībnieces jau vēroja žūrija, kura
vērtēja runas prasmes, uzvedību,
kā arī izskatu.
Līdz 15.maijam, kad notiks
konkursa fināls, dalībniecēm būs
jāveic dažādi uzdevumi, kā arī

tiks dota iespēja sevi palutināt
ar dažādām skaistumkopšanas
procedūrām un aktivitātēm.
Konkursā piedalās: Valentīna
Fedulova, Līga Pennere, Aina
Biseniece, Ilona Džigure, Iveta
Alpe, Ilona Ločmele, Inta Kuļša,
Elita Gromova, Janīna Bērziņa, Vija
Lancmane, Skaidrīte Saleniece,
Valija Kanaviņa, Inita Pavlova, Ārija
Burmagina.

Konkursa „Balvu novada vecmāmiņa 2016” dalībnieces.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
realizētā projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros
5. aprīlī Balvos viesojās dzejniece,
dramaturģe un sabiedriskā darbiniece Māra Zālīte. Lai arī tikšanās
notika ap pusdienlaiku, izvēlētā
vieta - Balvu Novada muzeja Velvju
zāle, palīdzēja radīt sajūtu, ka ir
dzejas pēcpusdiena un iedvesa
mieru un pareizo noskaņu. Pirms
zālē ienāca Māra Zālīte, telpā jau
valdīja patīkams noskaņojums –
Ģirts Ripa uz klavierēm spēlēja
dziesmas, kuru vārdus sarakstījusi
pasākuma
viešņa,
sanākušie
klusām čaloja, kāds pārlapoja līdzi
paņemto dzejnieces grāmatu.
Māra Zālīte lasīja dzeju,
kas rakstīta operām „Indriķa
hronika”, „Sfinksa”, „Hotel Kristina”, „Leļļu opera” un citus darbus. Sanākušajiem bija iespēja
noklausīties jaunas dziesmas
vārdus, ko sarakstījusi dzejniece.
Tās nosaukums ir „Nākamā pietura
Depo”, un pavisam drīz šī dziesma
tiks atskaņota radio. Lasāmie darbi
netika izvēlēti nejauši, autore jau
pirms tam bija padomājusi, kas
būtu jānolasa, par ko būtu jārunā.
Dzejniece labprāt atbildēja
arī uz uzdotajiem jautājumiem.
Atbildot uz jautājumu, kas šobrīd
viņu uzrunā no latviešu literatūrā
tapušā, Māra Zālīte teica: “Latviešu
literatūra šobrīd ir augstā līmenī,
ir notikusi renesanse. Latviešu
literatūra šobrīd ir spoža gan prozā,
gan dzejā, mazāk dramaturģijā.
Prieks, ka tā tiek ievērota, tulkota
citās valodās. Mans favorīts šobrīd
ir Noras Ikstenas grāmata „Mātes
piens””.
Kaut arī Māru Zālīti plašāk
pazīst kā dzejas autori, kā viņa pati
atzina: „Romānus rakstu jau sen”.

Akcijas laikā pārņem zināšanas no dažādiem meistariem
No 1. līdz 3. aprīlim nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākuma „Satiec savu meistaru” ietvaros Balvu novadā notika dažādi pasākumi, kuru laikā
apmeklētājiem bija iespēja apgūt
ko jaunu un gūt patīkamas emocijas un gandarījumu.
Briežuciemā 1.aprīlī akcijas
ietvaros varēja satikt, aprunāties

un smelties zināšanas un pieredzi
no pagasta ādas apstrādes meis
tara Andra Ločmeļa. Interesi par
šo meistardarbnīcu izrādīja aptuveni 20 pagasta un kaimiņpagastu
dažāda vecuma ļaudis. Andris ne tikai parādīja, kā pats gatavo dažādas
skaistas lietas no ādas, bet ļāva
iemēģināt roku arī meistardarbnīcas
apmeklētājiem. Ar Andra palīdzību

katrs varēja izgatavot sev piespraudi, rokas sprādzi. Meistars arī interesanti pastāstīja par ādas apstrādes
vēsturi, tradīcijām dažādās valstīs,
par seniem un mūsdienīgiem
ādas apstrādes darba rīkiem. Bija
apskatāmi arī jau gatavi dažādi
meistara darinājumi - piespraudes,
rokas sprādzes, siksnas, maciņi un
somas.

Pazīstamākais no tiem ir romāns
„Pieci pirksti”, ko var saukt par
autobiogrāfisku romānu – stāstu
par 5 gadus vecu meitenīti, kura
kopā ar vecākiem atgriezusies no
Sibīrijas, par to, kā meitene Laura Latvijā pavada pirmo vasaru.
Romāna autore lasīja tekstu no
nodaļas „Briesmu stāsti”, atklājot,
cik nepazīstama vide bijusi mazajai Laurai, par nedarbiem, kas darīti
kopā ar citiem bērniem stacijas un
vilcienu tuvumā.

Patīkamu noskaņu Māra Zālīte
radīja lasot atgadījumus par sevi,
savu ģimeni, ko sarakstījis viņas vīrs
Jānis Ķuzulis, – ikdienišķus, bet tajā
pat laikā amizantus notikumus, kas
bijuši jau pirms daudziem gadiem.
Pasākumu
organizēja
un
vadīja Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore Ruta Cibule, kura arī
lasīja Māras Zālītes dzeju, no
sirds pateicās dzejniecei par
ciemošanos un dāvāja ziedus.

Tikšanās noslēgumā M.Zālīte interesentiem sniedza autogrāfus un
nesteidzīgi ar katru, kas pie viņas pienāca, aprunājās, tādējādi parādot, cik
nozīmīga ir cilvēku atzinība.
Savukārt Tilžā 1.aprīlī notika
meistardarbnīca „Spilvenu pasaule”, kurā dažādās tehnikās tika
darināti spilveni, bija aplūkojama
arī spilvenu izstāde, kā arī iepazītas
Lielvārdes jostas rakstu zīmes un
austa Lielvārdes josta.
Akcijas otrajā dienā, 2.aprīlī,
Balvu Novada muzejā baltinavieši
rādīja un stāstīja par Ziemeļlatgalei
raksturīgajiem
cimdu
raks
tiem, Rugāju adītājas no sieviešu
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biedrības „Ūdensroze” piedāvāja
praktiskus padomus, kā cimda
valnītī ieadīt „skujiņu”, „pīnīti”,
„bārkstis” u.c. Adīt prasmē dalījās
ari Balvu „Mežģa” un „Tilžas Rūķīšu”
rokdarbnieces, bet Skaidrīte Veina
pastāstīja, ka Viļakas pusē izdevies
atrast līdz šim mūsu pusē gandrīz
nezināmu adījumu - ar ieadītām
pērlītēm! (Līdz šim tika uzskatīts,
ka tas ir raksturīgs tikai kurzemnie
kiem).

2.1.1.

A4 melnbalts teksts

lpp

0.04

0.01

0.05

2.1.2.

A4 melnbalts teksts

lapa

0.07

0.02

0.09
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 10.marta
lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 72.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2016.gada 10.martā

A.Kazinovskis
2.pielikums
Balvu novada Domes
2016.gada 10.marta lēmumam
(sēdes protokols Nr.4, 72.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi nosaka Pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs” sniegto pakalpojumu cenas.
Būtiskas ietekmes uz budžetu nebūs.

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Pielikums
Balvu novada Domes 2016.gada 10.marta saistošajiem noteikumiem
Nr.5/2016 „Grozījums 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2012
„Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
sniegto pakalpojumu cenrādi””
Pielikums
Balvu novada Domes
2012.gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5/2012
„Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi”

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „ZIEMEĻLATGALES
BIZNESA UN TŪRISMA CENTRS” SNIEGTO MAKSAS
PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Pakalpojums
Telpu noma
Telpu noma bez biroja
mēbelēm (Vidzemes ielā 2B,
Balvos)
Telpu noma ar biroja
mēbelēm (Vidzemes ielā 2B,
Balvos)
Telpu noma bez apkures un
mēbelēm (Stacijas ielā 19,
Balvos)
Konferenču zāles noma ar
aprīkojumu (līdz 100 vietām,
(Vidzemes ielā 2B, Balvos)

Mērvienība

Cena bez
PVN (euro)

PVN
21%
(euro)

Cena ar
PVN
(euro)

m2 mēnesī

2.33

0.49

2.82

m2 mēnesī

3.50

0.73

4.24

m2 mēnesī

0.85

0.18

1.03

h

3.50

0.73

4.24

Tehniskie biroja pakalpojumi
2.1.

Kopēšanas pakalpojumi

2.1.1.

A4 melnbalts teksts

lpp

0.04

0.01

0.05

2.1.2.

A4 melnbalts teksts

lapa

0.07

0.02

0.09

2.2.

Izdrukas

2.2.1.

A4 melnbalts teksts

lpp

0.04

0.01

0.05

2.2.2.

A4 melnbalts teksts

lapa

0.07

0.02

0.09

A4 melnbalta 25% attēls/75%
“Balvu Novada
2.2.3.
tekstsZiņas”: Bērzpils
lpp
A4 melnbalta 25% attēls/75%
2.2.4.
teksts
lapa

0.05

0.02

0.09
0.09

2.2.4.

lapa

0.10

0.02

0.12

2.2.5.

A4 melnbalta 50% attēls/50%
teksts

lpp

0.09

0.02

0.11

2.2.6.

A4 melnbalta 50% attēls/50%
teksts

lapa

0.17

0.04

0.21

2.2.7.

A4 melnbalta 75% attēls/25%
teksts

lpp

0.11

0.02

0.13

2.2.8.

A4 melnbalta 75% attēls/25%
teksts

lapa

0.23

0.05

0.28

2.2.9.

A4 melnbalta 100% attēls

lpp

0.17

0.04

0.21

2.2.10.

A4 melnbalta 100% attēls
Reklāmas izvietošana
Reklāmas izvietošana mājas
lapā
Baneru izvietošana
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra teritorijā un
telpās
Baneru vai roll-up stendu
izvietošana Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centra
rīkotajos pasākumos

lapa

0.36

0.08

0.44

cm²

1.65

0.35

2.00

mēnesī

1.65

0.35

2.00

gab.

4.96

1.04

6.00

3.
3.1.

3.2.

3.3.
4.

6.

Norādāmā informācija

0.01

0.07

0.02

Balvos

Pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
sniegtajiem pakalpojumi tiek papildināti ar jauniem pakalpojumiem
– telpu noma, tarifu atšķirība par kursiem atkarībā no to ilguma.
Atbilstoši likumdošanai, izmaiņas ir jāiekļauj iestādes cenrādī
saistošo noteikumu formā.

0.04

lapa

0.07

5.

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

lpp

A4 melnbalts teksts

lpp

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
PAR BALVU NOVADA DOMES 2016.GADA 10.MARTA SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.5/2016 „GROZĪJUMS 2012.GADA 9.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5/2012 „PAR BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „ZIEMEĻLATGALES BIZNESA UN
TŪRISMA CENTRS” SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI””
PROJEKTU

A4 melnbalts teksts

2.2.2.
2.2.3.

GROZĪJUMS 2012.GADA 9.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5/2012 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
„ZIEMEĻLATGALES BIZNESA UN TŪRISMA CENTRS” SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”

Domes priekšsēdētājs				

2.2.1.

A4 melnbalta 25% attēls/75%
teksts
A4 melnbalta 25% attēls/75%
teksts

Nr.5/2016

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļām
Izdarīt Balvu novada Domes likumu izteikt jaunā redakcijā
2012.gada 9.februāra saistošajos (pielikumā).
noteikumos Nr.5/2012 „Par Balvu
Pielikumā:
Balvu
nonovada pašvaldības aģentūras
vada
pašvaldības
aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” sniegto pakalpojumu
centrs” sniegto maksas pakalpocenrādi” (turpmāk – Noteikumi)
jumu cenrādis uz 2 lapām.
šādu grozījumu - Noteikumu pie-

Izdrukas

2

Dalības maksa aģentūras rīkotajos pasākumos
4.1.

Dalībniekam pasākumā
„Uzņēmēju brokastis”

vienai
personai

4.13

0.87

5.00

4.2.

Dalībniekam pasākumā
„Uzņēmēju balle”

vienai
personai

8.26

1.73

10.00

4.3.

Ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējiem

vieta

12.40

2.60

15.00

4.4.

Bez produkcijas realizācijas
(degustācija un prezentācija

vieta

4.13

0.87

5.00

Suvenīri
5.1.

Suvenīrs

gab.

6.1.

Kursi un semināri
Dalība kursos (kursu ilgums
līdz 4 h)
Dalība kursos (kursu ilgums
virs 4 h)

vienai
personai
vienai
personai

6.2.
7.

uzcenojums 50% no suvenīra vērtības*

10.00

2.10

12.10

15.00

3.15

18.15

42.69

8.96

51.65

Dažādi
7.1.

Biroja adreses nodrošināšana

adrese

* Aprēķinot pakalpojuma vērtību papildus tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme.
Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

VID „E-busiņā” arī Balvu novadā
palīdzēs apgūt VID e-pakalpoju
mus un iesniegt Gada ienākumu
3
deklarāciju
Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veicināt
VID elektronisko pakalpojumu izmantošanu, sākot no
šī gada marta tūri pa Latvijas
pašvaldībām uzsācis Valsts
ieņēmumu dienesta „E-busiņš”.
Balvu
novada
nodokļu
maksātāji tiek aicināti apmeklēt
VID
„E-busiņu”,
kur
VID
speciālisti palīdzēs apgūt VID
e-pakalpojumus, iesniegt Gada
ienākumu deklarāciju elek
troniski.
30.maijā:
plkst. 8.30-9.30 Bērzkalnes
pagasta pārvaldes telpās;
plkst. 10.00-11.00 Lazdulejas pagasta pārvaldes telpās;
plkst.
11.30-12.30
Briežuciema pagasta pārvaldes
telpās;
plkst. 13.00-14.00 Vectilžas
pagasta pārvaldes telpās;
plkst. 14.30-15.30 Tilžas pagasta pārvaldes telpās;
plkst. 16.00-16.45 Krišjāņu
pagasta telpās.
31.maijā:
plkst. 9.00-10.30 Bērzpils
pagasta pārvaldes telpās;
plkst. 11.00-12.30 Balvu pagasta pārvaldes telpās;
plkst. 13.00-14.30 Kubulu
pagasta pārvaldes telpās;
plkst. 15.00-16.30 Vīksnas
pagasta pārvaldes telpās.
VID „E-busiņā” speciālisti
palīdzēs
iesniegt
Gada
ienākumu deklarāciju gan tiem

nodokļu maksātājiem, kuriem tā
jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri
vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai
atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par izglītību,
ārstniecību, iemaksām pensiju
fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Vēršam uzmanību,
ka dokumenti papīra formātā
„E-busiņā” netiks pieņemti!
Lai
„E-busiņā”
varētu
elek
troniski
iesniegt
Gada
ienākumu deklarāciju, lūdzam
nodokļu maksātājus ņemt līdzi
personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti), internetbankas kodu karti un attaisnojuma dokumentus (maksājumi
par izglītību, medicīnas un
zobārstniecības
pakalpoju
miem), kas skenētā veidā būs
jāpievieno Gada ienākumu
deklarācijai. To būs iespējams
izdarīt arī „E-busiņā”, jo tas ir
aprīkots ar portatīvo datoru,
mobilo internetu, eID karšu
lasītāju un dokumentu skeneri.
Cita VID rīcībā esošā
informācija
nodokļu
maksātāja
gūtie
ienākumi,
neapliekamie
ienākumi,
informācija no kredītiestādēm
par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no
apdrošināšanas
sabiedrībām
par veiktajām iemaksām par
dzīvības
apdrošināšanas
pakalpojumiem, kā arī no
iepriekšējiem gadiem pārnestie
attaisnotie
izdevumi
par

iela 1A,0.07
Balvi, LV0.02
4501, e-pasts:
zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv
0.09
0.10

0.02

0.12

2.2.5.

A4 melnbalta 50% attēls/50%
teksts

lpp

0.09

0.02

0.11

2.2.6.

A4 melnbalta 50% attēls/50%
teksts

lapa

0.17

0.04

0.21

izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – deklarācijā tiks
atspoguļota automātiski.
Ja persona nav internetbankas lietotājs, „E-busiņā” būs arī
iespēja iegūt lietotāja vārdu un
paroli, ar kuru varēs pieslēgties
EDS un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.
Atgādinām,
ka
Gada
ienākumu deklarācija par 2015.
gadā gūtajiem ienākumiem
laikā no 2016. gada 1. marta līdz
1.jūnijam obligāti jāiesniedz
tiem Latvijas iedzīvotājiem,
kuri:
•
veikuši
saimniecisko
darbību
(piemēram,
ir
individuālā
uzņēmuma
īpašnieki, izīrē vai iznomā
savu īpašumu, ir zemnieku
saimniecības īpašnieki, ir guvuši
ienākumus no profesionālās
darbības u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs
(tai skaitā personas (jūrnieki),
kuras bijušas nodarbinātas uz
starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),
• guvuši ar nodokli neap
liekamos
ienākumus,
kas
kopumā 2015. gadā pārsniedza
4000 eiro (piemēram, gūti
ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri
apliekami ar 10% nodokļa
likmi (piemēram, ienākumu
no dividendēm, ienākumu no
augoša meža vai kokmateriālu
pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma
izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli
apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts
nodoklis, tai skaitā, no fiziskām
personām saņemti dāvinājumi,
kas ir apliekami ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli.
Vēršam
uzmanību,
ka
fiziskajām personām, kuras
veic saimniecisko darbību, kā
arī individuālo uzņēmumu,
t.sk. zemnieku un zvejnieku
saimniecību īpašniekiem, kuri ir
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātāji, Gada ienākumu
deklarācija par 2015. gadu
obligāti jāiesniedz elektronis
ki, izmantojot VID EDS.
Savukārt brīvprātīgi Gada
ienākumu deklarāciju aicinām
iesniegt tos nodokļu maksātājus,
kuri vēlas atgūt pārmaksāto
iedzīvotāju
ienākuma
nodokli
par
attaisnotajiem
izdevumiem - saņemtajiem
ārstniecības,
zobārstniecības
vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem,
veselības
apdrošināšanas
prēmiju
maksājumiem,
veiktajām
iemaksām pensiju fondos vai
par dzīvības apdrošināšanas
pakalpoju
miem. 2016. gada
laikā pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli var pieprasīt
par 2015., 2014. un 2013. gadu.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā zvanīt uz VID Nodokļu
un muitas informatīvo tālruni
67120000, konsultēties ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā
vai arī iesūtīt savu jautājumu
rakstiski VID mājaslapā „Uzdot
jautājumu VID”.

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

Tiekas ar skolēniem

Šī gada februāra un marta
periodā,
pateicoties
Politiski
represēto
apvienības
Balvu
nodaļas vadītājai Ārijai Tihomirovai, tika uzrunātas un apmeklētas
vairākas Balvu novada skolas.
Šo viesošanos mērķis bija
bērniem un jauniešiem ļaut tikties
ar cilvēkiem, kuri ir bijuši izsūtīti
uz Sibīriju kā bērni un kuriem bija
lemts atgriezies atpakaļ Latvijā. Šīs
atmiņas un redzējums uz dzīvi ar šo
cilvēku acīm tomēr ir spilgtāks un
nopietnāks nekā mēs to lasām un
redzam piedāvātajos materiālos
kopumā.
Tika apmeklētas Stacijas un Balvu pamatskolas. Balvu pamatskolā
Ā.Tihomorova
piedalījās
arī
pasākumā „Sirds stundas”, kas bija
veltīts 25.marta piemiņas dienai. Ar
atmiņu stāstiem Balvu pamatskolā
dalījās arī Līga Vancāne. Bet Stacijas
pamatskolā kopā ar Ā.Tihomirovu

viesojās arī represētās Īda Stira
un Aina Sudzāne. Savukārt kopā
ar Aiju Mežali tika apmeklētas
Bērzpils un Tilžas vidusskolas, kā arī Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola.
Bērni un jaunieši tika iesaistīti
dialogā, uzrunāti un iedvesmoti
dzīvot pēc savas sirdsapziņas,

kā arī novērtēt, neaizmirst savas
nacionālās un tautas vērtības.
Ārija Tihomirova visās skolās
jauniešiem lika saprast, ka jebkurā
situācijā un laikā cilvēkam ir jābūt
cilvēciskam un ar godaprātu, tas
noteikti dzīves laikā būs atalgots
no sabiedrības un līdzcilvēku puses.

Dejas diena Balvos „Deja iedvesmo”
Jau trīsdesmit pirmo gadu
29. aprīlī visā pasaulē dejotāji,
interesenti un dejas mīļotāji
svin Starptautisko Dejas dienu.
Pateicoties Apvienoto Nāciju
Izglītības, zinātnes un kultūras
organizācijai, reizi gadā tiek
atzīmēta Dejas diena, kurā mēs
visi tiekam aicināti padomāt, cik
svarīga ir katra kustība, ko deja
var sniegt, un cik daudziem
cilvēkiem tā patiesi ir devusi
labu. Dejot var ikviens - gan
liels, gan mazs. Nav svarīgs vecums, jo galvenais ir tas, ko var
gūt kustoties mūzikas ritmā.
Deja ir dzīve, tai piemīt lieliska
iespēja pārmainīt ikvienu, tā ir
visskaistākais izpausmes veids!
23.aprīlī ikviens ir aicināts
apmeklēt un svinēt Dejas dienu Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Jau no plkst.12:00 būs
iespēja piedalīties 4 stundu
nodarbībās dažādos deju stilos. Pavisam būs 12 meistarklases un varēs redzēt dažādus
paraugdemonstrējumus,
tādēļ katrs, kurš grib iepazīt
deju, ir aicināts apmeklēt sev

interesējošo dejas meistarklasi! Pie dažādu deju stilu
pasniedzējiem
būs
iespēja
apgūt šādas deju meistarklases: Hip-hop, Zumba bērniem
un
jauniešiem,
Zumbapieaugušajiem, Salsa, Modern
line dance, Pilates, Kā domāsi tā
dzīvosi!, Belly dance, Laikmetīgā
deja utt. Vairāk informācijas,
zvanot par tālruni 26428477,

Līga.
Vēlāk, plkst.18:00, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
mūsdienu deju koncerts „Deja
iedvesmo”. Koncertā piedalīsies
dažādu Latvijas mūsdienu deju
dejotāji.

Komunistiskā
piemiņas diena

25. martā visā Latvijā karogi plīvoja ar sēru lentēm, tika
pieminēti vairāk nekā 42 000
Latvijas iedzīvotāji, kurus tālajā
1949. gadā sasēdināja lopu vagonos un aizveda uz Sibīriju.
Šāds liktenis savulaik piemeklēja
arī daudzus Abrenes un Viļakas
apriņķu cilvēkus.
Balvu
novadā
piemiņas
pasākumi notika gan Balvu pilsētā, gan Kubulos. Pie
piemiņas akmens Balvu pilsētā
pulcējās represētie, skolēni,
skolotāji, jaunsargi, pašvaldības
darbinieki un vadība. Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis
jauno
paaudzi
aicināja padomāt par to, ko ir
pārdzīvojuši represētie cilvēki
un atcerēties, ka Latvija ir mūsu
valsts un ka nevienā citā vietā
mēs paši nebūsim saimnieki.
Politiski represēto apvienības
Balvu nodaļas vadītāja Ārija
Tihomirova arī pateicās par
jaunās paaudzes audzināšanu
un aicināja pieaugušos mācīt
bērniem mīlēt šo valsti, jo no
jauniešiem ir atkarīgs tas, kāda
turpmāk būs Latvija. Svarīgi, lai
visi ar lepnumu varētu teikt – es

upuru

esmu Latvijas pilsonis!
Atceres pasākums notika
arī pie piemiņas akmens Balvu Stacijā, kur Balvu Novada
muzeja vadītāja Iveta Supe
klātesošos iepazīstināja ar izveidoto fotoizstādi „Atmiņas
par Sibīriju”, kurā dalījušies
represētie iedzīvotāji. Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Cunska uzrunā pie Balvu Stacijas piemiņas vietas teica: „1949.
gada 25. marta notikumi ir
vēsture, kuru nevar ne izmainīt,
ne padarīt par nebijušu – tās ir
lietas, par kurām mums ir jārunā
vēl un vēl”. S. Cunska norādīja,
ka šobrīd, kad pasaule ir tik
nemierīga, mums svarīgai ir jābūt
cieņas izrādīšanai pret saviem
vecākiem, savām mājām, dzimto
vietu, pilsētu, valsti, sarkanbaltsarkano karogu, pret „Dievs, svētī
Latviju”.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis īpaši pateicas Balvu
pamatskolas skolotājiem un
skolēniem, kuri ieradās uz atceres pasākumu un godināja
represētos iedzīvotājus.

Līga Moroza-Ušacka

Atceres pasākumā Kubulos Stacijas pamatskolas skolēni nodeva zvērestu un
tika uzņemti Jaunsargu pulkā.

Sākusies pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē, ka no šā gada 11.aprīļa
līdz 23.maijam lauksaimnieki var
pieteikties platību maksājumiem,
iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta
maksājumiem var pieteikties ar
kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.
Tiem lauksaimniekiem, kuru
saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk
lauksaimniecības zemes, atbalsta saņemšanai šogad obligāti
jāpiesakās tikai Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS). LAD
aicina arī visus pārējos lauksaimniekus iesniegt Vienoto
iesniegumu EPS, jo, piesakoties
platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāk ieguvumu nekā tad, ja iesniegums
iesniegts papīra formātā. Viens
no ieguvumiem – iespēja saņemt
maksājumus ātrāk. Būtiski, ka
EPS kļūdas ir iespējams novērst
jau pieteikuma iesniegšanas
brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties
no sankcijām. Tikai tiem klientiem, kuri būs pieteikušies atbals-

genocīda
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ta saņemšanai EPS, LAD varēs
pagūt nosūtīt brīdinājumus par
kļūdām, un lauksaimnieks paspēs
līdz 27.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nepagūs
konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs
brīdinājumus arī gadījumos, ja
klients aizmirsīs pieteikties kādam
no atbalsta veidiem, ko būs
saņēmis iepriekšējos gados, kā
arī neļaus pieteikt neatbilstošas
platības.
Lai sniegtu atbalstu klientiem, LAD ir digitalizējis visus
iepriekšējā gada pieteikumus,
tāpēc klientiem, kuri lietos EPS
pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt
iepriekšējā gada pieteikumus.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar
interneta pieslēgumu, kā arī nav
nepieciešamo
datorprasmju,
lai varētu iesniegt iesniegumu
EPS, LAD no 11.aprīļa organizē
vairāk nekā 300 klātienes
konsultācijas daudzos pagastu

centros, lai palīdzētu klientiem
aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pietikumus gan minēto konsultāciju
laikā, gan arī apmeklējot LAD
klientu apkalpošanas centrus.
Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centrs.
Lauksaimniekiem, kuri 2016.
gadā vēlas iesniegt vienoto
iesniegumu papīra formātā, ne
vēlāk kā līdz 10.maijam jāiesniedz
pieprasījums LAD par vienotā
iesnieguma veidlapas un kartes
sagatavošanu papīra formātā,
norādot LAD klienta reģistrācijas
numuru. LAD veidlapas un
kartes papīra formātā izsniegs
pieprasījuma iesniedzējiem no
25.aprīļa.
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.
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Paliek tavs darbīgais gājums,
Tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets,
Caur bērniem un mazbērniem
Būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
(M.Bendrupe)

Mūžības ceļos devusies Balvu Goda pilsone
SOFIJA GRAUDUMNIECE
Sofija Graudumniece dzimusi Krāslavas rajona Dagdas pagasta Asūnē. 1956. gadā absolvējusi Rīgas
Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti. Pēc studiju beigšanas sākusi strādāt Vecpiebalgas lauku slimnīcā.
Tur viņa sastapa Pēteri Graudumnieku, apprecējās un kopā ar vīru laimīgi aizvadīja vairāk nekā 50 gadus.
Bija gādīga māmiņa un vecmāmiņa.
Sofija Graudumniece strādājusi Ērgļu, Gulbenes un Bauskas slimnīcās, līdz beidzot 1968. gada 31.
augustā uzsāka darba gaitas Balvu slimnīcā, kur nostrādāja vairāk nekā 40 gadus. Šajos darba gados ārste
devusi lielu ieguldījumu darbā ar jaunajiem speciālistiem, daloties savās zināšanās un praktiskajā pieredzē.
Sofijas kundzes darbs ir augsti novērtēts ar apbalvojumiem - 1981. gadā saņemts “Veselības teicamnieka”
nosaukums, 2006. gadā Veselības Ministrijas Atzinības raksts “Par mūža ieguldījumu medicīnā” un 2008.
gadā Balvu pilsētas domes deputāti Sofijai Graudumniecei piešķīra Balvu pilsētas apbalvojumu "Goda pilsonis".
Balvu Goda pilsone ilgus gadus dziedājusi - sākumā jauktajā korī, bet pēc tam senioru korī "Pīlādzis",
piedalījusies vairākos Dziesmu svētkos Rīgā.
Patiesā cieņā noliecam galvas un izsakām klusu līdzjūtību Sofijas Graudumnieces tuviniekiem.
Atvadīšanās 2016.gada 16.aprīlī Mārupes novada Jaunmārupes kapsētas kapličā plkst.12.00.
Balvu novada Dome un pašvaldība

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
16.aprīlī plkst.12.00 Starptautiskais tērpu un modes festivāls
„MODES LABIRINTI – 2016” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja
3,00 eiro.
16.aprīlī
plkst.16.00
Amerikāņu folkmūzikas grupas
„Stash Wyslouch String Band ”
koncerts Balvu Muižā, kurā spēlēs
četri mūziķi no Bostonas - ģitāra,
mandolīna, vijole un kontrabass.
Grupas tūri Eiropā organizē ASV
programma American Voices
Abroad. Ieeja bez maksas.
19.aprīlī plkst.19.00 Sakrālās
kultūras centrā Alfa kurss interaktīvu nodarbību cikls.
19., 20. un 21.aprīlī plkst.9.00
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs rīko tūristu gidu mācības.
Pasniedzējs - Dr. geogr. Andris
Klepers.
22.aprīlī plkst.19.00 Balvu
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
22.aprīlī plkst.18.00 Balvu
Centrālajā
bibliotēka
atzīmē
Bibliotēku nakti „Sprīdītis: un es
iešu, un iešu!”.
23.aprīlī plkst.18.00 Starptautiskajai dejas dienai veltīts
mūsdienu deju koncerts „Deja iedvesmo” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Deju meistarklases no
plkst. 12.00.
24.aprīlī plkst.16.00 Grupas
„Galaktika” koncerts „Labvakar,
draugi” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Biļetes cena EUR 5,00; 7,00,
pieejamas iepriekšpārdošanā.
26.aprīlī plkst.19.00 Sakrālās
kultūras centrā Alfa kurss interaktīvu nodarbību cikls.
26.aprīlī plkst.17.00 Balvu
Mūzikas skolas zālē Rīgas Latgales
priekšpilsētas mūzikas skolas pianistu koncerts.
29.aprīlī plkst.19.00 Balvu
Sakrālās kultūras centrā ik mēneša
draudzes vakars.
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29.aprīlī plkst. 16.00 Dejas
diena Balvu Bērnu un jauniešu
centrā.
Bērzpils pagasts
16.aprīlī plkst.19.00 Dramatisko kolektīvu saiets „Joku bānītis”
Bērzpils vidusskolā.

Kubulu pagasts
16.aprīlī
plkst.15.00
Dokumentālas
filmas
par
dziedātāju Aiju Rimšu „Īsamirdzi
zvaigznem liedza” izrāde Kubulu
kultūras namā. Ieejas maksa 1,00
EUR.
23.aprīlī plkst.14.00 Balvu novada amatierteātra skate Kubulu
kultūras namā.
Vectilžas pagasts
15.aprīlī plkst.20.00 Vectilžas
sporta un atpūtas centrā pagasta
pašdarbības kolektīvu atpūtas
pasākums.
Tilžas pagasts
30.aprīlī plkst.15.00 Tilžas vidusskolas 65 gadu jubilejas salidojums „Skolas kastaņas sauc”.
30.aprīlī plkst.7.00 Pavasara
gadatirgus Tilžas tirgus laukumā.
Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma J. Soikāna Ludzas Mākslas
skolas sakrālās mākslas nodaļas
audzēkņu darbu izstāde “Bērns ar
eņģeli devās ceļā…”
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Maija dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde “Gleznotājam
Jānim Ūdrim 110”.
- Briežuciema Tautas namā
līdz 15. aprīlim apskatāma pagasta
talantīgo mākslinieču gleznu un
zīmējumu izstāde.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
“Virtuāla pastaiga pa pagājušā
gadsimta avīzēm un žurnāliem”, ar
iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni
29213768.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas ceļojošā izstāde „Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresam
– 25“.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
līdz 29. aprīlim skatāma Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde “Latvijas daba”. Skolotāja
Anita Kairiša.
- Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē līdz
5.maijam skatāma Beļavas mākslas
studijas "Krāsu prieks" gleznu
izstāde "Asorti".
- Kubulu pagasta Kultūras
namā skatāma fotoizstāde "Es un
deja" (TDK "Cielaviņa" dalībnieki
fotogrāfijās 15 gadu garumā) un
tautu tērpu izstāde "No deju
kolektīva "Cielaviņa" pūralādes".
- Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Balvu filiālbibliotēkas telpās līdz
20. aprīlim eksponēta Romana Vitkovska karikatūru izstāde “Ak, šīs
nerātnās dainas”.
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē apskatāma Gulbenes Mākslas
skolas audzēkņu radošo mācību
darbu izstāde.
Vīksnas
Tautas
namā
apskatāma Edītes un Nikolaja
Gorkinu foto izstāde "Mūsu
spārnotie draugi".
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