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Apstiprina Balvu pilsētas un muižas vēstures lappuses
Bolva, Baloffsk, Bolwen,
Bolovsk...tie ir nosaukumi, kā
mūsu pilsētas vārds rakstīts
un izrunāts dažādos gadsimtos. Bet nu jau 88 gadus savu
pilsētu saucam par Balviem un
250 gadus seno muižu – par
Balvu muižu. Par godu šiem
notikumiem aizvadītā nedēļa
ritēja svētku noskaņā.
Ar sportiskām un jautrām
aktivitātēm pilsētas un muižas
dzimšanas
dienas
svinības
iesākās jau 7.februārī, kad pie
Balvu muižas gan lieli, gan mazi
piedalījās “Rūdolfa skrējienā”,
lielajā stafetē, futbolā, skrējienā
pēc laimes un biatlonā, bet pēc
sportiskajām aktivitātēm visi
kopīgi baudīja muižas pavāru
vārīto zupu.
Aktivitātes turpinājās arī
11.februārī, kad Balvu muižā notika radošās meistardarbnīcas.
Ikvienam interesentam bija
iespēja
piedalīties
muižas
kārumu gatavošanas procesā,
izaudzēt muižas garšaugu, izgatavot muižas runci, uzzināt visu
par Dzimtas koku un piedalīties
daudzās citās darbnīcās.
Īpaša izbraukuma sēde notika arī Balvu novada domes
deputātiem
un
bijušajiem
pilsētas mēriem. Balvu Novada
muzejā, daloties komandās,
deputāti veidoja savas vīzijas
par to, kā pēc 10,15 gadiem
izskatīsies Balvu muiža, parks,
ezers un Lāča dārzs, kā arī ar
karieti devās uz Balvu muižu, lai
atrastu dārgumu lādītes, kuras
ļāva saņemt pilsētas atslēgu.
Svētku kulminācija bija Latvijas operetes fonda mūziķu
sniegtais koncerts „Op-E-ReTe” un pasākums ar atgriešanos
vēsturē, uzklausot Balvu muižas
īpašnieku
izdotās
pavēles,
lasījumus un faktus par Balvu
muižu un pilsētu. Pasākuma
laikā tika atklāta arī grāmata
„Sports Ziemeļlatgalē: ceļš
līdz Olimpiskajai medaļai”,
kura izdota ar Balvu novada
pašvaldības atbalstu. Grāmatas
autore Irēna Šaicāne tajā apkopojusi sportistu sasniegumus
dažādos sporta veidos. Svinīgais
svētku pasākums noslēdzās
ar „Mis un Misters Balvi”
dalībnieku izpildīto valsi, svētku
torti, kliņģeriem un turpinājās
ar balli muižas pagrabā. Par
godu pilsētas un muižas
dzimšanas dienai pasākumā tika
demonstrēta Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
skolnieces un skolotājas Anitas
Matules radītā kleita „Balvi”.
Īpašs
koncerts
„Esam
vajadzīgi Balviem” notika arī
sestdien, 13. februārī, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, kurā
piedalījās Balvu tautas mākslas
kolektīvi.

Iespēja saņemt grāmatu par
barikādēm
Balvu
novadā
dzīvojošie
Barikāžu dalībnieki un mūžībā
aizgājušo barikāžu dalībnieku tuvinieki grāmatu „BIJA TĀDS LAIKS.
1991. JANVĀRA BARIKĀDES” var
saņemt Balvu Novada muzejā,
Brīvības ielā 46, Balvos.
Tālrunis uzziņām - mob.
28352770; 264521430.
Viļakas novadā dzīvojošie
grāmatu var saņemt savās pagastu
pārvaldēs.
Rugājieši - Rugāju novada
domē.
Grāmata lasīšanai pieejama
visās novada bibliotēkās.

Piedalies aptaujā par
pašvaldības pakalpojumiem

Apstiprina vēstures lappusi. Balvu muižniece un muižnieks – Modris un Vita Romanovski, ar zīmogu
apstiprināja kādreizējā muižas pārvaldnieka Simona Horožinksa, kura lomā iejutās Māris Lāpāns, atļauju rīkot 4
gadatirgus, uzcelt pareizticīgo dievnamu, lai vairotu ienākumus, attīstīt vietējo rūpniecību, izveidot alus un spirta
brūzi, sniegt palīdzību nespējnieku apgādē, skolu uzturēšanā, apmācīt vīriešus lasītprasmē.

Tā kā februāris ir Sveču
mēnesis, tad Balvu Valsts
ģimnāzijas kolektīvs ir izveidojis grāmatu izstādi, kā arī izstādi
„Sveces Balvu pilsētas dzimšanas

Tapusi grāmata par sportu.
Pilsētas svētku pasākumā tika
prezentēta
grāmata
„Sports
Ziemeļlatgalē: ceļš līdz Olimpi-skajai medaļai”. Grāmata ir
vēstījums par Ziemeļlatgales, tas
ir, bijušā Abrenes un Balvu rajona
sporta attīstību un sasniegumiem
20.gadsimtā.
Grāmata
uzrakstīta
kā
vēsturisks pētījums, balstoties uz
daudzveidīgiem informācijas avotiem, izpētīta galvenā sporta veidu
attīstība Ziemeļlatgalē.
Grāmatas materiāls sakārtots
19 nodaļās. Tās sākumā ir
vēsturisks pārskats sākot jau
ar 20. gadsimta 30. gadiem.
Grāmatā ļoti daudz ir rakstīts par
vieglatlētiku. Uzrakstītas nodaļas
par futbolu, volejbolu, basketbolu, handbolu, svarcelšanu, grieķuromiešu
cīņām,
svarbumbu
celšanu, orientēšanos un tūrismu,
šahu, dambreti, motosportu, autosportu, smaiļošanu, kanoe, pat
par alpīnismu, kā arī par citiem
sporta veidiem.
Grāmatas nobeigumā ir
personu rādītājs, kurā iekļauti
ap 1300 personvārdiem – visi
tie sportisti, kas bijuši komandu
dalībnieki, individuāli sportisti,
sporta skolotāji, kas piedalījušies
sporta
attīstībā,
guvuši
panākumus vietējā, nacionālā un
starptautiskā mērogā.
Grāmatas pēdējā nodaļa

dienas tortei”. Savukārt Balvu
Centrālajā bibliotēkā tika atklāta
Balvu Mākslas skolas radošā
kolektīva izstāde „Balts, vēl
baltāks”, kas ir kā veltījums Balvu

pilsētai dzimšanas dienā. Tāpat
jauna izstāde apskatāma arī Balvu Novada muzejā.
Turpinājums 4.,5.lpp

Balvu novada pašvaldība
veic aptauju, lai noskaidrotu un
analizētu iedzīvotāju viedokļus
par dzīves kvalitāti un pašvaldības
pakalpojumu pieejamību novadā.
Aptaujas anketas drukātā
veidā ir pieejamas Balvu novada
pašvaldībā un tās iestādēs. Elektroniski anketu iespējams aizpildīt
www.balvi.lv un www.facebook.
com/balvunovadapasvaldiba.
Balvu novada iedzīvotāju aptauja norisināsies līdz 2016.gada
1.aprīlim.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Balvu novada attīstības
programmas
2011.-2017.gadam
ikgadējā uzraudzības ziņojuma
sagatavošanai. Iedzīvotāju aptauju rezultātus regulāri apkopos,
sistematizēs un izmantos arī novada jauno attīstības plānošanas
dokumentu izstrādei. Aptauja
ir anonīma, un iegūtie rezultāti
tiks izmantoti tikai apkopotā
veidā. Ar aptaujas rezultātiem
varēs iepazīties Balvu novada
pašvaldības interneta vietnē www.
balvi.lv.

Iesūti savu Balvu novada
fotogrāfiju!

atvēlēta Baltinavas sportistam –
Arvim Vilkastem, kurš 2014. gada
februārī 22. ziemas Olimpiskajās
spēlēs Sočos izcīnījis sudraba
medaļu bobslejā. Šī grāmatas
nodaļa nepārprotami veicina

lasītāju domāt pozitīvas domas,
uzmundrina un rada iedvesmu
sasniegt vairāk.
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Balvu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, viesus
un citus entuziastus būt aktīviem
un iesūtīt spilgtas, atraktīvas un
mākslinieciskas fotogrāfijas kopīgai
Balvu novada popularizēšanai
un tēla veidošanai. Šī aicinājuma
mērķis ir izveidot foto arhīvu, lai
vēlāk fotogrāfijas varētu izmantot
Balvu novada pašvaldības tūrisma
materiālos, informatīvajos izdevumos, kā arī 2017. gada kalendāra
veidošanā.
Iesūtot
fotogrāfiju,
autors piekrīt tam, ka bilde var
tikt izmantota Balvu novada
pašvaldības tūrisma materiālu,
informatīvo izdevumu un 2017.
gada kalendāra veidošanai bez
atlīdzības. Fotogrāfija nedrīkst
būt lejuplādēta no interneta
resursiem, fotogrāfijas iesūtītājam
ir jābūt tās autoram.
Fotogrāfijas
iesniedzamas
elektroniski, sūtot e-pastu Balvu
novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālistei (rita.subeniece@balvi.lv) vai pievienojot
sociālā portāla Facebook Balvu novada pašvaldības lapā un izveidojot nelielu aprakstu par to, kur un
kad fotogrāfija uzņemta. Lūgums
iesūtīt bildes, kas nav vecākas par
2015. gada 1. decembri.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Gandarījums par svētkiem un izdoto grāmatu
Iepriekšējās nedēļas svarīgākie notikumi saistās ar Balvu pilsētas
88.dzimšanas dienu un Balvu muižas 250 gadu jubileju. Tika rīkoti
vairāki pasākumi, kuros piedalījās daudzi novada iedzīvotāji un viesi.
Paldies svētku organizatoriem! Pirmkārt, paldies manai vietniecei
Sarmītei Cunskai, kura uzņēmās lielu atbildību par svētku izdošanos.
Paldies arī Balvu Mākslas skolas direktorei, Balvu Centrālās bibliotēkas
komandai, Balvu Bērnu un jauniešu centram, Kultūras un atpūtas centra darbiniekiem, Marutai Castrovai un visiem pārējiem, kuri iesaistījās
svētku tapšanā.
Nozīmīgs pasākums šajā svētku nedēļā bija arī grāmatas „Sports
Ziemeļlatgalē: ceļš līdz Olimpiskajai medaļai” prezentācija. Jāatzīmē,
ka šīs grāmatas tapšanas ideja tika sākta realizēt jau 2012.gadā, kad
Balvu Sporta skola atzīmēja jubileju un novada dome piekrita grāmatas
par sporta aktivitātēm un bijušā Balvu rajona sportistu gūtajiem
panākumiem tapšanu, kam toreiz piešķīra 2000 latus jeb aptuveni
3000 eiro.Grāmatas izdošana tika atbalstīta arī otro reizi, jo, pateicoties domes deputātiem, no šī gada budžeta tika piešķirti līdzekļi 200
grāmatu iegādei vairāk nekā 2000 eiro vērtībā. Paldies Balvu Sporta skolas direktorei Ludmilai Beļikovai, jo viņas vadībā tika uzsākta materiālu
vākšana un apkopošana. Saskaņā ar L. Beļikovas sniegto informāciju, šajā
darbā piedalījās gan daudzi treneri, gan sportisti: Konstantīns Titorenko,
Imats Zeltkalns, Dmitrijas Kaliņins, Varis Sārtaputnis, Valdis Zeltkalns,
Juris Leskovs, Igors Kuzmins, Ēvalds Abdulajevs, Jānis Strapcāns, Igors
Šnepers, Anita Grāmatiņa, Artūra Supes ģimene, Māris Grodņa, Augusts Voika, Arnis Voika, Rita Mača, Valdis Sērmūkšs, Pēteris Vancāns,
Sergejs Arbuzovs, Mārtiņš Stabiņš, Ludmila Trofimova, Māris Ločmelis,
Imants Kairišs, Egons Lācis, Arvis Vilkaste, Virgīnija Zondaka, Sarmīte
Keisele, Juris Vaskinovičs un citi. Liela loma grāmatas tapšanā bija arī
laikraksta „Vaduguns” žurnālistiem, īpaši Zinaidai Loginai par ilggadēju
darbu un „Vadugunī” publicētajām fotogrāfijām un rakstiem par sportu.
Tāpat pateicība jāizsaka Irēnai Šaicānei par materiālu sagatavošanu un
apkopošanu, kā arī redaktorei Ilonai Vītolai un izdevniecībai „Vītola
izdevniecība”.
Šī nedēļa iesākusies ar intensīvu darbu saistībā ar novada attīstības
jautājumu risināšanu. Pēc garāka pārtraukuma pirmdien notika valsts
iestāžu vadītāju sanāksme, kurā tika pārrunāti vairāki aktuāli jautājumi
par valsts un pašvaldības iestāžu darbu novadā. Šonedēļ pievērsta
uzmanība jautājumiem par ezera apsaimniekošanu, ņemot piemēru
no Alūksnes novada, kā arī notika iepazīšanās ar Alūksnes renovēto
kultūras namu. Šo pieredzi ņemsim vērā domājot par analogu objektu
renovāciju mūsu novadā.
Šobrīd darbu uzsākuši vairāki jauni ministri, līdz ar to tuvākajā laikā
notiks dažādu atsevišķu jautājumu saskaņošana.

Darbu uzsācis Balvu pilsētas pārvaldnieks
Ar šī gada 1.februārī darbu
uzsācis Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskās nodaļas vadītājs –
Balvu pilsētas pārvaldnieks Sandis
Meiers.
Pilsētas pārvaldnieka pārziņā
ir dažādu saimniecisko jautājumu
risināšana – par pilsētas ielu un
ceļu uzturēšanu, komunikācijām,
atkritumu
apsaimniekošanu

un tml. Pilsētas pārvaldnieks
izskatīs iedzīvotāju iesniegumus,
lai operatīvi risinātu dažādus
jautājumus, kas skar pilsētu. Tā
kā pilsētas pārvaldnieks ir arī
saimnieciskās nodaļas vadītājs,
viņa kompetencē ir ne tikai
pilsētas apsaimniekošana, bet
arī īpašumu un komunikāciju
pārzināšana visā novadā.

11.janvāra
Domes sēde
11.janvārī notika kārtējā Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti: Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons
Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars
Pušpurs, Juris Boldāns, Dmtrijs
Usins, Aivars Kindzuls, Ivans
Baranovs, Svetlana Pavlovska,
Vilnis Dzenis, Pēteris Kalniņš,
Ēriks Ločmelis, Ināra Ņikuļina.
Domes sēdē kopumā tika
izskatīti 33 jautājumi.
Reorganizē Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāli
Sakarā ar nelielo skolēnu
skaitu Tilžas vidusskolas Vectilžas
filiālē, tika nolemts veikt iekšējo
reorganizāciju,
pārtraucot
vispārējās
un
speciālās
pamatizglītības programmu (1.6.klases) īstenošanu Vectilžas
filiālē, atstājot tajā pirmsskolas izglītības grupiņu.
Tāpat deputāti lēma slēgt
Sadarbības līgumu ar Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmiju
par
sadarbību
izglītības, pētniecības un atbalsta sniegšanas jomā. Deputāti
apstiprināja Briežuciema pamatskolas
nolikumu
jaunā
redakcijā,
tika
apstiprināta
interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Balvu
novadā. Deputāti apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
izglītības
iestāžu
izdevumu
tāmi pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem
2016.gadā.
Slēdz,
pagarina
nomas
līgumus
Sēdē tika nolemts pagarināt
nomas līgumu uz 10 gadiem
par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības daļas
Dārza ielā 7, Balvos, iznomāšanu
ēkas -garāžas, uzturēšanai un
pagarināt nomas līgumu uz
10 gadiem par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības daļas Stacijas ielā
16A, Balvos, iznomāšanu ēkas
– garāžas uzturēšanai. Tāpat
uz 10 gadiem tika pagarināti
6 nomas līgumi par Balvu novada pašvaldībai piekrītošo
zemes vienības daļu Daugavpils
ielā, Balvos, iznomāšanu ēku –
garāžu, uzturēšanai.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no Balvu pagasta nekustamā
īpašuma „Āzīši” zemes vienību
10,5 ha platībā un to pievienot nekustamajam īpašumam
„Bumbierkalns”,
atdalītajai
zemes vienībai piešķirts zemes
lietošanas mērķis: zeme, uz
kuras
galvenā
saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Tika lemts uz 10 gadiem
slēgt nomas līgumu par rezerves
zemes fonda zemes vienības
Vīksnas pagastā 0,34 ha platībā
iznomāšanu lauksaimniecības
vajadzībām un slēgt nomas
līgumu uz 10 gadiem ar juridisku personu par rezerves
zemes fonda zemes vienības
daļas
Lazdulejas
pagastā

7,2 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Tāpat deputāti lēma slēgt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem
par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības 5/16
domājamām daļām Bērzkalnes
pagastā 0,6269 ha platībā
iznomāšanu ēku uzturēšanai.
Domes sēdē lēma izbeigt
noslēgtos zemes nomas līgumus
par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību nomu
Vīksnas, Tilžas un Vectilžas pagastos.
Deputāti
lēma
iznomāt
Nodarbinātības valsts aģentūrai
nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā
2A, Balvos, ar kopējo platību
54,2 m2. Nomas līgums tiks
slēgts uz 6 gadiem, nomas maksa
– EUR/ m2 8,14 par kvadrātmetru
mēnesī bez PVN no 2016.gada
1.marta līdz 2016.gada 31.decembrim, sākot ar 2017.gada 1.janvāri
nomas maksa noteikta EUR/ m2
1,42 mēnesī bez PVN.
Izsola nomas tiesības
Deputāti
lēma
iznomāt
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nedzīvojamās telpas Brīvības
ielā 47, Balvos un apstiprināja
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv publicējamo
informāciju:
„Balvu
novada
pašvaldība pirmreizējā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām
Brīvības ielā 47, Balvi: Priekštelpa
– 6,5 m2; Trauku mazgātava –
18,7 m2; Noliktava –20,8 m2;
Noliktava – 7,7 m2; Virtuve –
41,4 m2. Kopējā platība 95,1
m2. Nosacītā nomas maksa ir
EUR/ m2 0,95 par kvadrātmetru
mēnesī bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 5 gadi. Iznomāšanas
mērķis
–
uzņēmējdarbības
veicināšana. Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu
novada
pašvaldības
Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no 2016.gada 22.februāra
līdz 2016.gada 26.februārim
plkst. 16.00. Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš
saskaņojot ar Balvu novada
pašvaldības Balvu Profesionālās
un Vispārizglītojošās vidusskolas direktori Birutu Vizuli ( mob.
26178911). Izsole notiks 2016.
gada 29.februārī plkst.14.30
Balvu
novada
pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu
zālē, 3.stāvā). Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no 2016.
gada 22.februāra līdz 2016.gada
26.februārim plkst. 16.00.”
Apstiprina noteikumus
Tika apstiprināti Balvu novada pašvaldības noteikumi
„Balvu pilsētas ielu uzturēšanas
un lietošanas kārtība”, kuri
nosaka Balvu pilsētas ielu
uzturēšanas, lietošanas un noteikumu izpildes kontroles kārtību.
Piedzen parādu
Deputāti lēma piedzīt no
personas nekustamā īpašuma
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nodokļa parādu 331,55 eiro
apmērā par nekustamo īpašumu
Krišjāņu pagastā. Tāpat tika
lemts piedzīt parādu par
nekustamā īpašuma nodokli
27,37 eiro apmērā par nekustamo īpašumu, kura adrese ir
„Ausekļi”, Steķintava, Kubulu pagasts.
Noraksta automašīnu
Deputāti atļāva norakstīt Balvu novada pašvaldības Bērzpils
pagasta pārvaldes automašīnu
ZIL-133G,
atlikusī
bilances
vērtība EUR 0,00.
Apstiprina izsoļu rezultātus
Deputāti
apstiprināja
nekustamā
īpašuma
„Akmentiņi 1”, Balvu pagasts,
izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju Vandu Vertinsku,
kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 2250,00,
kā arī apstiprināja nekustamā
īpašuma „Jaunkalti 1”, Vectilžas
pagasts, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju Larisu
Madernieci,
kura
iegādājās
minēto nekustamo īpašumu par
izsolē nosolīto augstāko cenu
EUR 3450,00.
Deputāti
apstiprināja
arī kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 817, izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju Vecumu pagasta ZS
„Upeslīči”, kurš kustamo mantu
iegādājās par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 1040, 00.
Domes sēdē tika nolemts
atkārtoti atsavināt, samazinot
sākumcenu līdz 40%, atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepu ielā 1B, Balvos, kas sastāv no zemes vienības
4141m2 platībā un četrām būvēm
(3 garāžas un garāžas – atpūtas
bloks). Nekustamā īpašuma
sākumcena apstiprināta EUR 16
500,00.
Iegādās automobiļus
Domes
sēdē
tika
nolemts atbalstīt divu jaunu
transportlīdzekļu
iegādi
par
kopējo
summu
līdz
EUR 30 000,00 Balvu novada
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai un aizņēmuma
ņemšanu no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi.
Izstrādās
tehnisko
specifikāciju
Tika
lemts
piešķirt
finansējumu
tehniskās
dokumentācijas izstrādei Balvu
Kultūras un atpūtas centra rekonstrukcijai 10 000,00 EUR apmērā
no Balvu novada pašvaldības
2016.gada
pamatbudžeta
līdzekļiem.

Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.
balvi.lv
sadaļā
Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.
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Dzīvojamo māju pārvaldīšana – katra dzīvokļa Balvu novada pašvaldības
īpašnieka pienākums un atbildība
policija informē
Dzīvokļa
īpašuma
likuma 10.pants nosaka dzīvokļa
īpašnieka pienākumus. Tie ir
- piedalīties dzīvojamās mājas
pārvaldīšanā; segt dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas izdevumus;
norēķināties par saņemtajiem
pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa
īpašuma
lietošanu
(piemēram, apkure, aukstais
ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana); maksāt uz
dzīvokļa īpašumu attiecinātos
nodokļus; maksāt nomas maksu
par zemes lietošanu, ja dzīvojamā
māja atrodas uz citai personai piederošas zemes; saudzīgi
izturēties pret kopīpašumā esošo
daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos
noteiktās sanitārās, ugunsdrošības
un citas prasības, lai neradītu
aizskārumu citu cilvēku drošībai
un veselībai, apkārtējās vides
kvalitātei, un raudzīties, lai šos
noteikumus un prasības ievērotu
personas, kas iemitinātas viņa
dzīvokļa īpašumā; nodrošināt
iespēju
dzīvokļu
īpašnieku
kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem
speciālistiem
veikt
dzīvokļa īpašumā darbības, kas
nepieciešamas ar dzīvojamās
mājas
ekspluatāciju
saistītu
komunikāciju,
būvkonstrukciju
un citu elementu ierīkošanai
un normālai funkcionēšanai, kā
arī nodrošināt iespēju apsekot
atsevišķo īpašumu; pildīt dzīvokļu
īpašnieku kopības pieņemtos
lēmumus.
Atsevišķās
Balvu
novada
pašvaldības teritorijā esošajās
daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu
īpašnieku kopsapulcēs samērā
nepiekāpīgā
formā
tiek
apšaubīti ar likumu noteiktie
dzīvokļu īpašnieku pienākumi
un izteikti ne vienmēr pelnīti
pārmetumi pašvaldībai, kaut arī
tās dzīvojamais fonds vienā otrā
mājā ir niecīgs un tās finansiālā

līdzdalība mājas sakārtošanas
procesos ar likumu ir daudz
ierobežotāka nekā tas bija pirms
20 – 25 gadiem.
Kā jau minēts, kā viens no
pirmajiem dzīvokļu īpašnieku
pienākumiem
ir
piedalīties
dzīvojamās mājas pārvaldīšanā.
Ko tas nozīmē? 2009.gada
4.jūnijā ir pieņemts Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likums, kur
6.pantā ir izsmeļoši uzskaitītas visas darbības, kas jāveic dzīvokļa
īpašniekam, lai viņš būtu izpildījis
savu pienākumu saistībā ar mājas
kopīpašuma daļu pārvaldīšanu.
Likums uzskaita šādas dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas darbības
- dzīvojamās mājas uzturēšana
(fiziska saglabāšana) atbilstoši
normatīvo
aktu
prasībām:
dzīvojamās mājas sanitārā apkope;
siltumenerģijas, arī dabasgāzes,
piegāde,
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
pakalpojumu
nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu
līgumu ar pakalpojuma sniedzēju;
elektroenerģijas nodrošināšana
dzīvojamās mājas kopīpašumā
esošajai daļai (arī kopīpašumā
esošo
iekārtu
darbības
nodrošināšanai);
dzīvojamās
mājas, tajā esošo iekārtu un
komunikāciju
apsekošana,
tehniskā apkope un kārtējais remonts; dzīvojamai mājai kā vides
objektam izvirzīto prasību izpildes
nodrošināšana;
dzīvojamās
mājas
energoefektivitātei
izvirzīto
minimālo
prasību
izpildes nodrošināšana. Bez tam
dzīvokļu īpašniekiem vēl jāveic
virkne darbību, kas saistītas ar
pārvaldīšanas darba plānošanu,
organizēšanu un pārraudzību.
Visbiežāk nevajadzīgas diskusijas notiek par veicamo darbu apmaksāšanu, kas saistīti ar
dzīvojamās mājas uzturēšanu
(fizisku saglabāšanu) atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un

dzīvojamās mājas, tajā esošo
iekārtu
un
komunikāciju
apsekošanu, tehnisko apkopi un
remontu. Taču, atgriežoties pie
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likuma 6.panta, redzams, ka
šādu darbu finansēšana ir tiešs
dzīvokļu īpašnieku pienākums,
pildot savu pienākumu piedalīties
dzīvojamās mājas pārvaldīšanā.
Tātad proporcionāli savā īpašumā
esošā dzīvokļa (vai dzīvokļu)
platībai, katram īpašniekam ar
saviem līdzekļiem (ne vairāk un
arī ne mazāk) ir jāpiedalās mājas
uzturēšanā,
saglabāšanā
un
remontēšanā.
Pašvaldībai
ir
jāpalīdz
saviem
iedzīvotājiem
risināt
dažādas problēmas. Tai skaitā
arī jautājumos, kas saistīti ar
daudzdzīvokļu māju uzturēšanu.
Taču diemžēl šī palīdzība vairāk
var būt tikai organizatoriska.
Pašvaldības finansiālie ieguldījumi
daudzdzīvokļu mājā apmērā,
kas pārsniedz tai piederošo
dzīvokļu proporcionālo daļu, nav
iespējami. To liedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums.
Minētā likuma 10.pants nosaka,
ka pašvaldība, izņemot likumos
vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus,
nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu
līdzekļus un mantu. Naudas
ieguldīšana citā īpašumā ir publisko finanšu līdzekļu dāvināšana
privātām personām. Par šādu likuma pārkāpšanu ir paredzēta
atbildība.
Noslēgumā jāpiemin arī tas, ka
Dzīvokļa īpašuma likuma 14.pants
un arī Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodekss paredz arī
dzīvokļa īpašnieka atbildību
par nepiedalīšanos dzīvojamās
mājas pārvaldīšanā un citu savu
pienākumu nepildīšanu.

Swedbank atklāj filiāli Balvos

Tirdzniecības centra „Planēta”
telpās 5.februārī tika atklāta
Swedbank filiāle, kurā pakalpojumi pieejami gan pašapkalpošanās
zonā, gan pie klientu konsultanta.
Svinīgajā
atklāšanas
ceremonijā piedalījās un simbolisko lentu pārgrieza arī Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
„Līdz ar Swedbank filiāles
atvēršanu, iedzīvotāji varēs atvieglot savu ikdienu, saņemot bankas
pakalpojumus un konsultācijas
tepat pilsētā, vairs nebūs jādodas
uz kādu no kaimiņu pilsētām,
tādējādi tiks ietaupīts gan laiks,
gan nauda,” gandarījumu pauda
Andris Kazinovskis.
Swedbank
Rīgas
reģiona
vadītājs Mārtiņš Drusts pastāstīja,
ka: „Šī ir otrā filiāle, kas tiek
atklāta pērn Swedbank izstrādātās
Latvijas reģionu attīstības programmas ietvaros, kuras mērķis ir
nodrošināt banku pakalpojumu
pieejamību visā Latvijā”.
Swedbank
filiāle
Balvos

strādās katru dienu no plkst. 8.00
līdz 22.00, kad iedzīvotājiem
būs iespēja veikt darījumus
internetbankā,
tostarp
slēgt
dažādus līgumus, iemaksāt skaidru naudu, apskatīt konta atlikumu, kā arī veikt citus darījumus
bankomātā. Savukārt katru ceturtdienu no plkst. 10.00 līdz

14.00 iedzīvotājiem būs iespēja
saņemt finanšu konsultācijas
un dažādus pakalpojumus pie
Swedbank konsultanta, kurš arī
palīdzēs apgūt internetbankas un
bankas automātu lietošanu. Turpat tirdzniecības centra „Planēta”
telpās atrodas arī Swedbank naudas izmaksas bankomāts.

Balvu novada pašvaldības
policija ir Balvu novada domes
struktūrvienība,
kuras
galvenais uzdevums ir sabiedriskās
kārtības uzturēšana Balvu novada administratīvajā teritorijā un
Balvu novada domes apstiprināto
saistošo noteikumu ievērošanas
un izpildes kontrole, regulāra
patrulēšana
pilsētas
ielās.
Pašvaldības policijas pienākums
ir aizsargāt personu dzīvību,
veselību, tiesības un brīvības,
īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem
prettiesiskiem apdraudējumiem.
Katrā
avīzes
numurā
informēsim Jūs par aktuālām
tēmām.
Klaiņojošie dzīvnieki
Šoreiz
vēlamies
pievērst
iedzīvotāju uzmanību klaiņojošo
dzīvnieku problēmai un novērst
nepareizu suņu turēšanu, kā
arī atgādināt, ka klaiņojoši suņi
ir bīstami un apdraud Jūsu un
Jūsu bērnu veselību un dzīvību.
Regulāri tiek saņemtas sūdzības
no novada iedzīvotājiem par
cilvēkiem, kuri nepieskata savus mājdzīvniekus, palaižot tos
pastaigāties bez uzraudzības vai
ar savu rīcību pieļaujot dzīvnieku
patvaļīgu izkļūšanu no teritorijas.
Pašvaldības policijas darbinieki,
pamatojoties uz noslēgto līgumu,
kopā ar dzīvnieku patversmi
„Mežavairogi” katru mēnesi rīkos
vairākus reidus, kuros tiks izķerti
brīvi klaiņojošie suņi. Par brīvi
klaiņojošu suni tiks uzskatīts tāds
dzīvnieks, kurš atradīsies novada
teritorijā ārpus iežogotās teritorijas bez saimnieka vai suņa turētāja
klātbūtnes. Izķeršanas laikā katrs
dzīvnieks tiek fotografēts. Ja sunim
netiek konstatēts reģistrācijas
žetons, pēc kura ir iespējams atrast
suņa īpašnieku, tad īpašnieks netiek meklēts. Gadījumā, ja jūsu
suns ir pazudis un neatgriežas
mājās pēc kārtējās patstāvīgās
pastaigas, varat griezties pie
pašvaldības policijas inspektora
vai zvanīt pa telefonu 29445114,
lai pēc fotogrāfijām atpazītu savu
mīluli, un atgrieztu to mājās.
Tāpat vēlamies informēt, ka
tiks veikta mājas suņu reģistrācijas
un potēšanas pārbaude. Lūdzam
visus
dzīvnieku
saimniekus
un turētājus savlaicīgi veikt vi
sas paredzētās darbības, kas ir
paredzētas likumā un Balvu novada saistošajos noteikumos.
Atgādinām: ja Jūsu ģimenē
ir suns, tad tas jāreģistrē. Balvu
novada pašvaldības 2015.gada
12.marta Saistošie noteikumi
Nr.11/2015 2.1.„Mājas (istabas)
dzīvnieku
turēšanas
noteikumi Balvu novadā” paredz:
„Balvu novada teritorijā esošo
Mājas dzīvnieku reģistrāciju,
ja dzīvniekam ir implantēta
mikroshēma, veic īpašnieks vai
turētājs, Lauksaimniecības datu
centra Mājas (istabas) dzīvnieku
datu bāzē”. Savukārt 2.3.punktā
noteikta
vienreizējā
Mājas
dzīvnieku nodeva Balvu novadā:
par suni EUR 5.00 un kaķi EUR
3.00. Dzīvnieku turētājiem, ar
noteiktās samaksas apliecinājumu
un potēšanās pasi, jāierodas
pašvaldības policijā Balvos, Sporta
ielā 1, darba dienās no plkst.09.00
-16.00, un ziņas par mājdzīvnieku
tiks ievadītas datu bāzē, kā arī
izsniegts žetons, ko piestiprināt
sunim pie kakla siksnas. Līdzekļi,
kas iegūti no nodevas par Mājas
dzīvnieku, tiek izlietoti klaiņojošo
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Mājas dzīvnieku izķeršanai.
Atbildību
par
suņa
nereģistrēšanu paredz Latvijas
Administratīvā pakāpuma kodeksa (LAPK) 107.pants. Dzīvnieku
slēpšana,
nereģistrēšana,
neidentificēšana (nemarķēšana)
un izvairīšanās no to uzskaites.
Par
dzīvnieku
slēpšanu
no Pārtikas un veterinārā dienesta
inspektora,
dzīvnieku
nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku
neidentificēšanu (nemarķēšanu)
vai izvairīšanos no to uzskaites
pašvaldībā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 210
euro, bet juridiskajām personām no 15 līdz 350 euro.
Par
tādiem
pašiem
pārkāpumiem, ja tie izdarīti
atkārtoti
gada
laikā
pēc
administratīvā soda uzlikšanas,
uzliek naudas sodu - fiziskajām
personām no 210 līdz 350 euro,
bet juridiskajām personām - no
350 līdz 700 euro.
2006.gada 4.aprīlī izdotie MK
noteikumi Nr.266 „Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai,
tirdzniecībai
un
demonstrēšanai
publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” izvirza prasības suņu saimniekiem.
Par to neievērošanu saimnieks var
tikt saukts pie atbildības saskaņā
ar LAPK 106.pantu: „106.pants.
Dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšana.
Par
dzīvnieku
turēšanas,
labturības,
izmantošanas
un
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām no 7 līdz 350 euro, bet juridiskajām
personām - no 15 līdz 700 euro,
konfiscējot dzīvniekus vai bez
konfiskācijas.
Par
tādiem
pašiem
pārkāpumiem, ja tie izdarīti
atkārtoti
gada
laikā
pēc
administratīvā soda uzlikšanas
vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai
materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu - fiziskajām personām no
15 līdz 700 euro, bet juridiskajām
personām - no 700 līdz 1400 euro,
konfiscējot dzīvniekus vai bez
konfiskācijas.
Par bīstama suņa turēšanas
prasību pārkāpšanu uzliek naudas
sodu - fiziskajām personām no
70 līdz 700 euro, bet juridiskajām
personām — no 110 līdz 1400 euro,
konfiscējot dzīvnieku vai bez tā
konfiskācijas.
2016.gada janvāra, februāra
mēnešos tika saņemti iesniegumi
no kādas pilsētas iedzīvotājas, ka
kaimiņi pieļauj suņu klaiņošanu.
Izbraucot uz notikuma vietu,
pašvaldības policijas ekipāža
konstatēja 4 suņu klaiņošanas
faktus. Izdevies arī noskaidrot
suņa īpašniekus, ar kuriem tika
veiktas
profilaktiska
rakstura
pārrunas, izskaidrojot dzīvnieku
labturības noteikumus. Vienā
gadījumā saimnieks tika brīdināts
par atbildību, ja tie netiks ievēroti.
Protokols šoreiz netika sastādīts,
suņa īpašniekam izteikts mutisks
aizrādījums.
Izvērtējot notikuma apstākļus
citos gadījumos, uzsāktas 3
administratīvā
pārkāpuma
lietvedības.
Rita Kravale
Balvu novada pašvaldības
policijas priekšniece

4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 17.februāris

Sākums 1.lpp

Atzīmēti Balvu pilsētas un muižas svētki

Stafete “Rūdolfa skrējiens”. Lai arī šogad nevaram priecāties par biezu sniega segu, tas tomēr netraucēja ģimenēm piedalīties sportiskajās
aktivitātēs pie Balvu muižas. Stafetēs piedalījās arī domes priekšsēdētāja
vietniece Sarmīte Cunska ar kungu un mazmeitu.

Atklāj izstādi. Balvu Mākslas skolas radošais kolektīvs radījis
izstādi “Balts, vēl baltāks”, kas ir kā veltījums Balvu pilsētai
dzimšanas dienā. Izstādē Balvu Centrālajā bibliotēkā apskatāmi
Ivetas Pugejas, Elitas Eglītes, Anitas Kairišas, Olgas Rečes, Līgas
Podkovirinas, Elitas Teilānes, Lienes Šaicānes, Skaidrītes Bankovas
un Lanas Ceplītes darbi, kuri ir veikti dažādās tehnikās – apgleznoti
šķīvji, zīmētas mandalas, gleznotas ainavas. Izstāde apskatāma līdz
6. martam.

Futbols. Vienā no sacensību
stafetēm vārtos bija jāraida futbola bumba. To apgrūtināja slidenie plastmasas apavi, bet Haralds
Ķerģis ar to veiksmīgi tika galā.

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pārstāves
– Aiga Jansone un Gunita Prokofjeva, Balvu muižas radošajās
darbnīcās piedāvāja darboties ar papīru - veidot apģērba dizainu
un darbus papīra plastikā.

Karietē dodas pēc lādes. Katrai izbraukuma sēdes grupai bija jādodas arī pēc apslēptās lādes Balvu
muižā. Pēc izbrauciena Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Juris Annuškāns un Dzintars Putniņš turpināja
savu darbu pie Balvu muižas veidošanas pēc 15 gadiem. Šīs grupas vīzijā Balvu muižai izveidota terase
līdz ezeram, atvērts alus bārs, pārvietota stāvvieta, izveidoti apstādījumi, atjaunoti senie amati, kā arī atjaunota smaiļošanas bāze un ieviesti daudzi citi jauninājumi.
Meistardarbnīcā tiek šūti muižas runči.

Radoši izpaužas. Īpašajā Balvu novada domes izbraukuma sēdē
deputāti veidoja kolāžas ar vīziju par Balvu pilsētas objektiem nākotnē.
No kreisās: Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs un Ēriks
Ločmelis vīziju par Balvu ezera nākotni radīja ar devīzi „Mēs joprojām
mīlam Balvus”. Deputātu skatījumā Balvu ezers nākotnē tiks nopietni
padziļināts, ļaujot tajā iekuģot prāmjiem un kuģiem pat no Baltijas
jūras, turklāt katrs izbrauciens ar prāmi Balvu ezerā notiks ar salūtu

Atrod vērtīgo lādi. Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis ar komandas biedriem – Sandi Meieru, Aivaru
Kindzulu un Dmitriju Usinu Balvu muižas pagrabstāvā atrada ne tikai vērtīgo lādi, bet satika arī muižkundzi un
muižnieku ar medību suņiem.
Šī komanda pēc 15 gadiem Balvu pilsētas parku redz daudzveidīgu – būšot vieta gan ganībām, gan arī smalkiem koncertiem ar dziedātājiem un dejotājiem.
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Atklāj Balvu muižas noslēpumu. Balvu muižā atrastajās lādēs
deputāti atrada puzles gabaliņus, kurus saliekot atklājās muižas
noslēpums, un tika iegūta Balvu pilsētas atslēga, kuru muižas
pēdējās īpašnieces pasniedza Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim un pilsētas pārvaldniekam
Sandim Meieram.

Prezentē veikumu. Deputāti – Svetlana Pavlovska un Valdis Zeltkalns, prezentēja savu darbu par
Lāča dārza pārmaiņām. Tajā pēc 15 gadiem ganīsies aitas, kuras būs dabiskais zāles pļāvējs, parkā būs
vairākas atpūtas vietas un bērnu čalas.

Grāmatas tapšanā lielu ieguldījumu devusi arī Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova, par ko pateicībā Irēna Šaicāne pasniedza grāmatu.

Izsaka pateicību. Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis pateicās
grāmatas „Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz Olimpiskajai medaļai” autorei Irēnai Šaicānei par ieguldīto darbu, savā uzrunā uzsverot sporta nozīmīgumu novadā: „Sports mūsu novadā ir neatņemama sastāvdaļa.
Tas ir daudzu mūsu iedzīvotāju ikdiena, dzīvesveids, arī vēsture. Sporta jomā esam sasnieguši augstus
panākumus”.

Duets. Gan draiskās, gan liriskās, gan komiskās krāsās
priekšnesumus svētkos sniedza „Op-E-Re-Te” mākslinieki.

Svētku noslēgums. Pēc koncerta, kā jau dzimšanas dienās pienākas, muižas zālē svinīgi tika ievesta svētku
torte. Noslēgumā „Mis un Misters Balvi” dalībnieki sniedza emocionālu priekšnesumu valša ritmos.
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Godina novada jauniešus

Janvāris ir laiks, kad, atskatoties
uz iepriekšējā gadā piedzīvoto,
rezumējam padarīto. Balvu Bērnu
un jauniešu centra darba plāns
katru gadu sākas ar Jauniešu Gada
balvas pasākumu, kurš aicina novada ļaudis, iestādes un arī pašus
jauniešus apzināt tos jaunos
cilvēkus, kuri ar savu centību, darbu un radošumu tiek pamanīti un
kuri darbojas sabiedrisku mērķu
vadīti. Svarīgi apzināt aktīvākos
un talantīgākos Balvu novada
jauniešus un izvērtēt viņu sasniegumus, kas veicina novada
attīstību un Balvu novada tēla
spodrināšanu, aktualizēt jauniešu
iniciatīvu un līdzdalību novada
sabiedriskajā dzīvē.
Šī gada Jauniešu Gada balvu
29.janvārī vadīja Liene Šomase,
kura, piesakot nominācijas, atzina, ka šis pasākums ir pierādījums
tam, ka dzīve kūsā ikvienā Latvijas
pagastā un novadā, lai cik tālu tas
būtu no valsts centra. Jaunieši var
gūt labus panākumus un sasniegumus, ja vien centīgi un aizrautīgi
ķeras pie ikvienas lietas, ko dara.
Ar savu klātbūtni pasākumu
pagodināja
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece un konkursa žūrijas
locekle Sarmīte Cunska, kā arī
žūrijas komisijas locekļi - novada
domes deputāts Aigars Pušpurs,
AS „Citadele” Balvu filiāles vadītājs
Oskars Akmens, Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes speciāliste
Ilona Naļivaiko un Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja Gunta
Raibekaze.
Jaunieši tika godināti sešās
nominācijās un divās vecuma
grupās. Tāpat tika pasniegtas

arī žūrijas specbalvas. Kā atzina
žūrijas
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs, vērtēt jauniešus ir bijis
sarežģīti, jo katrs jaunietis ir
vērtība Balvu novadā.
Pasākuma dalībnieki uzzināja
daudz jauna par mūsu novada
jauniešiem, kas katrs ir brīnišķīgs
savā jomā un dara daudz un
dažādu aizraujošu lietu. Daži
fakti likās pat pārsteidzoši. Arī
paši jaunieši teica atzinības pilnus vārdus viens otram. Šajā
gadā priecē tas, ka vairāki nominantu pieteicēji ir paši vienaudži.
Atzinību vēlējās izteikt kolēģi, kā
arī pašvaldību, skolu darbinieki
un arī pašas iestādes. Nomināciju
pieteikumu prezentācijas bija
pārsteigumiem pilnas un atklāja
Balvu novada jauniešu aizraujošo
sadzīvi.
Par pasākuma izdošanos ir
jāpateicas daudziem cilvēkiem,
uzņēmējiem. BBJC kolektīvs saka
paldies atsaucīgajam kafejnīcas
„Velves” kolektīvam, SIA „Hestija”
saimniekam Aināram Laminskim,
Z/S „Dzirnas”, SIA „Liepas Z” un
SIA „5V”. Uzrunātie uzņēmēji
atsaucās
lūgumam
palīdzēt
pasākuma organizēšanā, tādējādi
parādot to, ka ir sociāli atbildīgi.
Jauniešu
Gada
balvas pasākumu ar dziesmām
bagātināja
brīnišķīgā
Liene
Šomase, kura aizrāva klātesošos ar
savu harizmu. Vakara turpinājumā
visus gaidīja uzkodas, ko sarūpēja
pasākuma atbalstītāji, un dejas
kopā ar Dj RII (Ritvaru Bukšu).

Nominācijā „Gada brīvprātī
gais” vecuma grupā no 13-18
gadiem balvu saņēma Kristīne
Razgulova, kura mācības skolā
savieno ar vietējā deju kolektīva
vadīšanu un citām sabiedriskām
aktivitātēm Krišjāņu novadā. Šai
nominācijai bija nominēti Alīna
Logina, Kristīne Razgulova, Gints
Mičulis, Sintija Dārzniece, Edgars
Jermacāns, Aiga Mača.

Vecākajā grupā, kategorijā līdz 25 gadu vecumam, nominācijā „Gada
brīvprātīgais” balvu saņēma Edgars Jermacāns, kas ir vispusīgs jaunietis un
nesaprot, kā var nedarīt, jo, ja tētis visu paspēj, tad arī viņš var visu paspēt.
Edgars nodarbojas ar skaņošanu skolas pasākumos, ir ministrants Baltinavas Romas katoļu draudzes baznīcā.

Dita Kaša saņēma balvu
nominācijā „Gada jaunais sportists
vai sporta komanda” vecuma grupā
līdz 25 gadiem. Šai nominācijai
abās vecuma grupās tika pieteikta
Aiva Niedra, Bērzpils vidusskolas C
grupas zēnu volejbola komanda,
Lauris Eizāns, Dita Kaša.

Teksts: Gunita Prokofjeva
BBJC interešu izglītības
metodiķe
Foto: Dace Teilāne

Nominācijā „Gada jaunietis vai
jauniešu grupa mākslā” vecumā
no 13 – 17 gadiem balvu saņēma
talantīgā Annija Raibekaze. Šai
nominācijai tika pieteiktas arī Līna
Pundure un Dagmāra Laicāne.

Vecuma grupā no 18 – 25 ga
diem balvu saņēma Jānis Ivanovs no
Bērzkalnes pagasta, kurš ir strādīgs
un izpalīdzīgs jaunietis laukos.

Balvu nominācijā „Gada Jaunietis skolā vai pagastā” vecuma grupā no
13 – 17 gadiem saņem Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes
prezidents Raivis Supe, kura pieteikuma prezentācija ar savu daudzpusīgo,
darbīgo ikdienu pārsteidza daudzus klātesošos. Nominācijas pretendentu
vidū bija arī Elvis Garais, Dita Keiša, Niks Indriķis.

Balva nominācijā „Gada jaunais sportists vai sporta komanda” vecuma
grupā līdz 17 gadiem tika pasniegta Aivai Niedrai par daudzpusīgiem un
augstiem sasniegumiem dažādās sporta disciplīnās.

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas šūšanas pulciņa
meitenes, kuru skolotāja ir Anita Matule, ieguva balvu nominācijā „Gada
jaunietis vai jauniešu grupa mākslā” vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Meiteņu
darbs tērpu darināšanā augstu novērtēts 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Nominācijai „Gada jauniešu
balsts” bija iespēja izvirzīt tos,
kas strādā tā, lai jauniešu ikdiena
būtu interesanta, tos, kas atbalsta jauniešus viņu centienos un
izaugsmē. Šajā nominācijā balvu
saņēma Balvu novada pašvaldības
projektu vadītāja Sanda Kaša. Pateicoties viņai, pēdējā gada laikā
realizēti 6 projekti, kuru rezultātā
jauniešu sadzīve novadā bijusi
ievērojami interesantāka.
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Žūrijas specbalvu vecuma
grupā līdz 18 gadiem A.Pušpurs
pasniedza Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
izglītojamo pašpārvaldes prezidentam Elvim Garajam par sabiedrisko
darbību skolā un radošo aktivitāti
dažādās jomās.
Tāpat žūrijas balvu saņēma arī
Aiga Mača par radošu un aktīvu
brīvprātīgo darbību Balvu novada
aktivitātēs un pasākumos.
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Noskaidroti Mis un Misters Balvi 2015
6.
februārī,
pēc
ilgas
gatavošanās
un
daudzām
stundām
deju
zālē,
Balvu
Kultūras un atpūtas centrā savus
priekšnesumus rādīja 10 jaunieši
– Kristaps Magone, Gatis Irbītis,
Agris Laicāns, Kaspars Bukšs, Ralfs
Frolovs, Kitija Dzintare, Lāsma
Rutmane, Agnese Laicāne, Arta
Akmene un Laura Šustova.
Titulu Vice Mis Balvi 2015
ieguva Laura Šustova, bet Gatis
Irbītis izcīnīja titulu Vice Misters
Balvi 2015. Vakara gaidītākais

brīdis, protams, bija mirklis, kad
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
nosauca galveno titulu ieguvēju
vārdus. Un tā – Misters Balvi 2015
titula ieguvējs ir Agris Laicāns, bet
Mis Balvi 2015 ieguvēja ir Agnese
Laicāne.
Konkursa interneta balsojuma
uzvarētāji izrādījās Kitija Dzintare
un Kristaps Magone, savukārt
avīzes
„Vaduguns”
lasītāju
simpātijas balvas ieguva Gatis
Irbītis un Kitija Dzintare. Tāpat

konkursa dalībnieki ieguva arī
konkursa atbalstītāju specbalvas.
Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
A.Kazinovskis atzina, ka mūsu
jaunieši un konkursa organizatori ir tiešām talantīgi un visi ir
ieguldījuši lielu darbu, tādēļ Balvu
novada pašvaldība īpaši neizcēla
nevienu, bet visiem konkursa
dalībniekiem un organizatoriem
dāvināja kruīzu Rīga-StokholmaRīga 1000,00 eiro vērtībā.

7.

Balvu novada dejotājas gūst
panākumus sacensībās
30.janvārī Balvu Bērnu un
jauniešu Deju studijas Di-dancers
audzēkņi ar vadītāju Ditu Niperi
devās uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas mūsdienu deju asociācijas
reitinga sacensībās „Ziema 2016”.
Šādas
sacensības
gan
pieredzējušiem, gan dejotājiem
bez
pieredzes
nodrošina
meistarības
un
izaugsmes
iespējas. Arī tiesneši, kas vērtē
šos dejotājus ir Latvijas labāko
prestižāko deju studiju vadītāji.
Dejotāji atgriezās priecīgi ne tikai par iegūto pieredzi, bet arī ar

vairākām medaļām un kausu.
Pirmsskolas vecuma grupā
solistes Luisa Marija Ūzuliņa
ieguva 1.vietu un Megija Keiša
- 2.vietu, arī pieaugušo grupā
- Annijai Raibekazei 1.vieta.
Priecājamies arī par Aivu Melni
un Angelīnu Krivošejevu, kuras
palika 9.vietā no 30 dejotājiem,
un arī solistei debitantei Nikolai
Sērmūkšai - 13.vieta. Savu dejotprasmi izmēģināja arī deju grupa “Rozīnītes”, kura street šovu
kategorijā arī ieguva 1.vietu.

Skolēnu mācību uzņēmumi savu preci piedāvā gadatirgū
13.februārī
Gulbenē
T/C
„Beta” telpās norisinājās Junior
Achievement Latvija (JAL) Skolēnu
mācību uzņēmumu programmas
Valentīndienas gadatirgus, kurā
ar savu produkciju un pakalpojumiem piedalījās 22 Skolēnu
mācību
uzņēmumi
(SMU)
no Gulbenes, Rīgas, Valmieras, Balvu, Ludzas novadu
skolām. Balvu novadu tirgū
pārstāvēja Balvu profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas divi
Skolēnu mācību uzņēmumi: SIA

„KIKA” (10.b kl. audzēknes Kitija
Ozoliņa un Karīna Venere) – ražo
ekoloģiska materiāla dāvanu
maisiņus - somiņas, kuras izšūtas
ar daudzveidīgiem rakstiem un
SIA”ALMA” ( 7.a kl. audzēknes Alise
Barbaniška un Marī Deņisova) ražo koka kalendārus ģimenes
svētkiem.
Visus mācību uzņēmumus
vērtēja žūrija, kuras pienākums
bija iepazīties ar skolēnu mācību
uzņēmumu stendiem, novērtēt
jauniešu biznesa idejas un
izpildījumu sešās nominācijās.
Konkurence bija spēcīga, visi
skolēnu mācību uzņēmumi bija
patiesi labi sagatavojušies.
Lepojamies, ka SIA „ALMA”
ieguva augstu žūrijas komisijas vērtējumu un līdz ar to arī
nomināciju „Videi draudzīgs
produkts”. Interese par meiteņu
saražotajām precēm nemitējās
visu tirdziņa laiku, tika saņemti
gan žūrijas, gan pircēju komplimenti. Iespaidos dalās Alise:
„Žūrija un pircēji jūsmoja par
mūsu biznesa ideju, ka tā ir
neredzēta, oriģināla un ka tādus
kalendārus vajadzētu ražot ne tikai priekš ģimenes, bet arī darba,

klašu kolektīviem, bērnudārzu
grupiņām. Centīsimies pircēju
vēlmes arī realizēt.” Savukārt
Karīnas un Kitijas dāvanu maisiņi
izpelnījās pircēju atzinību par
izstrādājuma augsto kvalitāti, tika
izjautātas par dāvanu maisiņu
audumu, izšuvumiem. Meitenes
pamatoja maisiņu pielietojumu
ne tikai kā oriģinālu iesaiņojumu
dāvanai, bet arī kā iespēju tos
izmantot vairākkārt, piemēram,
tējas uzglabāšanai un tml., ar
mērķi saudzēt vidi, lietderīgi izmantojot ierobežotos ražošanas
resursus,
veicināt
ilgtspējīgu
ekonomiku.
Lai gan darbs SMU nav
viegls, meitenes ir gandarītas,
priecīgas par paveikto, gūtajiem
iespaidiem un pirmo pieredzi
uzņēmējdarbības jomā.
Paldies
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdējam
A.Kazinovskim par sniegto iespēju
skolai atkal kļūt par JAL dalībskolu,
direktorei Birutai Vizulei, meiteņu
vecākiem par sadarbību un atbalstu!
Vineta Muzaļevska
Skolēnu mācību uzņēmumu
konsultante

Balvi un Balvu muiža pagājušā gadsimta avīzēs un žurnālos
Balvu Centrālā bibliotēka
piedāvā ko nebijušu – virtuālu
pastaigu pa pagājušā gadsimta
avīzēm un žurnāliem, izklāstot
dažādas ziņas un faktus no
pagājušā gadsimta sākuma.
Virtuālās
pastaigas
laikā,
dzirdēsiet dzejoļus, kas rakstīti
par Balviem jau 20. gadsimta
sākumā, ziņas par laiku, kad Balviem vēl nebija pilsētas statusa,
uzzināsiet kādi kooperatīvi Balvu
apriņķī bijuši nodibināti, ar kādām
problēmām nācies saskarties

pirms simts gadiem un kāda bijusi
iedzīvotāju ikdiena.
Interesanti klausīties kā 20.
gadsimta sākumā rakstīts ne tikai
par lauku dzīvi un zemniekiem,
bet arī par kultūru, piemēram, par
gatavošanos Jaunlatgales Dziesmu svētkiem. Izrādās, ka būvēta
tik liela estrāde, ka vietas pieticis
4000 skatītājiem. Uz pirmajiem
Dziesmu svētkiem, kas notika
Balvos bija pieteikušies 52 kori ar
vairāk nekā 2500 dziedātājiem!
Aktuāli bijuši jautājumi arī par poli-

tiku, vēlēšanām, uzņēmējdarbību,
piemēram, kūdras purvā.
Ja nu ir sanācis tā, ka nav
dzirdēts neviens nostāsts par
Balvu muižu vai tās lāci, tad šīs
virtuālās pastaigas laikā varēs
uzzināt, kādas leģendas apvij Balvu muižu.
Šis ir tikai neliels ieskats plašajā
informācijas klāstā, ko iespējams
uzzināt virtuālās pastaigas laikā.
Izmantojiet šo iespēju, piesakieties rakstot biblioteka@balvurcb.
lv vai zvanot 29213768.

Kopā dāvājam sirdis
Topošo
līderu
dienu
februāra aktivitāte Balvu Bērnu
un jauniešu centrā noritēja
Valentīna
dienas
gaidās.
Pasākuma pirmajā daļā jaunieši
dalījās savos jaunumos un skolas aktivitātēs. Šādās sarunās
jaunieši iepazīstas ar citu skolu tradīcijām, pasākumiem
un
pašiem
aktīvākajiem
jauniešiem.
Rugāju novada vidusskolas
pārstāve Renāte visus aicināja
pieteikties Popielas pasākumam
viņas skolā, kurš šogad noritēs
jau 20. reizi. Šajā pasākumā
savu dalību apstiprinājuši arī
pasākuma pirmie organizatori,
kuri savas skolas gaitas sen jau
ir beiguši. Visi dalībnieki tiks
sumināti par dalību. Balvu Valsts
ģimnāzijas jaunieši lepni stāstīja,
ka šajā nedēļā skolā viesosies
11 Latvijas augstāko mācību
iestāžu pārstāvji. Balvu pamatskolas pārstāves stāstīja par tikko noritējušo pasākumu – Popiela, uzvarētāji dosies pārstāvēt
savu skolu Rugāju novada
pasākumā. Balvu profesionālās
un vispārizglītojošās vidussko-
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las pārstāvji dalījās „Kūku vakara” iespaidos, kad kopīgi
tika spēlētas spēles, neizpalika našķošanās un noslēgumā
kopīgs ģimenes kino.
Šajā tikšanās reizē jaunieši
izlēma kopīgi pārsteigt Balvu
iedzīvotājus. Klātesošie rosījās
virtuvē un gatavoja smilšu
mīklas cepumus, protams, sirds
formā. Katram bija savs darbs,
bet visiem kopā patiess prieks
par rezultātu.
Pats aizraujošākais izrādījās
pagatavotā brīnuma dāvāšana
svešiem
pretimnācējiem.
Aizraujoši vērot cilvēku sejas,
kas ir pārsteiguma un sajūsmas
pilnas. Kāda ļoti pieklājīga vecuma kundzīte bija ļoti pārsteigta,
pat nobijās, un vairījās runāt
ar meitenēm, kuras piedāvāja
saņemt pārsteigumu. Daži izteica lielu pateicību par sagādāto
mazo pārsteigumu.
Pasaule labāka top no labiem darbiem!
Gunita Prokofjeva
BBJC interešu izglītības
metodiķe

8.
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Balvu pamatskolas mecenāti saņem Stacijas
pamatskolas
skolniece Mūzikas skolas
piedalās televīzijas spēlē „Gudrs, vēl audzēkņi gūst
Draudzīgā Aicinājuma apbalvojumus
kārtējos panākumus
Latviskā
sirsnībā
un
vienkāršībā 28.janvārī jau 18. reizi
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzija sadarbībā ar Draudzīgā
Aicinājuma fondu rīkoja valsts
mēroga sarīkojumu - Draudzīgā
Aicinājuma medaļas un Goda
diploma pasniegšanu piecās
nominācijās: Absolvents, Skolotājs,
Sabiedrisks Darbinieks, Mecenāts
un Mediji. Pagodinājumu saņēma
56 apbalvotie, viņu vidū arī Balvu
pamatskolas mecenāti: Francis
Bankovs, Intars un Antra Salmaņi,
skolas direktores vietniece Larisa
Krištopanova.
Apbalvotie
saņēma
arī
grāmatu „Draudzīgais Aicinājums”,
kas ir sava veida „parāda” atdošana
idejai,
kas
Latvijas
pirmās
brīvvalsts laikā būtiski mainīja un
ietekmēja sabiedrības attieksmi
pret skolu un izglītību un ko visu

savu atjaunotnes laiku 26 gadu
garumā uztur un valsts mērogā stiprina Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija un Draudzīgā
Aicinājuma fonds.
Draudzīgā Aicinājuma svētkos
klāt bija un klātesošos uzrunāja
Guntis
Ulmanis,
atjaunotās
Latvijas
Republikas
pirmais
prezidents, Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
un Draudzīgā Aicinājuma fonda
priekšsēdētājs Jānis Endele.
Svētku
noskaņu
vairoja
DACVĢ muzikālie kolektīvi, kā
arī popgrupa „Heij” un ģimnāzijas
skolēni, kuri runāja dzeju.
Balvu pamatskola sveic visus
laureātus un pateicas ikvienam
skolas labvēlim par Draudzīgā
Aicinājuma idejas stiprināšanu!

Vecmāmiņu pēcpusdiena Stacijas pamatskolā
Stacijas
pamatskolas
bērni un skolotāji 29. janvārī
ielūdza vecmāmiņas uz svētku
pēcpusdienu „Ar mīļumu sirdī”.
„Diena klāt – kaut apmākusies,
bet ik pa brīdim uzspīd saulīte, jo
pa skolas taciņu nāk vecmāmiņa,
moža, mazliet norūpējusies,
tomēr smaidīga. Gaidīta. Ik
pa brīdim skolas logā lūkojas
kāds acu pāris, vai nenāk mana
vecmāmiņa. Un viņa nāk… mana
mīļā vecmāmiņa saulīti ir atnesusi, prieku sirsniņā iesējusi, gaišu
dienu dāvājusi, mīļus vārdus
runājusi, mani mīļu turējusi”.
Tieši mazbērni bija tie, kas
šajā pasākumā sildīja vecmāmiņu
sirdis ar daudzajiem, skaistajiem
priekšnesumiem. Tos palīdzēja
parādīt Sarkangalvīte un Vilks.

Pirms pasākuma tika filmēts
video, kurā galvenie varoņi bija
mūsu skolas mazbērni. Bērni
stāstīja par savām vecmāmiņām,
novēlēja tām jaukus un mīļus
vārdus.
Pasākumā
varēja
redzēt
skolēnu
sagatavotās
dejas,
klausīties dzejoļus un dziesmas, dzirdēt bērnu izpildītos
skaņdarbus. Laiks aizritēja nemanot.
Sirsnīgs
paldies
visām omītēm par ierašanos,
brīnišķīgiem,
radošiem
mazbērniem un patīkami pavadītu
pēcpusdienu!
Māra Kokoreviča, Jana Mežale
Stacijas pamatskolas
skolotājas

gudrāks”

Šī gada 22.janvārī LTV1 kanālā
raidījumā „Gudrs, vēl gudrāks”
ikvienam bija iespēja vērot un
„turēt īkšķus” par Stacijas pamatskolas 9.klases skolnieces Ditas
Keišas sniegumu, atbildot uz
jautājumiem minētajā erudīcijas
spēlē.
Jau pērnā gada novembrī
Dita aizpildīja konkursa anketu,
kas ļāva viņai nokļūt raidījuma
„Gudrs, vēl gudrāks” 9.klašu
skolēnu pusfinālā.
Kā atzina pati Dita, konkursa 1.kārtas laikā bija ļoti uztraukusies, iespējams, tādēļ arī
ar atbildēm neveicās tik labi, bet
vēlāk jau uztraukums norima un
pareizo atbilžu bija vairāk. Lai
arī Stacijas pamatskolas skolniecei erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl
gudrāks” veicās labi, tomēr, lai
iekļūtu finālā, nedaudz pietrūka.
Dita
atklāja,
ka
šis
piedzīvojums
bija
pozitīvu

emociju pilns, tā bija jauna un
interesanta pieredze. Iespējams,
ka arī nākamajā gadā viņa pieteiksies šai spēlei.
Meitenes sekmes Stacijas
pamatskolā ir teicamas - vidējā
atzīme 1. semestrī ir 9 balles.
Mīļākais priekšmets Ditai ir algebra, patīk arī sports, vizuālā
māksla un mājturība. Intereses
vairāk saistās uz sportu. „Kopš
2.klases spēlēju volejbolu, jau
no divu ar pus gadu vecuma
dejoju tautu dejas kolektīvā
„Cielaviņa”. Piedalos arī vizuāli
plastiskās mākslas pulciņā, 4
gadus esmu veidojusi tērpus
modes skatēm gan novadā, gan
Latvijas mērogā,” par savām
interesēm stāsta Dita.
Pēc Stacijas pamatskolas
absolvēšana Dita plāno mācības
turpināt Cēsīs vai Balvu Valsts
ģimnāzijā.

Ēnu diena „Pīlādzītī”
10.februārī Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”
viesojās
četras
audzēknes
no Balvu profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas.
Tās bija Samanta Kaļva, Daniela
Dimitrijeva, Senija Tupicina, Anastasija Borisenko.
Jau
pašā
rīta
cēlienā
viņas tikās ar vadītāju Antru Eizāni un vadītājas vietnieci
izglītības jomā Ilonu Ločmeli,
lai uzzinātu informāciju par
iestādes dibināšanas vēsturi,
par aktualitātēm šodien. „Ēnas”
uzzināja, ka šī ir viena no
lielākajām pirmsskolas izglītības
iestādēm novadā, ka te tiek
īstenotas
trīs
programmas:

vispārējā pirmsskolas, speciālā
ar
valodas
traucējumiem
un speciālā ar somatiskām
saslimšanām. Iestādē strādā 29
pedagogi, 24 tehniskie darbinieki un viens asistents (bērna māte)
bērnam ar īpašām vajadzībām.
Meitenes
izteica
vēlēšanos
ēnot grupu skolotājas, tāpēc
skolotājām Ingūnai Pauliņai,
Irēnai Viļčukai, Ritai Skalovai,
Ingai Mičulei šajā dienā tika
dota iespēja ieinteresēt „ēnas”
grūtajai, atbildīgajai un svarīgajai
profesijai.
I.Ločmele
Balvu PII „Pīlādzītis”vad.v.i.j.
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No
29.-31.janvārim
Rīgā,
Pāvula Jurjāna Rīgas mūzikas
skolā, notika kārtējais Latvijas
mūzikas skolu Pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu audzēkņu
konkurss.
Ļoti
veiksmīgi
konkursā
piedalījās Balvu Mūzikas skolas
audzēkņi. Agnese Ieva Lipska
flautu grupā ieņēma III vietu
(skolotājs Vladimirs Bondarenko,
koncertmeistars Viktors Bormanis), Gvido Dokāns trombonu
grupā ieņēma III vietu un Lainis
Pavlovskis tubu grupā arī ieņēma
III vietu (abu audzēkņu skolotājs
Jānis Budevičs un koncertmeistars
Viktors Bormanis).
13.februārī
Latvijas
Universitātes Lielajā aulā notika
laureātu orķestra koncerts „Bravoisimo” un apbalvošana.

Alfa kurss Balvos
Ikvienam cilvēkam ir daudz
jautājumu – par dzīves jēgu,
savu eksistenci, Dieva esamību,
par laimes priekšnosacījumiem,
darbu, mācībām, atpūtu, ģimeni,
par nākotni. Alfa kurss ir vieta, kur
meklēt atbildes.
Kas ir Alfa kurss?
Tā ir iespēja iepazīt un
izzināt kristīgo ticību. Tā ir vieta, kur cilvēki var atnākt un uzdot jautājumus, iedziļināties,
kopīgi ar citiem meklēt atbildes.
Viss notiek ļoti vienkārši – brīvā,
draudzīgā un jautrā atmosfērā.
Alfa kurss sastāv no lekciju sērijas,
kas apskata tādas tēmas kā: „Kas
ir Jēzus?”, „Kā iegūt ticību?”,
„Kāpēc un kā man lūgt?”, „Kā un
kāpēc lasīt Bībeli?”, „Kā pretoties
ļaunumam”, „Vai Dievs dziedina šodien?” „Kam vajadzīga
Baznīca?” u.c. Lekcijas vadīs un
pieredzē dalīsies katoļu priesteri
un citi kristieši.
Kas tajā notiek?
Katras nodarbības sākumā
ir kopīgas vakariņas, tad seko
lekcija un pēc tās - diskusijas
mazajās grupās. Katra tikšanās
ilgst apmēram 2 stundas. Kurss
ilgst 10 nedēļas.
Kam Alfa ir domāta?
Alfa ir domāta visiem, īpaši
tiem, kuri:
• vēlas iepazīt kristietību,
• vienkārši meklē dzīves jēgu,
• grib kaut ko mainīt savā
dzīvē,
• vēlas
sagatavoties
Kristībām,
Dievgaldam,
Grēksūdzei,
• arī tiem, kas vēlas kristīt savus bērnus.
Cik tas maksā?
Dalības maksas Alfa kursā
nav, bet kursa gaitā dalībniekiem
ir iespēja ziedot vakariņām.
Kad un kur notiks Alfa?
Regulāras
Alfa
kursa
nodarbības pieaugušajiem notiks
Sakrālās kultūras centrā otrdienās
plkst. 19.00, sākot ar 23.februāri.
Sīkāka informācija pa tālruņiem
26426063 (Iveta) vai 26536916
(Evija).
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Balvu novads pārstāvēts tūrisma izstādē “Balttour 2016” Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!
No šī gada 5. līdz 7. februārim
Rīgā, starptautiskajā izstāžu zālē
Ķīpsala, norisinājās 23. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus
„Balttour 2016”.
Pirmajā februāra nedēļā, kā
jau ierasts, tūrisma nozares profe-

sionāļi tiekas Rīgā, starptautiskajā
tūrisma izstādē, kura šogad pulcēja 850 tūrisma uzņēmumus un
to pārstāvjus no 41 pasaules valsts.
Pēc izstādes organizatoru apkopotajiem datiem, iepazīt jaunākos
un labākos tūrisma piedāvājumus
bija ieradušies vairāk nekā 26 tūkstoši interesentu.
Latgales
reģiona
attīstības aģentūras kopīgi veidotajā
Latgales stendā „Latgale vieno!”
Balvu novadu prezentēja Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra
tūrisma organizatore Ineta Bordāne. Trīs dienu garumā izstādes
apmeklētājiem, kā arī potenciālajiem sadarbības partneriem, tika
prezentēta aktualizētā Balvu novada tūrisma karte un Ziemeļlatgales velomaršruts “Rypoj vasals!”.
Priecājamies par patiesi lielo interesi par jauno velomaršrutu, kas
rāda, ka esam uz pareizā ceļa, sadarbojoties ar kaimiņu novadiem
un radot jaunu, konkurētspējīgu
tūrisma produktu. Arī izstādes
laikā kopā stendā tika strādāts ar
Ziemeļlatgales novadu pārstāvjiem – Viļakas novada tūrisma in-

formācijas centra vadītāju Lindu
Bisenieci-Mieriņu un Rugāju novada Lauku uzņēmējdarbības
centra vadītāju Mārīti Orniņu.
Izstādes mājražotāju sektorā no Balvu novada savu produkciju piedāvāja biškopis Jānis
Silaunieks, bet no Viļakas novada
– z/s Kotiņi.
Apmeklētājiem joprojām ir
liela interese par Latgali, kas atklājās sarunās ar interesentiem, kuri
vērsās pie Latgales tūrisma informācijas centru speciālistiem gan
ar jautājumiem, kas jauns šogad
pie mums apskatāms un kādi pasākumi plānoti, gan arī daloties iespaidos par savu iepriekšējo braucienu uz Latgali un arī Balvu pusi.
No izstādes uz Balvu novada tūrisma informācijas centru
(TIC) ir atvesti daudz un dažādi
informatīvie materiāli par tūrisma
piedāvājumiem visā Latvijā – iegriezieties TIC pēc informācijas
vai padoma, plānojot savu atpūtas
braucienu pa Latviju!

„Rypoj vasals!”- Latgalē pirmais marķētais velomaršruts
Vidzemes Tūrisma asociācija
piešķīrusi 34. numuru pirmajam
reģionālajam
velomaršrutam
Latgales teritorijā, kas tika izveidots sadarbojoties Balvu,
Kārsavas, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas tūrisma speciālistiem.
Velomaršruta kopējais garums
ir 169 km, un tā atklāšanas
pasākums tiek plānots šī gada 21.
maijā.
169 km garais velomaršruts
ved pa Ziemeļlatgales reģionu
un ceļotājus pārsteidz ar savu
viesmīlību, sirsnību un nebeidzami skaisto Latgales dabu. Katrai vietai Latgalē ir sava vēsture un īpaša
aura - vai tā būtu baznīca, muiža
vai viensēta. Posmā no Viļakas
līdz Kārsavai maršruts ved tuvu
Latvijas - Krievijas robežai, kas
vienlaicīgi ir arī Eiropas Savienības
ārējā austrumu robeža. Šajā brauciena posmā velobraucējiem līdzi
ir jābūt personu apliecinošiem

dokumentiem.
Velomaršruta
„Rypoj vasals!” kartē ir apkopotas
Ziemeļlatgales apskates vietas,
kā arī naktsmītnes, atpūtas vietas,
velo nomas punkti un veloservisi,
lai atvieglotu pārvietošanos un
plānošanu ceļot gribētājiem.
Aizvadītajā gadā Kārsavas, Baltinavas, Rugāju, Balvu un Viļakas
pašvaldības noslēdza sadarbības
līgumu par kopēju un mērķtiecīgu
darbību, lai veicinātu tūrisma
attīstību Ziemeļlatgalē. Lauku
tūrisma un velo tūrisma attīstība
Ziemeļlatgales teritorijās tika
izvirzīts kā prioritārs uzdevums
tūrisma izaugsmei un ilgtspējai.
Ziemeļlatgales tūrisma speciālisti
sadarbībā ar SIA „Sports S”
vadītāju Santu Paegli izstrādāja
Latvijā pirmo apļveida maršrutu
marķētu abos virzienos, kas iet
cauri visiem pieciem novadiem.
Marķēšana dabā tiek plānota
pavasara sākumā, lai uz tūrisma

Notika kārtējās „Uzņēmēju brokastis”
Vairāk kā 40 uzņēmēji
„Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā” 12.februārī
bija pulcējušies uz kārtējām
uzņēmēju brokastīm, kuras
pagāja
atraisītā,
omulīgā
gaisotnē.
Dalībniekus ar romantiskām
dziesmām
sveica
Astra
Ločmele-Ambarova.
Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes vadītāja A. Avotiņa
iepazīstināja uzņēmējus ar
būvnormatīviem un prasībām
celtniecībā, kā arī atbildēja
uz
daudziem
uzņēmēju
jautājumiem. Balvu rajona
partnerības
administratīvā
vadītāja Svetlana Tomsone
uzņēmējiem prezentēja jaunās
stratēģijas LEADER programmas
prioritātes,
iespējas,
normatīvo bāzi. Par šiem projektiem ir liela interese, jo
tos varēs iesniegt jau aprīlī.
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
vadītājas vietniece E.Mozule
izsmeļoši atbildēja gan uz
ļoti daudzajiem
uzņēmēju
jautājumiem, gan iepazīstināja
ar esošajiem projektiem, vērsa

uzmanību uz kļūdām, rakstot
projektus, utt. Balvu novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A.Kindzuls
iepazīstināja ar iepirkumu
problēmām, prasībām iepirkumos, atbildēja uz jautājumiem.
Ziemeļlatgales
uzņēmēju
biedrības
un konsultatīvās
padomes
priekšsēdētājs
A.Kindzulis aicināja uzņēmējus
būt aktīviem, tostarp, stāties
ZUB biedros, domāt par projektu iespējām šai biedrībai.
Aģentūras direktore I. Kaļva
iepazīstināja
uzņēmējus
ar lielākajiem plānotajiem
pasākumiem:
Uzņēmēju
dienām no 8.-9. jūlijam, Latgales
uzņēmēju
dienām
septembrī, aicināja atsaukties tos uzņēmējus, kuri vēlas
piedalīties
starptautiskajās
izstādēs, pieredzes braucienos.
Paldies uzņēmējiem, kuri
interesējas par iespēju attīstīt
savus uzņēmumus, piesaistīt
investīcijas, radīt jaunas darbavietas, dot ieguldījumus
ne tikai Balvu novada, bet arī
Latgales attīstībā.

sezonas sākumu Ziemeļlatgales
var uzņemt pirmos velo tūristus.
Paralēli tiek turpināts darbs
pie vietējās nozīmes maršrutu
izstrādes, lai ceļotāji vairāk varētu
iepazīt arī katru Ziemeļlatgales
novadu atsevišķi.
Velomaršruts lielākoties ved pa
asfaltētiem ceļiem, bet ir jāsadzīvo
arī ar putekļiem uz grants seguma.
Braucot pa maršrutu, iespējams
izbaudīt skaistos lauku skatus, kur
debesis saplūst kopā ar labības
druvām, izbaudīt mežu sniegto
ēnu karstajās vasaras dienās, kā
arī vietējo tradīciju klātesamību.
Optimālā velosezona maršrutam
ilgst no maija līdz septembrim.
Velo
kartes
elektroniskā
formātā tuvākajā laikā būs
iespējams
lejupielādēt
Ziemeļlatgales tūrisma lapās: visit.
karsava.lv; turisms.balvi.lv; www.
vilaka.lv; www.baltinava.lv; www.
rugaji.lv.

20. februārī norisināsies vēl
nebijis pasākums „Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē”, kura ietvaros visas dienas garumā Balvu, Viļakas,
Kārsavas un Baltinavas novados
notiks ziemīgas aktivitātes.
Balvu
novadā
bišu
saimniecībā „Silaunieki” varēs
gatavot vaska sveces smaržīgiem
un gaišiem vakariem, zirgu sētā
„Kapulejas” varēs izvizināties uz
nebēdu, gan zirga mugurā, gan
kamanās. Savukārt Briežuciema
seno amatu meistari izvedīs jūs
Meteņiem un ziemai raksturīgās
dejās un rotaļās, kas aizraus gan
lielus, gan mazus un uzcienās ar
svaigi ceptu maizi un gardu zāļu
tēju, kamēr citi apgūs iemaņas
aušanas arodā. Balvu Novada
muzeja durvis būs atvērtas visiem apmeklētājiem, lai stāstītu
par Ziemeļlatgales tradīcijām,
kultūrvēsturi, senajiem amatiem
un kultūrvidi, kā arī izmēģinātu
digitālās ekspozīcijas.
Viļakas novadā jau no agra
rīta varēs iepirkties Lauku labumu
tirdziņā, bet tie, kas ir cīruļi pēc dabas, tiek gaidīti uz Tepenīcas ezera
atklāto Zemledus makšķerēšanas
čempionātu. Anna Āze savā Meža
ekspozīcijā stāstīs un iesaistīs
jūs dabas izpētes procesā, kā arī
izvedīs nelielā pastaigā pa mežu.
Kultūrvēstures sētā „Vēršukalns”
varēs piedalīties maizes cepšanas
procesā īstā lauku krāsnī, baudīt
tikko ceptu maizīti un klausīties
stāstos par latgaliešu dzīvesziņu.
Meža labumu ciemā varēs
degustēt meža gardumus, gatavot
ziepes, dekupāžu uz skaidām kā
arī iegādāties kādu Meža mātes
labumu.

Kārsavas novadā kopā ar
Dabas aizsardzības pārvaldes
speciālistu dosimies izzināt dabas parku „Numernes valnis”,
vērot dabu ziemā un interaktīvā
veidā atklāt dažādus meža
noslēpumus.
Pēc
patīkamas
pastaigas svaigā gaisā Malnavas
maiznīcā „Dzīles” jūs gaidīs saimniece Aina, lai pabarotu ar Latgales kulināro pērli- asuškām un
piedāvātu meistarklases maizes
cepšanā. Salnavas muižas parks
visas dienas garumā būs piepildīts
ar sportiskām aktivitātēm, tiks
rīkots atklātais hokeja turnīrs un
organizētas atraktīvas izdarības
sniegā, bet tos, kas nosaluši, gaidīs
silta tēja un garda putra.
Tiem, kas vēl nav bijuši
mazākajā Latvijas novadā Baltinavā, ir lieliska iespēja
piedalīties orientēšanās pasākumā
„Iepazīsti Baltinavu” un kļūt par šī
skaistā Ziemeļlatgales novada ekspertu. Baltinavas novada muzejā
tiks rīkota ziepju meistardarbnīca,
kur varēs izgatavot sev burvīgu un
smaržīgu dāvanu.
Dienas noslēgumā visi tiek
aicināti uz pasākumu kultūras
mantojuma centrā Upīte, kur
kopā ar folkloras kopu „Upīte”
varēs doties dančos un rotaļās.
Savukārt līdz rīta gaismai dancī liks
lekt jaunā un talantīgā latgaliešu
jauniešu grupa „Unknown artist”.
Pilnu pasākuma aprakstu
meklē Ziemeļlatgales novadu
tūrisma lapās: visit.karsava.lv; turisms.balvi.lv; vilaka.lv; baltinava.
lv; rugaji.lv.
Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma
organizatore

Izglītojas par piedāvāto būvmateriālu klāstu
Būvniecības nozares pārstāvji
9.februārī tikās SIA „Ozolmājas”
un celtniecības materiālu ražotāja
„Baumit” rīkotajā seminārā, kur
„Baumit-Baltikum”
tirdzniecības
direktors Raimonds Rudzītis un
tirdzniecības
pārstāvis
Artūrs
Apeināns pastāstīja par uzņēmumu,
tā piedāvāto produkciju un
inovācijām būvniecības nozarē.

Klātesošos īpaši interesēja
jautājumi
par
piedāvāto
celtniecības produktu struktūru,
par to, kā novērst ēku fasāžu
apsūnošanu, kā arī materiālu cenas.
Seminārā
piedalījās
gan
pieredzējuši būvnieki un tirgotāji,
tai skaitā arī no Cēsīm, kā arī jaunie
speciālisti, kuri vēl tikai apgūst šo
nozari.

Notiks seminārs „Dizains
un amatniecība”

Šī
gada
19.februārī
PA
„Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma
centrs”, Vidzemes ielā 2b, notiks
seminārs „Dizains un amatniecība”.
Lektors: Latvijas Mākslas akadēmija
Dizaina nodaļas docente Dr. Aija
Freimane.
Programmā:
10.00 - Ievads – dizaina
un amatniecības mijiedarbība
mūsdienās Latvijā un pasaulē;
10.30 - Amatniecība – prasmju,
zināšanu un tehniku pārmantošana.
Dizains – laikmetīga domāšana un
produkta personalizēšana;
11.00 - Dizains un amatniecība
– pamats vietai un valstij raksturīgo
produktu radīšanā;
12.00 - Kafijas pauze;
12.30 - Praktiskā darbnīca –
produktu analīze un attīstība ar dizaina domāšanas pielietošanu;
15.30 – Diskusija;
Pieteikties www. zlbc.lv, aizpildot anketu vai zvanot 26461435.
Vietu skaits ierobežots.
Seminārs tiek finansēts VKKF
projekta „ Nemateriālā kultūras
mantojuma
saglabāšana
un
attīstība Ziemeļlatgalē” Nr.2015-3TRK038,10.11.2015. ietvaros.

Notiks 8. Uzņēmēju partneriāts
Eiroreģiona „Pleskava – Livonija” Igaunijas sekcija sadarbībā ar
Pleskavas apgabala Tirdzniecības
un rūpniecības kameru un
eiroreģiona Latvijas sekciju 2016.
gada 21. un 22. aprīlī Valgā (Igaunija)
organizē astoto pierobežas teritorijas uzņēmēju tikšanos – partneriātu.
Partneriāta
laikā
notiks
individuālas sarunas starp partneriem par sadarbības iespējām
biznesa attīstībai. Plānots, ka tajā
piedalīsies Latvijas un Igaunijas
pierobežas uzņēmēji, kā arī Krievijas (Pleskavas apgabals) un Baltkrievijas (Dokšicu rajons) uzņēmēji
un uzņēmējdarbību veicinošās
institūcijas.
22.
aprīlī
tiek
plānots
kopīgi apmeklēt Baltijas valstīs
vērienīgāko
lauksaimniecības,
mežsaimniecības,
dārzkopības
un pārtikas izstādi Maamess 2016
Tartu. Partneriāta dalībniekiem

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

izstādes apmeklējums bez maksas. Vairāk par izstādi skatiet www.
maamess.ee.
Aicinām
uzņēmējus
un
organizācijas, kas ir ieinteresētas
veidot sadarbību ar Baltkrievijas,
Igaunijas un Krievijas uzņēmumiem
piedalīties partneriātā.
Dalības maksa 30 EUR/pers.,
papildus izmaksas par naktsmītni
(līdz 40 EUR). Pieteikšanās līdz 22.
martam, aizpildot anketu Balvu novada mājaslapā www.balvi.lv.
Papildus
informācija
–
29163807 (Eiroreģiona „PleskavaLivonija” Latvijas sekcijas izpilddirektors Juris Annuškāns) vai
26133029 (Eiroreģiona “PleskavaLivonija” Latvijas sekcijas sekretāre
Ineta Bordāne).
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Balvu rajona partnerības izvirzītais projekts konkursā Iespēja saņemt atbalstu
„Dižprojekts 2015” atzīts par zaļāko projektu
par elektrību
Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizē
projektu dižošanās akciju –
konkursu
„Dižprojekts”,
lai
popularizētu unikālas un reģionu
teritorijām
un
iedzīvotājiem
nozīmīgas idejas, kas īstenotas
projektos ar LEADER pieejas
finansējuma atbalstu. Konkursam
tika izvirzīti astoņpadsmit diži projekti no visiem Latvijas reģioniem,
ko
īstenojušas
biedrības,
privātpersonas, uzņēmumi un
pašvaldības.
„Dižprojekta 2015” titulu un
galveno balvu saņēma Krists
Ēberliņš par projekta „Biškopības
produktu aprites uzņēmuma
attīstīšana
un
modernizācija
konkurētspējas
veicināšanai”
īstenošanu, ko izvirzīja „Saldus rajona attīstības biedrība”.
Lielāko iedzīvotāju atbalstu ne

tikai savā novadā, bet visā Latvijā
guva biedrības „Sateka” izvirzītais
SIA „GanCO” projekts „Mēbeļu
labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA „GanCo”.
Savukārt biedrība „Latvijas
Zaļā kustība” piešķīrusi atzinības
rakstu „Balvu rajona partnerības”
izvirzītajam SIA „Amati projekts” īstenotajam projektam
„Mazbudžeta mārketings un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē” par
ieguldījumu energoefektivitātes
veicināšanā Latvijā, norādot,
ka energoaudita pakalpojumu
sniegšana ir sākuma punkts
virzībai uz enerģiju taupošām

ēkām Latvijā un atbildīgāku
enerģijas izmantošanu, un sniegs
būtisku
ieguldījumu
zaļākas
Latvijas veidošanā.
Šajā projektu dižošanās laikā
galvenā nav projektu savstarpējā
sacensība, bet gan lepošanās
ar paveikto un sabiedrības
informēšana
par
līdzcilvēku
paveikto visā Latvijā, iedrošinot
arī citus aktīvai rīcībai.
Vairāk
informācijas
par
LEADER pieeju, VRG un citām
vietējām
iniciatīvām
Latvijas
laukos „Latvijas Lauku foruma”
mājaslapā: llf.partneribas.lv

Biedrība „Radošās Idejas” uzņem
darbiniekus no Polijas un Horvātijas

Biedrība „Radošās Idejas”
turpina darbu pie metodikas
izstrādes jauniešu uzņēmējspējas
veicināšanai. Pēc metodikas
izstrādātāju pirmās tikšanās no
2015.gada 30.novembra līdz 4.decembrim Polijas pilsētās Kielce
un Varšava, kuras laikā jauniešu
darbinieki dalījās ar labās prakses
piemēriem un sāka darbu pie
metodikas, biedrība “Radošās
Idejas” no 2016.gada 15.februāra
līdz 19.feburārim uzņem Latvijā 10
projekta darbiniekus no Polijas un
Horvātijas.
Nedēļas laikā tiks izmēģināta
izstrādātā metodika jauniešu
uzņēmējspējas veicināšanai projekta komandas lokā, lai sagatavotos nākamajam solim – jauniešu

apmācībām katram savā valstī š.g.
pavasarī. Iepazīsimies arī ar Rīgas
Tehniskās universitātes Inovāciju
un tehnoloģiju pārneses centra
un Rīgas IT Demo centra darbu kā
labās prakses piemēriem.
Projekta noslēgumā 2016.
gada jūlijā-septembrī Horvātijā
notiks starptautiskas apmācības
30 jauniešiem no Latvijas, Polijas
un Horvātijas, sekmējot jaunu
uzņēmējdarbības ideju radīšanu
jauniešu vidū.
Aktivitātes tiek organizētas Eiropas Savienības Erasmus+ prog-

jauniešu

rammas „Sadarbība inovācijas
veicināšanai un labās prakses
apmaiņa”
atbalsta
virziena
„Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekta Nr.20151-PL01-KA205-014238 “Shake up
Start-ups” ietvaros. Projekts tiek
īstenots no 2015.gada 1.jūlija līdz
2017.gada 1.janvārim, un tā partneri ir Kielce pašvaldības Kielce
Tehnoloģiju parks, Interneta
izglītības asociācija no Polijas,
Vietējā attīstības aģentūra Pins no
Horvātijas un biedrība „Radošās
Idejas” no Latvijas.

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē, ka atbalstu norēķiniem par elektrību
šogad var saņemt arī cilvēki ar 1.
grupas invaliditāti un ģimenes ar
bērniem invalīdiem.
Svarīgi atcerēties!
Atbalstu var saņemt uz
līguma pamata, kas ir noslēgts
par jebkuru Elektrum produktu,
neatkarīgi no tā, vai tas ir atbalsta saņēmēja vai kādas citas personas līgums.
Cilvēkiem ar 1. grupas
invaliditāti un ģimenēm ar
bērniem invalīdiem atbalstam
jāpiesakās, aizpildot pieteikumu.
•
Pieteikties atbalstam var
portālā elektrum.lv vai klātienē
jebkurā no Latvenergo klientu
apkalpošanas centriem Elektrum.
•
1. grupas invalīda vietā
pieteikumu var iesniegt arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.
•
Lai iesniegtu pieteikumu
elektroniski, nav nepieciešami
nekādi papildus dokumenti.
•
Piesakoties
klātienē,
vajadzēs
uzrādīt
personu
apliecinošu
dokumentu
un
bērna personas apliecību (ja tiek

kārtots atbalsts ģimenei ar bērnu
invalīdu).
•
Pieteikums tiks izskatīts
dažu minūšu laikā, tādēļ jau
dažas minūtes pēc pieteikšanās
klients saņems informāciju, ka pieteikums ir izskatīts un atbalsts ir
piešķirts.
•
Atbilstoši
likumam, dažādi atbalsta veidi
nesummējas: tas nozīmē, ka
trūcīga persona ar 1. grupas
invaliditāti var saņemt atbalstu
tikai par 100 kWh mēnesī.
•
Atbalsts tiek piešķirts no
tā mēneša, kad aizpildīts pieteikums, un līdz 2016. gada beigām.
•
Pēc atbalsta piešķiršanas
pieteicējs saņems detalizētu
informāciju par norēķinu kārtību
savā e-pastā vai pa pastu.
Sīkāka informācija par atbalstu ir pieejama portālā elektrum.
lv. Papildus jautājumus par atbalstu cilvēki ar 1. grupas invaliditāti
un
ģimenes
ar
bērniem
invalīdiem var uzdot e-pastā,
rakstot uz klientu.serviss@elektrum.lv vai zvanot pa bezmaksas
tālruni 80 200 400.

A/S „Balvu Enerģija” informē
Dzīvokļu
īpašniekiem
personīgi jāierodas parakstīt
siltumenerģijas
piegādes
līgumus Balvos, Bērzpils ielā
30. Parakstot līgumus, dzīvokļu
īpašniekiem jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments. Līguma
parakstīšanas laiki tiks izvietoti
katrā daudzdzīvokļu mājā.

Neskaidrību gadījumos zvanīt
uz tālruni 64522682 vai vērsties
personīgi birojā Balvos, Bērzpils
ielā 30, kur var iepazīties arī ar
līguma projektu.
A/S „Balvu Enerģija” lūdz
iedzīvotājus būt atsaucīgiem!

Valsts iestāžu vadītāji tiekas, lai pārrunātu pārstāvošo jomu aktualitātes
Pirmdien, 15. februārī, Balvu novada pašvaldībā notika
sanāksme, kurā piedalījās Balvu
novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un valsts iestāžu vadītāji.
Sanāksmes
sākumā
klātesošos
uzrunāja
priekšsēdētājs teikdams, ka ir
ļoti būtiski ik pa laikam sanākt
kopā un pārrunāt aktualitātes
un problemātiskos jautājumus,
ko iespējams risināt kopā.
Priekšsēdētājs
uzteica,
ka
līdz šim sadarbība bijusi ļoti
veiksmīga un cerams, ka tāda tā
būs arī turpmāk.
Pēc uzrunas priekšsēdētājs
aicināja iestāžu vadītājus izteikties par savu iestāžu aktualitātēm.
Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes
vadītāja Mārīte Ņukša izklāstīja
situāciju saistībā ar Āfrikas cūku
mēri, Klasisko cūku mēri un
citām dzīvnieku slimībām, kas
Latvijā ir aktuālas. Pozitīvā ziņa
ir tāda, ka Balvu novadā nav
konstatēts neviens gadījums,
kad būtu saslimusi mājas cūka.
Arī mednieki darbojoties aktīvi,
izšaujot mežacūkas, tādējādi
samazinot
to
populāciju.
Vadītāja atgādina, ka līdz šī gada

1. jūlijam jāveic suņu čipēšana,
kas ir obligāta prasība.
Valsts
sociālās
apdrošināšanas aģentūrā šobrīd
aktuāla ir 2000.gada pensiju
pārrēķināšana. Tā kā ir gripas
periods, tad tiek pieņemtas
daudzas
slimības
lapas,
bet kopumā nekādas lielas
pārmaiņas nav gaidāmas.
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta darba kārtībā
ir plānveida apsekošanas ar
mērķi pārbaudīt ugunsdrošību
ēkās. VUGD pārstāvis pauž
gandarījumu, ka ir palielinātas
darba algas.
Ikvienam iedzīvotājam, jo
īpaši tiem, kuri dzīvo lauku
teritorijā, aktuāls jautājums ir par
ceļiem. VAS “Latvijas Valsts ceļi”
pārstāvis pastāstīja, ka grants ceļi
ir noekspluatēti, tāpēc atliek
vien gaidīt, kad ceļi kļūs sausāki,
jo šobrīd veikt greiderēšanas vai
planēšanas darbus nav jēgas,
rezultāts ir ļoti īslaicīgs. Attiecībā
uz asfalta ceļiem nekā savādāka
kā citus gadus nav, jālabo mazās
bedrītes.
SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
valdes
priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis, komentējot sarunu par

autoceļiem, atgādināja par to,
ka tas ir ļoti svarīgi arī tūrisma
jomai. Arī slimnīcai tas varētu
būt noderīgi, ja tiek attīstīta tāda
jomā kā medicīnas tūrisms.
Marģers Zeitmanis cer uz
to, ka valstī godīgi tiks sadalīta
ES fondu nauda attiecībā uz
finansējumu infrastruktūrai, jo
nepieciešams kaut vai sakārtot
slimnīcas iebraucamos pagalmus. Pagājušajā gadā veiksmīgi
pārņemta saimniecības bloka reorganizācija, nedaudz
mainījies personāls, iepirkumu metodes un šobrīd abās
slimnīcās strādā aptuveni 270
darbinieki un ir vairāk nekā
desmit rezidenti. Kā negatīvā
puse ir tā, ka pacienti ir slimnīcai
parādā ap 50-60 tūkstošiem
eiro.
A/S „Sadales tīkls” pārstāvis
ziņoja, ka pagājušajā gadā pieaugusi elektroenerģijas realizācija aptuveni par 1%, kas ir uz privātā
sektora rēķina. Uzņēmuma darbinieki turpina uzstādīt viedos
rādītājus, kas atvieglo cilvēku
ikdienu – nav nepieciešams
pašiem noziņot rādītājus, tāpat
arī turpina tīrīt trases, lai vētru
gadījumā
uz
elektrolīnijām
negāztos koki.

Valsts policijas Balvu nodaļai
darba
netrūkst.
Pagājušajā
gadā
bijuši
uzsākti
360
kriminālprocesi, vairāk nekā puse
ir atklāti, kas uzskatāms par labu
rādītāju, tāpat arī samazinājies
bojā gājušo skaits uz ceļiem.
Valsts policijas pārstāvis uzsver
to, ka gan autobraucējiem, gan
gājējiem jābūt uzmanīgiem uz
ceļa. Pagājušajā gadā bijuši četri
gadījumi, kad uz gājēju pārejām
notriekti cilvēki un visos šajos
četros gadījumos vainīgi bijuši
paši gājēji, kuri strauji uzskrien
uz pārejas, tumšajā laikā
nepārliecinās, ka tiek pamanīti
un tādēļ šādi gadījumi rodas.
Nodarbinātības
valsts
aģentūras darba kārtībā joprojām
ir sadarbība un komunikācija ar
darba meklētājiem, bezdarbniekiem. Diemžēl bezdarba
līmenis ir augsts un sasniedz
20%. Šobrīd uzsākts jauns projekts, kura mērķauditorija ir
ilgstošie bezdarbnieki, ir ieviesti
jauni e-pakalpojumi. Tā kā pēc
nepilniem četriem mēnešiem
būs vasara, NVA organizēs
arī
skolēnu
nodarbinātības
pasākumus.
Valsts ieņēmumu dienests šī
gada pirmajā mēnesī novērojis

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

pozitīvu
tendenci
nodokļu
iekasēšanas jomā. Tuvākajā
laikā
dienesta
darbinieku
zināšanas tiks papildinātas par
Elektroniskās
deklarēšanas
sistēmu, ko vēlāk dienesta
darbinieki izmantos apmācot
bibliotekārus un citus klientus, lai varētu kārtot dažādus
grāmatvedības jautājumus elektroniski.
Valsts
meža
dienestam
šobrīd jārisina izaicinājums
saistībā ar jauno ģeogrāfiskās
informācijas
sistēmu,
kurā
Valsts meža reģistram apkopo
informāciju par meža zemju
platību, vērtību un izmantošanas
iespējām. Problēma ir tā, ka kadastra kartes digitālās robežas ar
dabu neiet kopā, tādējādi veidojas šī kļūda. Šobrīd policijā
jau ir 3 iesniegumi sakarā ar šo
problēmu, kas norāda, ka darba
būs daudz gan Valsts meža dienestam, gan Valsts policijai.
Sanāksmes beigās Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis pateicās visiem
klātesošajiem par ierašanos.
Šādas tikšanās palīdz apzināt
problēmas un rodas kopējs
priekšstats kā tās risināt.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 17.februāris

11.

ALTUM piedāvā plašas valsts atbalsta iespējas uzņēmējiem Dzīvot ietaupot un videi draudzīgi
Iespējas saņemt finansējumu
sava biznesa sākšanai un jau
esoša biznesa attīstīšanai šodien
ir plašas – nauda pieejama gan
komercbankās, gan arī Attīstības
finanšu institūcijā ALTUM, kas
ir specializēta, valsts izveidota un valstij piederoša finanšu
institūcija, kura piedāvā finansēt
tās dzīvotspējīgās biznesa idejas, kuras paaugstinātu risku
dēļ nevar saņemt finansējumu
komercbankās.
Par
ALTUM
piedāvājumu
uzņēmējiem stāsta ALTUM Gulbenes reģionālā centra vadītājs
Valtis Krauklis.

kredītiestāžu finansējums. Dažādu
iemeslu dēļ daļai uzņēmēju aizdevumi komercbankās nav pieejami,
piemēram, biznesa uzsācējiem
vai maza apjoma projektiem,
uzņēmumiem ar strauju izaugsmi
vai nepietiekamu nodrošinājumu,
jo no komercbanku viedokļa
šie projekti ir pārāk riskanti un
tos nav ekonomiski izdevīgi
finansēt. Tomēr šie projekti ir ļoti
svarīgi Latvijai, tie palīdz saglabāt
esošās un rada jaunas darbavietas,
nodrošinot
ienākumus
iedzīvotājiem
un
ģenerējot
nodokļus valstij, gala rezultātā veicinot reģionu attīstību.

Ko
ALTUM
piedāvā
uzņēmējiem?
ALTUM šobrīd piedāvā aptuveni 20 dažādas valsts atbalsta programmas: aizdevumus
investīcijām un apgrozāmajiem
līdzekļiem biznesa uzsākšanai
un attīstīšanai; zemes iegādes
aizdevumus; eksporta kredītu
garantijas. Savukārt sadarbībā
ar komercbankām piedāvājam
mezanīna aizdevumus, kredīta
garantijas, īstenojam mājokļu galvojumu programmu ģimenēm ar
bērniem, kurā gada laikā esam
piešķīruši jau vairāk nekā 1200
galvojumus. Strādājam arī startup jeb tehnoloģisko iesācēju
uzņēmumu atbalsta jomā – mums
ir īpaša startup vides attīstības
veicināšanas programma, veicam
arī ieguldījumus riska kapitāla fondos.
Biznesa uzsācējiem sniedzam
arī nefinanšu atbalstu: mentorings, konsultācijas, u.c.
Mūsu piedāvājums ir ļoti
plašs, gribētu pat teikt, ka valsts
atbalsta iespējas šobrīd ir plašākas
nekā jebkad agrāk. Jāatgādina,
ka pirms nepilna gada vienotā
organizācijā spēkus apvienoja
trīs institūcijas (ALTUM, Latvijas
Garantiju aģentūra un Lauku
attīstības fonds), kas sniedza valsts
atbalstu finanšu instrumentu
veidā, un tagad visi šie atbalsta
instrumenti pieejami vienuviet –
ALTUM. Turklāt, mēs strādājam
iespējami tuvu klientam, jo mums
ir reģionālie centri 9 lielajās
pilsētās un vēl 15 konsultāciju centri mazākās pilsētās, kuri klientiem
ir atvērti noteiktos laikos.

Ar ko ALTUM piedāvājums
atšķiras no citiem?
Mūsu piedāvātajiem aizdevumiem var būt garāki atmaksas
termiņi, zemākas nodrošinājuma
prasības,
mazākas
procentu
likmes, atsevišķās programmās
piedāvājam arī procentu likmes
subsīdijas.
Taču jāuzsver, ka arī ALTUM
finansē dzīvotspējīgas idejas, mēs
izvērtējam biznesa perspektīvu un
uzņēmēja iespējas atmaksāt aizdevumu, lai tas nekļūst uzņēmējam
par nepanesamu nastu. Esam
gandarīti, ka mūsu īstenotās atbalsta programmas ir noderīgas, ko
apliecina arī skaitļi – pēdējo divu
gadu laikā ar mūsu rīcībā esošo
valsts atbalsta finanšu instrumentu
palīdzību esam atbalstījuši vairāk
nekā 4600 dažādu jomu projektus par kopējo summu 229 miljoni eiro. Mēs ar gandarījumu un
lepnumu raugāmies uz mazākiem
un lielākiem uzņēmumiem, kas
savam atspērienam un izaugsmei
izmantojuši valsts atbalsta programmu iespējas.

Kādos gadījumos uzņēmējam
jānāk uz ALTUM?
ALTUM
piedāvātais
atbalsts paredzēts uzņēmumiem
visās attīstības stadijās – sākot
no biznesa idejas izstrādes un
uzņēmuma darbības uzsākšanas
līdz pat lielu biznesa projektu
attīstīšanai. Mūsu klientus, kuriem šobrīd piedāvājam dažādas
valsts atbalsta programmas, var
iedalīt četrās lielās grupās, tie ir:
biznesa uzsācēji, mazie un vidējie
uzņēmumi, lauksaimnieki un
iedzīvotāji.
ALTUM nekonkurē ar komercbanku piedāvāto finansējumu,
gluži pretēji – mūsu piedāvātais
finansējums
paredzēts
tām
uzņēmējdarbības jomām, kurās
privātais finanšu tirgus nesniedz
finansējumu pietiekamā apjomā,
tas paredzēts tiem klientiem un
projektiem, kuriem nav pieejams

Ko ALTUM piedāvā tiem, kas
vēlas sākt savu biznesu vai ir
uzsākuši to nesen?
ALTUM rīcībā ir patiešām
lieliska programma, kas palīdz
jaunajiem uzņēmējiem sākt savu
biznesu. Tā ir Starta programma,
kas ir ļoti pieprasīta un augstu
novērtēta. Tās ietvaros ALTUM
sniedz šādu atbalstu: aizdevumu
investīcijām un apgrozāmajiem
līdzekļiem,
procentu
likmes
subsīdiju 70 vai 80% apmērā, kā
arī bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai.
Biznesa uzsācējiem pieejami
arī mikrokredīti, strādājam arī pie
tā, lai tehnoloģiskajiem startup
uzņēmumiem ar augstu izaugsmes potenciālu būtu pieejams
riska kapitāla finansējums idejas
attīstības un produkta izstrādes
stadijā.
Kas paredzēts pieredzējušiem
uzņēmējiem?
Arī šiem uzņēmējiem ir plašs
piedāvājums – sākot no ma
ziem aizdevumiem, kas pieejami
mikrokredītu programmā, līdz
pat liela apjoma finansējumam
MVU
izaugsmes
aizdevumu
programmā.
Finansējumu
piedāvājam gan investīcijām, gan
apgrozāmajiem līdzekļiem, turklāt
MVU
izaugsmes
aizdevumu
programmā nelauksaimniecības
projektu realizētāji, kas saimniecisko darbību sākuši ne senāk

kā pirms pieciem gadiem, var
saņemt procentu likmes subsīdiju
50% apmērā pirmajos piecos gados maksājamiem aizdevuma
procentu maksājumiem.
Uzņēmumiem
piedāvājam
arī kredītu garantijas, kas kalpo
kā
papildu
nodrošinājums
bankas aizdevumam, ja tam
nepieciešama lielāka ķīla, nekā
uzņēmums spēj dot. Savukārt
eksporta kredītu garantijas, kas
faktiski ir eksporta darījumu
apdrošināšanas
pakalpojums,
paredzēts eksportētājiem. Tās
uzņēmumam ļauj saņemt atlīdzību
par zaudējumiem ārvalstu partnera nemaksāšanas gadījumā,
kā arī sniedz nodrošinājumu
finansējuma saņemšanai eksporta
darījumiem uz valstīm ārpus Eiropas Savienības ar paaugstinātu
risku.
Kā ar lauksaimniekiem?
Tuvojas
lauksaimnieciskās
darbības aktīvā sezona un arī
šeit mums ir ko piedāvāt – gan
apgrozāmie līdzekļi, bez kuriem
neiztikt pavasara lauku darbos,
gan aizdevumi investīcijām. Ļoti
pieprasīta ir arī lauksaimniecības
zemes iegādes programma, kurā
aizdevumus turpmāk varēsim
piešķirt uz termiņu līdz 30 gadiem. Tāpat ir pieejamas kredītu
garantijas lauksaimniekiem.
Pagājušajā gadā darbu uzsāka
arī ALTUM pārvaldītais Latvijas
Zemes fonds. Tas darbojas trīs virzienos – lauksaimniecības zemes
iegāde, noma un pārdošana
vai maiņa ar mērķi sekmēt, ka
lauksaimniecībā
izmantojamā
zeme tiek saglabāta un izmantota
lauksaimniecības
vajadzībām.
Fonds lauksaimniecībā izmantojamo zemi pērk no īpašniekiem –
fiziskām un juridiskām personām,
darījumi tiek veikti saskaņā ar
vidējām lauksaimniecības zemes
tirgus cenām attiecīgajā novadā
un pagastā. Iegādātā zeme nonāk
Zemes fonda īpašumā un, gādājot
par tās vērtības saglabāšanu
un uzlabošanu, tiek piedāvāta
pārdošanai
vai
iznomāšanai
lauksaimnieciskās
darbības
veicējiem. Pagājušajā gadā Zemes
fonds veica darījumu viena miljona eiro apjomā, šogad plānoti
darījumi aptuveni 2 miljonu
apjomā.
Kur
saņemt
vairāk
informācijas
par
ALTUM
piedāvājumu?
Informācija
pieejama
mājas lapā www.altum.lv un 9
reģionālajos centros, tostarp
Gulbenē, Rīgas ielā 47 (atvērts no
plkst.8.30 – 17.00), un Attīstības
programmu
konsultāciju
birojos
visā
Latvijā.
Tuvākie
konsultāciju
biroji
atrodas
Madonā (Saieta laukumā 1,) un tas
apmeklētājiem ir atvērts otrdienās
un ceturtdienās no 10.00 – 14.00,
kā arī Balvos (Brīvības ielā 46a),
kas apmeklētājiem ir atvērts
ceturtdienās no 12.00 – 14.00, un
Alūksnē (Pils ielā 21), ceturtdienās
no 9.00 līdz 14.00.

SIA ZAAO (ZAA0) piedāvā arvien plašākas atkritumu šķirošanas
iespējas, lai otrreizējai pārstrādei
tiku atgrieztas pēc iespējas vairāk
izejvielas un iedzīvotāji varētu
samazināt savus rēķinus par
nešķirotu atkritumu izvešanu. Arī
Balvu novadā ir izvietoti šķiroto
atkritumu konteineri un darbojas
EKO laukums.
Ieguldījums
jaunu
lietu
radīšanā
Atkritumu šķirošana nodrošina
vairākus ieguvumus. Atdalot iepakojumu no sadzīves atkritumiem,
samazinās kopējais apglabājamo
atkritumu
daudzums.
Atkritumu šķirošana palīdz taupīt
enerģiju un saudzēt dabu, jo iepakojuma materiālu pārstādei ir
nepieciešams mazāk resursu kā
ražošanai no jaunām izejvielām.
Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu
plūsmas, samazinās ikmēneša
mājsaimniecības izdevumi par
atkritumu izvešanu, jo sašķiroto
atkritumu izvešana iedzīvotājiem
ir bez maksas. No šķirošanas
konteineriem savākto materiālu
ZAAO sagatavo transportēšanai uz
pārstrādes vietām. No makulatūras
tiek ražots, piemēram, biroja
papīrs; no izkausēta stikla atkal
ražo stikla iepakojumu, to var izmantot arī kā piedevu celtniecības
materiālos, asfalta ražošanā; no
plastmasas, kas tiek pārstrādāta
granulās vai pārslās, tiek izgatavoti jauni plastmasas izstrādājumi.
Attiecībā uz metālu, piemēram,
alumīnija ražošanai no otrreizējām
izejvielām nepieciešams desmitiem reižu mazāk elektroenerģijas,
nekā to ražojot no pirmreizējām
izejvielām.
Nodrošinātas
šķirošanas
iespējas
Balvu novadā pieejami 67 konteineri papīra, plastmasas, sadzīves
Šķiro atkritumus pareizi!

ķīmijas un kosmētikas iepakojuma,
metāla izmešanai, 36 konteineri
pudeļu un burku stiklam (adreses
var noskaidrot uzņēmuma mājas
lapā
interaktīvajā
šķirošanas
sistēmas kartē vai zvanot ZAAO
speciālistiem t.64281250). Tomēr
jāņem vērā, ja minētajos konteineros regulāri tiek mests
neatbilstošs saturs, tad iepakojums tiek padarīts par pārstrādei
nederīgu un kopā ar pašvaldību
var tikt pieņemts lēmums konkrēta
konteinera noņemšanai.
EKO laukumā, kas atrodas
Ezera ielā 3, bez maksas iespējams
nodot dažādus šķirotos atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu,
papīru, kartonu, plastmasu, PET
pudeles, metālu, kā arī nolietoto
sadzīves tehniku. Laukumā var nodot arī bīstamos atkritumus: krāsu
bundžas, luminiscentās lampas,
baterijas un akumulatorus. 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. 11.00
līdz 18.00, ceturtdienās no plkst.
9.00 līdz 13.00, piektdienās no
plkst. 14.00 līdz 18.00, sestdienās
no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Konsultācijas
ZAAO izsaka lielu pateicību
visiem, kas līdz šim jau
ieklausījušies padomos par atkritumu šķirošanas nepieciešamību
un šķirošanas pareizu veikšanu,
aicinājuši speciālistus uz māju
sanāksmēm,
iepazinušies
ar
informatīviem materiāliem.
Ja rodas jautājumi par pareizu atkritumu šķirošanu vai ir
iespēja un vēlēšanās aicināt ZAAO
speciālistus uz māju sanāksmēm,
lūgums sazināties pa tālruni
64281250, e-pastā zaao@zaao.lv
vai uzdot jautājumu uzņēmuma
mājas lapā.

Konteiners papīram, polietilēnam, PET pudelēm, metālam
DRĪKST MEST
NEDRĪKST MEST
Papīra un kartona atkritumi
Papīra un kartona atkritumus
mest
vienreizējās
Biroja papīru, avīzes, žurnālus, nedrīkst
grāmatas, iepakojuma papīru, lietošanas traukus, papīra dvieļus
kartonu, gofrētu kartonu, pārtikas un salvetes, folija iepakojuma
dzērienu
pakas,
ekopakas. materiālu (čipsu pakas, saldējuma
Materiāliem ir jābūt tīriem, bez papīrus), līmpapīrus, fotopapīrus
organisko materiālu (ēdiena atliku- utt.
miem, eļļām u.c.) piejaukumiem.
Kartona kastes pirms izmešanas
konteinerā
ir
jāizjauc
un
jāsaplacina.
Polietilēna atkritumus
Polietilēna atkritumi
Polietilēna plēves, maisiņus un nedrīkst
mest
vienreizējās
plastmasa kannas, spaiņus, kastes, lietošanas plastmasas traukus,
pudeles, sadzīves ķīmijas un krējuma un margarīna trauciņus,
kosmētikas plastmasas iepako- skābbarības ruļļu plēves, rotaļlietas
jums (LDPE; HDPE). Tiem ir jābūt u.c. cietās plastmasas veidu
tīriem.
izstrādājumus (PP; PS; PVC).
PET dzērienu pudeles
PET dzērienu pudeles
Visa veida un krāsu izlietotas plas- nedrīkst
mest
vienreizējās
tmasas pārtikas dzērienu pudeles. lietošanas traukus, kečupa un
Pudeles var būt ar korķiem un eļļas pudeles un citus plastmasas
etiķetēm. Dzērienu pudeles nav izstrādājumus.
jāmazgā. Pirms izmešanas pudeles
ir jāsaplacina.
Metālu
Visa veida metāla iepakojumus un metāla priekšmetus.
Konteiners pudeļu un burku stiklam
DRĪKST MEST
NEDRĪKST MEST
Stikla iepakojumu - pudeles un Stikla iepakojums - pudeles un
burkas
burkas
Stikla iepakojuma atkritumus un NEDRĪKST mest stikla burkas un
lauskas. Visa veida stikla pude- pudeles ar pārtikas un ķīmisko
les un burkas. Var būt ar metāla atkritumu piejaukumu. Nedrīkst
gredzeniem, riņķiem un etiķetēm. mest logu stiklu, spoguļus, lampu
kupolus, keramikas izstrādājumus
(balzama pudeles), automašīnu
logu stiklu, pakešu logu stiklu.
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
20.februārī
plkst.19.00
Starptautisks flamenko koncertuzvedums „Karmena” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
23.februārī plkst.19.00 Alfa
kurss - 2.nodarbība Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
25.februārī plkst.11.00 Balvu
Muižā, Brīvības ielā 47, notiks
starpnovadu vokālās mūzikas
konkurss „Balsis”.
26.februārī plkst.16.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Balvu novada bērnu un jauniešu
konkurss „Mūsu talanti”. Rīko
Balvu Bērnu un jauniešu centrs.
Ieejas maksa 1,00 EUR.
27.februārī
plkst.
17.00
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā jauniešu deju kolektīvu
sadraudzības koncerts „Visiem
viena valoda – DEJA”. Ieejas
maksa 1 EUR.
Balvu pagasts
21.februārī plkst.12.00 Balvu
pagasta Pilskalnā tradicionālais
Meteņdienas
pasākums
ar
vizināšanos no kalna, spēlēm,
atrakcijām un grūbas biezputru.
Briežuciema pagasts
27.
februārī
plkst.20.00
konkurss „Misters Briežuciems”,
kura laikā nopietnos un jautros konkursos tiks izvirzīts
Briežuciema vīrietis 2016.
Kubulu pagasts
18.martā plkst.19.30 radošs
vakars „Pieklauvē” - sarunas par
dzīvi, mākslu, mūziku. Piedalās
grupa „Voice of Instruments”,
ģitārists Rihards Krilovs. Īpašais

viesis - Zigfrīds Muktupāvels.
Ieejas maksa 2,00 EUR.

Tilžas pagasts
19.februārī
plkst.19.30
Amatierteātra „Spogulis” izrāde
„Ak, maigā sirsniņa!” Tilžas
Kultūras namā.
22.februārī plkst.16.00 Leļļu
teātra koncertuzvedums „Šis un
tas par vilcieniņu”. Ieejas maksas EUR 2,00.
28.februārī plkst.14.00 Tilžas
pagasta Kultūras namā Baltinavas amatierteātra „Palādas”
izrāde „Sadzeivuosem”. Ieejas
maksas EUR 3,00.

Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
prāvesta – koktēlnieka Antona Rimoviča 150. jubilejas
izstāde un izstāde „Euharistiskie
brīnumi pasaulē” (otrdienās
10.00 – 17.30 vai sazinoties pa
tālr. 26309415).
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei
raksturīgās
tēmas,
tostarp
etnogrāfija,
tradicionālā
mūzika,
folklora, paražas, psalmi, Maija
dziedājumi, cilvēku prasmes un
citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta
mūsu
novadniekam
ģenerālim Valdim Matīsam, un
novadnieka-mākslinieka Valda
Buša gleznu izstāde “Kas ir
patiesība?”.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde „Ieskatīsimies

muižas
klētī
un
staļļos”,
sarūpēti dažādi jaunieguvumi.
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā līdz 5. martam
skatāma Balvu Mākslas skolas
radošā kolektīva darbu izstāde
“Balts, vēl baltāks”.
Briežuciema
pagasta
bibliotēkā skatāmas „20.gs.
30.gadi” - atklātņu kopijas no
J. Pušpura privātkolekcijas.
Briežuciema
pagasta
bibliotēkā
skatāma
Ināras
Circenes
rokdarbu
izstāde
„Ziemā noderēs!”
Balvu
Centrālās
bibliotēkas bērnu literatūras
nodaļā
skatāma
Madaras
Skučas gleznu izstāde „Citāda
pasaule”.
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā “Virtuāla pastaiga
pa pagājušā gadsimta avīzēm
un žurnāliem” ar iepriekšēju
pieteikšanos
pa
tālruni
29213768.
- Kubulu pagasta Kultūras
namā Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu
izstāde.
- Balvu Novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3. stāva zālē
visu februāri skatāma Nikolaja
Gorkina fotoizstāde „Spārnotie
draugi”.
Tilžas
kultūrvēstures
izpētes un tūrisma centrā
līdz 26. februārim skatāma
Jevgēnija
Radčenko
foto
izstāde „Magadanas sajūta”.
- Bērzpils saieta namā II
stāvā līdz 15. martam skatāma
mākslinieka Jāņa Odumiņa darbu izstāde.

Ārsta palīga vakance Alūksnes novada Annas pagastā
Alūksnes
novada
pašvaldības Annas pagasta
pārvalde izsludina pretendentu
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
pacienta
izmeklēšanu,
ārstēšanu,
nepieciešamības gadījumā
apmeklēt pacientus mājās;
• nodrošināt pagasta bērnu
profilaktiskās apskates un

•

•
•

•
•

•
•

vakcināciju;
atbild par medicīnisko
darba organizāciju Annas
feldšeru-vecmāšu punktā;
Prasības pretendentiem:
augstākā
vai
vidējā
medicīniskā izglītība;
labas
saskarsmes
un
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
dokumentu kopiju, ārstniecības
personas sertifikāta kopiju un
Veselības inspekcijas izdotās
apliecības kopiju, ka persona ir
reģistrēta Ārstniecības personu
un ārstniecības atbalsta personu
reģistrā un ir tiesīga praktizēt
savā profesijā, līdz 2016.gada
7.martam plkst.15.00 iesniegt
personīgi Annas pagasta pārvaldē
„Smiltīs”, Annas pagastā, Alūksnes
novadā vai sūtīt uz e-pastu annas.
pagasts@aluksne.lv .
Kontaktpersona
Vēsma
Čugunova, tel.26375360.

Paziņojums!
Balvu dārzkopības biedrības „Verpuļeva” valde dārzkopības biedriem lūdz savest kārtībā elektrouzskaites iekārtas un norēķināties par patērēto elektroenerģiju, kā arī veikt elektrības uzturēšanas iemaksas.

Pateicība

Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova sirsnīgi pateicas Balvu novada pašvaldībai un personīgi
priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim par ideju un finansiālo atbalstu, Irēnai Šaicānei par ieguldīto darbu
grāmatas „Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz Olimpiskajai medaļai” tapšanu, kā arī sporta veidu treneriem un
sportistiem par sporta vēsturisko materiālu apkopošanu.
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