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7. (144.) numurs
Mainīta ALTUM atsevišķu pa
kalpojumu sniegšanas vieta
Attīstības finanšu institūcija
ALTUM informē, ka no 2016.
gada 1.maija ALTUM tiek mainīta
privatizācijas sertifikātu kontu
apkalpošanas un zemes izpirkuma
līgumu slēgšanas vieta.
Pakalpojumus, kas saistīti ar
privatizācijas sertifikātu kontu
apkalpošanu un zemes izpirkuma
līgumu slēgšanu, no š.g. 1.maija
ALTUM sniegs Rīgā, Elizabetes ielā
41/43 (2.stāvā). ALTUM reģionālie
centri turpmāk šos pakalpojumus
nesniegs.
Informācijas sistēmu ieviešanas
darbu dēļ, š.g. 29.aprīlī un 2.maijā
augstākminētie
pakalpojumi
nebūs pieejami.
Nepieciešamības
gadījumā
iedzīvotāji
aicināti
sazināties
ar
ALTUM
Privatizācijas
nodrošināšanas un atbalsta departamenta
speciālistiem
pa
tālruņiem:
- 67774388 - par privatizācijas
sertifikātu kontu apkalpošanu;
- 67774170 - par zemes izpirkuma līgumu slēgšanu.

VUGD rīko Atvērto durvju die
nu

Tilžas vidusskolai – 65!
Balvu novada Tilžas vidusskola šogad svin savas pastāvēšanas
65. gadadienu. Tas ir īstais laiks,
lai pārlapotu skolas vēstures lappuses un atcerētos skolas dzīves
nozīmīgākos brīžus.
Vidusskola
Tilžā
1950./51.m.g.
izauga
no
toreizējās septiņgadīgās skolas. Šo 65 gadu laikā atestātu
par vidējo izglītību saņēmuši
pavisam 1140 absolventi, tai
skaitā gandrīz 200 absolvējuši
Tilžas neklātienes konsultāciju
punktu, kurš darbojās skolā no
1964. līdz 1982. gadam.
Šovasar dzīvē izies jau 60.
Tilžas vidusskolas izlaidums. Taču
viens izlaidums skolas vēsturē ir
un vienmēr paliks īpašs – tas ir
1.izlaidums, kas izsmaržoja 1955.
gada 23.jūnijā.
50. gadu otrajā pusē un
60.gados skola bija izvietota
dažādās ēkās, tad ilgus gadus
mājoja pašā Tilžas centrā Raiņa
ielā 12. Padomju laikā no 1968.
līdz 1990.gadam skola bija nosaukta Otrā pasaules kara cīnītāja
Fjodora Sirotina vārdā. Šogad
aprit jau 25 gadi, kopš skola atrodas Raiņa ielā 15 - Tilžas upītes
krastā.
Šogad Tilžas vidusskolā un
tās Vectilžas filiālē kopā mācās
107 skolēni. Filiālē darbojas
pirmsskolas izglītības grupa ar 10
izglītojamajiem. Tilžas vidusskolā
strādā 28 pedagogi, gandrīz
puse no tiem paši ir šīs skolas

absolventi. Skolā un filiālē kopā
par skolēnu labsajūtu rūpējas
21 tehniskais darbinieks. Skolas
darbu vada direktore Gunta Rižā.
Tilžas
vidusskola
īsteno
5
izglītības
programmas.
60% skolēnu katru gadu ar
panākumiem startē dažādos
konkursos, olimpiādēs, skatēs
un sporta sacensībās novadā,
reģionā vai valsts mērogā.
Skola piedāvā iespēju darboties kādā no 10 interešu
programmām. Tā īpaši lepojas ar Balvu novadā vienīgo
šaha un dambretes pulciņu
un tā dalībnieku panākumiem
turnīros. Ik gadus sevi no jau-

na apliecina topošie līderi un
uzņēmēji, kuri čakli darbojas Latvijas Uzņēmējdarbības
akadēmijas projektā „Esi līderis!”.
Jaunos patriotus audzina 302.
Tilžas jaunsargu vienība. Izcili sasniegumi ir muzikālajiem
kolektīviem: vokālajam ansamblim „VARBŪT”, 5. – 9.klašu korim.
Aicina uz salidojumu!
30.aprīlī uz skolas jubilejas
salidojumu sanāks tie, kuri tajā
reiz mācījušies vai strādājuši.
Dienas ieskaņā plkst. 9.00 notiks
Tilžas vidusskolas 65. gadadienai
veltīts dievkalpojums Tilžas Romas katoļu baznīcā.

Skola laipni sagaidīs salidojuma dalībniekus jau no plkst.
15.00, bet savai skolai un tās
absolventiem veltīts Tilžas vi
dusskolas
skolēnu
koncerts
,,Skolas kastaņas sauc…” skolas
aktu zālē sāksies plkst. 17.00. Vakara gaitā absolventi, pedagogi
un darbinieki tiksies klasēs un
kabinetos, līdzi ņemot groziņu
un jauku noskaņojumu. Savukārt
uz lustīgu dejas soli skolas zālē
no plkst. 21.00 viesus mudinās
Zintis Krakops.
Gaidīti tiek visi, kuri jūtas
piederīgi Tilžas vidusskolai! Skolas kastaņas aicina un sauc!
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Atzīmējot
Ugunsdzēsēju
un
glābēju
dienu,
Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina 17.maijā no
plkst. 10.00 līdz 19.00 nākt ciemos
pie ugunsdzēsējiem glābējiem visā
Latvijā!
Atvērto
durvju
dienā
skolēni un mazie bērnudārza
audzēkņi tiks iepazīstināti ar
ugunsdzēsēju glābēju ikdienu,
tiks izrādīts ugunsdzēsēju depo
un parādīta VUGD tehnika, kā
arī būs ļauts izmēģināt un pielaikot ugunsdzēsēju darba tērpu
jeb aizsargtērpu, tiks sniegtas atbildes uz visiem interesējošiem
jautājumiem, atgādināti drošības
noteikumi. Būs iespēja arī uzzināt
par iespējām nākotnē kļūt par
ugunsdzēsēju glābēju.
Ja plānojat kopā ar sav
iem
audzēkņiem 17.maijā apmeklēt
kādu ugunsdzēsēju depo, iepriekš
jāpiesaka
apmeklējuma
laiks
pie konkrētās VUGD daļas vai
posteņa kontaktpersonas: VUGD
Latgales reģiona Balvu daļa, Uldis
Keišs, t.29450155; VUGD Latgales
reģiona Tilžas postenis, Guntis Magone, t. 29146694.
Uz tikšanos VUGD atvērto durvju dienā 17.maijā!

Peldbaseina darba laiks maija
brīvdienās
1. maijs – SLĒGTS;
4. maijs - SLĒGTS;
8. maijs – no plkst. 12.00 22.00;
15. maijs – no plkst.12.00 22.00.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Plānots realizēt ieceres sporta jomas
attīstībai

Balvu novadā nozīmīgu vietu ieņem sports. Arī šogad jau notikušas
un tiek plānotas daudzas un dažādas sporta aktivitātes. Novērots, ka
iedzīvotāju atsaucība un dalība organizētajos sporta pasākumos ir liela.
Šeit noteikti savi nopelni ir mūsu pašvaldības iestādēm - Balvu Sporta
skolai un Balvu Sporta centram.
Balvu Sporta skolā darbojas pamatā skolēni un jaunieši, kuri apgūst
un attīsta savas iemaņas atsevišķos sporta veidos. No šiem jauniešiem ar
laiku izaug profesionāli sportisti. Gadu no gada skolas sasniegumi redzami sacensībās, kur dalībnieki gūst augstus rezultātus, godalgotas vietas
un titulus.
Pēdējā laikā liela aktivitāte ir gan futbolā, gan volejbolā, gan
basketbolā. Tradicionāli labi rezultāti ir arī vieglatlētikā, svarcelšanā un
cīņās. Mūsu sportisti piedalās gan mūsu novadā rīkotajos turnīros, gan
ārpus novada, arī ārzemēs.
Galvenais šī gada pasākums sportā ir Latvijas Olimpiāde, kura notiek vienu reizi četros gados. Sporta skola un Sporta centrs nopietni gatavojas šim pasākumam. Zināms, ka volejbolā ir uzrunāti un, iespējams,
olimpiādē piedalīsies labākie sportisti no Balvu novada, kuri šobrīd
spēlē citos Latvijas Republikas klubos, bet savulaik bijuši Balvu Sporta
skolas audzēkņi. Gan šajā, gan arī citos sporta veidos ceram uz labiem
rezultātiem olimpiādē.
Runājot par sporta attīstību, viens no tuvākajiem uzdevumiem ir
Balvu stadiona sakārtošana. Balvu novada pašvaldībai bija vienošanās
ar mūsu sadarbības pašvaldību Pōlva Igaunijā, ka veidosim kopīgu
pārrobežu sadarbības projektu stadionu izbūvei gan Pōlvā, gan Balvos.
Diemžēl iecere neizdevās, jo Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības
programmā Balvu novada pašvaldība netika iekļauta. Skumji, ka turpinās
šī centralizētā valsts politika, kur vārdos pierobežas pašvaldībām tiek
solīts atbalsts, bet darbos tas nenotiek. Tomēr tiek meklēti citi risinājumi,
futbolam novadā ir jāattīstās.
Ņemot vērā to, ka šajā plānošanas periodā ir paredzēti līdzekļi novada skolām – Balvu Valsts ģimnāzijai, Balvu pamatskolai, daļa līdzekļu
tiks novirzīti sporta bāzes sakārtošanai pie šīm izglītības iestādēm, kas dos
iespēju modernizēt profesionālo sporta veidu bāzi, īpaši tas attiecas uz
vieglatlētiku. Cerams, ka šie ieguldījumi dos plašākas iespējas attīstīties
mūsu sportistiem un organizēt vēl kvalitatīvākus sporta pasākumus
novadā.
Tiek domāts arī par mazāk tradicionāliem sporta veidiem. Interesi
izrāda hokeja cienītāji. Šobrīd tiek meklēts risinājums modernizēta un
uzlabota hokeja laukuma izveidošanai citā vietā. Viens no variantiem ir tā
saucamā vecās slidotavas teritorija pie Pelnupītes.
Risinām arī jautājumu par BMX trases izveidi, lai tiem sportistiem, kam
tuvs šis sporta veids, būtu vieta treniņiem. Protams, ir arī citas ieceres,
par kurām gan vēl pāragri runāt, bet katrā ziņā Balvu novada vadība un
deputāti sportam novadā pievērš lielu uzmanību.

„Latvijas
Samariešu
piedāvā darbu
Biedrības “Latvijas Samariešu
apvienība” aicina darbā izbraukuma brigādes aprūpētāju darbam Balvu novadā.
Darba
pienākumi:
nodrošināt klientu ikdienas
sociālo aprūpi mājās un ar to
saistītās darbības (personiskā
aprūpe, malkas, ūdens ienešana
u.c.), nepieciešamības gadījumā
nokļūšanai pie aprūpējamā izmantojot
dienesta
aprūpes
transporta līdzekli vai personis
ko
automašīnu;
nodrošināt
„Drošības
pogu”
tehnis
kos
pieslēgumus
un
uzraudzīt
to darbību (darbinieks tiks
apmācīts);
lietot
modernas
informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas
aprūpes

apvienība”

nodrošināšanā.
Prasības:
aprūpētāja,
sociālā aprūpētāja vai sociālā
rehabilitētāja izglītība; B kate
gorijas autovadītāja apliecība;
labas latviešu un krievu valodas zināšanas; prasme pieņemt
lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
prasme organizēt darba procesu; labas komunikācijas spējas,
iejūtība; spēja strādāt patstāvīgi;
augsta
atbildības
sajūta,
precizitāte; vēlams - personīgā
automašīna.
CV
un
motivācijas
vēstules līdz 2016. gada 2.
maijam jānosūta uz e-pastu:
balvunovads@samariesi.
lv. Kontakttālrunis uzziņām:
25691312 (Karīna Vecā).

Domes sēde

Šī gada 14.aprīlī notika kārtējā
Balvu novada domes sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti: Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons
Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars
Pušpurs, Juris Boldāns, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Arvīds Raciborskis, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs,
Svetlana Pavlovska, Vilnis Dzenis, Ēriks
Ločmelis.
Sēdē tika izskatīti kopumā 72
jautājumi.
Par nekustamo īpašumu
Tika lemts apstiprināt zemes
ierīcības
projektu
nekustamo
īpašumu „Marjevka”, „Pēternieki”,
„Kuprijanova” Lazdulejas pagastā
konsolidācijai.
Deputāti pieņēma vairākus
lēmumus par zemes nomas līgumu
slēgšanu, pagarināšanu, izbeigšanu,
kā arī par nedzīvojamo telpu
nodošanu nomā. Tāpat tika lemts
par nekustamo īpašumu sadali Tilžas,
Briežuciema pagastos.
Nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Dzirnavu ielā 1F, Balvos
600 m2 platībā iznomāšanu veikparka
ierīkošanai tika lemts noslēgt ar Jāni
Jauntēvu.
Sēdē deputāti lēma piešķirt
adreses dzīvokļiem, kas atrodas
daudzdzīvokļu mājā Stacijas ielā,
Bērzpils pagastā. Adrese - Stacijas
iela 23A, Balvi, Balvu novads, LV4501, tika piešķirta arī transformatoru
apakšstacijas TP-3325 ēkai.
Domes sēdē lēma nodot
atsavināšanai zemesgabalu Bērzpils
ielā 33, Balvos 0,1162 ha platībā. Tāpat
atsavināšanai tika nodota zemes
vienība „Eglāji” Lazdulejas pagastā 8,0
ha platībā.
Sēdē deputāti lēma atzīt par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
gabalu - starp
gabalu Briežuciema
pagastā 1,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Briedīši” un nodot to
atsavināšanai.
Tika lemts atļaut personai noslēgt
zemes apakšnomas līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības Balvu pagastā 7,9344 ha
platībā iznomāšanu lauksaimniecības
vajadzībām.
Deputāti lēma par zemes vienības
sadali un jauna īpašuma izveidošanu
Bērzkalnes pagastā.
Tika lemts rīkot Balvu novada
pašvaldības piekritīgās zemes vienības
nomas tiesību izsoli Bērzkalnes
pagastā 2,8 ha platībā.
Balvu novada domes 2010.gada
11.novembra lēmumā „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes
nomu” tika lemts izdarīt grozījumus,
atceļot lēmuma 1.2.punktu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu.
Deputāti lēma nodot sabiedriskā
labuma
organizācijai
biedrībai
„Guņkurs” bezatlīdzības lietošanā uz
10 gadiem nedzīvojamo ēku „Ziediņi”
Egļuciemā, Lazdulejas pagastā, ar
lietošanas mērķi – publisku pasākumu
rīkošana, kas nodrošinās kultūras,
sporta, jaunrades un sabiedriskās
dzīves attīstību. Ēkas platība ir 191,90
m2, tā ir sliktā stāvoklī, nepieciešams
veikt grīdas seguma un nesošās kons
trukcijas remontu, logu, durvju un
jumta seguma maiņu.
Sēdē lēma noteikt nomas maksu
nedzīvojamai telpai „Apogi” Bērzpils
pagastā EUR 0,08 bez PVN mēnesī
par 1 m² ar 2016.gada 1.aprīli un izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes 2015.
gada 10.septembra lēmumā „Par
nedzīvojamās telpas „Apogi”, Bērzpils
pagastā, Balvu novadā nomas līguma
pagarināšanu” (sēdes protokols Nr.11,
14.§), atceļot lēmuma 3.punktu.
Tika lemts izdarīt grozījumus
2009.gada
27.martā
noslēgtajā
zemes nomas līgumā Nr.120 par
nekustamā īpašuma – zemes gabala
Tilžas pagastā nomu, nosakot zemes
nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Sēdē lēma pārdot nekustamo
īpašumu - dzīvokli Teātra ielā 6, Bal-

vos, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa
58,4 m2 platībā, nekustamā īpašuma
pārdošanas cena noteikta EUR
4500,00.
Par saistošajiem noteikumiem
Deputāti
pieņēma
saistošo
noteikumu „Grozījumi 2015.gada 12.
februāra saistošajos noteikumos Nr.
8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” projektu un
saistošo noteikumu „Grozījumi 2015.
gada 12. marta saistošajos noteikumos
Nr. 10/2015 „Par papildus palīdzību
Balvu novadā”” projektu.
Tika lemts atcelt Balvu novada
pašvaldības 2016.gada 10.marta
lēmumu „Par saistošo noteikumu
Nr.3/2016 „Grozījumi 2009.gada
29.decembra saistošajos noteikumos
Nr.11 „Noteikumi, par kuru pārkāpšanu
paredzēta administratīvā atbildība””
pieņemšanu” (protokols Nr.4, 53.§).
Tika pieņemts saistošo noteikumu „Par
atbildību par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” projekts.
Sēdē lēma pieņemt saistošo
noteikumu „Grozījumi 2009.gada
29.decembra saistošajos noteikumos
Nr.11 „Noteikumi, par kuru pārkāpšanu
paredzēta administratīvā atbildība””
projektu un saistošo noteikumu
„Grozījums 2010.gada 23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku
un būvju uzturēšanu”” projektu.
Par ceļa servitūtu
Sēdē lēma nodibināt reālservitūtu
– ceļa servitūtu Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā
Vīksnas pagastā par labu nekustamajam īpašumam „Pīlādzītes”, piešķirot
tiesības uz braucamo ceļu ne mazāk
kā 4,5 m platumā un 80 m garumā.
Par medību tiesībām
Tika nodotas medību tiesības
K.Boldānam Balvu novada pašvaldībai
piederošajā zemes vienībā „Lutinānu
purvs” Briežuciema pagastā. Medību
tiesību nomas līgums tiks slēgts uz 12
gadiem, nomas maksa gadā EUR 0,30
ar PVN par 1 hektāru.
Medību tiesības tika nodotas
arī biedrībai „Orlovas mednieku
klubs” Balvu novada pašvaldībai
piederošajās
un
piekritīgajās
zemes vienībās Lazdulejas pagastā
79,254 ha kopplatībā un Balvu novada pašvaldībai piederošajās un
piekritīgajās zemes vienībās un re
zerves fonda zemes vienībās Vectilžas
pagastā 335,7206 ha kopplatībā.
Medību tiesību nomas līgums tiks
slēgts uz 12 gadiem, medību tiesību
nomas maksa gadā EUR 0,30 ar PVN
par 1 hektāru.
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Domes sēdē tika atļauts uzstādīt
ceļazīmi Nr.326 „Apstāties aizliegts”
un papildzīmi Nr.803 „Darbības zona
“50 m”” pie Balvu poliklīnikas ēkas
Krasta ielā 1, Balvu pilsētā.
Par pašvaldības noteikumiem
Deputāti lēma apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā Balvu novada
pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”
pārvalda Balvu novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kubulu pagastā, Vīksnas pagastā un
atsevišķus dzīvokļu īpašumus Balvu
pilsētā”.
Tika nolemts izdarīt grozījumus
Balvu novada pašvaldības 2013.gada
31.maija noteikumos Nr.2/2013 „Par
dienesta autotransporta izmantošanu
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijā
un
pašvaldības
iestādēs, degvielas uzskaitīšanas un
norakstīšanas kārtību” papildinot
noteikumus ar 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 un
14.5 punktu jaunā redakcijā.
Par attīstības programmu
Tika lemts apstiprināt pašvaldības
attīstības plānošanas dokumenta „Balvu novada attīstības programma 2011.2017.gadam” aktualizētās Investīciju
programmas 2016.-2017. gadam pielikumus: Integrēto teritoriālo investīciju
ietvaros
īstenojamās
prioritārās
projektu idejas Eiropas Savienības
fondu finansējumam 2014.-2020.
ga
dam un Kartogrāfiskais materiāls
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degradētajām teritorijām Investīciju
programmas
2016.-2017.gadam
pielikumam “Integrēto teritoriālo
investīciju
ietvaros
īstenojamās
prioritārās projektu idejas Eiropas
Savienības fondu finansējumam 2014.
- 2020.gadam”.
Par parādu piedziņu
Tika lemts piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par kopējo
summu 335,86 eiro no trim personām.
Par izsolēm
Deputāti lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Tilžas vidusskolas kustamo mantu - vieglo automašīnu Audi
80, izlaiduma gads 1988., apstiprināt
kustamās mantas sākumcenu EUR
221,00 un izsoles noteikumus.
Tāpat atklātā mutiskā izsolē tika
atsavināta Bērzpils pagasta pārvaldes
kustamā manta - vieglā automašīna
VW Multivan, izlaiduma gads
1996., kustamās mantas sākumcena
apstiprināta EUR 822,00.
Atklātā mutiskā izsolē lēma
atsavināt arī Tilžas vidusskolas kustamo mantu - traktoru MTZ -52L, izlaiduma gads 1985., kustamās mantas
sākumcena apstiprināta EUR 664,00.
Par lēmuma atcelšanu
Sēdē lēma atcelt Balvu novada
Domes 2014.gada 11.septembra
lēmumu „Par kustamās mantas, traktora piekabes HT-2-02 atsavināšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(protokols Nr.13, 1.§).
Par projektiem
Domes sēdē nolēma nodrošināt
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos” aktivitātes
„Multifunkcionālu
jaunatnes
iniciatīvu centru izveide” ietvaros
apstiprinātajam projektam „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Balvu
novadā”, līdzfinansējumu papildus
darbu izpildei EUR 27525,18 apmērā.
Līdzfinansējums tiks nodrošināts,
ņemot aizņēmumu no Valsts kases.
Deputāti
arī
atbalstīja
priekšlikumu piedalīties Eiropas
Komisijas (EK) iniciatīvai Pilsētu
inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions) programmas projektā
„Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls – inovatīva atbalsta instrumenta
izveide pašvaldībās”.
Par amatu savienošanu
Sēdē tika pieņemts lēmums par
amatu savienošanas atļauju Lijai Bukovskai.
Par samaksas atcelšanu
Pamatojoties uz Balvu novada
domes deputāta Ērika Ločmeļa
iesniegumu, tika lemts atcelt
Ē.Ločmelim Balvu novada pašvaldības
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikuma 2.1.1. punktā paredzēto
atlīdzību par deputāta pienākumu
pildīšanu, kā arī Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 8.1. un
8.1.1. punktā paredzēto samaksu par
darbu domes komisijās.
Par atvaļinājumu piešķiršanu
Sēdē lēma piešķirt Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniecei Sarmītei Cunskai ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no 2016.
gada 25.aprīļa līdz 11.maijam un
izmaksāt atvaļinājuma pabalstu
50 procentu apmērā no noteiktās
mēnešalgas.
Tāpat
ikgadējā
apmaksātā
atvaļinājuma daļu no 2016.gada
2.maija līdz 18.maijam lēma piešķirt
Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei un izmaksāt
atvaļinājuma pabalstu 50 procentu
apmērā no noteiktās mēnešalgas.
Par kapitālsabiedrību darbības
rezultātiem
Domes sēdes noslēgumā deputāti
uzklausīja SIA „AP Kaudzītes”, SIA “Balvu autotransports”, AS „Balvu enerģija”,
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” darbības rezultātus 2015.
gadā un kapitālsabiedrību plānotās
aktivitātes un attīstības projektus 2016.
gadā.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
un attīstības plānošanas dokumenti/
Lēmumi.
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Apstiprināts
aktivitātēm

projekts

Atceraties pagājušās vasaras
Balvu Bērnu un jauniešu centra
(BBJC) rīkotās radošās darbnīcas,
velobraucienu, ekskursijas un citus
pasākumus? Bija feini, vai ne?
Arī šī vasara solās būt radoša
un interesanta! Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra ir
apstiprinājusi projektu „DZIMIS
BALVOS”. Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar Balvu Bērnu un
jauniešu centru šī projekta ietvaros
novadā dzīvojošajiem jauniešiem
vasarā organizēs dažādas izglītojoši
radošas un interesantas aktivitātes
un pasākumus.
Aktivitātēs un pasākumos
aicināti piedalīties 13 līdz 25 gadus veci jaunieši, laipni gaidīti būs
arī mazākie brāļi un māsas, kā arī
omītes, opīši u.c. Visi pasākumi
būs bez maksas. Šovasar būs
iespēja pilnveidot savas iemaņas
un prasmes, darbojoties radošajās
darbnīcās
–
konstruēšanas
radošajā darbnīcā DIŽRAIBAIS
DZENIS, salmu radošajā darbnīcā
IZGATAVO MANI, tekstilmākslas
radošajā darbnīcā UUSINS, di-

jauniešu Sāksies

zaina radošajā darbnīcā BBJC un
lielizmēra origami papīra mākslas
radošajā darbnīcā ĶEPA. Projekta
ietvaros tiks organizēti arī dažādi
sporta pasākumi – velobrauciens
BALVI SMART II, strītbola, galda tenisa un novusa sacensības
TURN ON un nakts orientēšanās
BALVI GPS. Visas vasaras garumā
dažādās vietās Balvu novadā tiks
organizēti brīvdabas kino vakari.
Augustā Lāču dārzā tiks organizēta
Starptautiskā Jaunatnes diena.
Plānots veidot arī video par mūsu
novada vecākajiem iedzīvotājiem,
kā arī pašiem radīt dzīvo skulptūru
šovu! Aktīvākajiem šīs vasaras
jauniešiem būs iespēja doties uz
AHHAA zinātnes centru Tartu,
Igaunijā!
Sekojiet līdzi informācijai
par pieteikšanos pasākumiem
un aktivitātēm Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv, Balvu Bērnu un jauniešu centra
mājas lapā balvubjc.com, kā arī Balvu Novada Ziņās. Par pasākumiem
un aktivitātēm sabiedriskās vietās
tiks izvietoti arī informatīvie plakāti.

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centram
atbalstīts projekts
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā (ZLBC) norit spraigi
darbi: nupat beigušies gidu kursi,
kurus apmeklēja 30 dalībnieki
ne tikai no Balvu novada, bet arī
no Viļakas, Kārsavas, Rēzeknes,
Rugāju
novadiem,
notikusi
informatīvā diena uzņēmējiem
kopā ar Latgales plānošanas
reģiona Latgales uzņēmējdarbības
centru par iespējām piedalīties ES
projektos finansējuma piesaistei.
Priecājamies, ka ir atbalstīts
Valsts
Kultūrkapitāla
fondā
„Latgales
kultūras
program-

ma 2016” iesniegtais projekts
„Ziemeļlatgales amatu meistaru
parāde”. Projekta ietvaros jau 14.
maijā lauku labumu tirdziņā kopā
ar Briežuciema ļaudīm aicinām
piedalīties aušanas un rotaļlietu
izgatavošanas meistardarbnīcās,
dziedāt latgaļu tautas dziesmas un
ne tikai nopirkt mājās ražotu preci,
bet arī jauki pavadīt laiku tirgū. Uz
tikšanos 14. maijā!

Inta Kaļva
ZLBC direktore

pieteikšanās
pasākumiem vasarā
Kā iepriekšējos gadus, arī
šogad Balvu novada jauniešiem ir
iespēja pieteikties nodarbinātības
pasākumiem
vasarā.
Tomēr
ir būtiski mainījusies kārtībā,
kā
organizējami
skolēnu
nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā.
Šogad
Balvu
novada
pašvaldības sadarbības partneris
būs Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA), jo 50% finansējuma nāks
no pašvaldības budžeta un 50%
no NVA. Izmaiņas skars tikai Balvu
pilsētā deklarētos jauniešus.
Nodarbinātības
pasākumā
piedalās Balvu novada teritorijā
deklarētie skolēni, vecumā no 15
līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri
iegūst izglītību Balvu novada
vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs. Nodarbinātības
pasākumi tiek nodrošināti, ņemot
vērā proporciju iedzīvotāju, skolu
un skolēnu skaita ziņā. Piemēram,

skolēnu

nodarbinātības

Balvu pilsētā sadarbībā ar NVA tiks
nodarbināti 50 skolēni.
Skolēni Balvu pilsētā pieteikties nodarbinātības pasākumam
varēs tikai elektroniski rindas
kārtībā, aizpildot pieteikuma
anketu Nodarbinātības valsts
aģentūras mājas lapā www.nva.
gov.lv sadaļā - Elektroniskie pakalpojumi. Pieteikties varēs no
2016.gada 2.maija.
Savukārt Balvu novada pagastu jaunieši varēs pieteikties kā katru gadu savās pagastu pārvaldēs,
pie lietvedes aizpildot pieteikuma
anketu un ārsta izziņu. Dokumenti
pagastu pārvaldēs jāiesniedz laikā
no 2016.gada 2.maija līdz 23.maijam. Pēc iesniegumu saņemšanas,
darba grupa, iesaistot iestāžu un
pagastu pārvalžu vadītājus, tos
izvērtēs un līdz 31.maijam informēs
par rezultātiem.
Kubulu,
Bērzpils,
Tilžas
pagastos tiks nodarbināti 5

skolēni katrā, Vīksnas, Krišjāņu,
Briežuciema pagastos - 4 skolēni,
Lazdulejas, Vectilžas, Bērzkalnes,
Balvu pagastos - 3 skolēni.
Kopumā 39 skolēni.
Nodarbinātības
pasākumos
vasaras brīvlaikā visi iesaistītie
skolēni strādās divas nedēļas, 4
stundas dienā (nepilnu darba die
nu), 20 stundas nedēļā, saņemot
atlīdzību valstī noteiktās minimālās
stundas tarifa likmes apmērā par
faktiski nostrādātajām stundām.
Pašvaldības
iestādes,
kuras vēlas iesaistīt skolēnus
nodarbinātības
pasākumos
vasaras brīvlaikā, līdz 23.maijam
ir aicinātas iesniegt rakstisku pie
teikumu Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldē vai Balvu Bērnu
un jauniešu centrā, sniedzot
informāciju, cik skolēniem var
nodrošināt darba vietas jūnija,
jūlija un augusta mēnešos.

Amatierteātru/dramatisko kolektīvu skate Balvu novadā
Cilvēki ir ļoti dažādi vieni dzied, otri dejo, citi ada,
tamborē, bet vēl citi- spēlē teātri.
Un tā, 23.aprīlī Balvu novada
amatierteātri/dramatiskie kolektīvi
spēlēja teātri - gan nopietnas, gan
jautras ikdienas situācijas.
Skatē piedalījās 7 Balvu novada kolektīvi. Kā pirmos Sakrālās
kultūras centrā žūrija vērtēja
Balvu Neredzīgo cilvēku teātra
kopas „Redzēt ar sirdi” literāro
kompozīciju „Vārds” (Z.Lāgerlēva
un Kristīgā izdevuma „Mieram
tuvu” teksti). Pārējie kolektīvi savas izrādes rādīja Kubulu Kultūras
namā.
Skatītājiem bija dota iespēja
noskatīties A.Grīnieces sadzīvisku
komēdiju „Ziņu dienests strādā”,
B.Jukņeviča joku lugu „Prieks pakalpot”, A.Zuja „Alfreda leigovas”,
kopdarbu „Kaimiņi ir un paliek
kaimiņi”, M.Maslovas lugu „Re,
kā dzīvo saimenieka dēli!” un
Ā.Elksnes literāru kompozīciju „Šai
gaismas mirklī”.
Kolektīvus vērtēja žūrija 3
cilvēku sastāvā - Balvu Novada
muzeja direktore Iveta Supe,
pasākumu režisore, aktrise Balvu
tautas teātrī Zaiga Lāpāne un Lat-

vijas kultūras koledžas studente
Kristīne Ercika.
Rezultāti ir iepriecinoši:
I pakāpe - Balvu Kultūras un
atpūtas centra teātra studijai,
vadītāja Inese Daukste; Vājredzīgo
biedrības dramatiskajai kopai
„Redzēt ar sirdi”, vadītāja Vaira
Resne; Vectilžas amatierteātrim
„Melnais kaķis”, vadītāja Inese
Daukste.
II pakāpe - Balvu pagasta dra
matiskajam kolektīvam, vadītāja

Tuvojas Ziemeļlatgales velomaršruta „Rypoj vasals!” atklāšanas diena
Velomaršruta „Rypoj vasals!”
atklāšanas dienā, 21. maijā, Balvu,
Viļakas, Kārsavas, Baltinavas un
Rugāju novadi ir sagatavojuši grandiozu pasākumu programmu ne
tikai aktīvajiem velobraucējiem,
bet arī citu sajūtu baudītājiem
Ziemeļlatgalē.
Svinīgais
velomaršruta Nr. 34 atklāšanas
brīdis Ziemeļlatgalē notiks plkst.
11.00, kad katrā novadā tiks griezta
svinīgā lente un palaisti braucienā
pirmie velosipēdisti.
Balvu pilsētā pēc plkst. 11.00
gan mazi, gan lieli ir aicināti uz
parādes velobraucienu „Pretī
vasarai”, kur īpaši tiks sveikti tie,
kas piedomājuši pie sava un
velosipēda vizuālā tēla. Savukārt
plkst. 11.50 interesenti tiek
aicināti doties velomaršruta „Rypoj vasals!” atklāšanas braucienā
no Balviem līdz Rugājiem, kurā
ir iekļautas arī vairākas atpūtas
vietas
nesteidzīgajiem,
bet
sportiskie velobraucēji, kam

rezultāts ir no svara, plkst. 11.40
dosies velobraucienā „BalviRugāji” ar kopējo garumu 18
km (dalībniekiem pieteikšanās
29272948 vai turisms@balvi.
lv). No plkst. 12.00 Balvu pilsētas
parkā bērniem un viņu vecākiem
tiks organizētas velo stafetes un
aktīvā pēcpusdiena. Dienas prog
rammas nobeigumā, no plkst.
20.00, Balvu Novada muzejā
plaša programma „Kas ir aiz
durvīm?” Muzeju nakts ietvaros.
Viļakā jau no plkst. 9.00 notiks lauku labumu tirdziņš, kurā
īpaši aicināti ierasties pircēji
ar
velosipēdiem.
Savukārt
pēc
svinīgās
velomaršruta
atklāšanas notiks velobrauciens
uz Medņevas pagasta centru,
Semenovu, kur visus sportiskos
braucējus sagaidīs aktivitātes jautrai pēcpusdienai Ziemeļlatgalē.
Viļakas novada muzejā no plkst.
19.00 Muzeju nakts programma
„Jaunas durvis atveras tikai tad,

3.

kad vecās aizveras”.
Kārsavas novadā uzreiz pēc
Ziemeļlatgales
velomaršruta
atklāšanas notiks foto velo
orientēšanās sacensības „Rypoj vasals Kuorsovā!”, kura gaitā
komandas
iepazīs
Kārsavas
pilsētu un tuvējo apkārtni, pildot atjautīgus uzdevumus un
atraktīvi pavadot laiku. No plkst.
15.00 visi tiek aicināti uz „Latgolys
šmakovkys
dadzynuotovys” atklāšanas festivālu, kura
programmā ir gan mājražotāju
labumu tirgus, gan Baltinavas
teātra „Palādas” izrāde „Ontons
i Anne”, gan svinīgā atklāšana un
zaļumballe līdz rīta gaismai ar Zinti Krakopu.
Baltinavā ar lentas griešanas
brīdi tiks atklāts orientēšanās
brauciens pa Baltinavas ielām,
izzinot vēl nezināmo par mazāko
Latvijas novadu un izbaudot Baltinavas novada viesmīlību.
Rugājos pavasara gadatirgus

rosība būs jūtama jau no plkst.
9.00, tur aicināti velosportisti
iestiprināties ar lauku labumiem
pirms aktīvā dienas cēliena.
Rugāju parka teritorijā no plkst.
10.00 bērni un jaunieši varēs vērot
un paši piedalīties riteņbraukšanas
paraugdemonstrējumos ar šķēršļu
joslu, savukārt Rugāju parkā
paralēli notiks arī atjautības spēles
un viktorīna „Zini vai mini Rugāju
novadu”, īpaši aicinātas ģimenes.
Pēc svinīgās atklāšanas notiks
veloorientēšanās sacensības 18
km garumā pa Rugāju novadu
un vakarā no plkst. 20.00 Rugāju
novada muzejs aicina uz Muzeju
nakts programmu.
Līdz 1. maijam SIA „Sports
S”
uzstādīs
Ziemeļlatgales
velomaršruta Nr. 34 „Rypoj vasals!”
velo norādes Kārsavas, Baltinavas,
Balvu, Rugāju un Viļakas novadu
teritorijās, kopumā 180 norāžu
zīmes.
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Vaira Resne; Bērzkalnes pagasta
Rubeņu ciema dramatiskajam
kolektīvam, vadītāja Mudīte Mas
lova; Briežuciema dramatiskajam kolektīvam „Sipiņi”, vadītāja
Valentīna Kaša; Krišjāņu tautas
nama dramatiskajam kolektīvam,
vadītāja Inese Kalniņa.
Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras
jautājumos

Atvērto durvju die
nas
Nacionālās
aizsardzības
akadēmijā
Šogad Nacionālie bruņotie
spēki profesionālajā dienestā
pieņems 700 karavīrus, 120 no
viņiem - studijām Nacionālās
aizsardzības
akadēmijā.
Lai
informētu jauniešus par studiju
iespējām aizsardzības akadēmijā,
arī
šogad
akadēmija
rīkos
Atvērto durvju dienu 6.maijā
plkst.11.00 ar akadēmijas rektora pulkvežleitnanta Georga
Kerlina
uzrunu.
Aizsardzības
nozares
pārstāvji
informēs
klātesošos par militārās karjeras
un izglītības iespējām, kā arī
studiju programmām akadēmijā.
Akadēmijas durvis topošajiem
kadetiem būs atvērtas jau no
plkst.10:30.
Plašāk ar studiju iespējām
aizsardzības
akadēmijā
var
iepazīties tās interneta vietnē
www.naa.mil.lv.
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Latvijai būt zaļai!
Sestdien, 23. aprīlī, jau
pašā rīta agrumā Balvu pilsētā
un pagastos pulcējās gan lieli,
gan mazi, lai vienotos vides
sakopšanas aktivitātēs.
Apkārtnes sakopšanas darbi
un atkritumu savākšana no-

tika jau no iepriekšējās nedēļas
sākuma. Kopumā novadā tika
piepildīti aptuveni 5000 maisi
un savāktas 42 tonnas atkritumu.
Savukārt SIA „ZAAO” rīkotajā
lielgabarīta atkritumu savākšanas
akcijas laikā Balvu EKO laukumā

tika atgādāti 80 m3 atkritumu.
Lielā Talka ir noslēgusies, aiz
sevis atstājot sakoptāku apkārtni,
patīkamas atmiņas un prieku par
padarīto.

Kā katru gadu, PII „Pīlādzītis” kolektīvs Lielajā Talkā piedalījās ļoti kuplā
skaitā – šogad pilsētas parkā aktīvi darbojās 45 „Pīlādzīša” darbinieki, pirms
darba paspējot nofotografēties ar Cūkmenu, Latvijas Valsts mežu Balvu
iecirkņa vadītāju Aini Galvanovski un Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski.

Šogad uz labiem darbiem un cīņā ar ļauno – atkritumiem un vides piesārņotājiem, doties aicināja pats Cūkmens,
kurš pilsētas parkā rosināja visus talkotājus nodot Cūkmena zvērestu un nemēslot mežā! „Ir divu veidu cilvēki – vieni,
kas mēslo, otri, kas vāc. Tie, kas mēslo, ir sliktie, tie, kas vāc – ir labie. Labo ir vairāk! Iesim cīņā pret sliktajiem, jo ir
jācīnās ar cēloni nevis sekām,” aicināja Cūkmens.

Bērzpils pagastā tika sakopts Bērzīnes pilskalns (Bēržu kapos), kur talcinieki
savāca 50 maisus ar atkritumiem - svecēm, plastmasas ziediem, stikliem. Tika
novāktas arī vecās nomestās apmales un kritušie koku zari. Talkā piedalījās
visi pagasta pārvaldes darbinieki.

Bērzkalnes un Rubeņu ciemā kopā tika savākti 283 maisi atkritumu. Pateicoties aktīviem talkotājiem, tika sakoptas
ceļmalas, mežmalas, pagasta apkārtne un ciemu centri.

Lai arī pagājušajā gadā Lielās Talkas dienā Pelnupītes krastos tika savākti
atkritumi, diemžēl arī šogad šeit darba netrūka. To secināja arī Balvu novada
domes deputāti – Egons Salmanis un Aigars Pušpurs.

Liela rosība bija manāma Ezera
ielā un pie Balvu ezera, kur čakli
strādāja Balvu Romas katoļu
draudze.

Balvu novada Pašvaldības policija un motokluba „Spieķi Vējā” pārstāvji no
atkritumiem un krūmiem attīrīja teritoriju Dzirnavu ielā.

Kā ierasts, pēc labi padarīta darba, talkotājus Balvu pilsētas parkā sagaidīja
garda zupa.
Turpinājums 5.lpp
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Nemēslo mežā!
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Balvu piepilsētā Vecajā parkā
pašā ezera krastā ir izveidota jauka
atpūtas vieta, kas pieejama ik
vienam. Uzstādīti atkritumu konteineri un vienīgais, kas tiek prasīts
no atpūtniekiem - būt akurātiem,
sakopt aiz sevis. Jāatzīst, ka ir tādi,
kas nespēj to novērtēt!
Pirms iebraukšanas atpūtas
vietā ceļa kreisajā pusē visu ziemu
stāvēja liela atkritumu kaudze,
Valsts meža dienesta darbinieki šo
vietu sakopa, bet ieradumam liels
spēks - 18.aprīlī kāds šai vietā atkal

izmetis atkritumus.
Cienīsim dabu, cienīsim citu
cilvēku darbu, cienīsim paši sevi!
Pašvaldības policija sadarbībā
ar Valsts meža dienestu uzsākusi
pasākumu kopumu, lai „pieķertu”
vainīgās personas un sauktu pie
administratīvās atbildības. Pirms
dari APDOMĀ, jo sods saskaņā
ar LAPK 58.p. ir bargs - fiziskajām
personām no septiņdesmit līdz
septiņsimt
euro,
konfiscējot
pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez

konfiskācijas, bet juridiskajām
personām — no trīssimt piecdesmit
līdz divtūkstoš deviņsimt euro,
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai
izmantotos transportlīdzekļus vai
bez konfiskācijas.
Aicinām
iedzīvotājus
būt
atsaucīgiem
un
nekavējoties
ziņot pašvaldības policijai pa te
lefonu 29445114 par gadījumiem,
kad atkritumi tiek izmesti tam
neparedzētās vietās!

Lai gan ierasts, ka pa
rasti bibliotēka ir tā vieta, kur
jāuzvedas klusi, 22. aprīļa vakars
Balvu Centrālajā bibliotēkā tāds
nepavisam nebija. Bibliotēku nakts
Balvos notika jau sesto reizi un
šoreiz tēma bija Sprīdītis, līdz ar
to visas aktivitātes bija sasaistītas
ar mazo pasaku varoni, kurš,
izceļodams pasauli, saprata, ka
Laimīgā zeme ir mājas!
Balvu Centrālās bibliotēkas
nakts aktivitātes risinājās gan
iekštelpās, gan Balvu skvērā, kur
notika orientēšanās sacensības
„Cīņa ar Lutausi”. Uzdevums nebija
nemaz tik vienkāršs kā sākotnēji
likās. Katram dalībniekam skvēra
teritorijā bija jāatrod deviņi Sprīdīša
„labie spēki”, kuri bija redzami kontrolpunktu fotogrāfijās, taču bija
jābūt uzmanīgam, jo arī Lu
tausis
skvērā bija izvietojis sešus „ļauno
spēku”
viltus
kontrol
punktus,
kuros atzīmēties nedrīkstēja, jo
tā tika zaudēti punkti. Šī atrakcija
viennozīmīgi bija visaktīvākā, kurā
vēlējās piedalīties ikviens Bibliotēku
nakts apmeklētājs. Neatkarīgi no
rezultāta, katrs dalībnieks tika apbalvots.
Arī
bibliotēkas
iekštelpās
netrūka
Sprīdītim
raksturīgo
aktivitāšu. Uz šo pasākumu bija
uzaicināts seno amatu meistars
Ēriks Kanaviņš, kurš dalījās

pieredzē koka karošu grebšanā.
Ēriks Kanaviņš ne tikai stāstīja, kas
jāņem vērā grebjot karoti, bet pats
arī praktiski to parādīja. Process
nebija tik ātrs kā varētu likties,
tāpēc nepacietīgie skatītāji tikmēr
varēja aplūkot un izmēģināt senās
koka rotaļlietas, piemēram, iegriezt
vilciņu, vingrināt koka cilvēciņu,
apskatīt koka puķes, laist gaisā propelleru, kā arī apskatīt koka karošu
izstādi.
Ir jauki, ja kādam var sagādāt
prieku. Arī šādu iespēju bija
nodrošinājusi
Balvu
Centrālā
bibliotēka, piedāvājot uzrakstīt
vēstuli no Laimīgās zemes sev
dārgam cilvēkam. Rakstītāju bija
daudz – tika rakstītas vēstules
tētiem, vecmāmiņām, draugiem
un citiem mīļajiem. Ikvienam
bija iespēja mirkli padomāt, kur
tad ir katra paša laimīgā zeme
un kuri ir tie cilvēki, kuri rada
šādas sajūtas. Vēstules vēlāk tika
izsūtītas pa pastu, tā ka atliek vien
gaidīt vai tuvākajā laikā pastkastītē
neparādīsies vēstule no Laimīgās
zemes.
Vairākās
aktivitātēs
bija
iespējams
pārbaudīt
savas
zināšanas par Annas Brigaderes
pasaku lugas „Sprīdītis” varoņiem.
Interesants bija literārais loto.
Tika atlasīti deviņi citāti, un bija
jāizdomā, kuru frāzi teicis Milzis,

Ķēniņš, Lienīte un citi personāži.
Ja nu nemaz neveicās šī uzdevumu
izpildīšanā, tad varēja doties uz
kino, kur bija iespēja noskatīties
filmu „Sprīdītis” un iepazīt šo varoni
vēl labāk. Mazākajiem pasākuma
apmeklētājiem tika nodrošināta
iespēja noskatīties animācijas filmu par Laimīgās zemes meklētāju
Sprīdīti.
Katra maza meitene sapņo
kļūt par princesi un mirdzēt
tāpat kā princese Zeltīte, tāpēc
meistardarbnīcā, kurā bija iespēja
uzmeistarot gredzentiņu, iegriezās
katra mazā sapņotāja. Skolotāja
Skaidrīte Veina rādīja un sniedza
praktiskus padomus gredzentiņa
meistarošanā. Ņemot jau gatavu
gredzena pamatni un piešujot klāt
stikla pērlītes, varēja uzmeistarot
skaistāko gredzentiņu!
Lai atrastu savu Laimīgo zemi un
saprastu, ka tās ir mājas, Sprīdītim
nācās ceļot un apskatīt pasauli.
Savā ceļojumu pieredzē un ieteikumos dalījās Zinaida Logina, kurai
ikviens varēja uzdot jautājumus par
valstīm, kur viņa ir bijusi.
Jau otro gadu pēc kārtas uz
Bibliotēku nakti tiek aicināts
kāds īpašais viesis. Šoreiz tas bija
grāmatas „Parādu piedzinēji” autors
Aldis Bukšs. Aldis ir dzimis Balvos,
vēlāk dzīvojis Baltinavā, taču šobrīd
dzīvo un strādā Rīgā. Autors labprāt
dalījās atmiņu stāstos par savu
bērnību, par to, kas ietekmējis viņa
dzīvi un to, kā nonācis pie domas
par rakstīšanu.
Grāmatas rakstīšana nepavisam
nav ātrs un viegls process. Aldis
atzina, ka nācies saņemt arī kritiku,
bet tā vietā, lai nokārtu degunu,
viņš atkal ķērās pie darba – strādāja
ar tekstu, uzlaboja to, sadarbojās ar
izdevniecību, lai rezultāts sanāktu
tik labs, ka grāmata tiktu izdota.
Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule uzdeva jautājumus
arī par nākotnes iecerēm, un, kā
atklāja Aldis, viņam jau ir idejas par
nākamo grāmatu. Arī klātesošie
atzinīgi novērtēja Alda paveikto
un pauda lepnumu par viņa sasniegumiem, kā arī turpmāk vēlēja
izdošanos.

Laimīgās zemes meklējumi Balvu Centrālajā
bibliotēkā
PII „Sienāzītis” pārstāves gatavas darbam!

Vīksnā talcinieki sakopa bērnu rotaļu laukumu. Tika lasīti atkritumi, atjaunota smilšu kaste, nojauktas vecās šūpoles, izravēta zāle.

Pēc tikšanās interesenti saņēma grāmatas „Parādu piedzinēji” autora Alda
Bukša autogrāfus.

Lielās Talkas noslēgumā, kā pateicību par darbu, daži veiksminieki izlo
zes kārtībā ieguva Lielās Talkas t-kreklus un Fiskars darbarīkus. Viena no
laimīgajām, kura savā īpašumā ieguva Fiskars lāpstu, ir mazā talkotāja
Beāte Igaune.
Pēc kopīga dienas darba Balvu novads šajā pavasarī ir kļuvis vēl
tīrāks un sakoptāks. Paldies visiem talkotājiem, jo īpaši PA „San-Tex”
darbiniekiem, kuri nenogurstoši strādāja visas dienas garumā
Paldies arī Lielās Talkas atbalstītājiem – SIA „Balvu maizīte”,
veikalam „Supernetto”, SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, SIA „Liepas
Z”!
Par zaļu Latviju, par zaļu Balvu novadu!

Notiek gatavošanās orientēšanās sacensībām „Cīņa ar Lutausi”.
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demonstrē vienu no senajām koka
rotaļlietām.
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PA „San-Tex”
pakalpojumus

sniedz

Šī gada 10.martā Balvu novada domes sēdē tika pieņemti
grozījumi 2011.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3/2011
„Par Balvu novada pašvaldības
aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”.

Nr.

dažādus

Pašvaldības
aģentūra
„San-Tex”
joprojām
piedāvā
veikt gan santehnikas, gan
remontceltniecības,
gan
arī
labiekārtošanas un citus pakalpojumus:

Pakalpojums

Vienība

Kopējā
summa
ar PVN
(EUR)

1. Avārijas dienesta, ūdensvada, kanalizācijas pakalpojumu elektroremontdarbi
1.1.

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez
izlietnes noņemšanas

gab.

10.85

1.2.

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar
izlietnes noņemšanu

gab.

21.03

1.3.

Ūdens maisītāja nomaiņa vannai/
dušai/izlietnei

gab.

10.85

1.4.

Izlietnes nomaiņa

gab.

21.03

1.5.

Klozetpoda nomaiņa

gab.

23.06

1.6.

Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa

gab.

14.92

1.7.

Klozetpoda
nomaiņa

gab.

4.49

1.8.

Vannas nomaiņa
(Sarežģītības gadījumā, atkarībā no
vannas novietojuma, pielieto koef. 1.5,
saskaņojot ar pasūtītāju)

gab.

41.26

Ūdens padeves
pieslēgšana

noslēgšana

vienā
vietā

12.49

1.10.

Ūdens padeves
pieslēgšana

noslēgšana

un

divās
vietās

16.55

1.11.

Ūdens skaitītāja uzstādīšana
metroloģiskās pārbaudes

pēc

gab.

14.40

1.12.

Esošā ūdens skaitītāja demontāža un
jauna montāža

gab.

23.46

1.13.

Ūdens
dzīvoklī

gab.

2.12

1.9.

gumijas

skaitītāja

manžetes

un

noplombēšana

Vienība

Kopējā
summa ar
PVN (EUR)

1.29

Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pakalpojumi

h

17.13

1.30.

Gāzmetinātāja pakalpojumi

h

5.02

1.31.

Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi

h

17.28

1.32.

Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja uzstādīšana

h

6.05

1.33.

Traktora T-16 izmantošana

h

7.50

1.34.

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 pakalpojumi

h

14.18

1.35.

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 pakalpojumi

km

0.27

1.36.

Automašīnas VW TRANSPORTER HJ2963, HH5359 pakalpojumi

h

12.22

1.37.

Automašīnas VW TRANSPORTER HJ2963,HH5359 pakalpojumi

km

0.23

1.38.

Automašīnas OPEL COMBO pakalpojumi

h

11.88

1.39.

Automašīnas OPEL COMBO pakalpojumi

km

0.19

1.40.

Radiatora maiņas pakalpojumi

3.5h

59.96

1.41.

Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi

3.0h

51.39
5.46

gab.

1.15.

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
materiāliem

gab.

30.35

1.16.

Santehniķa pakalpojumi

h

5.03

1.17.

Santehniķa pakalpojumi(dežurējoša)

h

4.15

1.18.

Asenizācijas
mašīna,
objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m3, fiziskām personām (sausā
tualete, savācējakas utt.)

tvertne

22.46

tvertne

2.1.

Būvgaldnieka pakalpojumi

h

2.2.

Remontstrādnieka pakalpojumi

h

4.97

2.3.

Traktora T-25,T-7921 LP pakalpojumi

h

9.06

2.4.

Traktora T-25,T-2340 LC pakalpojumi

h

8.47

2.5.

Traktora T-25,T-2340 LC pakalpojumi ar piekabi

h

9.14

2.6.

Blietētāja BOMAG izmantošana

h

6.56

2.7.

Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC izmantošana

h

20.05

2.8.

Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC pakalpojumi

km

0.34

2.9.

Automašīnas VW Transporter HH5359,2963 pakalpojumi

h

13.18

2.10.

Automašīnas VW Transporter HH5359,2963 pakalpojumi

km

0.22

2.11.

Frēzēšanas darbgalda pakalpojumi

h

5.64

2.12.

Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators)

h

2.73

3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez
materiāliem

1.19.

Pakalpojums

2. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi

1.14.

Asenizācijas
mašīna,
objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m3, juridiskām personām (sausā
tualete, savācējakas, saimnieciski
fekālā kanalizācija utt.)

Nr.

12.41

22.46

3.1.

Strādnieka pakalpojumi

h

4.39

3.2.

Sētnieka pakalpojumi

h

4.16

3.3.

Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

7.72

3.4.

Sētnieka pakalpojumi nakts stundās

h

5.94

3.5.

Strādnieka traktorista pakalpojumi

h

5.26

3.6.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB44

h

5.65

3.7.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB44 svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

h

9.41

3.8.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B

h

5.26

3.9.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās

h

9.03

3.10.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P

h

5.41

3.11.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās

h

9.17

3.12.

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-260 TWIN

h

11.68

3.13.

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-260 TWIN svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās

h

16.20

3.14.

Zālienas pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT

h

8.75

3.15.

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās

h

13.27

3.16.

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZMANTYT-4000

h

11.57

3.17.

Zālienas pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZMANTYT-4000 svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās

h

16.09

3.18.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P pakalpojumu izmantošana

h

5.70

3.19.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P pakalpojumu izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

9.46

3.20.

Zāles pļāvēja
izmantošana

RX

pakalpojumu

h

5.69

3.21.

Zāles pļāvēja krūmgrieža “Husqvarna” 545 RX
izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

pakalpojumu

h

9.45

3.22.

Traktora Belarus MK320MK izmantošana

h

8.77

3.23.

Traktora Belarus MK320MK izmantošana svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās

h

13.30

Asenizācijas
mašīna,
objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m³,juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar taukvielu,
naftas produktu piemaisījumu utt.

tvertne

Asenizācijas
mašīna,
objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3m³ ūdens

tvertne

1.22

Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas („SAN-TEX”-objekts-NAI-„SANTEX”)

km

0.38

3.24.

Traktora Belarus MK320 izmantošana nakts stundās

h

11.04

3.25.

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi

h

9.73

1.23

Avārijas
brigādes
(ūdensvadskanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)

h

24.09

3.26.

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi svētku dienās,
brīvdienās un virsstundās

h

14.25

Avārijas brigāde (ūdensvads-kanal.)
pakalpojumi (4 cilvēki)

3.27.

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi nakts stundās

h

11.99

1.24

h

29.05

3.28.

Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega tīrīšanai

h

10.35

Avārijas
brigādes
(ūdensvadskanalizācija) pakalpojumi (5 cilvēki)

h

3.29.

Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku dienās,
brīvdienās un virsstundās

h

14.87

3.30.

Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundās

h

12.61

3.31

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana

h

11.98

h

16.50

h

14.24

1.20.

1.21

1.25
1.26

Ierīce ”COBRA” pakalpojumi

44.92

11.39

34.00

1.ope
rācija

48.15

krūmgrieža

“Husqvarna”

545

1.27

Elektriķa pakalpojumi

h

4.80

3.32

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
brīvdienās, virsstundās

svētku dienās,

1.28

Elerktroloka metinātāja pakalpojumi

h

5.17

3.33

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana nakts stundās
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Nr.

Pakalpojums

Vienība

3.34

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana smilts-sāls kaisīšanai
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana smilts-sāls kaisīšanai
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana smilts-sāls kaisīšanai
nakts stundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana sniega tīrīšanai
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana sniega tīrīšanai svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana sniega tīrīšanai nakts
stundās
Universālās mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi
Universālās mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
Universālās mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās
Traktora MTZ 80 (zemes griezējs) izmantošana
Traktora MTZ 80 (zemes griezējs) izmantošana svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
Traktora MTZ-80 (zemes griezēja) izmantošana nakts stundās
Komunālās mašīnas SCRAB MINOR izmantošana
Komunālās mašīnas SCRAB MINOR izmantošana svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas SCRAB MINOR izmantošana nakts stundās
Komunālās mašīnas SCARAB MINOR smilšu savācēja pakalpojumi
Komunālās mašīnas SCARAB MINOR smilšu savācēja pakalpojumi
svētkos un brīvdienās, virsstundās
Lapu savācēja VD/18-180 izmantošana
Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
Mini ekskavatora izmantošana svētku, brīvdienās un virsstundās
Mini ekskavatora izmantošana nakts stundās
Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju
Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju nakts stundās
Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Mehaniskā smilts-sāls kaisītāja pakalpojumi
Automašīnas VW CADDY pakalpojumi
Automašīnas VW CADDY 1 km transporta izmaksas
Meistara pakalpojumi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi svētku dienās,
brīdienās un virsstundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi nakts stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās.
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
nakts stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts kaisīšanai

h

Kopējā
summa ar
PVN (EUR)
13.15

h

17.68

h

15.42

h

13.36

h

17.88

h

15.62

h

12.43

h

16.76

h
h

14.59
10.67

h

15.00

h
h

12.84
13.60

h

18.13

h
h

15.86
14.44

h

18.96

h
h
h
h
h
h

9.99
8.17
12.50
10.33
6.09
7.87

h

9.66

h
h
km
h
h

4.69
13.64
0.23
7.70
9.46

h

13.99

h

11.72
9.79

h

14.31

h

10.94

h

15.46

h

13.20

h

10.71

h

15.23

3.35
3.36
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.
3.48.
3.49.
3.50.
3.51.
3.52.
3.53.
3.54.
3.55.
3.56.
3.57.
3.58.
3.59.
3.60.
3.61.
3.62.
3.63.
3.64.
3.65.
3.66.
3.67.
3.68.
3.69.
3.70.
3.71.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi, smilts kaisīšana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi, smilts kaisīšana
h
nakts stundās
4. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
4.1.
Kapsētas pārzines pakalpojumi
h
4.2.
Kapličas izmantošana bēru ceremonijas laikā
diennakts
4.3.
Kapličas izmantošana pārējās dienās
diennakts
4.4.
Svečturu izmantošana
kompl.
5. Citi pakalpojumi
5.1.
Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana fiziskām personām
gab.
5.2.
Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana juridiskām personām
gab.
5.3.
Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu norēķinu centrā
gab.
5.4.
Izziņu sagatavošana un izsniegšana
gab.
5.5.
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
1 gab.
5.6.
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
2 gab.
5.7.
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
3 gab.
5.8.
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
4 gab.
5.9.
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5 gab.
5.10.
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
6 gab.
5.11.
Vienas kabīnes noma
1diennakts
5.12.
Par katru nākošo diennakti kabīņu noma
vasara
5.13.
Par katru nākošo diennakti kabīņu noma
ziema
5.14.
Kabīņu pārvietošana ārpus pilsētas
km
5.15.
Ūdens piegāde
m³
5.16.
Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana
m³
5.17.
Tīklu tehniskā uzturēšana
m²
3.72.

12.97
4.39
5.08
3.15
2.06
7.26
14.52
0.35
0.73
43.20
58.53
84.88
95.36
119.62
130.35
8.54
7.11
4.27
0.27
0.85
1.11
0.09

7.

Izsoles
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
kustamo mantu - traktoru MTZ
-52L, valsts reģistrācijas numurs
T5104LD, izlaiduma gads 1985.
Izsoles sākumcena – EUR 664,00
(seši simti sešdesmit četri euro, 00
centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”
un Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”. Interesenti izsolāmo
kustamo mantu – traktoru, var
apskatīt, iepriekš saskaņojot to ar
Balvu novada pašvaldības Tilžas
vidusskolas direktori Guntu Rižo
(tel.29498432). Izsoles pretenden
ti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā
ne vēlāk kā līdz 2016.gada 24.maijam plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 24.maijam plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 66,40 (sešdesmit seši euro,
40 centi), un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi)
Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, AS „Citadele banka”
kontā: LV 05PARX0012592970001.
Izsole
notiks
2016.gada
25.maijā plkst. 14.40 Bērzpils ielā
1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu – vieglo automašīnu
Audi 80, valsts reģistrācijas numurs
EA 5867, izlaiduma gads 1988. Izsoles sākumcena – EUR 221,00
(divi simti divdesmit viens euro, 00
centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”
un Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”. Interesenti izsolāmo kustamo mantu – vieglo automašīnu,

LAD pieņem iesnie
gumus dīzeļdegvielas
piešķiršanai

Lauku
atbalsta
dienests
(LAD) informē, ka līdz 2016.
gada 1.jūnijam notiek iesniegumu
pieņemšana
marķētas
dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai
piemēro
samazināto
akcīzes
nodokļa likmi lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem 2016./2017.
saimnieciskajam gadam.
2015./2016.saimnieciskajā
gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties
marķēto dīzeļdegvielu, ja to
izmanto
traktortehnikā
vai
lauksaimniecības pašgājējmašīnās
lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, kā arī kravas
pašpārvadājumiem.
Dīzeļdegvielu piešķir par
to
VPM
(vienotais
platību
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var apskatīt, to iepriekš saskaņojot
ar Balvu novada pašvaldības Tilžas
vidusskolas direktori Guntu Rižo
(tel.29498432). Izsoles pretenden
ti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā
ne vēlāk kā līdz 2016.gada 24.maijam plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 24.maijam plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 22,10 (divdesmit divi euro,
10 centi), un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi)
Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, AS „Citadele banka”
kontā: LV 05PARX0012592970001.
Izsole
notiks
2016.gada
25.maijā plkst. 14.20 Bērzpils ielā
1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu – vieglo automašīnu
VW Multivan, valsts reģistrācijas
numurs FM 8663, izlaiduma gads
1996. Izsoles sākumcena – EUR
822,00 (astoņi simti divdesmit divi
euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Balvu Novada Ziņas” un
Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”. Interesenti izsolāmo kustamo mantu – vieglo automašīnu, var
apskatīt, iepriekš to saskaņojot ar
Balvu novada pašvaldības Bērzpils
pagasta pārvaldes vadītāju Birutu
Bogdani (tel.20223100). Izsoles
pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2016.
gada 24.maijam plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 24.maijam plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 82,20 (astoņdesmit divi euro,
20 centi), un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi)
Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, AS „Citadele banka”
kontā: LV 05PARX0012592970001.
Izsole
notiks
2016.gada
25.maijā plkst. 14.00 Bērzpils ielā
1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē.
maksājums) saņemšanai deklarēto
un apstiprināto platības hektāru,
par kuru ir nodrošināti ieņēmumi
no lauksaimnieciskās ražošanas
vai
akvakultūras
produkcijas
ražošanas vismaz 285 EUR no
hektāra (neieskaitot saņemto valsts
un Eiropas Savienības atbalstu).
Ja papuvju platības pārsniedz
30
procentus
no
kopējās
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes, kura ir pieteikta vienotā
platības maksājuma saņemšanai
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu
lauksaimniecībai tiešā atbalsta
shēmu ietvaros, atbrīvojumu no
akcīzes nodokļa nepiešķir visai
pieteiktai papuvju platībai.
Aizpildītu
un
parakstītu
iesniegumu var iesniegt jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā
klātienē, kā arī sūtīt pa pastu vai
iesniegt elektroniski.

8.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
29. aprīlī plkst. 10:00 Atvērto
durvju dienas Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālajā struktūrvienībā
(Vidzemes iela 28).
29. aprīlī plkst. 16.00 Dejas die
na Balvu Bērnu un jauniešu centrā.
29. aprīlī plkst. 19.00 Balvu
Sakrālās kultūras centrā ik mēneša
draudzes vakars.
30. aprīlī no plkst. 7.00 Pavasara
gadatirgus Tilžas tirgus laukumā.
30. aprīlī plkst. 14.00 Balvu Novada muzejā tiek gaidīti Jāņa Ūdra radinieki, draugi un cienītāji, lai kopīgi
aplūkotu izstādi “Gleznotājam Jānim
Ūdrim 110” un atzīmētu mākslinieka
dzimšanas dienu.
3. maijā plkst. 14.00 Mobilā
izstāde "Pērļu diplomātija", tikšanās
ar "Skaisto lietu meistarklases"
dalībniecēm Sociālā dienesta 3.
stāva zālē, iespēja iegādāties rotas,
kā arī dzirdēt akustiskās ģitāras virtuozu Rihardu Krilovu.
4. maijā plkst. 17.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas dienas sarīkojums
“Dzīvojam šeit un tagad”.
7. maijā plkst. 11:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Balto
zeķīšu svētki bērniem, kuri dzimuši
2015. gadā.
8. maijā plkst. 16:00 Balvu
Kultūras un atpūta centrā tautas
pūtēju orķestra “Balvi” koncerts
“Māmiņ, šodien Tava diena”, kas
veltīts Mātes dienai. Ieeja bez maksas.
13. maijā plkst. 15:00 Balvu
Novada muzejā Nikolaja Gorkina
jubilejas izstādes “Mana zeme, mani
draugi…” atklāšana, tikšanās ar autoru.
14. maijā no plkst. 9:00 līdz
14:00 Lauku labumu tirdziņš Balvu
Kultūras un atpūta centra laukumā.
15. maijā plkst. 16:00 konkursa
“Balvu novada Vecmāmiņa 2016”
fināls. Svētkos piedalās Latvijas
Nacionālā teātra dziedošo aktieru
ansamblis “Drama”. Biļetes cena EUR
10,00. Biļešu iepriekšpārdošana.
Bērzkalnes pagasts
14. maijā plkst. 14:00 atpūtas
iespējas visai ģimenei brīvā dabā
viesu namā “Paradīzes”. Ieejas
maksa 2,00 EUR, bērniem līdz
7 gadiem – bez maksas. Dažas
aktivitātes par atsevišķu samaksu.
Kontaktinformācija:
22009975,
29423688.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Bērzpils pagasts
3. maijā plkst. 14:00 Bērzpils
pagasta Saieta namā Kino diena,
kas veltīta Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienai.
Tiks rādīta dokumentāla filma “Dzintara latvietis 87” un animācijas filma
“Latvietis”.

Briežuciema pagasts
7. maijā plkst. 11:00 Briežuciema
pagasta Tautas namā notiks grāmatas
“Briežuciems” atvēršanas svētki.
8. maijā plkst. 14:00 Maija
dziedājumi Dukuļevas kapu kapličā.
Krišjāņu pagasts
14. maijā plkst. 10:00 pie
Krišjāņu pagasta Tautas nama notiks
Krišjāņa dienas tirgus.
14. maijā plkst. 13:00 Krišjāņu
pagasta Tautas namā notiks radošā
darbnīca “Gredzenu pavēlnieks”,
kur būs iespēja izgatavot gredzenus
no pērlītēm.
Lazdulejas pagasts
1. maijā plkst. 11:00 pie Laz
dulejas pagasta pārvaldes notiks
kopīga kociņu stādīšana par godu
Darba svētkiem.
8. maijā plkst. 15:00 Mātes die
nai veltīts koncerts Lazdulejas pagasta Saietu namā. Uzstāsies mazie
Lazdulejas pagasta pašdarbnieki.
Tilžas pagasts
30. aprīlī plkst. 15.00 Tilžas vidusskolas 65 gadu jubilejas salidojums „Skolas kastaņas sauc”.
8. maijā plkst. 14:00 koncerts
“Māte – gaisma manam logam”
Tilžas pagasta Kultūras namā.
10. un 11. maijā Tilžā notiks
konstruēšanas radošā darbnīca
jauniešiem vecumā no 13 – 25 ga
diem “Dižraibais dzenis”, kuras laikā
tiks izgatavots vides objekts – koks ar
dižraibajiem dzeņiem. Pieteikties pa
tālruni: 20278819.
Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma
izstāde
“Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma Dinas Ābeles izstāde “Tuvāk
būt”. Izstādes noslēgumā (01.07.) būs
tikšanās ar mākslinieci, gleznas varēs
iegādāties.
- Balvu Novada muzejā piecās
muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi
atspoguļotas
Ziemeļlatgalei
raksturīgās
tēmas,
tostarp
etnogrāfija, tradicionālā mūzika,

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

folklora, paražas, psalmi, Maija
dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam.
- Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde “Gleznotājam Jānim Ūdrim
110”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
“Virtuāla pastaiga pa pagājušā
gadsimta avīzēm un žurnāliem”, ar
iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni
29213768.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas ceļojošā izstāde „Latvijas
Republikas Pilsoņu Kongresam – 25“.
- Balvu Centrālās bibliotēkas 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu radošo darbu izstāde “30
PUTNI”, skolotāja Anita Kairiša.
- Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāma
Beļavas mākslas studijas "Krāsu
prieks" gleznu izstāde "Asorti".
- Kubulu pagasta Kultūras namā
līdz 30. aprīlim skatāma fotoizstāde
"Es un deja" (TDK "Cielaviņa"
dalībnieki fotogrāfijās 15 gadu
garumā) un tautu tērpu izstāde
"No deju kolektīva "Cielaviņa"
pūralādes".
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē līdz 29. aprīlim apskatāma
Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu
radošo mācību darbu izstāde.
- Vīksnas Tautas namā līdz
30. aprīlim apskatāma Edītes un
Nikolaja Gorkinu foto izstāde "Mūsu
spārnotie draugi".
- Vīksnas pagasta bibliotēkā līdz
29. aprīlim skatāma izstāde “Citādas
grāmatas”.
- Briežuciema pagasta bibliotēkā
skatāma Līnas Pundures no dzijas un
filca darināto rotaļlietu izstāde.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Muzikāla
glezniecība”.
- Krišjāņu Tautas namā skatāma
Daces Teilānes fotogrāfiju izstāde
“No putna lidojuma”.
- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Vladislava Paura
izstāde “Latgales akvarelis”.
- No 1. maija Tilžas pagasta
Kultūras namā skatāma gleznošanas
studijas “Olīves” darbinieču darbu
izstāde.
- No 6. maija Sociālā dienesta
3. stāva zālē skatāma Elitas Eglītes
un Zanes Čudarānes radošo darbu
izstāde.
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