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Balvu novadā pirmais dzimušais mazulis šogad - meitenīte
Turpinot sen iesākto tradīciju,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovs
kis un Balvu novada Dzimtsarak
stu nodaļas vadītāja Svetlana Ro
manovska 9.janvārī devās sveikt
šajā gadā pirmo Balvu novadā
dzimušo mazuli – Alīnu Ločmeli,
kuras vecāki ir Inta Bukovska un
Alvis Ločmelis.
Sveicot ar ģimenes pieau
gumu, domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis vecākiem vēlēja
izturību, bet mazajai Alīnai, kura
pasaulē nāca 7.janvārī, novēlēja
augt veselai, skaistai un gudrai, kā
arī, lai Balvi un Balvu novads viņai
vienmēr saistās ar mājām.
Alīna Ločmele piedzima Bal
vu slimnīcas Dzemdību nodaļā,
kur mazos bērniņus un jaunās
māmiņas sagaida profesionāls un
laipns personāls, mājīgas telpas,
ģimeniska attieksme. Ne velti uz
Balviem mazuļus laist pasaulē
brauc māmiņas ne tikai no pašu
novada, bet arī no Alūksnes, Gul
benes un citiem novadiem.

Svarīga
informācija
pensionāriem un personām ar
invaliditāti!
Balvu novada pašvaldības
Sociālais
dienests
informē,
ka 2017.gadā iesniegumus no
pensionāriem un invalīdiem par
mājokļa pabalsta piešķiršanu
sāksim pieņemt tikai no 1.jūnija
(par laika periodu no 01.01.2017.
līdz 30.06.2017).
Pabalstu varēs saņemt:
1. Nestrādājošs pensionārs vai
invalīds, kura pensija nepārsniedz
266 eiro/mēnesī un personai
nav kopīga mājsaimniecība ar
darbspējīgu apgādnieku;
2. Nestrādājošu pensionāru vai
invalīdu pāris, kuru kopējais pen
siju apmērs nepārsniedz 209
eiro/mēnesī uz vienu personu un
tiem nav kopīga mājsaimniecība ar
darbspējīgu apgādnieku.
Minētā kārtība noteiks to,
ka pabalsts netiek izmaksāts uz
priekšu. Paldies par sapratni!
Neskaidrību gadījumā zvaniet:
64521176 vai 25608650.

Iespēja trenēties skriešanā
Laimīgie vecāki - Inta Bukovska un Alvis Ločmelis, kopā ar meitiņu Alīnu.

Apbalvoti konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” uzvarētāji
Lai radītu Ziemassvētku lai
kam atbilstošu noskaņu, veicinātu
uzņēmēju, iedzīvotāju un ēku
(būvju) īpašnieku aktīvu līdzdalību
pilsētas
svētku
noformējuma
veidošanā,
veidotu
estētiskās
vērtības
cilvēkos
un
celtu
noformējuma
māksliniecisko
kvalitāti, aizvadītā gada nogalē
Balvu novada domes sēdē
tika apstiprināts un izsludināts
konkurss „Skaistākais Ziemassvētku
noformējums”.
Konkursam kopumā tika pie
teikts 31 objekts 3 kategorijās:
- Privātmāju noformējums – 7
objekti;
- Daudzstāvu dzīvojamo māju
noformējums – 7 objekti;
- Uzņēmumu un sabiedrisko
ēku noformējums – 17 objekti.
Pieteiktos objektus komisija
piecu cilvēku sastāvā vērtēja pēc
konkursa nolikuma kritērijiem:
noformējuma
atbilstība
Ziemassvētkiem un Jaunajam
gadam; ideja un tās realizācija,
pielietoto materiālu oriģinalitāte;
noformējuma saderība ar objekta
arhitektonisko tēlu un vidi; objekta
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vizuālā koptēla kvalitāte.
Jāpiebilst, ka saskaņā konkursa
nolikumu, pieteiktie objekti tika
vērtēti no ārpuses, īpašniekiem
iepriekš neziņojot par to, ka tiks
veikta objekta apskate.
Kā atzina komisijas locekļi,
vērtēšana un uzvarētāju noteikšana
nebija viegla, jo katrs pieteiktais
objekts bija atšķirīgs, katra objekta
noformēšanā tika ieguldīts darbs.
Galarezultātā, skaitot punktus,
vairākiem objektiem punktu skaits
bija vienāds. Tomēr komisijai nācās
vienoties par uzvarētājiem. Un tie
ir:
- Privātmāju noformējums – I
vieta - Inese un Ainārs Logini,
Balvi; II vieta – Sanita un Juris
Barbaniškas, Kubulu pagasts; III
vieta – Olafs Liepiņš, Balvi.
- Daudzstāvu dzīvojamo māju
noformējums – I vieta – Ivars Saide,
Balvi; II vieta - Rotislavs Šļuncevs,
Balvi; III vieta - Evita Voika, Balvi.
- Uzņēmumu un sabiedrisko
ēku noformējums – I vieta – SIA
„Senda DZ”, Balvi; II vieta – Balvu
Sakrālās kultūras centrs, Balvi; III
vieta – Balvu Teritoriālā invalīdu

biedrība, Balvi.
Lai izteiktu pateicību un
suminātu uzvarētājus, 11.janvārī
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
godalgoto vietu ieguvējus aicināja
uz tikšanos, lai pasniegtu balvas.
„Paldies visiem, kuri pieteicās
konkursam,
arī
tiem,
kuri
nepieteicās, bet tāpat izrotāja savu

māju, balkonu vai logu! Šogad
pilsēta izskatījās jo īpaši krāšņi, kas
priecēja gan mūs pašus, gan viesus,
kuri iebrauc pilsētā. Paldies visiem
par ieguldīto darbu un laiku,” teica
A.Kazinovskis.
Konkursa kopējais naudas bal
vu fonds bija 660,00 EUR.

Skriešana ir pamatu pamats
lielākajai daļai no sporta veidiem.
Tādēļ ir izveidota sporta kluba
„Skriešanas Akadēmija” filiāle Bal
vos. Kontaktinformācija: Salvis
Gruševs, tālr: 20193143, e-pasts:
skriesanasakademija@gmail.com.
Vecuma ierobežojumu nav!
Pirmā nodarbība 16.01.17. plkst.
19:00 Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas spor
ta zālē.
Cerams, ka lielākā daļa no Jums
pēc intensīviem treniņiem būs ga
tava skriet apkārt Balvu ezeram, kas
paredzēts 2017.gada 20.maijā!

Latgales SEZ iespējas Balvu novada uzņēmējiem!

Konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” laureāti.

Kopā sanāk Balvu novada represētie iedzīvotāji
Jaunajam gadam iesākoties,
mierīgā un sirsnīgā gaisotnē Balvu
muižā kopā pulcējās Balvu novada
represētie iedzīvotāji, lai kopīgi
pakavētos atmiņās par izsūtīšanas
laiku. Prezentāciju par tiem lai
kiem rādīja Stacijas pamatskolas
skolotāja Valentīna Kaša, kura
apkopojusi ļoti daudzus atmiņu
stāstus, kā arī pētījusi, kā tagad
izskatās vietas, kur tikuši represēti
cilvēki.

Pasākuma svinīgo noskaņu
radīja Balvu Mūzikas skolas vi
jolnieku ansamblis un Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
skolnieces,
prezentējot tērpu kolekcijas.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andris Ka
zinovskis atnākušajiem novēlēja
veselību, kā arī, lai vienmēr
svarīgākā būtu ģimene un tikai tad
viss pārējais.

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

Balvu novada uzņēmēji tiek
aicināti uz semināru „Latgales
speciālās ekonomiskās zonas
priekšrocības”, kurš notiks 2017.
gada 13.janvārī Balvu novada
pašvaldībā , Bērzpils iela 1a, Balvi,
3.stāva zālē plkst.10:00.
Lektors: Latgales plānošanas
reģiona Latgales uzņēmējdarbības
centra
vadītājs
Vladislavs
Stankevičs. Semināra laikā tiks
sniegta informācija par Latgales
speciālās ekonomiskās zonas
(Latgales SEZ) priekšrocībām
uzņēmējiem, par to, kas var pie
teikties Latgales SEZ uzņēmuma
statusam un tās darbības teritoriju
Balvu novadā, kā arī sniegtas at
bildes uz uzņēmēju uzdotajiem
jautājumiem.
Sākot ar 2017. gada 2.janvāri
uzņēmumi, kuri plāno attīstīt
savu saimniecisko darbību Lat
gales reģionā, var pieteikties un
saņemt nodokļu atlaides Latgales
speciālajā ekonomiskajā zonā (Lat
gales SEZ).
Izmantojiet iespēju uz SEZ
tiešo nodokļu atvieglojumiem savā
uzņēmumā!
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„Ierēdņu diktatūra” Latvijā?
Prezidenta izveidotās ekspertu
grupas ziņojumā par saliedētības
politiku Latvijā nav vērtēts tāds
gan sabiedrībai, gan politikai
svarīgs saliedētības aspekts kā
valsts centrālās un vietējas varas
attiecības. Latvijas Pašvaldību
savienībai – divdesmit pieci gadi.
Taču par vietējās varas, pirmā
līmeņa
pašvaldību
evolūciju
Latvijā nez vai var runāt. Centrālās
varas manipulācijas ar valsts
administratīvi teritoriālo dalījumu
„sakārtojušas” novadus Latvijā tā,
„lai tie nebūtu vairs savā starpā
salīdzināmi ne pēc teritorijas,
ne pēc iedzīvotāju skaita, ne pēc
ekonomiskās aktivitātes.” (Latgales
reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs). Manipulācijas
bez pienācīga to jēgas novērtējuma
grasās turpināties.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinov
skis ir šajā tēmā gan praktiķis, gan
teorētiķis. Viņš ir pētījis gan citu val
stu pieredzi, gan licis lietā savējo,
izstrādājot (kopā ar zinātnieku
Staņislavu Keišu) lietišķi motivētu
valsts administratīvi teritoriālās
uzbūves
modeli
(2001.g.).
Neatkarīgā vēlējās uzzināt Kazinov
ska kunga redzējumu šobrīd.
- Jūs, es skatos, arvien nevarat
likties mierā un pietikt ar Balviem.
Lai arī centrālā vara savulaik jūsu
un Keiša kunga modeli smuki
atšuva, jūs tomēr nerimstaties
modelēt valsts sistēmu.
- Laikam esmu tāds cilvēks. Daru
Balvos savu darbu, bet sirds visu laiku
nemierā. Par to, ka notiek daudzas
nejēdzības un parasti to nejēdzību
iemesls ir meklējams pašā galvgalī.
Es negribu atkārtot to, par ko mēs
reiz jau esam runājuši – par sistēmu
kopumā, par proporcionālo Saei
mas vēlēšanu sistēmu, par Minis
tru kabineta pārspīlēto lomu valstī…
Šoreiz es gribu pirmām kārtām
pateikt to, ko vēlētos pasacīt katram
lielam politiķim, partijas vadītājam.
Jo diemžēl mūsu partijas visu
dara savādāk nekā to dara parti
jas citās valstīs. Piemēram, tāda
nejēdzība, ka vēl vecā gada beigās,
nākamā gada budžeta paketes iet
varos, rit strīds par to, kādi pareizi
nodokļi būtu jāievieš… Nobalso
vienu, paiet pāris dienas, balso ko
citu, jo daudzi uzņēmēji iepriekš
nobalsotos principus nepieņem…
Bet man savā laikā bija iespēja
pētīt Vācijas Kristīgo demokrātu
partijas sistēmu. Kā notiek tur? Tur
politiķi, partija ir aisberga redzamā
daļa.
Aisberga
neredzamajā
daļā darbojas liels gudru, zinošu
cilvēku, zinātnieku, finansistu utt.
institūts, kurš faktiski strādā ar jeb
kuriem
priekšlikumiem
(valsts
nodokļu
sistēmu,
sociālajiem
jautājumiem,…). Šie cilvēki ņem
par pamatu konkrēto situāciju
valstī, pēta, kas ir nepareizi,
kas buksē, kas jāuzlabo. Meklē
pozitīvus piemērus kaimiņvalstīs.
Sagatavotā priekšlikumu pakete
tiek likta priekšā partijai. Un partija,
pieņemsim, Kristīgie demokrāti, iet
uz vēlēšanām ar konkrētiem, pama
totiem priekšlikumiem. Tikušiem
parlamentā, valdībā viņiem uzreiz
ir ko piedāvāt likumdevējam un
ministrijām. Citas partijas rīkojas
līdzīgi. Un arī cilvēkam ir skaidrs, kas
tiks darīts. Viņam ir izvēles iespējas.
Jo nav tukšu solījumu – mums
jāizdara, mums jāuzlabo…
Kā ir Latvijā? Ja Vācijā politiķi

zina, kas jāizdara, kas jāuzlabo, bet
mūsu politiķi to nezina. Jo Latvijā
ir plikas partijas, pliki politiķi –
solītāji. Diemžēl daudzi no viņiem
politikā ir gadījuma rakstura cilvēki.
Tikušas koalīcijā, partijas paraksta
koalīcijas līgumu, sadala ministrijas,
bet koalīcijas līgumā paredzēto
priekšlikumu tālāka virzība tiek
uzticēta ministriju ierēdņiem, kuri
izstrādā, savstarpēji saskaņo un
ierosina ministram, Ministru kabi
netam, Saeimai pieņemt to vai citu
normatīvo aktu vai likumprojektu.
Varētu teikt, ka valstī valda „ierēdņu
diktatūra”. Bet mēs redzam, ka
Latvijā likumi tiek nepārtraukti
grozīti. Atkal un atkal pa jaunam…
Tas liecina, ka šie likumi ir ļoti
nekvalitatīvi, tos gatavojušas ne
kompetentas personas. Ja tie būtu
kvalitatīvi, tos nevajadzētu grozīt.
Tātad nekvalitatīvi likumi un lēmumi
norāda uz to, ka ierēdņi Latvijā ir ne
kompetenti.
Rodas nākamais jautājums –
kāpēc viņi ir nekompetenti? Viens
no argumentiem – mazas algas. Jā,
ierēdņi pamatā saņem nelielas al
gas. Vēl – darbojas konkrētu grupu,
banku, konkrētu biznesa aprindu
intereses. Aprindas nodarbojas ar
lobēšanu. Atrod starp ierēdņiem
savu interešu pārstāvjus un caur
šiem pārstāvjiem iestrādā likumos
sev izdevīgas normas, kuras bieži
vien neatbilst koalīcijas interesēm
un arī visas valsts vai tautas
interesēm. Rezultātā ministri, kuri
būtībā ir par katru nozari atbildīgās
politiskās personas, faktiski kļūst
par marionetēm. Tomēr galvenie
atbildīgie ir tie, kuri par šādiem li
kumprojektiem nobalso.
Īsi sakot – lai arī mūsu ierēdņi
ir nekompetenti, tie „norakuši” ne
vienu vien ministru, norakuši ne
vienu vien valdību un norakuši ne
vienu vien politisko partiju.
- Es ierēdņus par malējiem tik
krasi vis netaisītu. Jo politiķiem tie
izdevīgi tādi, kādi ir. Ja tā nebūtu,
tad politiķi būtu gādājuši par
spēcīgu civildienestu vai vismaz
veikuši pienācīgu pārvaldes funk
ciju analīzi.
- Es ilgi strādāju. Es visu atceros.
Savā laikā, kad pie varas bija Latvijas
ceļš, Māris Gailis mēģināja ieviest šo
profesionālo ierēdņu korpusu. Bija
eksāmeni, atlase, ierēdņi, kuri vēl
nebija profesionāļi, bija spiesti iet
kursos un pilnveidot sevi…
Bet te es gribu uzsvērt ko citu. To,
ka ir izpildinstitūcija un ir lēmējvara.
Lēmējvara ir tā, kas izstrādā likum
projektus un pieņem likumus.
Izpildvara – konkrētās ministrijas un
izpildinstitūcijas – ievieš tos dzīvē.
Mums viss ir sajaukts, viss ar kājām
gaisā. Turklāt ierēdņiem kļuvis ērti
atsaukties uz dažādām aptaujām,
vai pētījumiem, piemēram, ir
bieža atsauce uz Pasaules bankas
pētījumiem, to vai citu Eiropas re
gulu. Lai arī man daudzos gadījumos
nav pārliecības, vai viņi ir šīs regulas
lasījuši un tulkojuši. Taču deputāti
patiešām nav lasījuši daudzas regu
las. Ierēdņi ar to spekulē.
- Šā vai tā – par tiesību akta
pieņemšanu valsts interesēm
atbilstošā līmenī atbild politiķi...
Viņi atbild arī par savu nespēju
definēt šīs intereses izpildvarai
saistošā līmenī.
- Jā, atbild politiķi. Bet fak
tiski viņi ir ķīlnieki. Situācijā, kāda
izveidojusies Latvijā, viņi ir tikai
mehāniski balsotāji….
- Paši vainīgi!
- Nesen četri deputāti, nesaukšu

vārdus, bija atbraukuši uz Balviem.
Dažs no viņiem savulaik bija bijis
pašvaldību vadītājs vai saistīts ar tām.
Mēs runājām par internātskolām, par
to, ka tās valstij vairs nav vajadzīgas.
Runājām arī par to, ka likumi tiek
pieņemti, it kā grābstoties pa gaisu.
Es jautāju: „Ko jūs pieņemat tādus
likumus? Jums taču ir juristi…” Viņi
saka: nē, mūsu juristi, nesaukšu
vārdā, bieži vien sēž barikāžu otrā
pusē. Aizstāv konkrēto institūciju,
tostarp ministriju, intereses. Jo tās
šim cilvēkam, kas ir Saeimas jurists,
dotajā brīdī maksā vairāk.
- Juristi var būt šādi tādi. Bet tas
neattaisno ne deputātus, ne ministrus. Kārlis Šadurskis nesen žēlojās,
ka sistēmā ir pretdarbība, ka tā
traucē profesionāli rīkoties. Bet, ja
sistēma sāk likt valsts interešu vietā
savas, tā ir jālikvidē bez žēlastības.
Ja politiķi ir gļēvi to darīt, viņi ir un
paliek atbildīgi. Jo formāli tieši viņi
ir šīs sistēmas galva.
- Bet viņi ir tajā straumē, viņi peld
pa straumi. Viņi negrib mainīties….
- Jā, jā… runā, ka Padomju
Savienībā tieši sistēma bija tā, kas
galu galā piebeidza visu būšanu un
arī sevi…
- Tas pats šodien notiek Latvijā.
Es saku – sistēma apēd pat parti
jas. Un politiķu cīņā ar ierēdņiem
uzvar ierēdņi. Daudzi no viņiem
pārdzīvojuši lielu skaitu valdību
un partiju. Arī tāpēc es saku: vēl
nav par vēlu ikvienai partijai taisīt
iepriekš minēto institūtu. Protams,
tas maksātu dārgāk. Protams, būtu
izdevumi. Bet tas ir tā vērts. Nevis
akli, bez kādas priekšlikumu pa
ketes, skriet pie varas, ja tu nezini, ko
caur to varu realizēt.
- Jūs savulaik kopā ar Keiša
kungu piedāvājāt „priekšlikumu
paketi”
–
otrā,
reģionālā
līmeņa pašvaldību modeli. Tas
tika noraidīts bez adekvātas
argumentācijas un diskusijas….
- Jā, centrālā vara aizvāca savu
iespējamo oponentu. Tomēr ik pa
brīdim rodas arvien jauni argumenti
vai fakti, kuri mani pārliecina, ka
reģioni Latvijā tiešām bija vajadzīgi.
Mums ir sadarbības partnere
Polijā. Žukovas pašvaldība pie
Gdaņskas. Vasarā bija atbraukusi
delegācija, mēs pārrunājām dau
dzus jautājumus, un es jautāju par
izglītību Polijā. Jūs zināt - mums
ir sistēma: nauda seko skolēnam
– kur vairāk skolnieku, tur skolām
aiziet lielākas naudiņas. Kur (lau
kos) mazāk, tur nauda mazāka… Un
skolas pazūd. Polijā ir otrādi. Polijā
par pamatu ņem pilsētas skolu un
tad sākas koeficienti. Viens attālums
– nāk klāt papildus finansējums,
lielāks attālums – vēl papildus… Lau
kos finansējums var pieaugt deviņas
reizes samērā ar to pamatu, kas
noteikts pilsētā….
- Es jūsu abu grāmatā (2014.g.)
saskatīju kompleksu reģionālās
politikas redzējumu. Vai tiešām
no tā it nekas nav ticis pozitīvi
respektēts?
- Tikai tās lietas, par kurām
esam brīdinājuši, ka būs vēl
lielākas problēmas. Piemēram,
mēs veicām valsts parāda pieau
guma analīzi. Redzam, ka parāds ar
katru gadu pieaug. Valdība cenšas
to pārstrukturēt. Mēģina sadalīt
uz ilgāku laiku. Bet, vienlaikus,
domājot par 2017. gada budžetu,
valdība diemžēl skaidri nepasaka,
ka grafikā mums bija paredzēts
nomaksāt ap 900 miljonu ārējā un
iekšējā parāda. Tas ir liels skaitlis, un
jo lielākai jābūt skaidrībai, ko varam
runāt par veselības, par izglītības…
finansējuma palielināšanu, ja mūsu
budžetu apēd parāds?

Un es gribētu sacīt, ka situācija
būs vēl grūtāka.
- Kāpēc jums tā šķiet?
- Mēs brīdinājām, ka, turpinoties
šādai politikai, viena no lielākajām
problēmām būs milzīgā atšķirība
sabiedrībā starp bagātajiem un na
bagajiem. Nabadzība pieaug. Bet
griba kaut ko mainīt nav redzama.
Turklāt, atceraties, vienā intervijā
es runāju par jauno pašvaldību
izlīdzināšanas likumu…. Arī te, tāpat
kā izglītībā, galvenais kritērijs ir
iedzīvotāju skaits. Lai arī gan Eiropas
Savienībā kopumā, gan katrā citā
Eiropas valstī galvenais kritērijs, kas
nosaka dzīves līmeni, ir iekšzemes
kopprodukts uz vienu iedzīvotāju.
Saskaņā ar to vērtē, cik kurš reģions
vai valsts ir nabadzīgi.
Mums
arī
pašvaldību
izlīdzināšanas likumā šis kritērijs
ir iedzīvotāju skaits. Likumā
pašvaldību budžetos 2017. gadā
paredzētais pieaugums pamatā
sadalās atkarībā no iedzīvotāju
skaita. Rīgai no 2017. gada izlīdzināto
vērtēto ieņēmumu pieauguma tiek
38,84%, Pierīgas novadiem – 19,23%,
lielajām pilsētām bez Rīgas – 17,96%,
Zemgalei un Vidzemei – attiecīgi
7,24 un 7,13%, Kurzemei – 6,09%, Lat
galei vismazāk – 3,51%. Tātad – 76%
no 2017. gada izlīdzināto ieņēmumu
(ap 70 miljonu eiro) nonāks repub
likas pilsētās un Rīgas plānošanas
reģiona novados.
Man dažkārt liekas, ka mūsu
politiķi koalīcijā saka vienu, bet dara
citu. Piemēram, tie visu laiku kritizē
Rīgas pašvaldību, kritizē Ušakovu,
cik viņš švaks, cik nepareizi dara….
Bet…dod tādu finansējumu, ka Rīgas
pašvaldība iznāk visnabadzīgākā
pašvaldība Latvijā. Bet Latgale ir
visbagātākā, jo tai šis pieaugums
ir vismazākais. Tikai tāpēc, ka
mazs iedzīvotāju skaits. Atkal viss
pagriezts ačgārni. Valda tāda kā
vispārējā nolemtība.
- Bet, ko tad vērtas tās
organizācijas, kuru nosaukumos ir vārds „Latgale” un mērķos
vārds „attīstība”? Ko dos speciālās
ekonomiskās zonas? U.tml.
- Jā, kad brīvo ekonomisko zonu
uztaisa Ventspilī vai Liepājā, tad tas
notiek mierīgi un klusu, bet, kad to
taisa Latgalē, tad tas ilgu laiku skan
pa visu valsti. Taču, izņemot Rēzekni,
kur ekonomiskā zona darbojas jau
ilgāku laiku un kur viss notiek, mēs
pārējā Latgalē esam spiesti gaidīt,
kad ierēdņi līdz galam izstrādās li
kuma normatīvo bāzi.
Un, ziniet, ko es beigās secināju?
Domāju, ka nekļūdos. Tātad nav to
piecu reģionu, ko mēs ar Staņislavu
gribējām. Visu laiku tiek ieguldīts
Rīgā un Latvija ir apstiprināta kā viens
Nuts1, Nuts2 un Nuts3 statistikas
reģions. Bet, ieguldot Rīgā, vidējais
IKP rādītājs Latvijā drīz sasniegs 75%
no ES vidējā. Un mēs zinām, ka, sas
niedzot 75% robežu no ES vidējā IKP
rādītāja, rodas reāls drauds tam, ka
Latvija nākamajā programmēšanas
periodā pēc 2020. gada vairs
nesaņems
ES
struktūrfondu
līdzekļus vai arī šo līdzekļu apjoms
būs stipri mazāks. Domāju, tas ir
viens no galvenajiem iemesliem,
kāpēc tiek celta trauksme, ka vairs
nebūs struktūrfondu līdzekļu pēc
2020. gada. Bet tad kāda ir izeja,
kā piesaistīt līdzekļus pēc 2020.
gada? Atbilde: izveidot piecus
administratīvos reģionus. Jo gan
Kurzeme, gan Vidzeme, gan Zem
gale, nerunājot par Latgali, joprojām
ir stipri zemāk par tiem 75%. Ja
nedabūs Rīga, Dievs ar viņu. Dabūs
pārējie reģioni, ja šie reģioni būs iz
veidoti kā administratīvie reģioni ar
vismaz Nuts3 statusu.
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- Tātad jūs arvien uzskatāt, ka
otrā līmeņa pašvaldības (4+1) ir
vajadzīgas?
- Protams. Bet valdībai tagad
atkal prātā kaut kādi sadarbības
reģioni. Atkal sauc kaut kādus
maģiskus ciparus, 16 un vēl kādus.
Nevar saprast.
- Tur pa vidu arī apriņķu ideja…
- Es to vērtēju kā ideju bez
pamata. Tiek meklēts risinājums, kā
saglabāt savu centrālo varu. Bet tos
risinājumus nevar atrast. Jo, ja būtu
tie 4+1 reģioni, kuri atbilst reģiona
statusam (vismaz mūsu klasifikatorā
noteikti var mēģināt panākt, Nuts3,
bet vismaz Latgalē varbūt varētu
mēģināt panākt Nuts2), tad katrs
reģions saņemtu līdzekļus tieši.
Tad katrs no šiem reģioniem tiktu
pielīdzināts Eiropas vidējam, un
Latgale kā reģions ar viszemāko IKP,
ar viszemāko dzīves līmeni varētu
pretendēt uz lielu ES atbalstu. Taču
pašlaik iecerētajiem sadarbības
reģioniem nekāda – ne ekonomiska,
ne politiska – pamata nav.
Tomēr valsts iestādes joprojām
ir
sadalītas
dažnedažādos
reģionālajos veidojumos. Tur val
da haoss, nav iespējams dabūt
normālu un precīzu statistiku. Bet,
ja nav precīzas statistikas, kā plānot,
kā attīstīt valsti? Mēs ar savu 4+1
priekšlikumu piedāvājām arī valsts
institūcijām pielāgoties reģionu
administratīvajām teritorijām. Tad
viss notiktu citādi.
- Bet, ko jūs pats darītu valsts
līmenī? Ar ko sāktu?
- Ja es būtu drusku jaunāks
un ja man būtu tik naudas, cik
Jūlijam Krūmiņam, tad es izveidotu
vienu partiju, kura būtu identiska
tām normālajām partijām, kādas
ir, piemēram, Vācijā. Tajā man
būtu gudru cilvēku institūts, kuri
izstrādātu priekšlikumu paketes. Uz
ierēdņiem es nepaļautos, to skaitu
būtiski samazinātu, atstātu tikai
vajadzīgos un spējīgākos. Un tad
ietu uz vēlēšanām. Un spētu skaidri
pasacīt tautai, kas jādara. Es domāju
– mana partija vinnētu.
- Pirms pāris gadiem jūs man
teicāt: „Ja nīkuļo un nav lemta
attīstībai valsts vājākā teritorija, tad
agri vai vēlu pati valsts attīstības
ziņā aiziet uz leju. Latgale ir Latvijas
lakmuss.” Vai tas arvien ir spēkā?
- Pirms vairākiem gadiem Latgalē
pirmajā sākās emigrēšanas vilnis.
Cilvēki, redzot, ka reģionam ir
problēmas, ka citās vietās nauda
ieplūst, bet Latgalē ieplūst mazāk, ka
pakalpojumi attālinās, devās prom.
Valsts nenodrošina līdzvērtīgus pa
kalpojumus visiem iedzīvotājiem,
bet nodokļus visi maksā vienādi,
gan tas, kurš dzīvo mežā, Latgalē,
pie robežas, gan tas, kurš dzīvo
Rīgā trotuāra malā. Sākās migrācija.
Tagad šī situācija padziļinās visā
Latvijā, pārņem visu Latviju. Latgale
ir zaudējusi ļoti daudz cilvēku. Balvu
rajons ir zaudējis pusi iedzīvotāju.
Mūsu skolas ir ar jautājuma zīmi.
Veselības aprūpe ir, bet attālinās
no cilvēka. Ko dara cilvēks, ja pa
kalpojumi no viņa attālinās un to
kvalitāte nepieaug, bet reizēm
samazinās? Viņš iet pakaļ pakalpo
jumam, seko kvalitātei. Un cilvēki
to dara jau valsts mērogā. Viņi
brauc projām. Viņi meklē pakalpo
jumus un kvalitāti citā vietā. Latgalē
tas joprojām turpinās un turpinās.
Kamēr to neapturēs Latgalē, tikmēr
tas neapstāsies arī valstī.
Viktors Avotiņš
Publikācija no Neatkarīgās Rīta
avīzes
2017.g. 4.janvāra izdevuma
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Izsoles
Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – „Puķes”,
Bērzpils pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no zemes gabala - starp
gabala 2,03 ha platībā, kadas
tra Nr. 38500020630 (kadastra
apzīmējums 38500020382). Iz
soles sākumcena – EUR 1700 (viens
tūkstotis septiņi simti euro).
Ar
izsoles
noteiku
miem var iepazīties Balvu no
vada 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 no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteiku
mu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2017.gada 13.februārim plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 13.februārim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 170 (viens simts septiņdesmit
euro) un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.
90009115622,
ban
kas kontā: AS „Citadele banka”,
konts:LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2017.
gada 14.februārī plkst.15.00.
Balvu novada pašvaldība
izsludina
atkārtotā
atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli
sekojošu
nekustamo
īpašumu
–
dzīvokli
Nr.27
Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu no
vads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001027),
kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,40 m2 platībā un kopīpašuma
404/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
38010030390001) un zemes (ka
dastra apzīmējums 38010030390).
Izsoles sākumcena – EUR 1085
(viens tūkstotis astoņdesmit pieci
euro).
Ar
izsoles
noteiku
miem var iepazīties Balvu no

vada 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 no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteiku
mu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2017.gada 13.februārim plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 13.februārim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 108,50 (viens simts astoņi
euro, 50 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2017.
gada 14.februārī plkst.15.40.
Balvu novada pašvaldība
izsludina
atkārtotā
atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli
sekojošu
nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.7 Pilsoņu
ielā 23, Balvi, Balvu novads,
kadastra
Nr.
38019001691
(kadastra
apzīmējums
3801
0030390001007), kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 40,50
m2 platībā un kopīpašuma
405/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
38010030390001) un zemes (ka
dastra apzīmējums 38010030390).
Izsoles sākumcena – EUR 1085
(viens tūkstotis astoņdesmit pieci
euro).
Ar
izsoles
noteiku
miem var iepazīties Balvu no
vada 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 no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteiku
mu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz

2017.gada 13.februārim plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 13.februārim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 108,50 (viens simts astoņi
euro, 50 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2017.
gada 14.februārī plkst.15.20.
Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.57 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu
novads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001057),
kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
33,60 m2 platībā un kopīpašuma
336/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
38010030390001) un zemes (ka
dastra apzīmējums 38010030390).
Izsoles sākumcena – EUR 935
(deviņi simti trīsdesmit pieci euro).
Ar
izsoles
noteiku
miem var iepazīties Balvu no
vada 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 no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteiku
mu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2017.gada 13.februārim plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 13.februārim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 93,50 (deviņdesmit trīs
euro, 50 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2017.
gada 14.februārī plkst.16.00.

Nolietotu elektrotehniku iespējams ērti nodot pārstrādei
SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā
vairākas iespējas, kā ērti un da
bai draudzīgi atbrīvoties no
nolietotās un nevajadzīgās elek
trotehnikas. Jaunā gada sākumā
šis pakalpojums ir aktuāls
daudziem, jo svētku dāvanās
saņemtas jaunas elektropreces,
bet no savu laiku nokalpojušajām
nepieciešams atbrīvoties.
Ir svarīgi, lai elektriskās un
elektroniskās iekārtas nenonāktu
dabā, jo daudzas no tām satur
cilvēkiem un dabai kaitīgas vie
las, piemēram, freonu un sma
gos metālus. ZAAO nodrošina,
ka nolietotā elektrotehnika tiek
sagatavota un nodota otrreizējai
pārstrādei.
Atgādinām, ka ikdienā, pēc
iepriekšēja elektroniska vai te

lefoniska pieteikuma, ZAAO bez
maksas savāc neizjauktu nolietoto
sadzīves elektrotehniku (iekārtas
vai vairāku iekārtu kopējais
izmērs ir vismaz 60x40x40 cm),
izbraucot uz dzīvesvietām. Pie
teikumus pieņem e-pastā zaao@
zaao.lv, pa mob.tālr.26132288
vai biroja zvanu centra tālruni
64281250 (sazvanot zvanu cen
tru, spiediet taustiņu 5).
ZAAO darbības teritorijas 20
EKO laukumos iespējams bez
maksas nodot neizjauktu nolie
toto dažāda izmēra elektrotehni
ku – televizorus, ledusskapjus,
tējkannas, trauku mazgājamās
mašīnas, matu fēnus, gludekļus,
mobilos telefonus, pulksteņus,
putekļusūcējus, mikserus un citas
ierīces, kas darbinātas ar elektrību

vai baterijām. EKO laukumi atro
das Alojā, Apē, Augšlīgatnē,
Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā,
Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā,
Raunā,
Rūjienā,
Salacgrīvā,
Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos,
Valkā, Valmierā un reģionālajā
atkritumu
apsaimniekošanas
centrā „Daibe”.
SIA „ZAAO” ir divdesmit
astoņu pašvaldību uzņēmums, kas
nodrošina atkritumu savākšanu,
šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi,
pārvadāšanu,
apglabāšanu
un
sabiedrības
izglītošanas
aktivitātes.
Zane Legzdiņa
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību
speciāliste

3.

Noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Balvu novada
pašvaldības autoceļiem
Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu
dēļ, noteikti transportlīdzekļu
satiksmes
ierobežojumi
(transportlīdzekļiem, kuru pilna
masa pārsniedz 3,5 t.) no 2016.
gada 27.decembra uz Balvu novada
pašvaldības autoceļiem.
Transportlīdzekļu
satiks
mes
ierobežojumi
noteikti
uz
sekojošiem
pašvaldības
autoceļiem:
Balvu pagastā
Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza.
Bērzkalnes pagastā
Aizpurve – Moziņķi;
Bērzkalne – Ploskena;
Bērzkalne – Taureskalns;
Silakrogs – Lazdukalns;
Vējava – Brieževa;
Silakrogs – Auzāji;
Elkšņeva – Mūrova;
Elkšņeva – Brieževa.
Bērzpils pagastā
Mūramuiža – Sola;
Stacijas iela- Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;
Golvari – Zosuļi;
Golvari – Kononi;
Viškuļi- Baka;
Beļauski- Viškuļi;
Līdumnieki- Liepnīte;
Golvari-Keiba;
Zosuļi-Auziņi;
Saksmale-Atkritumu izgāztuve;
Viškuļi -Vecais Ičas tilts.

sils;

Briežuciema pagastā
Dambergi- Ploskene- Augsta
Dukuļeva – Cērpene;
Dambergi- Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi.
Kubulu pagastā
Sita – Briedīši;
Sita – Kozlova;
Stirnusala – Sita;
Stacija – Celmene;
Steķentava – Pērkoni;
Gobusala – Guznava;
Vladimirova – Sita;
Salmaņu kapi – Romūksti;
Bankas ceļš;
Celmenes kaltes ceļš;
Druvenieki – Zači;

Slūžu ceļš.

Krišjāņu pagastā
Krišjāņi-Krampiņas-RunceneKrišjāņi;
Runcene-Mežupe;
Mežupe-Purviņas.
Lazdulejas pagastā
Ķīļi- Orlovas vārti;
Egļuciems- Petrovka;
Šumkova- Priedes;
Nobrauktuve uz Ozolzīlēm;
Nobrauktuve uz Mežalaukiem;
Nobrauktuve uz Liepām;
Nobrauktuve uz Zirgadobi;
Nobrauktuve uz Brinkeni-1;
Nobrauktuve uz Ošsalām;
Nobrauktuve uz Brinkeni-2;
Petrovka- Lipukovka;
Petrovka- Marjevka;
Petrovka- Zaļčupe;
Nobrauktuve uz Vārpām;
Brinkene1-Akmeņkalni;
Egļuciems- Zaķusala;
Nobrauktuve uz Avikšiem.
Tilžas pagastā
Miza- Pakalnieši;
Pakalnieši- Baldonis;
Plēsums- Keiba;
Pakalnieši –Sīviņš;
Ločmelis- Kāpessila kapi;
Graudumnieks- Denisovs;
Zelčs I.- Komplekss;
Miza -Stalīdzāns P.;
Krasts iela –Spirģu ceļš;
Kapi –Gabrāns;
Stangas- Zelčs E.;
Indriks- Celmiņš;
Tilžas kapi- Meteņi;
Plēsums- Toki- Keiba –Tilža;
Pakalnieši- Barbāns;
Pauļinš – Barbāns;
Ūdrenes ceļš;
Brakovska- Ločmelis.
Vectilžas pagastā
Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvani;
Vectilža – Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi.
Vīksnas pagastā
Vīksna – Zaļmežnieki;
Sprogas – Oknupe;
Smiltene – Oknupe;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Makšinava – Ašusila;
Ukraina – Kačupe.

Ieskaties, pirms saki - man nevajag!
Balvu Centrālajā bibliotēkā no
01.01.2017. piedāvājam jaunu pa
kalpojumu - datubāzes letonika.
lv attālināto pieeju reģistrētajiem
bibliotēku lietotājiem. Turpmāk
interesenti varēs saņemt paroli,
kas nodrošinās viņiem attālinātu
(ārpus bibliotēkas telpām) piekļuvi
letonika.lv datu bāzei. Ar šo pa
roli lietotājiem būs pieejams
viss letonika.lv saturs izņemot ar
autortiesībām aizsargātos lasītavas
darbus.
LETONIKA.LV
ir
uzziņu,
tulkošanas,
multivides,
oriģinālliteratūras, mācību un
informācijas meklēšanas sistēma
par Latviju latviešu valodā un jau
vairākus gadus ir visapmeklētākais
latviskais interneta resurss Latvijas
bibliotēkās.
Letonika piedāvā meklēt un
strādāt ar informāciju, kas atroda
ma enciklopēdijās un citos uzziņu
resursos, vārdnīcās (tulkojošajās,
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skaidrojošajās,
terminoloģijas),
kolekcijās ar 10 000 attēliem, audio
ierakstiem un video materiāliem,
latviešu literatūras bibliotēkā ar
vairāk kā 200 pilnteksta literārajiem
darbiem un valodas atbalsta
krātuvē. Portāls ļauj iepazīt kultūru,
literatūru, dabu, vēsturi, ģeogrāfiju,
cilvēkus, valodas. Tā sastāvdaļa ir
Latvijas kultūras kanons un skolu
mape ar digitālo krājumu. Katru
mēnesi iespēja piedalīties zinību
spēlēs. Letonika.lv resursi nemitīgi
tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9
sadaļās: enciklopēdijas, vārdnīcas,
multivide, valoda, ceļvedis, pa
sakas, Latvijas Kultūras kanons un
mācībām.
Kultūras informācijas sistēmu
centrs, sadarbībā ar SIA Tilde,
arī 2017.gadā turpinās nodrošināt
neierobežotu LETONIKA.LV (www.
letonika.lv) datubāzes pieeju visās
pašvaldību publiskajās bibliotēkās
bez abonēšanas maksas.
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Sumina Zelta un Dimanta kāzu pārus
Cik viegli būt kopā ar Tevi kā elpot, kā sauli dzert,
kā zaļā dīgstošā zālē
basu kāju spert.
Cik viegli runāt ar Tevi kā mīļu grāmatu šķirt,
kā spogulī ieskatīties,
kur redzama pašas sirds.
Kā
ierasts,
īsi
pirms
Ziemassvētkiem, tiek sumināti
Balvu novada Zelta kāzu pāri.
Tomēr šī reize bija nedaudz
savādāka, jo Balvu novadā ir
arī četri pāri, kuri 2016. gadā
atzīmēja Dimanta kāzas.
Ar Balvu novada Domes
Atzinības rakstu par augstu
morāli - ētisko un tikumisko
vērtību uzturēšanu ģimenē un
sadzīvē, par dzīves gudrības
un pieredzes nodošanu Balvu
novada jaunajām iedzīvotāju
paaudzēm un sakarā ar 50 gadu
kopdzīves jubileju tika apbalvots
21 Balvu novada pāris: Marija un
Jānis Bukši; Velta un Domeniks
Ločmeļi; Irēna un Eventijs Supes;
Ļubova un Jāzeps Glaudiņi;
Ņina un Andrejs Buži; Ļubova
un Anatolijs Buli; Broņislava un
Leons Jānis Gabranovi; Anna
un Stanislavs Kindzuļi; Marija
un Aleksejs Sorokini; Tamara un
Aleksandrs Ivanovi; Genovefa
un Arnolds Andrukeli; Alvīna
un Pēteris Mičuļi; Galina un Mi
hails Karuzini; Vilma un Anzelms
Bukši; Ārija un Pēteris Raciborski;
Lilija un Vitālijs Zelči; Domicella
un Jānis Logini; Biruta un Vilfrīds
Miškas; Lucija un Jānis Puki; Lija
un Tālivaldis Dambji.
Ar Balvu novada Domes
Atzinības rakstu par augstu
morāli - ētisko un tikumisko
vērtību uzturēšanu ģimenē un
sadzīvē, par dzīves gudrības
un pieredzes nodošanu Balvu
novada jaunajām iedzīvotāju
paaudzēm un sakarā ar 60 gadu
kopdzīves jubileju apbalvoti 4
Balvu novada pāri: Maņefa un
Boriss Toropovi; Ārija un Zigfrīds
Rihards Berķi; Zinaida un Imants
Serdanti; Taisija un Jezups Zelči.
Svinīgajā pasākumā pārus
sveica Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
An
dris Kazinovskis. „Viens no
skaistākajiem
pasākumiem
novadā ir to ģimeņu godināšana,
kas nodzīvojušas kopā tik dau
dzus gadus. Mums saka - mēs
esam tāls novads, nabadzīgs,
bet tam nevar piekrist! Mums
visa pietiek – zemes, mežu,
ezeru un upju. Ģimenes, stipras
ģimenes, - tā ir mūsu bagātība,
mūsu zelta fonds. Sveicu jūs kāzu
jubilejā! Priecājos, ka esmu ticis
tik lielās kāzās. Gribu novēlēt
zelta kāziniekiem nodzīvot līdz
Dimanta kāzu jubilejai, bet Di
manta kāziniekiem līdz Rubīna
kāzām. Galvenais ir veselība
un, lai apkārt ir ģimene, saime,
bērni, mazbērni, mazmazbērni.
Vēlu, lai uz svētkiem esiet visi
kopā, tas katrai ģimenei noteik
ti ir vislielākais prieks,” vēlēja
A.Kazinovskis.
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja Svetlana Romanovska
pārus nodēvēja par novada
lepnumu un uzrunāja ar pa
tiesu cieņu: „Šodien šajā ēkā ir

ienākusi mīlestība. Mēs visi esam
tādi mazliet pieklusuši. Kungi
sēž līdzās savām kundzēm ne
daudz satraukti. Dažkārt mēs
iedomājamies par to, kā steidzas
laiks. Un laiks ir vienīgais, ko ne
var noķert. Un jūs jau to zināt
vislabāk, jo jūs esat skrējuši līdzi

laikam un kopā noskrējuši garus,
garus 50 un 60 gadus”.
Ar dziesmām gan par
mīlestību, gan Ziemassvētkiem
pasākumam svinīgumu piešķīra
Balvu pilsētas mākslinieki.

Velta un Domeniks Ločmeļi iepazinās Viļakā, kad tur norisinājās Dziesmu
svētki, taču tad katrs bija aizņemts ar savām darīšanām un ciešāka draudzība
netika nodibināta. Pagāja vesels gads un abi satikās otrreiz - šoreiz uz mūžu.
1965.gada decembrī iesniedza pieteikumu Dzimtsarakstos. Tika noteikts
kāzu datums – 14. janvāris. Abi atceras, ka 1966.gada janvāris esot bijis ļoti
briesmīgs – sniegputenis, sals līdz -30 grādiem, vētras. Dienā pirms kāzām
debesis ar zemi jaukušās kopā. Domeniks dzīvoja Balvos un uz Viļaku pakaļ
Veltai brauca ar bobiku. Ceļi bijuši aizputināti un knapi varēja atbraukt uz
Balviem, tomēr tas izdevās un sarakstīšanās notika. Pēc svinīgās ceremonijas
jaunais pāris grasījās braukt uz Šķilbēnu pagasta „Medusdruvām”, kur bija
klāti kāzu galdi, taču mērķi diemžēl neizdevās sasniegt, jo ceļi bija aizputināti
vēl vairāk nekā dienā. Tā nu sanāca, ka kāzas tika nosvinētas bez viņiem.
Taču vasarā Domenika mājās kāzas tika atzīmētas vēlreiz – bija iepazīšanās
ar abu pušu radiem, un svinības bija lielas.

Ļubova un Jāzeps Glaudiņi apprecējās 1966.gada 5.februārī. Iepazīšanās
notika Lauktehnikas organizētajā ballē. Ļubova atceras, ka kāzu dienā Jāzeps
atbrauca pakaļ ar bobiku. Kāzas nebija lielas, jo toreiz bija grūti laiki. Pēc
tam, kad abi apprecējās, ilgu laiku nebija kur kopīgi dzīvot. Pagāja krietns
laiks līdz izdevās dabūt dzīvokli. Ļubovai un Jāzepam ir divi bērni un četri
mazbērni.

Alvīna un Pēteris Mičuļi apprecējās vasarā – 18.jūnijā. Viņu iepazīšanās
notika Tilžā. Alvīna kā skolotāja bija nosūtīta veikt ražošanas apmācību
skolā, taču tur nevienu nepazina, arī vieta bija sveša. Devās uz darbnīcām,
kur par inženieri strādāja Pēteris. Kā konsultanti bērniem tika nozīmēti
traktoristi un zootehniķi, kuru darbs arī ik pa laikam bija jāpārbauda. Tā
kā teritorija sveša un attālumi lieli, tad Pēterim Alvīna bija jāvadā, līdz abi
arī sadraudzējās. Alvīnai un Pēterim kāzas bijušas samērā lielas – ap 8090 viesiem. Kāzas svinētas Pētera mājās un pēc tām jaunais pāris nolēmuši
doties kāzu ceļojumā. Kopā ar vēl diviem pāriem no Tilžas ar motocikliem
ceļojuši uz Kaļiņingradu un ceļojums izdevies ļoti labs. Alvīna un Pēteris kopā
izaudzinājuši divus dēlus, ir arī divi mazbērni.

Ļubovas un Anatolija Bulu iepazīšanās saistīta ar kādām citām kāzām.
Starpkolhozu kantorī bijušas kāzas un, tā kā Anatolijam bijis bobiks, tad
viņam tika uzticēta mantu pārvešana, taču Ļubova pieteikusies par palīgu.
Pēc strādāšanas abi vēl kopā pasēdējuši, parunājušies un tā arī iepazinušies.
Kāzu rīkošanā ļoti daudz palīdzējuši kolēģi un balle bijusi ceļinieku kantorī.
Ļubovai un Anatolijam ir divas meitas, piecas mazmeitas un viens mazdēls.
Abi dzīvo piepilsētā, darba gaitas beiguši jau 2000.gadā. Joprojām aktīvi
darbojas, ir bioloģiskā saimniecība, kur biškopības jomā šobrīd strādā znots
Jānis.
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Domicella un Jānis Logini iepazinās 1962. gadā, kad Jāņa māsai kristījuši meitu. Jau tad viens otrā mazliet
ieskatījušies, bet sākumā vēl nesadraudzējās. Sarakstījās tikai 1966. gada 3.novembrī, bet salaulājās un kāzas svinēja
13.novembrī. Tā kā kāzas bija novembrī, tad ceļi bijuši ļoti slikti. Kā zinādami, ka laika apstākļi nelutinās, jau oktobra
svētkos uztaisīja koka ragavas no divām apsēm, bet kāzu dienā šīs koka ragavas vilka kāpurķēžu traktors. Svinības
norisinājās gandrīz četras dienas. Kopā uzaudzināti divi dēli, nu jau ir piecas mazmeitas.
Lucija un Jānis Puki sarakstījās 3.decembrī un toreiz kāzas netika grandiozi atzīmētas, toties 1991. gadā bija liela Sudrabkāzu balle. Lucija un Jānis
uzaudzinājuši divus bērnus, ir arī divas mazmeitas. Iepazinušies Balvu gaļas
kombinātā, kur tika nostrādāti 30 gadi, līdz tas tika likvidēts. Lucija un Jānis
joprojām ir aktīvi, ik vasaru darbojas dārzā.

Lija un Tālivaldis Dambji sadraudzējās 1965. gadā, bet kāzas svinēja 1966.gada 24.decembrī. Abi bija pazīstami
jau krietni senāk, jo Alūksnē mācījās paralēlās klasēs. Ciešāka draudzība radās strādājot kopā, jo abi bija lopkopības
speciālisti un braukāja pa saimniecībām, kārtojot zootehnikās un veterinārās lietas.

Marija Sorokina uz svinīgo pasākumu diemžēl ieradās viena, jo vīrs Aleksejs bija nedaudz apslimis. Marija ir aktīva Balvu krievu kultūras biedrības
„Razdoļje” dalībniece, tāpēc Zelta un Dimanta kāzu svinībās kopā ar
pārējām dziedātājām sniedza muzikālu priekšnesumu.

Jau 60 gadus kopā nodzīvojuši Zinaida un Imants Serdanti, kuri uz sarakstīšanos 1956.gada 28.jūnijā ieradās atbraucot uz viena velosipēda. Ceļš nebija īss – bija jāmēro ceļš no Lazdulejas pagasta uz Balvu pilsētu. Abi jau no
bērnības dzīvojuši netālu viens no otra, tāpēc bija labi pazīstami jau krietni sen. Zinaida uzskata, ka tas bija liktenis, ka abi bija kopā. Zinaida bijušas labas draudzenes ar Imanta māsu, tāpēc arī satikšanās bijušas biežas. Kad
Imants devies armijā, Zinaida viņam rakstījusi vēstules, pēc armijas arī apprecējušies. Baznīcā laulājās gadu pēc
sarakstīšanās, kad jau bija piedzimusi meita – tā nu laulības un kristības svinētas kopā. Ir arī divi mazbērni, četri
mazmazbērni.
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Gada nogalē tikās garīdznieki un novada vadība
Ziemassvētku
gaidīšanas
laikā, 20.decembrī, Balvu Sakrālās
kultūras centrā tikās Balvu novada
vadība, domes deputāti un dažādu
konfesiju novada garīdznieki. Šāda
tikšanās gada nogalē jau izvei
dojusies par tradīciju un sniedz
gandarījumu gan laicīgās, gan
garīgās varas pārstāvjiem.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andris Ka
zinovskis pateicās garīdzniekiem
par iespēju būt kopā un uzsvēra
miera nozīmi mūsu dzīvēs: „Šajā
laikā, kad pasaulē joprojām notiek
nemieri, mums jānovērtē drošība
un miers Latvijā. Bet īstais miers ir
tad, kad cilvēks ir drošs par savu
dvēseles stāvokli. ”
Arī prāvests Staņislavs Priku
lis atzina, ka ir prieks pabūt kopā
steidzīgajā pirmssvētku laikā, jo
garīdzniekiem lielākais darbs sākas
tad, kad pārējiem ir svētki: „Bet
tas ir skaists darbs. Šajos svētkos
baznīcas izskatās tā, kā tām būtu

jāizskatās katru svētdienu – cilvēku
piepildītām. Saprotams, ka katram
ir savas darīšanas, steiga, bet
vēlētos, lai Latvijas 100gadē mēs
tiektos uz to, lai ticīgo saime kļūst
kuplāka”.

Savas pārdomas un vēlējumus
svētkos izteica visi klātesošie
garīdznieki
un
deputāti,
apņemoties arī turpmāk sadarbo
ties kā līdz šim.

Izsludināts konkurss Balvu novada jauniešiem –
„Jauniešu gada balva 2016”
Lai veicinātu Balvu novada
jauniešu izaugsmi un novērtētu
viņu sasniegumus, Balvu Bērnu
un jauniešu centrs izsludinājis
konkursu „Jauniešu gada balva
2016”. Konkursa norise un jauniešu
pieteikšana noris līdz 2017.gada 27.
janvārim.
Konkursam var tikt pieteikts
jebkurš Balvu novada jaunietis
vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Dalībniekus vērtēs 2 vecuma
posmos: 13 - 17 gadi; 18 - 25 gadi.
Kategorijā „Gada jauniešu balsts”
pretendentiem
nav
vecuma
ierobežojuma.

Pretendentus konkursam var
iesniegt vairākās nominācijās:
„Gada brīvprātīgais”; „Gada jau
nietis vai jauniešu grupa mākslā”;
„Gada jauniešu balsts”; „Gada
jaunietis skolā vai pagastā”; „Gada
jauniešu organizācija”; kā arī Fa
cebook sociālā tīkla lietotāju in
terneta balsojums nominācijā
„Jauniešu gada balva 2016”
(piedaloties visiem nominantiem).
Nominācijām ir jāaizpilda pie
teikuma anketa un aprakstošā
daļa (atrodama www.balvi.lv),
jāpievieno elektroniski MS PP
prezentācija par katru preten

dentu, un nominanta fotogrāfija
JPG formātā, iesniegtā fotogrāfija ir
arī atļauja publicēt fotogrāfiju BBJC
Facebook vietnē.
Piecu dienu laikā pēc pieteiku
mu iesniegšanas termiņa beigām,
Balvu Bērnu un jauniešu centra
izveidota komisija (septiņu cilvēku
sastāvā), izvērtēs iesniegtos pie
teikumus. Facebook balsojums
ilgs 4 dienas - no 30. janvāra līdz 3.
februārim plkst. 9.00 no rīta.
Pieteikumu veidlapas var
saņemt Balvu Bērnu un jauniešu
centrā (BBJC) Brīvības 48, Balvi,
vai skatīt mājas lapās http://balvubjc.com, www.balvi.lv, sadaļā
Jauniešiem. Interneta balsojums
notiek https://www.facebook.com/
balvubjc/?fref=ts.
Pieteikumi
konkursam
jāiesniedz Balvu Bērnu un jauniešu
centrā, Brīvības ielā 48, vai sūtot
pa e-pastu bbjc@balvi.lv līdz
2017.gada 27.janvārim, papildu
informāciju var saņemt zvanot
pa tālruni Gunitai Prokofjevai
26399275 un Agnesei Puļčai
26218177.
Konkursa uzdevumi ir apzināt
aktīvākos un talantīgākos Balvu
novada jauniešus un izvērtēt viņu
sasniegumus novada attīstībai;
popularizēt jauniešu paveikto,
aktualizēt un palielināt jauniešu
iniciatīvu un līdzdalību novada
sabiedriskajā dzīvē; sniegt atzinīgu
pašvaldības novērtējumu, apbal
vojot viņus.
Konkursa noslēguma svinīgais
pasākums notiks Balvu muižā 2017.
gada 3. februārī plkst.18.00.

Realizēts biedrības „VIKO” projekts
2016.gada 19.decembrī Balvu
rajona Vīksnas pagasta jauniešu
biedrība „VIKO” ir realizējusi
ELFLA projektu Nr.16-07-AL19A019.2206-000003
„Mūzikas
skaņu aparatūras iegāde Vīksnas
Tautas namā” par summu
4096,82 EUR, no kuras 3687,14
EUR ir publiskais finansējums
un
409,68
EUR
sastāda
līdzfinansējums, ko atbalstīja Bal
vu novada pašvaldība.
Projekta mērķis ir iegādāties
mūzikas
skaņu
aparatūru,
lai
veicinātu
sabiedrisko

aktivitāšu (ieskaitot apmācību,
kultūras, sporta un citas brīvā
laika pavadīšanas aktivitātes)
dažādošanu visiem vietējiem
iedzīvotājiem,
uzlabojot
dzīves kvalitāti un palielinot
kultūras ieguldījumu, sekmējot
pieejamību kultūras vērtībām,
saglabājot savdabīgās kultūras
tradīcijas un to pārmantojamību.
Īstenojot ELFLA projektu

skatītājiem,
pašdarbniekiem,
klausītājiem tiks nodrošināta
kvalitatīva skaņa dažādos kultūras
un izglītojošos pasākumos.
Jaunā
mūzikas
skaņas
aparatūra pirmo reizi tika izman
tota Vīksnas Tautas nama zālē
2016.gada 25.decembrī pagasta
pašdarbības kolektīvu sniegtajā
koncertā
„Ziemassvētku
noskaņās”.

Pašdarbnieku gada atskaites koncerts Bērzpilī
30.decembrī Bērzpils vi
dusskolas sporta hallē notika
atpūtas pasākums Bērzpils pa
gasta
iedzīvotājiem.
Gada
nogalē savu atskaites koncertu
sniedza pašdarbības kolektīvi.
Šoreiz
kolektīvi
apvienojās
kopā muzikālā uzvedumā pēc
Z. Pamšes motīviem „Sievu
lūkoties”, vadošo lomu uzņēmās
dramatiskais kolektīvs režisores
Lolitas Kokorevičas vadībā.
Režisorei Lolitai šis uzvedums
bija pirmais nopietnais darbs, jo
ar pagasta dramatisko kolektīvu
viņa strādā pirmo reizi.
Arī kolektīvā ir jauns sastāvs:
Biruta Bogdane, Zigrīda Kubaka,
Liāna Kubaka, Elita Mičule, Līga
Spalviņa, Anna Kriviša, Dāvis
Rakstiņš, Jānis Žīgurs, Juris Les
nieks. Ar dziesmām uzvedumā
piedalījās
sieviešu
vokālais
ansamblis „Naktsvijole”, vadītāja
Daiga Griestiņa, folkloras kopa

„Saivenis”, vadītājs Jānis Trūps.
Deju kopa „Asjate” un jauniešu
deju kolektīvs „Jauda”, vadītājas
Ivetas Tiltiņas vadībā ar jautrām
dejām kuplināja uzvedumu
un izdancināja arī pasākuma
apmeklētājus. Savukārt audēju
pulciņa darbi tika izmantoti
uzveduma
noformējumā.
Pasākuma
apmeklētāji
tika
cienāti ar pelēkajiem zirņiem
un svētku kliņģeri. Par jau
tru garastāvokli un lustīgu
dancošanu rūpējās muzikants
Ainārs Lipskis.
Koncerta noslēgumā Bērzpils
pagasta pārvaldes vadītāja Biruta
Bogdane teica svētku uzrunu un
novēlēja visiem klātesošajiem
laimīgu 2017. gadu.
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Notiks bezmaksas
mežsaimniecību
LVMI „Silava” sadarbībā ar
Latvijas meža nozari organizē
bezmaksas
semināru
Balvu
novada domē par sekojošām
tēmām:
1.Meža
atjaunošana,
ieaudzēšana un kopšana.
2.Ekosistēmas. Biotopi. Īpaši
aizsargājamās teritorijas.

seminārs

par

3.Meža sertifikācija.
4.Darba un vides aizsardzība
mežsaimniecībā.
Seminārā
tiek
aicināts
piedalīties ikviens interesents!
Par dalību vēlams informēt
iepriekš, tālrunis: 25414008, epasts: ml@hs.lv.

LVMI SILAVA Meža Programma 2017
27.janvāra plāns
27.janvāris
Balvu domē,
Bērzpils ielā
1a

SEMINĀRS BALVU NOVADĀ
Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana.
Ekosistēmas. Biotopi. Īpaši aizsargājamās teritorijas
Meža sertifikācija.
Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā.

10.45 – 11.00

Ierašanās Balvu novada domē,
reģistrācija, kafija.

11.00 - 11.10

Semināra ievads. LVMI Silava
izglītības programma meža nozarei nozīmīgu sabiedrības interešu
grupu izglītošanai.

LVMI “Silava”
Meža Programmas vadītājs
Mg. Māris Liopa

11.10 – 12.10

Meža atjaunošana, ieaudzēšana
un kopšana.

LVMI Silava vadošais pētnieks
Dr. Kaspars
Liepiņš

12.10 – 13.00

Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas.
Vides aizsardzība – problēmas
un risinājumi Latvijā un ārzemēs.
Sabiedrības interešu ievērošana.
Juridiskie aspekti.

13.00 – 13.15

Kafijas pauze

13.15 – 14.15

Meža sertifikācijas veidi, stan
darti un principi. Vides, sociālās
un ekonomiskās interešu sabalansēšana apsaimniekojamā
teritorijā. Ieguvumi no meža
sertifikācijas.

Latvijas Mežu
sertifikācijas
padomes izpilddirektors
Mg. Jānis
Švirksts

14.15 – 15.00

Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā.

Latvijas Mežu
sertifikācijas
padomes izpilddirektors
Mg. Jānis
Švirksts

15.00 – 15.30

Dalībnieku diskusija.

Latvijas Mežu
sertifikācijas
padomes
priekšsēdētājs
Mg. Māris Liopa

Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis informācijai: 26414008.
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Latgales uzņēmējiem pieejami nodokļu atvieglojumi
Sākot ar 2017. gada 2.janvāri
uzņēmumi, kas plāno attīstīt
savu saimniecisko darbību Latgales reģionā var pieteikties
uz nodokļu atlaidēm Latgales
speciālajā ekonomiskajā zonā
(Latgales SEZ).
Pēc Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) iniciatīvas, 2016.gada
laikā notika intensīvs darbs par
papildu atbalsta instrumenta
izveidi Latgalē, kas ļautu šim
kultūrvēsturiskajam
novadam
attīstīties līdzvērtīgi citiem Lat
vijas reģioniem. Ikvienas teri
torijas attīstības pamats ir cieši
saistīts ar uzņēmējdarbības vides
attīstību, tāpēc, lai veicinātu Lat
gales reģiona attīstību, piesais
tot ieguldījumus ražošanas un
infrastruktūras attīstībai un jaunu
darbavietu radīšanai, sadarbībā
ar Latgales plānošanas reģionu,
tika izstrādāts Latgales speciālās
ekonomiskās zonas likumpro
jekts, ko Saeima galīgajā lasījumā
atbalstīja 2016.gada 19.maijā.
Latgales plānošanas reģions,
laika periodā no Latgales SEZ
likuma apstiprināšanas līdz fak
tiskai tās darba uzsākšanai 2017.
gada 2.janvārī, ir veicis apjomīgu

darbu dokumentācijas izstrādē
un saskaņošanai Latgales SEZ
darbības nodrošināšanai.
Lai uzsāktu LSEZ darbu,
Latgales plānošanas reģiona
Attīstības
padome
izveido
ja Latgales SEZ pārvaldi, kas
sastāv no Uzraudzības komisi
jas un izpildaparāta. Atbilstoši
Latgales SEZ nolikumam, tika
sasaukta pirmā Uzraudzības
komitejas sēde, kas notika
2016.gada 28.decembrī Rīgā.
Sēdē,
piedaloties
Latgales
pašvaldību vadītājiem, kā viens
no pirmajiem uzdevumiem tika
apstiprināta dokumentu pakete,
kas nepieciešama, lai uzņēmēji
varētu pretendēt uz nodokļu
atlaidēm Latgales SEZ teritorijā.
Atšķirībā no citām Latvijas
speciālām ekonomiskām zonām,
Latgales plānošanas reģiona
ietilpstošajās pašvaldībās nav
noteikta katra maksimālā teri
torijas atrašanās vieta un platība,
kurai var tikt piešķirts SEZ statuss.
Latgales SEZ kopējā teritorija
Latgalē paredzēta līdz 72 735 ha,
jeb 5% no reģiona kopplatības.
Lai teritoriju platību noteikšanas
process būtu elastīgs un spētu
pielāgoties
uzņēmējdarbības

vides pieprasījumam, Latgales
SEZ iekļaujamās teritorijas var
atrasties faktiski jebkurā Latgales
vietā atbilstoši uzņēmuma ieska
tiem un vajadzībām.
LSEZ
teritoriju
robežas
apstiprinās VARAM, balstoties uz
Latgales SEZ pārvaldes iesniegto
lēmumprojektu.
Vienlaikus
Latgales
SEZ
pārvalde ir tiesīga anulēt šīs
zonas statusu konkrētai teri
torijai,
ja
LSEZ
pārvaldes
noteiktajā termiņā pēc SEZ sta
tusa piešķiršanas teritorija nav
piemērota
komercdarbības
veikšanai, atbilstoši pašvaldības
teritorijas
plānojumam,
attiecīgajā
pašvaldībā
nav
radīta labvēlīga ietekme un nav
ekonomiskās atdeves vai arī
gada laikā pēc lēmuma par SEZ
iekļaujamo pašvaldības teritoriju
starp Latgales SEZ pārvaldi un
kapitālsabiedrību nav noslēgts
līgums par ieguldījumu veikšanu
attiecīgajā teritorijā.
Uzņēmumiem, kas vēlas
pretendēt uz tiešo nodokļu
atvieglojumiem,
proti,
uzņēmuma ienākuma nodokļa
un
nekustamā
īpašuma
nodokļa atlaidēm (līdz 80%),

Briežuciemā pasniegts „Zelta čiekurs”
Turpinot iepriekšējos gados
aizsākto tradīciju, 30.decembrī
Briežuciema tautas namā uz gada
noslēguma pasākumu pulcējās
pagasta ļaudis un ciemiņi, kurā
tika godināta daļa no tiem pagas
ta ļaudīm, kuri aizejošajā gadā ar
savu darbu un talantu priecējuši
līdzcilvēkus, veicinājuši pagasta
atpazīstamību un darījuši citus
labus darbus. Pagasta pārvalde
apbalvošanai ieteica un „Zelta
čiekuru” pasniedza Kristīnei
Šubrovskai par ieguldīto dar
bu un talantu pagasta svētku
pasākumu ietvaros apglezno
jot veikala sienu, kas tagad
priecē briežciemiešus un visus
ciemiņus. Balvu „Zelta čiekurs”
pasniedza un Jaunajā gadā
gan pagasta ļaudis, gan visus
pasākuma apmeklētājus sveica
Briežuciema pagasta pārvaldes
vadītāja Anastasija Gabrāne.
Briežuciema
pamatskola
un skolas direktors Aigars Keišs
šogad balvai nominēja sporta
skolotāju Līgu Carevu - par
ieguldīto darbu ar skolēniem
un labiem sasniegumiem sporta
pasākumos un sacensībās, kā
arī devītās klases skolnieci Sa
mantu Šubrovsku par aktivitāti
skolas pasākumu organizēšanā
un
vadīšanā.
Bibliotēkas
vadītāja nominēja pagasta dzej
nieku un čaklu bibliotēkas
lietotāju
Mārtiņu
Mūrmani,
bet no pašdarbnieku vidus
„Zelta čiekurus” saņēma visas
etnogrāfiskā ansambļa dāmas,
jo šim kolektīvam 2016.gads
ir bijis īpaši darbīgs, radošs, ar
daudzām pozitīvām pārmaiņām,
ar daudziem koncertiem gan
savās mājās, gan citos Latvi
jas novados. Īpašs prieks par
muzikantēm - abām Marutām
Ločmelēm, par Anitu Pakalnīti un

Anitu Kampernovu. Kolektīvs ir
ne tikai radošs un darbīgs, bet arī
draudzīgs un saliedēts. Dāmas ar
savām dziesmām un muzicēšanu
priecēja klausītājus arī gada
noslēguma pasākumā.
Pēc
balvu
pasniegšanas
noskatījāmies
Gaigalavas
amatierteātra izrādi „Šedevrs”,
smējāmies par amizanto sižetu
un priecājāmies par aktieru spēli.
Visu paaudžu ļaudis izdejojās
aizejošā gada pēdējā ballītē,
satikās, parunājās. Var teikt, ka
gads tika noslēgts uz pozitīvas
nots, jo, ja protam ieraudzīt
citu labos darbus un par tiem
pasakām PALDIES, ja mūs
interesē teātris, mūzika, ja pro
tam novērtēt citu talantus un paši
piedalāmies pasākumos, ja pro
tam priecāties svētkos un strādāt
darbdienās, tad esam pozitīvi,
darbīgi un labi cilvēki!
Novēlu visiem 2017.gadā sa
tikt tikai labus cilvēkus un darīt
labus darbus, bet, lai tā būtu,
katram jāsāk ar pozitīvā vairošanu
sevī, tāpēc vēlos atgādināt
Briežuciema gada noslēguma
pasākumā izskanējušās dzejas

rindas:
“man vajag aizdegt kaut vienu
svecīti sevī –
jau ir pēdējais laiks, drīz
Jaunais gads sveces lies
un kā gan es tāda, bez vieglas
gaismiņas sevī,
iešu pie Jaungada svecēm
sildīties?
Un kā gan es tāda bez
brīnuma gaismiņas sevī
varēšu eglē brīnuma svecītes
degt
un visu gadu bez sevī
gaismiņas ejot
siltas domas kā villaini pāri
ikdienai segt?
Jauns gads nāk caur tīrām
pēdu nemītām takām
dienu lielajā eglē gaišas
svecītes liet!
Es arī: es aizdedzu sīku
liesmiņu sevī,
tad eju pie jūsu siltuma
sildīties!
Zita Mežale
Briežuciema kultūras darba
organizatore

Briežuciema Zelta čiekura nominantes- etnogrāfiskā ansambļa dāmas.

būs jāslēdz līgums ar Latgales
SEZ saskaņā ar likumu „Par
nodokļu piemērošanu brīvostās
un specializētajās ekonomiskajās
zonās”.
Latgales
SEZ
kapitālsabiedrības
saņems
tiešo nodokļu atlaides no
uzkrātās
ieguldījumu
sum
mas,
piemērojot
maksimāli
pieļaujamo atbalsta intensitāti
veiktajiem ieguldījumiem:
• 35 % – kapitālsabiedrība
atbilst
kategorijai
–
liela
kapitālsabiedrība;
• 45 % – kapitālsabiedrība
atbilst kategorijai – vidēja
kapitālsabiedrība;
• 55 % – kapitālsabiedrība at
bilst kategorijai – maza vai sīka
(mikro) kapitālsabiedrība.
Noteiktā atbalsta procenta
piemērošana (35%, 45% vai
55%) tiek izmantota uzņēmuma
ienākuma nodokļa atvieglo
jumiem un nekustamā īpašuma
nodokļa atlaižu kopsummai.

Saskaņā ar likumu „Par
nodokļu piemērošanu brīvostās
un speciālajās ekonomiskajās
zonās”, atbalstāmi ir ilgtermiņa
ieguldījumi:
• „materiālie ieguldījumi” –
ēkas un ražotnes, tehnika un
iekārtas;
• „nemateriālie ieguldījumi”izmaksas patentu iegūšanai un
tehnoloģiju apgūšanai.
Par
likumā
noteiktajām
prasībām, kādām ir jāatbilst
veiktajiem
ieguldījumiem,
pretendējot uz SEZ tiešo
nodokļu atvieglojumiem, kā arī
plašāku informāciju par Latgales
SEZ darbības noteikumiem un
iesniedzamo dokumentāciju var
atrast internetvietnēs: http://latgale.lv/lv/lsez/pieskirsanas_kartiba un http://invest.latgale.lv/lv/
latgales-sez/sez_statusa_pieskirsanas_kartiba vai sazinoties ar
Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts:
lsez@latgale.lv, tālr.: 26511047.

No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai
naudai nodoklis netiek piemērots
Lai
kliedētu
publiskajā
telpā
izskanējušo
nepilnīgo
un bieži vien arī nekorekto
informāciju, Valsts ieņēmumu
dienests (VID) sniedz skaidrojumu, kādi ir nodokļu normatīvo
aktu nosacījumi attiecībā uz
naudu, kas tiek saņemta no radiniekiem vai citām personām
ārvalstīs. Galvenokārt to nosaka
radniecības pakāpe ar personu,
no kuras tiek saņemta nauda,
pārskaitītās naudas summa un
darījuma būtība. Ņemot to vērā,
ir jārīkojas atbilstoši vienai no
trim situācijām.
Saņemtā nauda nav jādeklarē
un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā:
• Ja naudas pārskaitītāju ar
saņēmēju saista laulība vai
radniecība līdz trešajai pakāpei
Civillikuma izpratnē (vecāki, brālis,
māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni,
vecāku brālis/māsa, brāļa/māsas
bērni u.c), un naudas pārskatījums
no ārvalstīm tiek veikts vienas
mājsaimniecības ietvaros un
šīs mājsaimniecības izdevumu
segšanai (piemēram, ārvalstīs
strādājoši vecāki pārskaita sa
viem Latvijā dzīvojošiem bērniem,
vecākiem vai vecvecākiem). Šādā
gadījumā saņemtā nauda nav
jādeklarē, jo pēc ekonomiskās
būtības neveidojas ienākums.
Saņemtā nauda ir jādeklarē,
bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā:
• Ja
Latvijas
Republikas
iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu
saņem naudu no sava ārvalstīs
dzīvojoša radinieka līdz trešajai
pakāpei
Civillikuma
izpratnē
(vecāki, brālis, māsa, vecvecāki,
bērni, mazbērni, vecāku brālis/
māsa, brāļa/māsas bērni u.c), ar
kuru nav kopīga mājsaimniecība.
• Ja
Latvijas
Republikas
iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu
saņem
naudu
no
ārvalstīs
dzīvojošas personas, kas nav viņa
radinieks līdz trešajai pakāpei Ci
villikuma izpratnē vai arī tos vispār
nesaista radniecība (kaimiņš,
draugs vai tml.), taču šo naudu
saņēmējs izlieto, lai segtu sa
vus izdevumus par izglītību un/
vai medicīnu un ārstniecību. Lai
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šai naudai netiktu piemērots
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tās
saņēmējam ir jāspēj dokumentāri
pierādīt, ka nauda izmantota
minēto izdevumu segšanai.
Taču,
ja
saņemtā
nau
das summa abos minētajos
gadījumos pārsniedz 4000 eiro
gadā no vienas un tās pašas per
sonas, tad tā ir jādeklarē kā ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli
neapliekams ienākums, iesnie
dzot Gada ienākumu deklarāciju
par iepriekšējo gadu, tādējādi
informējot VID par naudas izcel
smi.
Gadījumi, kad saņemtā nauda ir jādeklarē un iedzīvotāju
ienākuma nodoklis ir jāmaksā:
• Ja
Latvijas
Republikas
iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu
saņem naudu vairāk nekā 1425 eiro
gadā no ārvalstīs dzīvojošas per
sonas, kas nav viņa laulātais vai
radinieks līdz trešajai pakāpei Ci
villikuma izpratnē vai arī tos vispār
nesaista radniecība (kaimiņš,
draugs vai tml.), un saņemtā
nauda netiek izlietota, lai segtu
ārstniecības vai izglītības izdevu
mus.
Šādos gadījumos saņemtā
nauda ir jādeklarē, iesniedzot
Gada ienākumu deklarāciju par
iepriekšējo gadu, un jāsamaksā
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
23% apmērā no tās pārsnieguma
(no saņemtās summas atņemot
1425 eiro).
Minētajos gadījumos Gada
ienākumu deklarācija par 2016.
gadu ir jāiesniedz laikā no
2017. gada 1. marta līdz 2017.
gada 1.jūnijam ieskaitot. Plašāka
informācija par iespējām iesniegt
Gada ienākumu deklarāciju pie
ejama VID mājaslapā sadaļā Gada
ienākumu deklarācija.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā iedzīvotāji var zvanīt
uz VID Nodokļu un muitas
informatīvo tālruni 67120000,
vērsties ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā, vai arī uzdot
jautājumus rakstiski VID mājas
lapā sadaļā Kontakti.
VID Sabiedrisko attiecību daļa
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
13.janvārī plkst.19:00 Balvu
Sakrālās kultūras centrā skatāma
filma “Laudato si Āfrikā Songajas
centrs”, ko piedāvā Starptautiskā
ekumēniskā brālība Net for God ik
mēnesi.
14.janvārī plkst.16:00 Bal
vu krievu kultūras biedrības
“Razdoļje” svētku koncerts Balvu
muižā. Ieeja brīva.
17.janvārī plkst.17:00 Bal
vu Kultūras un atpūtas centra
rokdarbnieču pulciņa “Mežģis”
20 darba gadu jubilejas izstādes
atvēršanas pasākums “Dzīve kā
palete - krāsaina” Balvu Novada
muzejā.
17.janvārī
plkst.16:00
Ceļojošās izstādes “Latvijas Sar
kanais krusts” atklāšana Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
17.janvārī plkst.19:00 Beta
kurss kopā ar māsu Brigitu Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
18.janvārī plkst.18:00 Iesākot
lūgšanu nedēļu par kristiešu
vienotību, tikšanās – paneļdiskusija
“Kopīgais un atšķirīgais” Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
21. un 22.janvārī Balvu ezerā
notiks Latvijas 2017.gada zemle
dus makšķerēšanas čempionāta 1.
posms
28.janvārī plkst.15:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centra Eiropas
deju kopas “Atvasara” desmitgades
koncerts “Ar deju pasaules ceļos”
Balvu muižā. Piedalās deju kopas
“Rūtas”, “Tonuss”, “Brūklenājs”,
“Dzīves virpulī”. Ieeja bez maksas.

Bērzkalnes pagasts
13.janvārī plkst.20:00 Ziemas
karnevāls Rubeņu Saieta namā.
Briežuciema pagasts
20.janvārī
plkst.14:00
Z.Vidiņa dokumentālā filma par
barikāžu laiku „Tēvu barikādes”.
Ieeja brīva.
Krišjāņu pagasts
13.janvārī plkst.10:00 Lielā tir
gus diena Krišjāņu pagasta Tautas
namā. Aicināti visi pirkt un pārdot
gribētāji.
21.janvārī plkst.22:00 Jaunā
gada karnevāls Krišjāņu pagas
ta Tautas namā, spēlēs Kaspars
Maks. Ieejas maksa 2,00 EUR,
pēc plkst.22:00 2,50 EUR. Masku
parāde no plkst.22:30. Ierodoties
maskā, ieeja brīva.
Lazdulejas pagasts
14.janvārī plkst.21:00 Masku
balle un dejas Lazdulejas pagasta
Saietu namā.
21.janvārī plkst.19:00 Zoles
vakars Lazdulejas pagasta Sa
ietu namā. Pieteikšanās pa tālruni
26107182.
Tilžas pagasts
13.janvārī plkst.22:00 Jaun
gada karnevāls Tilžas pagasta
Kultūras namā. Visi tiek aicināti
ierasties masku balles tērpā.
Masku parāde plkst.23:15. Ballē
spēlēs Zintis Krakops.
Izstādes
- Vīksnas pagasta Tautas nama

zālē skatāma izstāde “Balvu novads
2015” – aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.
- Briežuciema pagasta Tautas
namā skatāma Ingrīdas Oļipovas
un Eleonoras Elenskas rokdarbu
izstāde.
- Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde “Mozaīka
krāsās”. Skolotāja Elita Eglīte.
- Balvu Mākslas skolā skatāma
audzēkņu I semestra radošo darbu
izstāde „Darbu skate”.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas sko
las audzēkņu izstāde “Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- Balvu Novada muzejā
skatāma Dženijas Berķes austo
tērpu un dvieļu izstāde “Es varu
būt pati”.
- Balvu Centrālās bibliotēkas
zālē skatāma Nikolaja Gorki
na filatēlijas izstāde “Dzīvnieki
Sarkanajā grāmatā”.
- 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.

Paziņojums 1991.gada
dalībniekiem
Atgādinām,
ka
1991.gada
barikāžu dalībnieki, kuriem vēl
nav un kuri vēlas saņemt pērn iz
doto grāmatu „BIJA TĀDS LAIKS.
1991. JANVĀRA BARIKĀDES”, to
joprojām var izdarīt Balvu No

barikāžu

vada muzejā. Kontaktinformācija:
I.Supe, 28352770.
Tāpat skolēni tiek aicināti
Balvu Novada muzejā apskatīt
prezentāciju par barikāžu laiku.

Balvos notiks Latvijas 2017.gada zemledus makšķerēšanas čempionāta
1.posms
Jau 21.un 22.janvārī Balvu ezerā,
Balvu pilsētas teritorijā risināsies
Latvijas čempionāta 1.posms.
Sestdiena (21.01) – sacensību
pirmā
diena.
Pulcēšanās,
reģistrācija un izloze sacensību
vietā - 8:30 līdz 9:00. Sacensību
atklāšana – 9:10, starts - 10:00,
finišs – 13:00.

Svētdiena (22.01.) – sacensību
otrā diena. Izloze – 8:30-9:00,
starts – 9:30, finišs – 12:30.
Rezultātu paziņošana un sacensību
uzvarētāju apbalvošana – 14:30
-15:00.
Sacensību
noteikumi
un
plašāka informācija www.fishing.lv.
Ne asakas!

2017. gadā pirmais lauku labumu
tirdziņš notiks 11. februārī

Balvos darbojas slidotava
Iestājoties vēsākam laikam,
Balvu Sporta centrs ir parūpējies,
lai Balvos, Ezera ielā 3, būtu vie
ta, kur baudīt ziemas priekus,
ierīkojot bezmaksas slidotavu, kas
pieejama visiem iedzīvotājiem.
Lai ziemas prieku baudītāji
viens otram netraucētu, ir sastādīts
grafiks ar laikiem, kad notiek
slidošana ar un bez nūjām:
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Pirmdien, otrdien, trešdien,
ceturtdien, piektdien:
8:30-16:00 publiskā slidošana
bez nūjām;
16:00-18:00 hokejs, slidošana
ar nūjām;
18:00-22:00
publiskā
slidošana bez nūjām.
Sestdien, svētdien, svētku
dienās:
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

10:00-14:00 publiskā slidošana
bez nūjām;
14:00-17:00 hokejs, slidošana
ar nūjām;
17:00-21:30 publiskā slidošana
bez nūjām.
Savukārt
Balvu
pilsētas
stadionā ir izveidota slēpošanas
trase.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

11. februārī Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra,
notiks tradicionālais lauku labumu
tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt
tirdziņu, lai iegādātos dažādus
lauku labumus un amatniecības
izstrādājumus no zemniekiem,
mājražotājiem un amatu meista
riem!
Piedalīties aicinām vietējos

zemniekus,
amatniekus
un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās obligāta (līdz 9.
februārim) Ziemeļlatgales bizne
sa un tūrisma centrā: rakstot uz
biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot
26461435, 29272948.
Latgales SEZ iespējas Balvu no
vada uzņēmējiem!

Uzņem kandidātus mācībām Valsts
robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā)
Valsts robežsardzes Viļakas
pārvalde no 02.01.2017. līdz
13.01.2017. uzņem kandidātus
mācībām Valsts robežsardzes
koledžā (Robežsargu skolā - 1

gads).
I n f o r m ā c i j a i :
www.vrk.rs.gov.lv, tālr.: 64501918,
28658190. Pieteikties: Garnizona
ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā.
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