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2017.gada Latvijas čempionāts zemledus makšķerēšanā noslēdzies
Kaut arī aizpagājušajā nedēļas
nogalē gaisā jau bija jūtams
pavasaris, ziemas sporta entuziastiem vēl bija jāaizvada zemledus
makšķerēšanas 3.posms. Siltāku
laikapstākļu Pierīgā dēļ, sacensību
3.posms tika pārcelts no Baltezera
uz Balviem.
Kā atzina Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis: „Stiprākie
ir pulcējušies Balvos un Balvi
noteikti ir tā vieta, kas zināma
visiem spicākajiem zemledus
makšķerniekiem, jo tiekamies šeit
katru gadu.” Šajā čempionātā šī
jau bija otrā tikšanās, jo arī pirmais
čempionāta posms notika Balvos 21. un 22.janvārī.
Čempionāta
kopvērtējumā
uzvarēja komanda PĒTERBURGA
(129 punkti), otrajā vietā ierindojās
SALMO (160 punkti), bet trešie
palika BSM-EBOAT.LV (179 punkti). Balvu komanda LIARPS šajā
čempionātā ar 198 punktiem
ierindojās 5.vietā, visos posmos
kopā tika noķerti 52,302 kg zivju.
Individuāli labākie bija Andrejs
Kuzņecovs (PĒTERBURGA), Raimonds Kinerts (BSM-EBOAT.LV) un
Māris Āriņš (LATGALE). No komandas LIARPS individuālos labākos
rezultātus ieguva Artūrs Baltais –
13.vieta.
Balvu novada pašvaldība un
Balvu Sporta centrs pateicās zemledus makšķerēšanas entuziastiem
- organizatoriem Normundam
Grabovskim, Ērikam Tučam un
komandai LIARPS.

Turpinājums 4.lpp

Saņemts atbalsts no Valsts
Kultūrkapitāla fonda
Finansiālu atbalstu no Valsts
Kultūrkapitāla fonda saņēmuši
vairāki projekti. Balvu Kultūras un
atpūtas centra mākslinieciskās
vadītājas
Ilgas
Oplucānes
rakstītajam
projektam
“18.
Kamermūzikas festivāls Balvos”
piešķirti 1000,00 euro, Balvu
Centrālās bibliotēkas darbinieces
Ināras Bobrovas rakstītajam projektam “Balvu reģiona Kultūrvēstures
datu bāzes papildināšana” 400,00
euro, bet Balvu Novada muzeja direktores Ivetas Supes iesniegtajam
projektam par izstādes “Antons
Rimovičs. Dievam un Cilvēkam”
veidošanu sniegts atbalsts 1000,00
euro vērtībā.

Informācija
sociālā
die
nesta klientiem – ģimenēm ar
bērniem!
Sakarā
ar
grozījumiem
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā, no 2017.gada
9.februāra ienākumu izvērtēšanā
netiek ņemts vērā ģimenes valsts
pabalsts.
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests, pamatojoties uz klienta iesniegumu,
veiks pārrēķinu iztikas līdzekļu
deklarācijā. Aicinām ģimenes ar
bērniem būt atsaucīgiem! Tālrunis
uzziņām: 64521176 vai 25608650.

Pieejami jauni pakalpojumi
Balvu un Gulbenes slimnīcās

Veiksmīgākie Latvijas čempionātā zemledus makšķerēšanā bija komanda PĒTERBURGA no Krievijas. Trīs posmu
kopsummā makšķernieki noķēra 62,87 kg zivju.

Apbalvoti konkursa “Stūru stūriem tēvu zeme” uzvarētāji
Nu jau trešo gadu Balvu novada
pašvaldības
Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde
sadarbībā ar izglītības iestādēm
organizēja konkursu, kura mērķis
ir sekmēt skolēnu nacionālās un
valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, rosinot
bērnos un jauniešos piederības
sajūtu savai valstij. Pasākuma
dalībnieki bija Balvu, Rugāju un
Baltinavas novadu pirmsskolas,
vispārizglītojošo, profesionālo un
profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izglītojamie.
Konkursa tēma bija “Mana
novada vērtības – vietas, lietas,
cilvēki” un savu pieteikumu
konkursam varēja iesniegt izveidojot video sižetu vai prezentāciju,
radot vizuālās mākslas darbu vai arī
uzrakstot literāru darbu. Iesniegtie
darbi tika vērtēti 5 vecuma grupās
– pirmsskola, 1.-4.klase, 5.-6.klase,
7.-9.klase un 10.-12.klase. Pavisam
tika iesniegti 188 darbi. Pirmsskolas vecuma grupā – 42, 1.-4.klašu
grupā – 37, 5.-6.klašu grupā-33, 7.-9.
klašu grupā 50, 10.-12.klašu grupā
26 darbi.

4. (162.) numurs

Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība
piedāvā
valsts
apmaksātus rehabilitācijas ārsta
un fizioterapeita pakalpojumus.
Pieteikšanās Balvu poliklīnikas
reģistratūrā pa tālruni 64507001.
Pakalpojums pieejams ar ģimenes
ārsta nosūtījumu.
Gulbenes slimnīcā darbu uzsāk
pēdu aprūpes speciāliste Alise
Valaine. Pieteikšanās Gulbenes
poliklīnikas reģistratūrā pa tālruni
64472809.

Apmācību semināri po
ten
ciālajiem
LEADER
uzņē
mējdarbības
projektu
iesniedzējiem

Vizuālās mākslas kategorija. Pirmsskolas grupā 1.vietu ieguva PII “Ieviņa” grupas “Bitītes” audzēkņi, 2.vietu Evelīna
Dārta Usina (Bērzkalnes PII), 3.vietu Andris Kivlāns, Deivids Zaharāns, Jānis Trušinskis (Krišjāņu PII). Atzinību saņēma
Martijs Krakops (Tilžas PII) un Mārcis Poševs (PII “Pīlādzītis”.) 1.-4.klašu grupā 1.vietu ieguva Anna Miethke (Baltinavas Mūzikas un mākslas skola), 2.vietu Evita Prole (Bērzpils vsk.), 3.vietu Sindija Raibekaze (Balvu psk.), bet Atzinības
saņēma Beāte Ančāne (Rugāju vsk.) un Annija Antonova (Baltinavas vsk.). 5.-6.klašu grupā 1.vieta Līgai Čirkai (Tilžas
vsk., Balvu Mākslas skola), 2.vieta Jānim Dundeniekam (Bērzpils vsk.), 3.vieta Sintijai Vīksniņai (Balvu Mākslas skola),
bet Atzinības Signijai Voicišai (Stacijas psk.) un Aivai Melnei (Balvu psk.). 7.-9.klašu grupā 1.vietu ieguva Elīza Cipruse
(Tilžas vsk.), 2.vietu Līna Pundure (Briežuciema psk.), 3.vietu Linda Andrejeva (Stacijas psk. Vīksnas fil.), bet Atzinību
Gunta Logina (Baltinavas vsk.). 10.-12.klašu grupā veiksmīgākā bija Sigita Skudriņa (BVĢ), 2.vietu ieguva Ieva Jurjāne
(BVĢ), bet 3.vietu Aija Misiņa (Rīgas Valsts tehnikuma Balvu struktūrv.).

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

23.martā no plkst.10:00-13:00
Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrā notiks Balvu rajona
partnerības organizētais seminārs,
kura mērķis ir informēt potenciālos
projektu iesniedzējus par projektu
izstrādi un projektu iesniegumu
sagatavošanu atbilstoši biedrības
“Balvu
rajona
partnerība”
izstrādātajai SVVA stratēģijai.
Uz apmācību semināriem īpaši
aicināti biedrības “Balvu rajona
partnerība” biedri, LEADER projektu īstenotāji, sadarbības partneri un visi tie, kam rūp novada un
Ziemeļlatgales attīstība.
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Domes sēde
Šī gada 9.martā notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti - Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars
Pušpurs, Pēteris Kalniņš, Vilnis
Dzenis, Valdis Zeltkalns, Svetlana Pavlovska, Juris Boldāns, Ēriks
Ločmelis, Arvīds Raciborskis, Tatjana Aleksejeva. Sēdē tika izskatīti
kopumā 43 jautājumi.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē lēma par zemes
nomu fiziskām personām Tilžas,
Bērzpils, Balvu un Kubulu pagastos,
kā arī Balvu pilsētā. Tāpat tika lemts
pagarināt zemes nomas līgumus
Kubulu pagastā. Tiks lemts izbeigt
2014.gada 24.novembrī noslēgto
zemes nomas līgumu Nr. 595 Tilžas
pagastā.
Sēdē lēma atdalīt no zemes
vienības Lazdulejas pagastā zemes
vienību 0,34 ha platībā un no
atdalītās zemes vienības izveidot
jaunu īpašumu, un piešķirt nosaukumu „Ploskīnes kapi”, atdalītajai
zemes vienībai nosakot zemes
lietošanas mērķi 0907 – Kapsētu
teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve.
Domes sēdē lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma „Cielavas”,
Tilžas pagastā 6,27 ha kopplatībā
zemes vienību 3,0 ha platībā, no
atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Kārkliņi”, zemes
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Sēdē lēma noteikt zemes
vienībai Vīksnas pagastā 1,12 ha
platībā lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Lēma arī atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Stūrīši”, Laz
dulejas pagastā 48,5 ha kopplatībā
divas zemes vienības 1,5 ha platībā
katru. No atdalītajām zemes
vienībām izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu „Ozols”,
vienai atdalītajai zemes vienībai
nosakot zemes izmantošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā
darbība
ir
lauksaimniecība, bet otrai saglabāt
zemes izmantošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
No
nekustamā
īpašuma
„Līņi”, Lazdulejas pagastā 3,9ha
kopplatībā, lēma atdalīt zemes
vienību 3,4 ha platībā un izveidot
jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu „Krūmi”. Atdalītajai zemes
vienībai tiek saglabāts zemes
izmantošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Deputāti lēma nodot nomā
nedzīvojamo telpu-garāžu Liepu
ielā 1B, Balvos, 33,0 m2 platībā,
pirms tam izstrādājot nomas
tiesības izsoles noteikumus, nomas
līguma projektu un pasūtot nomas
maksas noteikšanas lietu.
Zemes vienības daļai 968m2
platībā, Tirgus ielā 4, Balvos,
domes deputāti lēma noteikt
zemes lietošanas mērķi – dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un ci
tas rekreācijas nozīmes objektu te
ritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa.
Par ceļazīmju uzstādīšanu

Deputāti lēma atļaut uzstādīt
ceļazīmi Nr.206 „Dodiet ceļu” un
ceļazīmi Nr. 301 „Iebraukt aizliegts”
uz Lauku ielas Balvos.
Par kūdras ieguves teritorijas
rekultivācijas veida noteikšanu
Domes sēdē lēma noteikt
kūdras ieguves teritorijai „Lutinānu
purvs” 112,4 ha platībā Briežuciema
pagastā rekultivācijas veidu –
renaturalizācija (purvam raksturīgās
vides atjaunošana).
Par parāda piedziņu
Deputāti pieņēma lēmumu
piedzīt no zemnieku saimniecības
nekustamā
īpašuma
nodokļa
parādu par nekustamo īpašumu
Balvu novadā, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Par
nekustamo
īpašumu
pārdošanu
Sēdē lēma pārdot personai
nekustamo īpašumu 7.Ezermalas
līnija Nr.68, Balvi, kas sastāv no
zemes gabala ar kopējo platību
0,0665 ha un noteikt nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR
820,00 (astoņi simti divdesmit
euro, 00 centi).
Tāpat lēma pārdot personai
nekustamo īpašumu „Sīļukalns”,
Tīreļi, Kubulu pagasts, kas sastāv
no zemes gabala ar kopējo platību
4,64 ha un noteikt nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR
6100,00 (seši tūkstoši viens simts
euro, 00 centi), nosakot nomaksas termiņu – 2 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Domes sēdē lēma apstiprināt
izsoles rezultātus nekustamajam
īpašumam – dzīvoklim Nr.7, Pilsoņu
ielā 23, Balvos, platība 40,50m2,
nosakot par uzvarētāju personu,
kura nosolījusi augstāko cenu – EUR
1135,00 (viens tūkstotis viens simts
trīsdesmit pieci euro, 00 centi), nosakot nomaksas termiņu līdz 2017.
gada 1.decembrim.
Deputāti arī apstiprināja izsoles rezultātus nekustamajam
īpašumam – dzīvoklim Nr.27
Pilsoņu ielā 23, Balvos, platība
40,40m2, nosakot par uzvarētāju
personu, kura nosolījusi augstāko
cenu – 1135,00 (viens tūkstotis viens
simts trīsdesmit pieci euro, 00 centi), nosakot nomaksas termiņu – 1
(viens) gads no līguma noslēgšanas
dienas.
Tika apstiprināti izsoles rezultāti
arī nekustamajam īpašumam –
dzīvoklim Nr.57, Pilsoņu ielā 23, Balvos, platība 33,60 m2, nosakot par
uzvarētāju personu, kura nosolījusi
augstāko cenu – EUR 3185,00 (trīs
tūkstoši viens simts astoņdesmit
pieci euro, 00 centi), nosakot
nomaksas termiņu – 5 (pieci) gadi
no līguma noslēgšanas dienas.
Deputāti arī apstiprināja izsoles rezultātus nekustamajam
īpašumam „Puķes”, Bērzpils pagasts, kas sastāv no zemes gabala
– starpgabala 2,03 ha platībā, nosakot par uzvarētāju juridisku personu, kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 4750,00 (četri
tūkstoši septiņi simti piecdesmit
euro, 00 centi), nosakot nomaksas
termiņu – 5 (pieci) gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Sēdē tika apstiprināti kustamās
mantas – augošu koku un krūmu
nekustamajos īpašumos Partizānu
ielā 5B, Balvos zemes vienībā ar
kopējo platību 27259 m2 un Krasta ielā 8, Balvos zemes vienībā ar

kopējo platību 4686 m2, izcērtamās
koksnes apjoms 148,55 m3 izsoles rezultāti par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 800,00 (astoņi
simti euro, 00 centi).
Par īpašumu atsavināšanu
Domes sēdē lēma atsavināt
atklātā mutiskā izsolē nekustamo
īpašumu „Briedīši”, Briežuciema
pagasts, kas sastāv no zemes gabala – starpgabala 1,21 ha platībā
un apstiprināt nekustamā īpašuma
sākumcenu EUR 1900,00 (viens
tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi)
un izsoles noteikumus.
Deputāti
lēma
atsavināt
atklātā mutiskā izsolē nekustamo
īpašumu „Liepiņas”, Bērzpils pagasts, kas sastāv no zemes gabala
– starpgabala 0,0518 ha platībā un
apstiprināt nekustamā īpašuma
sākumcenu EUR 850,00 (astoņi
simti piecdesmit euro, 00 centi) un
izsoles noteikumus.
Par lēmuma atcelšanu
Tika nolemts atcelt Balvu novada Domes 2016.gada 9.jūnija
lēmumu „Par zemes gabala
Lauku ielā 26A, Balvos nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.9, 8.§).
Par grozījumiem lēmumā
Sēdē lēma izdarīt Balvu novada
Domes 2015.gada 14.maija lēmumā
„Par Balvu novada pašvaldības
iestāžu
vadītāju
pienākumu
pildīšanu to prombūtnes laikā”
(protokols Nr.6, 57.§) grozījumus
1.7. punktā.
Par aizņēmumu
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
2017.gadā Balvu novada pašvaldībai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
74 705,40 (septiņdesmit četri
tūkstoši septiņi simti pieci euro,
40 centi) uz 5 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 2014.-2020.gada plānošanas
perioda darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” finansētā projekta
„Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” būvprojekta
izstrādei.
Tāpat arī lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju Balvu novada pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu
papilddarbiem
projektam
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Balvu Kultūras un
atpūtas centrā” uz 20 gadiem EUR
204 812,56 (divi simti četri tūkstoši
astoņi simti divpadsmit euro, 56
centi) apmērā.
Par dalības maksu
Sēdē tika noteikta dalības maksa Balvu Sporta centra rīkotajam
pasākumam „Prieka tūre” EUR
20,00 (divdesmit euro, 00 centi)
vērtībā no katras ekipāžas.
Par maksas pakalpojumu
cenrādi
Domes sēdē tika apstiprināts
Balvu novada pašvaldības Tilžas
internātpamatskolas sniegto pakalpojumu maksas cenrādis.
Par dalību projektos
Sēdē lēma piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem ar projektu „Zandartu
mazuļu ielaišana Balvu novada
ezeros”. Projekta apstiprināšanas
gadījumā
tiks
nodrošināts

līdzfinansējums EUR 1176,00 (viens
tūkstotis viens simts septiņdesmit
seši euro, 00 centi) apmērā, kā arī
segti papildus izdevumi – zivju
mazuļu transportēšanas izdevumi
EUR 242,00 (divi simti četrdesmit
divi euro, 00 centi) apmērā.
Deputāti lēma piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras
izsludināto
atklāto
projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un
līdzdalības nodrošināšanai valsts un
starptautiskajā jaunatnes politikā”
ar projektu „Laimīgs, jo brīvprātīgs”.
Projekta
atbalsta
gadījumā
tiks nodrošināts Balvu novada
pašvaldības priekšfinansējums EUR
1144,00 (viens tūkstotis viens simts
četrdesmit četri euro, 00 centi)
apmērā.
Par finansējuma piešķiršanu
no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem
Deputāti lēma piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2017.
gada budžetā apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem finansējumu Laz
dulejas
pagasta
komunālajai
saimniecībai attīrīšanas iekārtu
sūkņu stacijas elektroinstalācijas
rekonstrukcijai un sūkņu stacijas
aprīkojumam ar rezerves sūkni;
Vīksnas
pagasta
komunālajai
saimniecībai daudzdzīvokļu mājas
„Vēstneši” koplietošanas telpu logu
un durvju nomaiņai, B kategorijas
piesārņojuma darbības atļaujas
saņemšanai un ūdens resursu
lietošanas atļaujas saņemšanai;

Briežuciema pagasta komunālajai
saimniecībai
krūmgrieža
iegādei; Biedrībai „Nāc un tusē”
pasākuma „Konkurss “Mis un Misters Balvi 2016”” apgaismojuma
nodrošināšanai; Balvu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”
logopēda darba apmaksai par
kopējo summu EUR 4773,00 (četri
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit
trīs euro, 00 centi).
Par funkciju deleģēšanu
Lēma deleģēt Balvu novada
pašvaldības
Būvvaldes
būvinspektoru Ā.Kļaviņu veikt
Būvvaldes vadītāja pienākumus,
kas saistās ar līgumu slēgšanu,
administratīvo aktu sagatavošanu
un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju
izpildi, attiecībā uz A. Avotiņu.
Par atvaļinājumu
Sēdē lēma piešķirt Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētājam
Andrim
Kazinovskim ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma
divas
kalendāra
nedēļas no 2017.gada 30.marta
līdz 12.aprīlim (ieskaitot) un 10
papildatvaļinājuma darba dienas no
2017.gada 13.aprīļa līdz 28.aprīlim
(ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.
gada 30.jūnijam.
Sīkāk
ar
Balvu
novada
Domes lēmumiem var iepazīties
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.

Ārkārtas domes sēde
Šī gada 15.februārī notika Balvu
novada Domes ārkārtas sēde, kurā
tika izskatīti divi jautājumi. Sēdē
piedalījās 12 deputāti – Andris
Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš,
Arvīds Raciborskis, Sarmīte Cunska, Valdis Zeltkalns, Juris Boldāns,
Vilnis Dzenis, Aigars Pušpurs,
Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina.
Galvenais sēdes jautājums
bija par Briežuciema pamatskolas
likvidāciju, kur ar 8 balsīm „par”,
vienu „pret”, divām „atturās” tika

nolemts likvidēt minēto izglītības
iestādi. Viens no deputātiem
balsojumā nepiedalījās.
Ārkārtas domes sēdē tika nolemts noteikt zemes vienības daļai
Dzirnavu ielā 1F, Balvos, 600m2
platībā zemes lietošanas mērķi
– 0501- dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība
nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa.

Nolemj slēgt Briežuciema skolu
Šī gada 15.februāra Balvu
novada domes ārkārtas sēdē
ar deputātu balsu vairākumu
tika lemts likvidēt Balvu novada
pašvaldības Briežuciema pamatskolu.
Likvidācija tiks uzsākta ar šī
gada 1.martu un pabeigta šī gada
31.augustā.
Jautājums par skolas slēgšanu
jau bija iekļauts 9.februāra kārtējās
domes sēdes darba kārtībā,
tomēr pēc deputātu ierosinājuma
tas tika atlikts, lai atkārtoti tiktos
ar skolas vadību, pedagogiem,
skolēnu vecākiem un rastu kādu
citu risinājumu. Šīs tikšanās laikā
13.februārī tika uzklausīti visi
klātesošie, tomēr emocionālajās
sarunās netika rasti racionāli argumenti un priekšlikumi, kas ļautu
saglabāt skolu.
Briežuciema
pamatskolā
šobrīd mācās 23 izglītojamie. Lai
nodrošinātu iestādes darbu, tiek
algoti 14 pedagogi (6,115 likmes) un
9 tehniskie darbinieki (7,75 likmes),
kuri gan nestrādā pilnas slodzes
darbu. Pedagogu, darbinieku
atalgojums un infrastruktūras
uzturēšana tiek finansēta no valsts
un pašvaldības līdzekļiem. Pēc
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normēto bērnu skaita Briežuciema
pamatskolā mācību programmu
īstenošanai no valsts mērķdotācijas
tiek finansētas 3,15 pedagoģiskās
likmes, bet, lai nodrošinātu mācību
programmu apguvi, papildus tiek
finansētas 2,4 pedagoģiskās likmes,
kas tiek iegūtas, pārdalot valsts
mērķdotācijas finansējumu starp
Balvu novada vispārējās izglītības
iestādēm. Viena izglītojamā izmaksas
mēnesī
Briežuciema
pamatskolā
2015./2016.mācību
gadā bija EUR 111,94, 2016./2017.
mācību gadā 1. septembrī- EUR
179,81, bet uz 2017.gada 1.janvāri
EUR 211,29.
Provizoriskie dati rāda, ka
2017./2018. mācību gadā skolā no
2. līdz 9.klasei varētu būt vairs tikai
15 izglītojamie.
Kā atzina vairums deputātu,
protams, šādu lēmumu pieņemt
nav viegli, tomēr ir jāskatās
uz situāciju globālā mērogā,
analizējot datus un domājot arī
par novadu kopumā, turklāt jāņem
vērā arī tas, ka 4 km attālumā
no Briežuciema atrodas Baltinavas vidusskola un citas izglītības
iestādes, kurās jau šobrīd mācās
daļa Briežuciema pagasta bērnu.
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Joprojām spēkā noteiktie transportlīdzekļu satiksmes Izsoles
Balvu novada
ierobežojumi uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem
Nelabvēlīgu
klimatisko apstākļu dēļ, noteiktie
transportlīdzekļu
satiksmes
ierobežojumi (transportlīdzekļiem,
kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.)
no 2016.gada 27.decembra uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem
joprojām ir spēkā.
Transportlīdzekļu
satiksmes
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.
Briežuciema pagastā
Dambergi- Ploskene- Augstasils;
Dukuļeva – Cērpene;
Dambergi- Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi.

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.

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.

Vectilžas pagastā
Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvani;
Vectilža – Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi.

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;

Līdz 3. aprīlim jāiesniedz
deklarācijas par 2016. gadu
Valsts ieņēmumu dienests
(turpmāk – VID) atgādina, ka
saskaņā ar likumā „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amat
personu
darbībā”
noteikto
valsts amatpersonām kārtējās
valsts amatpersonu deklarācijas
par 2016. gadu jāiesniedz VID
elektroniskajā
deklarēšanas
sistēmā (turpmāk – EDS) no 2017.
gada 15. februāra līdz 3. aprīlim
ieskaitot.
Ja gadījumā ir nozaudēts VID
piešķirtais EDS identifikators un
parole, to vairs nav nepieciešams
atjaunot, lai iesniegtu valsts amat
personas deklarāciju vai jebkuru
citu dokumentu EDS. Dokumentu iesniegšana arī vairs nav
jāapliecina ar VID e-paraksta
datni.
Atgādinām,
ka
jau
kopš pagājušā gada valsts
amatpersonām valsts amatpersonas deklarācijā ir jānorāda arī šāda
informācija:
- ja tā Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likuma
izpratnē ir patiesā labuma guvējs
no citai personai piederošas vai
pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās
daļas,
- par to, vai ir veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos un
dzīvības apdrošināšanas iemaksas.
Turpinot
vienkāršot
deklarācijas aizpildīšanu, tajā
automātiski var iegūt datus no
VID rīcībā esošās informācijas
par
amatpersonas
papildus

Petrovka_ Marjevka;
Petrovka- Zaļčupe;
Nobrauktuve uz Vārpām;
Brinkene1-Akmeņkalni;
Egļuciems- Zaķusala;
Nobrauktuve uz Avikšiem.

Vīksnas pagastā
Vīksna – Zaļmežnieki;
Sprogas – Oknupe;
Smiltene – Oknupe;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Makšinava – Ašusila;
Ukraina – Kačupe.

valsts

ieņemamajiem amatiem. Visa cita
deklarācijā norādāmā informācija
ir identiska pagājušajā gadā
norādāmajai informācijai.
Papildus
informējam,
ka
deklarācijas
Publicējamā
un
Nepublicējamā daļā ir sadaļa
„Cita informācija”, kur ir iespējams
norādīt informāciju, kas pēc
deklarācijas iesniedzēja ieskatiem sniedz pilnīgāku priekšstatu
par valsts amatpersonas mantiskā
stāvokļa izmaiņām deklarēšanas
periodā.
Tāpat atgādinām, ka pēc
attiecīgās deklarācijas sadaļas
atvēršanas tajā iespējams iegūt
informāciju, kas par minēto
personu
pieejama
dažādās
valsts informācijas sistēmās un
ir nepieciešama deklarācijas
aizpildīšanai (par īpašumā vai
kopīpašumā esošiem nekustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti
zemesgrāmatā; par valdījumā vai
lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri reģistrēti
Valsts zemes dienesta pārziņā
esošā valsts informācijas sistēmā
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma”;
par īpašumā vai valdījumā
esošiem
transportlīdzekļiem,
kuri reģistrēti VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” pārziņā
esošā valsts informācijas sistēmā
„Transportlīdzekļu un to vadītāju
valsts reģistrs”; par gūtajiem
ienākumiem,
kas
deklarēti
VID, un dati (vārds, uzvārds,
radniecība) par laulāto, vecākiem,
brāļiem, māsām un bērniem, kas

amatpersonu

pieejami Iedzīvotāju reģistrā,
kā arī informāciju par papildus
ieņemamajiem amatiem no VID
rīcībā esošiem datiem.
Precizēt
jau
iesniegtās
deklarācijas
var,
rakstveidā
vēršoties VID un pamatojot precizējumus, ne vēlāk kā
mēneša laikā pēc deklarācijas
publiskojamās
daļas
publiskošanas elektroniskā veidā
VID mājaslapā esošajā publiskojamo datu bāzē.
Plašāka
informācija
par
to, kas ir valsts amatpersonas, amatpersonu deklarācijas
iesniegšanas kārtība un termiņi,
kā arī uzskatāms metodiskais un
informatīvais materiāls (ar vizuālu
palīginformāciju) par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu
pieejams
VID
mājaslapas
sadaļā
„Privātpersonām/Valsts
amatpersonām”.
Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā
aicinām
valsts
amatpersonas
konsultēties
klātienē pie VID Nodokļu
pārvaldes Valsts amat
personu
datu
administrēšanas
daļas
speciālistiem vai arī zvanīt uz VID
Informatīvo tālruni 67120000,
izvēloties 4.tematu „Informācija
valsts amatpersonām”. Tāpat
VID mājaslapas sadaļā „Kontakti” ir iespējams pieteikties
padziļinātai konsultācijai noteiktā
vietā un laikā, izvēloties tematu
„Jautājums par valsts amatpersonas deklarāciju”.

pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – “Liepiņas”,
Bērzpils pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no zemes gabala - starp
gabala 0.0518 ha platībā, kadastra Nr. 3850 002 0631 (kadastra
apzīmējums 3850 002 0374). Izsoles sākumcena – EUR 850,00
(astoņi simti piecdesmit euro, 00
centi).
Ar
izsoles
noteiku
miem 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
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2017.gada 2.maija plkst. 16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 2.maija plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 85 (astoņdesmit pieci euro)
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.stāvā sēžu zālē, 2017.
gada 3.maijā plkst. 15.20.

3.

Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – “Briedīši”,
Briežuciema pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala
- starpgabala 1.21 ha platībā, kadastra Nr. 3852 001 0113 (kadastra
apzīmējums 3852 001 0113). Izsoles sākumcena – EUR 1900,00
(viens tūkstotis deviņi simti 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
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2017.gada 2.maija plkst. 16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 2.maija plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 190 (viens simts deviņdesmit
euro) un reģistrācijas maksa
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS “Citadele banka”, konts:
LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.
gada 3.maijā plkst. 15.00.

Informācija par savāktajiem atkritumiem Balvu EKO laukumā
SIA „ZAAO” ir apkopojuši
informāciju
par
savāktajiem
atkritumu apjomiem (m3) un
apmeklētāju skaitu Balvu EKO
laukumā.
Balvu EKO laukumā, Ezera ielā
3, 2016.gadā nodoti 232m3 šķiroto
atkritumu, savukārt EKO laukumu
apmeklējuši 2134 apmeklētāji.
Salīdzinājumam, 2015. gadā EKO
laukumu apmeklēja 1269 klienti
un tika nodoti 116m3 šķiroto atkritumu.
Informējam, ka EKO laukumā
iespējams nodot šādus atkritu
mu veidus:
Fiziskās personas bez maksas var nodot šādus atkritumus:
pudeļu stiklu, papīru, kartonu,
polietelēnu, PET dzērienu pudeles, metālu, nolietotu sadzīves
elektrotehniku, krāsu bundžas,
luminiscentās spuldzes, baterijas
un akumulatorus, riepas (4 gab.
gada laikā, diametrā līdz 1,4m),
eļļas filtrus, motoreļļas, smēreļļas,
koka paletes.
Juridiskās personas bez maksas var nodot šādus atkritumus:
pudeļu stiklu, papīru, kartonu,
polietelēnu, PET dzērienu pudeles, metālu.
Par maksu nododamie atkri
tumu veidi:
- Logu stikls EUR 14,88 + PVN
par 1 m3;
Lielgabarīta
atkritumi

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

(mēbeles, matrači u.tml. lielizmēra
priekšmeti) EUR 14.88 + PVN par 1
m3;
- Celtniecības atkritumi (jaukti
celtniecības atkritumi: reģipsis,
siltināšanas materiāli, ruberoīds)
EUR 14,88 + PVN par 1 m3;
- Celtniecības atkritumi (tīri,
piemēram: tikai ķieģeļi, betons,
flīzes, apmetums, akmeņi) EUR
8,68 + PVN par 1 m3;
- Zaļie atkritumu (lapas, zāle,
sīkie zari) EUR 8,68 + PVN par 1 m3.
Atgādinām, ka sadzīves at
kritumi EKO laukumā netiek
pieņemti!
Fiziskās
personas
EKO
laukumā var iegādāties būvgružu
maisus. Maisa izmērs 1,1m3.
Vairāk informācijas par būvgružu
veidiem un savākšanas iespējām
var iegūt, zvanot pa tālruņiem
64281250 vai 29225862.
Nogādājot uz EKO laukumu
vismaz 0,25 m3 otrreizējās izejvielas (papīru, kartonu, polietilēna
plēves, PET dzērienu pudeles,
pudeļu stiklu vai metālu), var
saņemt zīmodziņu atlaižu kartē.
Sakrājot 10 zīmodziņus, ir iespēja
saņemt 2,84 EUR atlaidi maksai
par sadzīves atkritumu izvešanu.
Zane Legzdiņa
SIA „ZAAO” sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētāja
vietniece Sarmīte Cunska par dalību
konkursā katrai izglītības iestādei
pasniedza Balvu novada domes
Pateicības rakstu – kopumā 21. Viņa
savā uzrunā šo konkursu sasaistīja
ar Latvijas simtgadi, kuru sagaidot
tiek uzsvērta piederība savam novadam, savai valstij. “Es jums vēlu
katram izdarīt simts labus darbus,

sagaidot Latvijas simtgadi. Vajag
atcerēties, ka pats galvenais un
nozīmīgais darbs ir mācīties - darīt
to sev, savai nākotnei, lai jūs dzīvē
būtu konkurētspējīgi un pierādītu,
cik talantīgi cilvēki nāk no Latgales.
Sirsnīgi sveicu! Lai ir patiess prieks
par padarīto darbiņu, lai ir vēlme
uz priekšu darboties vēl aktīvāk,”
vēlēja Sarmīte Cunska.
Balvu novada pašvaldības

Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Nora Apīne
pirms diplomu pasniegšanas
klātesošos iepazīstināja ar novitāti
– šajā reizē balvas pasniedza Balvu
novadā ievērojami cilvēki. Tie bija
pedagogs, mākslinieks Nikolajs
Gorkins,
konkursa
“Osvalds”
organizators, dzejnieks Māris
Lāpāns un kultūras darbinieks,
pasākumu producents Ivars Saide.

Literārās jaunrades kategorija. 1.-4.klašu grupā 1.vietu ieguva Elizabete
Lucenko (Balvu psk.), 2.vietu Elīna Evelīna Maculeviča (Stacijas psk.), 3.vietu
Aivita Bauere (Stacijas psk.). 5.-6.klašu grupā 1.vieta Deinam Polim (Balvu
psk.), 2.vieta Linetai Kopānei (Balvu psk.), 3.vieta Evelīnai Stepanovai (Balvu
psk.), bet Atzinības Laurai Jeromānei (Balvu psk.) un Agnesei Zelčai (Tilžas
vsk.). 7.-9.klašu grupā 1.vieta tika Ditai Kuzņecovai (BVĢ), 2.vieta Marī
Deņisovai (BPVV), 3.vieta Robertam Ķirsonam (BVĢ) un Madarai Avotai
(Tilžas internātpsk.), bet Madara Mozule (Stacijas psk.) saņēma Atzinību.
10.-12.klašu grupā 1.vietas ieguvēja bija Marita Jermacāne (BPVV), 2.vietu
saņēma Ieva Šmate (BPVV), bet 3.vietu Aiva Kļečetņikova (BPVV).

Video sižetu veidošana. Pirmsskolas vecuma grupā Atzinību saņēma Tilžas PII. 1.-4.klašu grupā 1.vieta Briežuciema
psk. 2.klasei, 2.vieta Haraldam Ķerģim (Balvu psk.), bet Atzinība Bērzpils vidusskolas 4.klasei un Kristeram Pipcānam
(Balvu pamatskola). 5.-6.klašu grupā 1.vietu izcīnīja Haralds Ambarovs (Balvu psk.), 2.vietu Sintija Vīksniņa (Rugāju
novada vsk.), 3.vietu Juris Luksts (Balvu psk.). 7.-9.klašu grupā 1.vieta tika Kristiānam Bolšijam, Dāvidam Markam
Stemperam un Tīnei Martuzānei (Krišjāņu psk.), 2.vieta Kristiānam Boktam (Stacijas psk. Vīksnas fil.), 3.vieta Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 9.klasei. 10.-12.klašu grupā 1.vietu ieguva Madara Janiša (Rugāju novada vsk.),
2.vietu Andris Kudurs (Rugāju novada vsk.), bet Atzinību saņēma BVĢ muzeja pulciņa dalībnieki – Alīna Barbaniška,
Līva Supe, Sintija Pitkeviča, Pēteris Maks, Artis Plešs, Eduards Plušs, Egmonts Salmanis un Mārtiņš Višņevskis.

Biznesa stunda skolēniem
7. martā Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā notika biznesa
sarunas „Kūkas ar uzņēmējiem”,
ko rīkoja aģentūra sadarbībā ar
Balvu Bērnu un jauniešu centru.
Pasākums pulcēja lielu skaitu Balvu
skolēnu. Sarunu mērķis bija veicināt
uzņēmējdarbības attīstību Balvu
novadā, rosinot skolēnus spert pir
mos soļus biznesa vidē, motivēt
viņus savu mācību uzņēmumu
izveidošanai un mācīties pelnīt jau
esot skolas solā.
Pasākumā piedalījās arī Daugavpils pilsētas Jauniešu domes
pārstāvji. Balvu novadu pārstāvēja
uzņēmēju konsultatīvās padomes
locekļi – Andrejs Kindzulis, Guntars Šults, Ivars Saide, Ģirts Teilāns,
Kaspars Romanovs, kā arī Balvu
novada domes deputāte Ināra
Ņikuļina. Uzņēmēji tika aicināti
pastāstīt par saviem pirmajiem
soļiem biznesā un īsumā prezentēt
savu uzņēmējdarbību.
Darba grupās tika sagatavots un
prezentēts uzdevums – ko skolās
var darīt skolēnu pašpārvaldes,

lai veicinātu skolēnu interesi par
uzņēmējdarbību un tās attīstību.
Darba procesā un diskusijās radās
daudz jautājumu, uz kuriem kopīgi
tika meklētas atbildes un uzņēmēji
dalījās savā pieredzē.
Pasākuma noslēgumā tika
sniegti konkrēti priekšlikumi par
turpmāko šāda veida pasākumu
organizēšanu un norisi, kā arī vairāki
uzdevumi, t.sk. par
izmaiņām
skolēnu pašpārvaldes struktūrā,
par jauno uzņēmēju biznesa skolas ideju, par informācijas platformas izveidi. Nākamā skolēnu un
uzņēmēju tikšanās notiks maijā, kad
skolēni sagatavos vienu konkrētu
biznesa ideju, kuru vērtēs uzņēmēji
- eksperti. Ļoti pozitīvi tas, ka pēc
pasākuma vairākiem jauniešiem
radās konkrētas sava biznesa idejas.
Paldies aktīvajiem skolēniem,
Balvu Bērnu un jauniešu centram un
uzņēmējiem par dalību pasākumā!

Tāpat arī N.Apīne visiem 12.kla
ses skolēniem vēlēja veiksmi jau
pirmajā centralizētajā eksāmenā.
Pasākuma vadītāja, interešu
izglītības
speciāliste
Ilona
Naļivaiko izteica gandarījumu par
to, cik skaisti ir iesniegtie darbi –
kāds ir izpaudies uzsverot savas
mājas, ģimeni, cits dabas vērtības
– upes, pļavas, mežus.
Konkursa specbalvu ieguva

Noskaidro, kurš gudrāks
Balvu BJC MJIC „Dinamīts”
aktīvie jaunieši, sadarbojoties ar
centra speciālistiem, organizēja
erudīcijas viktorīnu „Vai Tu esi
gudrāks par Dinamītu?”. 10. februāra
piektdienas vakarā „Dinamīta
Studijas” telpā tikās četras komandas uz saspēli.
Viktorīnas jautājumus un noteikumus gatavoja un veidoja paši
jaunieši. Gatavošanās posms kopā
aizņēma pēdējo divu nedēļu vakarpuses, kad jaunieši tikās centrā
un gatavoja jautājumus. Jaunieši
izsvēra tēmas un jautājumus, kas
varētu būt pietiekami āķīgi, lai arī
pieaugušie sasprindzinātu savus
prātus.
Dalību viktorīnā bija pieteikušas
vairākas komandas, taču dažādu
tehnisku iemeslu dēļ startēja 4
komandas. Balvu Valsts ģimnāziju
pārstāvēja Česlavs Čubars, An-

nija Ertmane, Ro
berta Sērmukša,
Annija Anete Logina. Rugāju novada vidusskolu pārstāvēja Inese
Loseva, Kristiāna Zizlāne, Rihards
Krilovs, Gatis Orniņš. Rīgas Valsts
tehnikuma
Balvu
teritoriālās
struktūrvienības delegācija bija triju
cilvēku sastāvā: Viktorija Jeršova,
Lūcija Lazdiņa, Viktorija Berezova. Šajā pasākumā sasparojušies
bija arī Balvu BJC apmeklētāji un
izveidojuši komandu, tās sastāvā –
Dārija Semjonova, Amanda Romka,
Una Markus un Matīss Zelčs.
Viktorīna notika trijās kārtās,
kopā katrā kārtā tika risināti 20
jautājumi ar iespējām nopelnīt 10,
20, 30 un 50 punktus, kategorijās:
Sports, Kino, Kultūra, Mūzika un
Bioloģija. Jautājumi izrādījās āķīgi,
protams,
daudzos
gadījumos
jāpateicas veiksmei. Viktorīna
sevī slēpa jautājumus, kas ir

Inta Kaļva
ZLBC direktore
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Balvu pamatskola, jo šīs izglītības
iestādes skolēni kopumā visās
aktivitātēs ieguva visaugstāko
vērtējumu.
Muzikālus
priekšnesumus
sniedza Marija Maslovska un PII
“Pīlādzītis” mazie dziedātāji, bet
Balvu Mākslas skolas meitenes
demonstrēja tērpu kolekciju “Rakstu joslas Māras zemē”.

mācību stundu programmās un arī
jautājumus, kuru atbildes rodamas
dažādās sadzīviskās lietās. Jaunieši
pierādīja, ka ir zinoši dažādās jomās
un seko līdzi aktualitātēm kultūrā,
kino, un mācās bioloģiju mācību
stundās.
Pēc aizraujošās jautājumu
sadaļas
sekoja
pateicības
dalībniekiem, organizatoriem, un
uzvarētāju paziņošana. Trešo vietu
ieņēma Rugāju Novada vidusskolas
komanda, otro vietu ieguva Balvu
Valsts ģimnāzijas erudīti un pirmo
vietu šoreiz ar lielu punktu pārsvaru
ieguva BBJC komanda – Dārija,
Amanda, Una, Matīss.
Pasākumu noslēdza neformālas
aktivitātes
un
pat
kopīga
sadziedāšanās.
Gunita Prokofjeva
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
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Balvu Mākslas skolas meitenes atgriežas no netradicionālās modes skates ar
skatītāju simpātijas balvu
17.februārī Špoģu Mūzikas
un mākslas skola jau trešo reizi
organizēja netradicionālās modes
skati - konkursu “Rakstu rakstus
izrakstījām”, kas paredzēta Latgales mākslas skolām. Modes skatē
piedalījās 9 mākslas skolas, kopumā
žūrija vērtēja 14 tērpu kolekcijas.
Konkursā piedalījās gan audzēkņi
no Špoģiem, Naujenes, Daugavpils,
Balviem, Indras, Preiļiem un Ludzas,
kā arī ārvalstu viesi no Baltkrievijas
– Šarkavščinas mūzikas un mākslas
skola.
Modes skates tematika šogad
tika veltīta gaidāmajai Latvijas simtgadei, aicinot posties svētkiem un
ar lepnumu celt tautās novada vai
pilsētas kultūrvēsturiskās vērtības.
Modes skates - konkursa “Rakstu rakstus izrakstīju” dalībnieki tika
aicināti pētīt latviešu rakstu zīmes,
tautiskos ornamentus un tos pielie
tot, veidojot oriģinālas kolekcijas
ar radošiem un netradicionāliem
tērpiem.
Balvu Mākslas skolas audzēknes
Sintija Vīksniņa, Aiva Melne, Laura
Kopāne, Līga Panga, Elvita Rizena,
Kristiāna Keiša, Laura Jeromāne,
Kate Kindzule tērpu kolekciju „Rakstu joslas Māras zemē” veidoja kopā
ar skolotājām Līgu Podkovirinu un
Anitu Kairišu.
Kopā ar skolotāju Līgu meitenes
pētīja tautas tērpa sastāvdaļas
– lakatus, veidojot rakstu, līniju,

rūtojumu un krāsu salikumus.
Lakatu darināšana tika izpildīta vienas adatas aušanas tehnikā. Kopā
ar skolotāju Anitu meitenes pētīja
tautas tērpa sastāvdaļas – svārkus,
pastalas – to formu, materiālu.
Pastalas izveidot savām rokām, tas
bija vienreizējs piedzīvojums gan
meitenēm, gan pārējiem skolas
audzēkņiem un skolotājiem. Lietā
bija jāliek matemātikas zināšanas,
jo sarežģītākais bija piegrieztnes
izveidošana. Tērpa sastāvdaļu,
svārkus, audzēknes izrakstīja ar rakstu zīmēm – izšuva ar vilnas diegu,
interpretējot Māras zīmes. Zīmes
raksts tika interpretēts arī meiteņu
frizūrās.
Tērpu kolekcijas ideja ir zīme,
raksts, dzīvība. Tērpu kolekcijā
attēlota tradīciju atdzimšana un
interpretācija tērpa detaļās un
atsevišķos elementos. Audzēknes
veica pētījumu par tautas tērpa
sastāvdaļām
lakatiem
un
pastalām caur rakstiem, līnijām,
līniju rūtojumu, krāsu salikumiem.
Atklājot neparastos krāsu salikumus,
zīmju un simbolu rakstu savienojumu, veidojot neierastā veidā, tērps
rodas kustībā. Raksti tiek izrakstīti
ritmiskā kopsakarībā - tērps, tērpa
elementi, kustība, ritms.
Žūrija darbus vērtēja pēc
vairākiem kritērijiem – tērpa
tehniskās izpildes sarežģītības
pakāpes, darba kvalitātes, materiālu

saskaņotības, idejas oriģinalitātes
un mākslinieciskā snieguma. Tērpu
kolekcijas bija rūpīgi pārdomātas
un veidotas, kas sarežģīja žūrijas
uzdevumu - noteikt labākos no
labākajiem.
Konkursa žūrijas sastāvā bija
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
pasniedzējs,
mākslinieks
un
datorgrafiķis Aivars Bulis, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes
noformēšanas māksliniece Olga
Gžibovska, Daugavpils novada
Kultūras pārvaldes Kultūras man-

tojuma daļas vadītāja Brigita
Madelāne, Višķu pagasta pārvaldes
vadītājs Jānis Proms un Starptautisko projektu koordinatore Gaļina
Paniča no Baltkrievijas.
Skatītāju simpātiju balvu ieguva
Balvu Mākslas skolas jaunākā grupa
ar kolekciju “Rakstu joslas Māras
zemē”.
Paldies skolas lietvedei Ivetai Pugejai par svārku šūšanu un
ideju ģenerēšanu tērpa kolekcijas
veidošanas procesā. Paldies deju
skolotājai Līgai Morozai – Ušackai

par izstrādāto tērpu kolekcijas
prezentāciju - modes šovu un
konsultācijām kolekcijas veidošanas
procesā. Paldies Lauras mammai
Ivetai Kopānei par sarežģīto matu
pinumu. Paldies skolas direktorei
Elitai Teilānei par idejas realizēšanas
atbalstu.
Esam gandarīti par panākumu,
pirmo reizi uzstājoties šāda veida
konkursā!
Anita Kairiša
Balvu Mākslas skola

Balvu Valsts ģimnāzijas makulatūras vākšanas akcijā Ēno arī Balvu novada pašvaldībā
15.februārī,
visā
Latvijā tika iepazīstināti ar pašvaldības
izglābti 14 koki
norisinājās Ēnu diena, kuras laikā darbu un nozīmi, un ar sabiedrisko

Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ)
norisinājās līdz šim nebijusi akcija. 16 klašu kolektīvi 15.februārī
devās uz 16 iepriekš izraudzītām
adresēm Balvu pilsētā, lai savāktu
makulatūru no apkārtējo māju
iedzīvotājiem. Kopumā tika savākti
760 kg otrreizējai pārstrādei nododamas makulatūras.
BVĢ jau trešo gadu darbojas
Ekoskolu programmā, kuras mērķis
ir īstenot vides izglītību un mudināt
jauniešus domāt par savu ietekmi
uz vidi, un saprast sekas savai un
apkārtējās vides mijiedarbībai. Šis
modelis paredz arī ciešu sadarbību
ar sabiedrību.
Akcijas mērķis bija savākt
makulatūru un ne tikai taupīt
resursus, bet arī aktualizēt atkritumu šķirošanu. Katram mājās
noteikti ir sakrājušās avīzes,
žurnālu kaudzīte vai cita veida

papīra izstrādājumi, kurus žēl tāpat
vien izmest konteinerā. Tāpēc šī
akcija simtprocentīgi nodrošināja,
ka makulatūra nonāks pārstrādē
un iegūs savu otro dzīvi. No 16
daudzdzīvokļu mājām, kas bija
izvēlētas un informētas par šo
akciju jau iepriekš, tika savākti 760
kg. Tas nozīmē, ka tika saglabāti 14
koki, jo tieši tik celulozes masas
tiktu no tiem iegūts.
Savākšanas procesā dažās
piecstāvu mājas netika savākts ne
viens kilograms makulatūras, citās
iedzīvotāji paši sagaidīja skolēnus
ar glīti sakārtotiem makulatūras
sainīšiem. Bija arī atstātas kastes
ar makulatūru, kurās bija samestas arī stikla un plastmasas pudeles, saslaukas, cigarešu paciņas un
citi atkritumi. Tas liek domāt par
dažu pilsētas iedzīvotāju cieņas
trūkumu pret akcijas veicējiem, jo

kāpņu telpās atstātie paziņojumi
skaidri norādīja, kādam jābūt
papīram, kas der pārstrādei. Arī
viens cilvēks, kas neizlasa uzrakstu un neievēro šķirošanas
nosacījumus, var sabojāt lielu
daudzumu sašķirotā materiāla.
Šādas akcijas māca skolēniem
būt atbildīgiem, bet līdzcilvēku
attieksme apslāpē arī viņos vēlmi
darboties.
Kopumā esam gandarīti par
paveikto. Paldies par atsaucību
visiem jaukajiem cilvēkiem, kas
atsaucās un aktīvi iesaistījās mūsu
organizētajā akcijā. Plānojam arī
turpmāk organizēt šādas akcijas
un ceram uz pilsētas iedzīvotāju
atsaucību. Mēs dzīvojam tādā
pasaulē, kādu to veidojam!

skolēni no 1.-12. klasei apmeklē kādu
darba vietu un vēro interesējošās
profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Ēnu dienai vakances tika
izsludinātas arī Balvu novada
pašvaldībā, tomēr pie iestādes
speciālistiem pieteicās vien divi
ēnotāji, turklāt abi vēlējās uzzināt
vairāk par sabiedrisko attiecību
speciālista darbu un ikdienu.
Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles audzēkņi no 8. un 9.klases

attiecību darba pienākumiem.
Skolēniem bija iespējas uzdot sev
interesējošos jautājumus, kā arī izteikt savu viedokli un priekšstatu
par konkrēto profesiju.
Lai arī jauniešiem sava nākotne
un profesijas izvēle vēl ir neskaidra,
tomēr „ēnošana” pašvaldībā ļauj
paplašināt redzesloku un saprast,
kādi ir pašvaldības uzdevumi un
kāda ir darbinieku ikdiena šajā
iestādē.

Ieva Useniece
Balvu Valsts ģimnāzija

Balvu muižā skan “Balsis 2017”
20.februārī
starpnovadu
vokālās mūzikas konkursā “Balsis
2017” tika noskaidrots, kuri kolektīvi
gatavojušies visvairāk un pelnījuši
iespēju piedalīties reģionālajā
skatē. Pavisam konkursā piedalījās
desmit kolektīvi no Balvu, Rugāju,
Baltinavas un Viļakas novadiem.
Jāatzīmē, ka pieteikti bija divpadsmit, taču vairāki dziedātāji bija
apslimuši, tādēļ diviem ansambļiem
konkurss pagāja secen.
Dziedošo bērnu un jauniešu
veikumu
vērtēja
kompetenta
žūrija – Viļakas Mūzikas skolas un
Viļakas Valsts ģimnāzijas mūzikas
pedagoģe Ilona Bukša, kā arī Balvu
Mūzikas skolas mūzikas pedagogi
Rita Keiša un Viktors Bormanis.
Šajā gadā konkursā piedalījās

Balvu
pamatskolas
2.-4.klašu
vokālais ansamblis (pedagoģe
Gunta Ripa), Viduču pamatskolas 1.-3.klašu vokālais ansamblis
(pedagoģe Inita Roginska), Balvu
Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālais
ansamblis (pedagoģe Linda Vītola),
Stacijas
pamatskolas
Vīksnas
filiāles 1.-7.klašu vokālais ansamblis
(pedagoģe Sandra Misiņa), Stacijas
pamatskolas meiteņu trio (pedagogs Aldis Laicāns), Balvu pamatskolas 5.-6.klašu vokālais ansamblis
(pedagoģe Gunta Ripa), Rugāju novada vidusskolas vokālais ansam
blis “Pustonis” (pedagoģe Velga
Smoļaka), Balvu Valsts ģimnāzijas
7.-12.klašu
vokālais
ansamblis
(pedagoģe Aija Nagle), Tilžas vidusskolas
vokālais
ansamblis

“Varbūt” (pedagoģe Linda Vītola),
Baltinavas vidusskolas vokālais
ansamblis “Vērmelīte” (pedagoģe
Aija Nagle).
Iespēju piedalīties reģionālajā
skatē, kas notika 1.martā Jēkabpilī,
ieguva četri kolektīvi – Balvu
Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālais
ansamblis (pedagoģe Linda Vītola,
koncertmeistars Ģirts Ripa), Rugāju
novada
vidusskolas
vokālais
ansamblis “Pustonis” (pedagoģe
Velga Smoļaka, koncertmeistars
Velga Smoļaka), Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis “Varbūt”
(pedagoģe Linda Vītola, koncertmeistars Ģirts Ripa), Baltinavas
vidusskolas vokālais ansamblis
“Vērmelīte” (pedagoģe Aija Nagle,
koncertmeistars Ģirts Ripa).

„Ēnotāji” Kristiāns un Ella kopā ar sabiedrisko attiecību speciālisti Ritu
Šubenieci.
Jaunieši atzina, ka dienas laikā ir uzzinājuši daudz jauna gan par domi, gan
sabiedrisko attiecību speciālista profesiju, piebilstot, ka darbs šķitis radošs un
interesants, tomēr arī nogurdinošs un ne tik viegls kā sākotnēji bija licies.
Jēkabpilī Tilžas vidusskolas
vokālais ansamblis “Varbūt” ieguva
40,56 punktus, bet Balvu Mūzikas
skolas vokālais ansamblis 43,75.
Abiem kolektīviem I pakāpe.
Konkursa “Balsis 2017” mērķis
ir stiprināt bērnu un jauniešu
nacionālo identitāti, apzinot sava
kultūrvēsturiskā novada tautas

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

dziesmu mantojumu, veicināt
bērnu un jauniešu vokālo ansambļu
radošo darbību, izaugsmi un
attīstību, attīstīt, kopt un pilnveidot vokālo ansambļu muzicēšanas
tradīcijas, pilnveidot ansambļu
skatuvisko pieredzi, dalībnieku
radošās spējas un akustiskās
muzicēšanās prasmes.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 16.marts
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Apstiprināts projekts „Svaigā gaisā” Realizēts projekts par saksofonu iegādi pūtēju
Šajā zonā tiks izvietoti divi
2017.gada 27.janvārī Lauku atorķestrim
balsta dienesta Ziemeļaustrumu plaši zviļņi. Uz zviļņiem bērniem,
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde pieņēma lēmumu par
biedrības „Balvu Teātris” projekta iesnieguma Nr. 16-07-AL19A019.2206-000008
„Svaigā
gaisā” apstiprināšanu.
Projekta
realizācija
sniegs iespēju Balvu novada
iedzīvotājiem izmantot jaunu
brīvā laika pavadīšanas veidu - lie
tot āra bibliotēku. Balvu pilsētas
skvērā tiks izvietoti grāmatu
„būrīši”, kuros būs brīvi pieejama dažāda satura literatūra. Šos
izdevumus bērniem, jauniešiem,
vidējās un vecākās paaudzes
iedzīvotājiem būs iespēja lasīt
Balvu pilsētas skvēra zonā pret
Balvu Centrālo bibliotēku.

jauniešiem un citiem interesentiem būs iespēja ne tikai lasīt
izdevumus, bet arī nodarbo
ties ar citām aktivitātēm svaigā
gaisā - spēlēt spēles, lietot WiFi, mācīties, atpūsties utt. Šāda
veida brīvā laika pavadīšana ir
inovācija Ziemeļlatgales reģionā.
Šie netradicionālie risinājumi
veicinās veselīga un saturīga
brīvā laika pavadīšanu, kā arī
popularizēs nemateriālo kultūras
mantojumu.
Projekta īstenošana jāpabeidz
līdz 2017.gada septembrim.
Māris Lāpāns
biedrības „Balvu Teātris”
valdes priekšsēdētājs

Turpinās darbs, lai varētu pārbūvēt
vietējās nozīmes grants ceļus

Aizvadītā
gada
rudenī
tika uzsākts darbs pie Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP)
pasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”, kas paredz pārbūvēt
pašvaldības vietējās nozīmes
grants ceļus.
Pamatojoties uz 2015.gada
28.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 475, atklātu
projektu iesniegumu konkursu
veidā Balvu novada domes sēdē
tika apstiprināti objektu atlases
kritēriji pasākuma īstenošanai.
Tāpat katrā pagastā sabiedriskās
apspriešanas sanāksmēs tika
uzklausīti zemnieku saimniecību
īpašnieku un uzņēmēju viedokļi
par nepieciešamo ceļu pārbūvi.
Pamatojoties uz sanāksmēs nolemto, sadarbībā ar pagastu
pārvalžu vadītājiem tika sastādīts
prioritāro ceļu saraksts.
Šobrīd notiek projektēšanas
darbi,
kurus
izstrādā
SIA
„Projektēšanas birojs Austrumi”
un SIA „SKA projekts”. Tehnis
Pagasts
Balvu pagasts

kie projekti ir jāiesniedz līdz
šī gada marta beigām, tad tiks
izsludināts būvdarbu iepirkums,
kam paralēli notiks darbs pie projekta izstrādes un iesniegšanas
izvērtēšanai
Lauku
atbalsta
dienestā. Reāli ceļu būvdarbi
varētu sākties tikai šī gada beigās.
Projekts jārealizē līdz 2020.ga
dam.
Sākotnēji
bija
plānots
pārbūvēt lielākus ceļu posmus, bet tos nācās samazināt,
pielāgojot finansējumam. Katra
ceļa posma pārbūve tiks veikta
esošā ceļa platumā atbilstoši
intensitātei, paredzot virsūdens
novadīšanas sistēmu sakārtošanu
un nodrošinot piekļūšanu visiem
pieguļošajiem zemes gabaliem.
Projekta mērķis ir atbalstīt
investīcijas
publiskās
ceļu
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību. Balvu
novada pašvaldībai šī pasākuma
ietvaros pieejamais atbalsts no
fonda sastāda 1,58 miljonus eiro.
Balvu
novada
plānoto
pārbūvējamo ceļu saraksts:

Ceļa nosaukums

Garums,
km
2,55
0,60
1,30
2,90

Naudaskalns - Ozolsala
Naudaskalns - Silamala
Silamala - Dūrupe
Bērzkalnes pagasts Elkšņeva - Mūrova
Dārza iela – Vecpils – Mūramuiža Bērzpils pagasts
1,00
Silamuiža
Golvari – Pelerijas - Līdumnieki
1,15
Golvari – Zosuļi
3,00
Briežuciema pagasts Dambergi – Ploskena - Augstasils
4,90
Krišjāņu pagasts
Krišjāņi – Krampiņas – Runcene -Krišjāņi 1,40
Kubulu pagasts
Bankas ceļš
2,26
Lazdulejas pagasts Nobrauktuve uz Zirgadobi
1,20
Nobrauktuve uz Avikšiem
0,31
Petrovka – Zaļčupe - Avikši
0,35
Tilžas pagasts
Krasta iela - Spirģu ceļš
2,31
Tilžas kapi - Meteņi – Toki – Keiba - Tilža 3,85
Vectilžas pagasts
Krutova - Bukši (-Vīgarsalas)
0,75
Lutināni - Ceriņkalns
0,63
Vīksnas pagasts
Sprogas – Oknupe - Pokuļeva
4,40
Kopā 28,66

Biedrība „RUBATO” sadarbībā
ar Balvu novada pašvaldību un
Balvu Mūzikas skolu ir realizējusi
projektu
Nr.
16-07-AL19A019.2206-000018 - projekta
nosaukums „Saksofonu iegāde
Tautas pūtēju orķestrim „Balvi”",
par summu EUR 2524,00, no
kuras EUR 2271,00 ir publiskais
finansējums. Pārējais ir Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta pieteikums sagatavots
un guvis atbalstu vietējās rīcības
grupas biedrības „Balvu rajona
partnerība” sabiedrības virzītas
vietējās
attīstības
stratēģijas
2015.—2020. gadam izsludinātajā
projektu pieteikumu iesniegšanas

1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.—
2020. gadam pasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
apakšpasākuma 19.2. “Darbības
īstenošanas saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā
potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta mērķis ir veicināt

sabiedrības
iesaistīšanos
sabiedriskajā dzīvē un lietderīgu
brīvā laika pavadīšanu, papildinot Tautas pūtēju orķestra „Balvi”
materiāltehnisko bāzi ar diviem
jauniem saksofoniem. Projektā
realizācijas laikā tika iegādāti
YAMAHA alta un tenora saksofoni, kuri tiks izmantoti piedaloties skatēs un koncertos jau šajā
pavasarī.

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā „PROTI un
DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15
līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies,
nestrādā algotu darbu, neapgūsti
arodu pie amata meistara un ne
esi reģistrēts Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarb
nieks,
piesakies
atbalstam
projektā „PROTI un DARI!”.
Eiropas
Sociālā
fonda
finansētais projekts „PROTI un
DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir
unikāls ar to, ka katram projektā
iesaistītam
jaunietim
tiek
sniegts individuāls, tieši viņam
domāts atbalsts. Balstoties uz
jaunieša prasmēm, interesēm,
iespējamiem
attīstības
virzieniem un vajadzībām, jaunie
tim tiek izstrādāta individuālo
pasākumu programma, piedāvājot
piemērotus atbalsta pasākumus,
kas var ietvert tādas aktivitātes kā
neformālās un ikdienas mācīšanās,
speciālistu
konsultācijas
(psihologs,
karjeras
konsul
tants u. c., izņemot ārstniecības
personālu), dalība pasākumos

(nometnes,
semināri,
sporta
aktivitātes, kultūras pasākumi),
brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu
centru aktivitātēs, pasākumos
un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes
uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt
arodu pie amata meistara, iesaiste
vietējās sabiedriskajās aktivitātēs,
specifiski pasākumi mērķa grupas
jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu
pasākumu programmu, var tikt
iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.
Katru jaunieti ikdienas gaitās
atbalstīs programmas vadītāji un
mentori – izglītības un jaunatnes
lietu speciālisti, jauniešu biedrību

pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu
darbinieki, karjeras konsultanti
un citu jomu un nozaru pārstāvji
un speciālisti. Tas nozīmē, ka
katrs jaunietis varēs ne tikai
līdzdarboties ar interesantiem un
daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī
pārņemt pieredzi un sev vērtīgas
zināšanas turpmākajiem dzīves
panākumiem.
Jaunieti, izlem par labu se
vis pilnveidei un attīstībai!
Dalībai projektā piesakies pie
projekta vadītājas - Arnitas
Gaidukas, tel. 29169593, e-pasts:
arnita.gaiduka@balvi.lv.
Vairāk
informācijas
par
projektu „PROTI un DARI!” var
atrast aģentūras tīmekļa vietnē
www.jaunatne.gov.lv.

Projekts „PROTI un DARI!”
Balvu
novada
pašvaldība
sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa
„attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA
īstenotajos
pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko
organizāciju
vai
jauniešu centru darbībā” ietvaros
īsteno projektu „PROTI un DARI”,
Nr.8.3.3.0/15/I/001.
Projekta mērķis ir motivēt un
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās,

nestrādā vai neapgūst arodu un
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo
jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā
aroda apguvē, Jauniešu garantijas
pasākumos, kurus īsteno NVA un
Valsts izglītības attīstības aģentūra,
un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā.

Projekta kopējās izmaksas: 84
466,80 EUR . Projekta īstenošanas
laiks: no 2015. gada 1.maija līdz
2018. gada 31.decembrim. Projekta
vadītāja: Balvu novada pašvaldības
projektu vadītāja Arnita Gaiduka. Kontaktinformācija: arnita.
gaiduka@balvi.lv, tālr.: 64521029;
29169593.

Atbalsts putnkopības nozarei
Lauku
atbalsta
dienests
(LAD) izsludinājis 5.kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu
apakšpasākumā „Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai
mazinātu epizootiju un epifitotiju
iespējamās sekas” putnkopības
nozarei. Projektu pieteikumu
pieņemšana notiks no 1.marta līdz
2017.gada 31.martam, kopējais
publiskais finansējums ir EUR 900
000.
Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo
infekcijas
slimību
izplatības

(epizootijas) riska mazināšanai,
paredzot preventīvo pasākumu
ieviešanu teritorijās, kurās slimība
jau ir konstatēta, kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu ārpus
epizootijas teritorijā esošām
saimniecībām,
lai
mazinātu
slimības straujas izplatības risku
citās teritorijās.
Uz atbalstu piektajā kārtā var
pretendēt tikai tirgum paredzētās
primārās
lauksaimniecības
produkcijas ražotāji putnkopības
nozarē, kuriem ar normatīvajiem
aktiem ir uzlikta prasība ieviest

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

biodrošības pasākumu plānu.
Projekta iesnieguma veidlapa
pieejama mājaslapā www.lad.gov.
lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un
investīcijas. Pasākums tiek īstenots
ELFLA un LAP pasākuma „Dabas
katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības
ražošanas potenciāla atjaunošana
un
piemērotu
profilaktisko
pasākumu ieviešana” ietvaros.
Papildu informācija: LAD
Klientu daļa, t.: 67095000
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VTUA aicina iziet traktortehnikas un tās piekabju ikgadējo Precizēta klasiskā cūku mēra riska
zonu teritorija
valsts tehnisko apskati

Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra
(turpmāk-VTUA)
atgādina, ka ar lauksaimniecības
sezonas sākumu traktortehnika un
tās piekabes drīkst piedalīties ceļu
satiksmē, ja sagatavota atbilstoši
tehniskās
apskates
prasībām
un izieta traktortehnikas un tās
piekab
ju ikgadējā valsts tehniskā
apskate (turpmāk - tehniskā apskate).
No 2016.gada 1.marta visos
VTUA birojos, bet no 3.jūlija arī par
ārpus biroja sniegtajiem pakalpojumiem varēs norēķināties tikai ar
bezskaidras naudas maksājumu
– bankas karti, internetbankas
maksājumu vai rēķinu.

Uz apskates brīdi traktortehnikai vai tās piekabei ir jābūt derīgai
īpašnieka civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas (OCTA)
polisei, bet pirms tehniskās apskates veikšanas traktortehnikas
vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs)
VTUA inspektoram uzrāda traktortehnikas vai tās piekabes derīgu
reģistrācijas apliecību un attiecīgās
kategorijas derīgu traktortehnikas vadītāja apliecību, kā arī veic
apmaksu par tehnisko apskati. Ar
publisko maksas pakalpojumu
cenu kalkulāciju tehniskai apskatei
var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē
www.vtua.gov.lv, sadaļā “Tehniskās
apskates”.

Piekabēm un maināmajām
velkamajām
lauksaimniecības
mašīnām ir jābūt aprīkotām ar
darba bremžu iekārtu, izņemot
piekabēm
un
maināmajām
velkamajām
lauksaimniecības
mašīnām, kurām darba bremžu
iekārtu nav paredzējis izgatavotājs.
VTUA arī atgādina, lai traktortehnikas piekabei tiktu veikta ikgadējā
valsts tehniskā apskate tā jāuzrāda
sakabē ar traktortehniku!
Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas
skatīt tīmekļa vietni http://www.
vtua.gov.lv/ vai jautāt tuvākajā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
birojā!

2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki Balvu novadā un pilsētā
Balvu Apdzīvota
Datums
novads
vieta
Bērzkalne
15.03.
Lazduleja
16.03.
Krišjāņi
20.03.
Vectilža
23.03.
Golvari
22.03.
Bērzpils
22.03.
Tilža
27.03.
Vīksna
12.04.
Kurna
12.04.
Cērpene
19.04.
Briežuciems 19.04.
Naudaskalns 19.04.
Balvi
08.05.
Balvi
11.05.
Balvi
15.05.
Balvi
17.05.

Vakance

Laiks Datums Laiks

Norises vieta

18.05.
22.05.
24.05.
25.05.
29.05.
29.05.
30.05.
19.06.
19.06.
20.06.
20.06.
20.06.

Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela 1)
Pie pagasta pārvaldes (Administratīvā ēka)
Pie pagasta pārvaldes (Jaunatnes iela 3)
Pie pagasta pārvaldes (Melderu iela 2)
Pie veikala
Pie pagasta pārvaldes (Dārza iela 27)
Pie kaltes “Rota” (Raiņa iela 6)
Pie pagasta pārvaldes “Mieriņi”
Pie pagasta pārvaldes (Balvu iela 15)
Pie darbnīcām
Pie pagasta pārvaldes
Pie pagasta pārvaldes (“Pagastmāja”)
AS Balvu enerģija (Bērzpils iela 30)
P/A “SAN-TEX” (Bērzpils iela 56)
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (Vidzemes iela 4)
AS “Sadales tīkls” (Bērzpils iela 19)

10:00
11:00
10:00
11:00
10:00
11:00
10:00
10:00
12:30
10:00
11:00
14:00
09:00
09:00
09:00
09:00

Balvu novada pašvaldība izsludina PEDAGOGA KARJERAS KONSULTANTA amata konkursu ESF DP
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros.
Amata pienākumi:
1. Dokumentācijas
veidošana
karjeras atbalsta plānošanai un
pasākumu īstenošanai:
1.1. izstrādāt karjeras izglītības programmas projektu integrēšanai
izglītības iestādes mācību audzināšanas darba plānā, saskaņot
to ar izglītības iestādes vadību;
1.2. izstrādāt detalizētu karjeras
izglītības programmas pasākumu
tematiku dažādām izglītojamo
grupām un tā īstenošanas laika
grafiku;
1.3. sagatavot pārskatus par karjeras
izglītības programmā paredzēto
pasākumu darbības rezultātiem;
1.4. veikt grupu un individuālo
konsultāciju saņēmušo izglītojamo
uzskaiti;
1.5. veidot, uzturēt un papildināt
datu bāzi par absolventu tālāko
izglītību vai nodarbinātību, profesijas virziena izvēli vismaz vienu
gadu pēc izglītības programmas
beigšanas.
2. Karjeras
attīstības
atbalsta
pasākumu
koordinēšana,
organizēšana un vadīšana dažādām
mērķa grupām:
2.1. organizēt
informatīvos
seminārus, darba grupas un cita veida pasākumus mācību priekšmetu
skolotājiem,
klašu/grupu
audzinātājiem, prakšu vadītājiem,
mācību priekšmetu metodiskajām
komisijām par karjeras izglītības

11:00
10:00
10:00
11:00
10:00
11:00
11:00
10:00
12:30
10:00
11:00
14:00

tēmu integrēšanumācību procesā;
2.2. organizēt
informācijas
un
labās prakses piemēru apmaiņas
seminārus/diskusijas ar izglītības
iestādes atbalsta personālu karjeras
atbalsta papildinošo pasākumu
nodrošināšanai;
2.3. koordinēt,
organizēt
un
īstenot karjeras attīstības atbalsta pasākumus izglītojamajiem
atbilstoši izstrādātajai karjeras
izglītības programmai;
2.4. nodrošināt grupu nodarbības
un konsultācijas izglītojamajiem
karjeras virziena izvēles, karjeras
plānošanas,
karjeras
lēmumu
pieņemšanas
jautājumos
un
personiskā portfolio veidošanai;
2.5. organizēt
informatīvos
seminārus vecākiem par bērniem
un jauniešiem nepieciešamā karjeras atbalsta pamatjautājumiem;
2.6. organizēt
informatīvus
pasākumus
potenciālajiem
izglītojamajiem un viņu vecākiem
par izglītības iestādes īstenotajām
programmām.
3. Informācijas
pieejamības
nodrošināšana karjeras virziena
izvēlei.
4. Individuālo karjeras konsultāciju
nodrošināšana izglītojamajiem.
5. Sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos.
6. Izpētes un metodisko darbu
veikšana.
7. Profesionālo
kompetenču
pilnveidošana.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv. Līdz 2017.
gada
21.martam
plkst.15.00.

lūdzam
sūtīt
Balvu
novada
pašvaldībai, Bērzpils 1A, Balvi,
Balvu novads, LV-4501 vai iesniegt
personīgi Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils 1A, Balvos, 28.kab. 2.st.
(pieņemamā istaba), vai sūtīt
skenētā veidā uz e-pastu (dome@
balvi.lv) ar norādi „Pedagogs karjeras
konsultants-KONKURSS”
šādus dokumentus:
1. Pieteikuma (motivācijas) vēstuli,
2. Izglītību un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas
(obligāti nepieciešama 2.līmeņa
profesionālā augstākā izglītība),
3. Dzīves un iepriekšējās darba
pieredzes aprakstu (CV).
Pretendentam
izvirzītās
prasības:
1. Otrā
līmeņa
profesionālā
augstākā izglītība pedagoģijā un
karjeras konsultanta kvalifikācija vai
otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība pedagoģijā un skolotāja –
karjeras konsultanta B programma
vismaz 72 stundu apjomā.
2. Vēlama
pieredze
karjeras izglītības un profesionālās
orientācijas pasākumu organizēšanā
un vadīšanā.
3. Valsts valodas prasmes pakāpe –
C līmeņa 1.pakāpe.
4. Prasmes darbā ar MS Office
programmām.
5. Augsta saskarsmes kultūra,
atbildība un precizitāte pienākumu
izpildē.
Pedagogs karjeras konsultants
tiks pieņemts uz nepilnu slodzi. Ar
izvēlēto pretendentu darba līgums
tiks slēgts uz noteiktu laiku- līdz
2020.gada 30.decembrim.

Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas lēmums par
dzīvnieku
veselības
kontroles
pasākumiem saistībā ar klasisko
cūku mēri dažās dalībvalstīs nosaka dzīvnieku veselības kontroles
pasākumus, kas īstenojami ar klasisko cūku mēri inficētajos Latvijas novados. Tādēļ apstiprināti ZM sagatavotie grozījumi klasiskā cūku mēra
likvidēšanas un draudu novēršanas
kārtībā.
Noteikumu pielikumā minētie
Latvijas novadi ir iekļauti arī II un
III Āfrikas cūku mēra riska zonā.
Atgādinām, ka klasiskā cūku
mēra ierobežojumu zonā cūku
sugas dzīvniekus atļauts nosūtīt
nokaušanai vai pārvietot uz citu
novietni, ja tie izcelsmes novietnē
ir dzimuši vai uzturējušies tajā
ne mazāk kā 3 mēnešus līdz to
izvešanai.
Teritorijas Latvijā, no kuras aiz
liegts pārvietot cūkas, cūku izcelsmes pārtikas produktus un cūku
spermu, olšūnas un embrijus:
Alūksnes novada Pededzes un Liepnas pagasts; Rēzeknes novada Pušas,
Mākoņkalna un Kaunatas pagasts;
Daugavpils novada Dubnas, Višķu,

Putnkopības
pasākumi

Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas,
Naujenes, Tabores, Vecsalienas,
Salienas, Skrudalienas, Demenes
un Laucesas pagasts; Balvu novada
Vīksnas, Kubulu, Balvu, Bērzkalnes,
Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas,
Tilžas, Krišjāņu un Bērzpils pagasts;
Rugāju novada Rugāju un Lazdukalna pagasts; Viļakas novada
Žīguru, Vecumu, Kupravas, Susāju,
Medņevas un Šķilbēnu pagasts;
Baltinavas novada Baltinavas pagasts; Kārsavas novada Salnavas,
Malnavas, Goliševas, Mērdzenes
un Mežvidu pagasts; Ciblas novada Pušmucovas, Līdumnieku,
Ciblas, Zvirgzdenes un Blontu pagasts; Ludzas novada Ņukšu, Briģu,
Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu
un Istras pagasts; Zilupes novada
Zaļesjes, Lauderu un Pasienes pagasts; Dagdas novada Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu,
Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas un Andrupenes pagasts; Aglonas novada Kastuļinas,
Grāveru, Šķeltovas un Aglonas pagasts; Krāslavas novada Aulejas,
Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas,
Kaplavas, Ūdrīšu un Izvaltas pagasts.

nozares

Sakarā ar putnu gripas straujo
izplatību Eiropā pēdējā pusgada
laikā, ZM pēc konsultācijām ar
PVD ekspertiem un ornitologiem nolēmusi veikt vairākus
pasākumus ar mērķi mazināt riskus
putnu gripas ievazāšanai Latvijā,
tāpēc pieņemts lēmums noteikt
stingrākas biodrošības prasības
mājputnu turēšanas vietās.
Galvenie biodrošības pasākumi
mājputnu turēšanas vietām būs šādi
(tiks sagatavoti grozījumi MK 2015.

biodrošības

gada 9. jūnija noteikumos Nr.291.):
1. No š.g. 1. marta līdz 31. maijam:
-- aizliegts turēt mājputnus ārā;
-- aizliegta mājputnu izbraukuma
tirdzniecība.
2. Mājputnu turēšanas vietās
aizliegta nepiederošu personu
uzturēšanās.
3. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina,
lai mājputnu kopšanas personāls ir
informēts par biodrošības prasībām
un ievēro tās.

Zaudējumus
kompensēs
tikai
normatīvo aktu prasības ievērojušiem
putnu īpašniekiem
Zemkopības ministrija (ZM)
atkārtoti aicina mājputnu turētājus
pievērst pastiprinātu uzmanību
savu ganāmpulku veselībai saistībā
ar putnu gripas izplatības straujo tuvošanos Latvijas robežām.
Pēdējie slimības uzliesmojumi
Polijā rāda, ka mājputnu saslimšana
pietuvojusies Latvijai.
Ja putnu gripas uzliesmojums
tiks konstatēts kaut vai nelielā
piemājas mājputnu saimniecībā,
ap to trīs kilometru rādiusā tiks
noteikta aizsardzības zona un 10
kilometru rādiusā - uzraudzības
zona. Mājputni slimības skartajā
novietnē tiks nogalināti un
iznīcināti, bet ierobežojumu zonās
noteikts mājputnu un no tiem
iegūtu produktu tirdzniecības un
pārvietošanas ierobežojums, kas
attieksies uz visām šajās zonās
esošajām dzīvnieku novietnēm un
pārtikas aprites uzņēmumiem.
Papildus tam ZM aicina
mājputnu
turētājus
ievērot
biodrošības normas, lai pasargātu
savu ganāmpulku no slimības
iekļūšanas
tajā.
Minimālās
biodrošības prasības ietver to, ka:
1. dzīvnieku īpašnieks nodrošina,
ka novietnē netiek ienests
savvaļas putna līķis, savvaļas
putna līķa daļas vai jebkāds
cits inficēts materiāls vai
priekšmets, kas var būt infekci-
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jas slimības izplatītājs,
2. mājputnu
novietnē
tiek
ierobežota nepiederošu personu piekļūšana mājputnu
turēšanas
vietām.
Ja
nepieciešams iekļūt mājputnu
turēšanas vietā, apmeklētāji
jānodrošina ar vienreizlietojamu vai tīru aizsargapģērbu un
aizsargapaviem,
3. veicot darba pienākumus,
darbinieki ievēro higiēnas
pasākumus (piemēram, mazgā
rokas ar ziepēm un karstu
ūdeni, dezinficē apavus un rokas),
4. dzīvnieku īpašnieks nodrošina,
ka par visiem gadījumiem,
kad ir aizdomas par mājputnu
saslimšanu, kad samazinās
barības un ūdens patēriņš, tiek
novērota mājputnu masveidīga
bojāeja, novēro akūtu asiņainu
diareju, smakšanu, vai putniem
parādās respiratoras (elpošanas
ceļu)
infekcijas
slimības
pazīmes, tiek ziņots Pārtikas un
veterinārā dienesta teritoriālajai
struktūrvienībai.
Putnu
gripas
uzliesmojuma laikā radušos zaudējumus
dzīvnieku īpašniekam kompensē
tikai tajā gadījumā, ja ir izpildītas
dzīvnieku veselību reglamentējošo
normatīvo aktu prasības.

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 16.marts

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
16.martā plkst.15:00 Balvu
Bērnu un jauniešu centrā Lieldienu dekoru gatavošana kopā ar
skolotāju Līgu Veiguli un ledusskap
ja magnētiņu gatavošana kopā ar
skolotāju Jāni Ikstenu. Plkst.16:00
dejas kopā ar Anniju Raibekazi no
“Di-dancers”.
17.martā plkst.14:00 Balvu
Bērnu un jauniešu centrā pavasara
ieskandināšana ar skolotāju Ritu
Keišu, bet plkst.16:00 dejas kopā
ar skolotāju Alīnu Saveļjevu.
17.martā plkst.18:00 Krustaceļš
Balvu Romas katoļu baznīcā, pēc
tam filma.
18.martā plkst.19:00 Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas sporta hallē konkursa
“Mis un Misters Balvi 2016” fināla
šovs.
21.martā plkst.17:00
Balvu Bērnu un jauniešu centrā,
MJIC “Dinamīts” radošais vakars
“Dinamīts studijā”.
21.martā plkst.19:00 Beta kursa
noslēgums Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
23.martā no plkst.10:00-13:00
Apmācību seminārs potenciālajiem
LEADER uzņēmējdarbības projektu
iesniedzējiem Ziemeļlatgales biz
nesa un tūrisma centrā.
24.martā plkst.11:00 Starpnovadu bērnu modes skate,
tērpu kolekciju skate konkursam
“Latvijas toņi un pustoņi” Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā.
24.martā plkst.18:00 Krusta
ceļš Balvu Romas katoļu baznīcā,
ko vada bērni un jaunieši.
31.martā plkst.14:00 Akcijas "Satiec savu meistaru" ietvaros sarīkojums - "RIKA" dižojas!
Interesentu iepazīstināšana ar
jauno 18.gs. Ziemeļlatgales tērpa
atdarinājuma komplektu. Saruna
ar biedrības "Ludzas amatnieks"

meistariem. Ieeja bez maksas.
31.martā plkst.17:00 Svētās Ma
rijas no Nācaretes, Baznīcas mātes,
kristīgās dzīves un evaņģelizācijas
skola Balvu Sakrālās kultūras centrā.
1.aprīlī plkst.10:00 Atraktīvs izbrauciens visām sievietēm līdz 100
gadu vecumam. Pieteikšanās līdz
28.03., dalības maksa EUR 20,00
no ekipāžas. Papildu informācija:
29452350.
Balvu pagasts
22.martā plkst.10:00 Garīgie
dziedājumi Balvu pagasta Tautas
namā.
29.martā plkst.10:00 Garīgie
dziedājumi Balvu pagasta Tautas
namā.
Krišjāņu pagasts
18.martā plkst.10:00 Lielā tirgus diena Krišjāņu pagasta Tautas
namā. Gaidīti visi pirkt un pārdot
gribētāji.
Kubulu pagasts
18.martā plkst.10:00 Latvijas līnijdeju un kantrī vesterna
deju asociācijas Latgales posma
sacensības. Ieejas maksa 2.00 EUR.
Plkst.15:00 "Balvu līnijdeju kauss
2016". Ieejas maksa 2,00 EUR. Ie
ejas maksa uz visu dienu 3,00 EUR.
25.martā plkst.12:00 Starptautiskais tērpu un modes festivāls
“Modes labirinti 2017” Kubulu pagasta Kultūras namā.
Tilžas pagasts
24.martā plkst.19:30 Teātra
dienai veltīts sarīkojums "Dzīve
kā teātris, teātris kā dzīve" Tilžas
pagasta Kultūras namā. Labvēlīgo
gaisotni Balvu, Ciblas, Kārsavas un
Baltinavas dramatisko kolektīvu
saspēlē palīdzēs uzturēt vietējie
"ekstrasensi". Ieejas maksa 2,00
EUR. Pensionāriem un skolēniem
1,50 EUR.
Izstādes
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas izstāde “Mūsdienu

tehnoloģiju un sajūtu pasaulē”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas 2.
un 5.klašu audzēkņu radošo darbu
izstāde “Tējas laiks ar kūciņām”.
Skolotāja Anita Kairiša.
- Briežuciema audēju darbnīcā
trešdienās no plkst.10:00-14:00
skatāma sieviešu lakatu un šaļļu
izstāde.
- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Lūgšanu grāmatas
un Rožukroņi”.
- Kubulu pagasta Kultūras
namā skatāma Gaļinas Gruziņas
karikatūru izstāde.
- Krišjāņu pagasta Tautas namā
skatāma Līgas Veigules darbu
izstāde “Krāsu spēles”.
- Lazdulejas pagasta Saietu
namā aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.
- Vīksnas pagasta bibliotēkā
skatāma
Svetlanas
Kuzminas
krustdūriena tehnikā izšūto darbu
izstāde “Ar mīlestību…”
- Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma Daces Teilānes fotoizstāde
"Mana Ēģipte".
- Ā.Baranovskas ģimenes ārsta
praksē skatāma Balvu Mākslas skolas 2.klases audzēkņu darbu izstāde
“Latvijas daba”. Skolotāja Anita
Kairiša.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- 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.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres
pasākumi

24.martā
Plkst.9.00 – Latvijas politiski represēto apvienības Balvu
nodaļas gada atskaites sapulce
Balvu Novada muzejā. Biedrības
biedriem līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments.
Plkst.12.30 – piemiņas brīdis
„Šķirts no dzimtenes un mājām”

Balvos pie pieminekļa Abrenes
apriņķa komunistiskā genocīda
upuru piemiņai.
Plkst.13.30 – atceres brīdis pie
piemiņas akmens Balvu Stacijā.
Plkst.14.00 – Kubulu Kultūras
namā dokumentālā videofilma
„Kur palika tēvi?” (par 1941.gada
represijām).

25.martā
Plkst.11:00
–
Bērzkalnes
pagasta represēto iedzīvotāju
tikšanās
Bērzkalnes
pagasta
pārvaldē.
Aicinām piedalīties!
Mūsu pienākums ir atcerēties,
pieminēt, godināt!

Notiks akcija „Zemes stunda”
25.martā no plkst. 20:30
- 21:30 jau vienpadsmito reizi
pasaulē tiks atzīmēta Zemes
stunda, kas, nelietojot apgaismes
objektus stundas garumā, aicina
domāt par klimata pārmaiņām
un individuālu paradumu ietekmi
uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu,
valsts iestādes, iedzīvotāji un
uzņēmumi ir aicināti Zemes stundas svētkus sagaidīt, simboliski

izslēdzot apgaismes objektus.
Ikviens tiek aicināts atbalstīt
Zemes stundu, 25. martā plkst.
20:30 izslēdzot apgaismojumu.
Zemes stunda ir pasaulē
lielākā vides aizsardzības kustība,
kas ik gadu norisinās 172 valstīs
un teritorijās. Šī gada 25. martā
Zemes stunda pasaulē un Latvijā
notiks jau 11 reizi. Pagājušais
gads Latvijā pulcēja rekordlielu

Zemes stundas dalībnieku skaitu
(66 pašvaldības; vairāk nekā 30
individuāli rīkoti pasākumi visā
Latvijā), tāpat Zemes stunda tika
bagātīgi atspoguļota nacionālajos
un
reģionālajos
medijos
(tiešraides, viesošanās studijās,
reportāžas) un ar katru gadu gūst
aizvien lielāku sabiedrības interesi
un atbalstu.

Dārzkopības biedrības “Verpuļeva” biedru ievērībai
Sakarā
ar
to,
ka
118
dārzkopības biedri neveic biedru
naudas iemaksas un par patērēto
elektroenerģiju
nenorēķinās
ar A/S “Sadales tīkli”, tiek radīti
priekšnoteikumi elektroenerģijas
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

padeves atslēgšanai, kā arī
materiālu nodošanai parādu
piedziņas firmai. Dārzkopības
biedrība “Verpuļeva” valde lūdz
izvērtēt radušos situāciju un, lai
izvairītos no soda sankcijām,
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

nekavējoties norēķināt ar D/B
“Verpuļeva” par saņemto pakalpojumu.
D/B “Verpuļeva” valde
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Notiks seminārs
maksājumiem
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra (Brīvības
iela 46A, Balvi) 2.stāva zālē šī
gada 27.martā plkst.11:00 notiks
seminārs par aktualitātēm 2017.
gada platību maksājumos.
Konsultācijas par platību
maksājumu aizpildīšanu varēs
saņemt arī Bērzpils pagasta

par

platību

bibliotēkā (Dārza iela 12a,
Bērzpils) šī gada 24.aprīlī no
plkst. 9.00-16.00, Tilžas pagasta
bibliotēkā (Brīvības iela 3a, Tilža)
šī gada 25.aprīlī no plkst. 9.0016.00, kā arī LLKC Balvu birojā
(Brīvības iela 46 a), 2.stāvā katru
dienu no 10.aprīļa līdz 22. maijam.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Rita Šubeniece
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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