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Noslēdzies Latvijas čempionāta zemledus makšķerēšanā 1.posms
Pagājušajā nedēļas nogalē Balvos norisinājās Latvijas čempionāta
zemledus makšķerēšanā 1.posms.
Sacensības notika divas dienas,
tajās piedalījās 13 komandas (tai
skaitā arī 2 komandas no Lietuvas
un Krievijas).
Čempionāta pirmajā posmā
piedalījās arī pērnā gada Latvijas
čempioni, komanda no Balviem –
„LIARPS”, kuri šajā reizē ierindojās
4.vietā, ar viena punkta starpību
zaudējot trešās vietas ieguvējiem
– komandai „Jelgava-Team Agat”.
Komandu „LIARPS” pārstāvēja Ēriks
Tučs, Aldis Voits, Artūrs Baltais,
Valdis Prancāns, Kārlis Goldmans.
Pārliecinoši
pirmā
posma uzvarētāji bija komanda
„PĒTERBURGA”,
otrajā
vietā
ierindojās „SALMO”. Individuālajā
vērtējumā veiksmīgākais izrādījās
Georgijs
Utgofs
(komanda
„PĒTERBURGA”), kuram jo īpaši
veiksmīga bija sacensību otrā die
na.
Čempionāts notiek trīs posmos. Paredzēts, ka nākošais posms
norisināsies Limbažu Lielezerā
(11. un 12. februārī), bet pēdējais
posms Ādažu novada Mazajā
Baltezerā (11. un 12.martā).

Balvu Bērnu un jauniešu centrs
aicina būt radošiem, aktīviem
un, izveidojot sniega skulptūru,
piedalīties
konkursā
„Sniega
brīnums 2017”.
Darbi jāiesūta (e-pasta adrese
bbjc@balvi.lv)
vai
jāiesniedz
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
digitālā formātā līdz 2017.gada
3.aprīlim. Tie tiks publicēti vietnē
http://www.draugiem.lv/bbjc/
galerijā „Sniega brīnums 2017”.
Konkursa noslēgums un rezultātu
paziņošana
notiks
2017.gada
13.aprīlī, plkst.12.00 pasākumā
„Zaķu skrējiens”, kas notiks Balvu
pilsētas parkā.
Konkursā
var
piedalīties
Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības iestāžu un interešu
izglītības pulciņu audzēkņi –
jaunieši līdz 25 gadu vecumam.
Plašāka
informācija
lasāma
konkursa
nolikumā
www.balvi.lv sadaļā Balvu Bērnu
un jauniešu centrs.

Notiks bezmaksas seminārs
par mežsaimniecību
Latvijas čempionāta zemledus makšķerēšanā 1.posma uzvarētāju komandas.

Apstiprināts Balvu novada pašvaldības 2017.gada budžets
Šī gada 19.janvārī Balvu novada Domes sēdē tika apstiprināts
Balvu novada pašvaldības 2017.
gada budžets.
Būtiskākās
izmaiņas,
kas
ir ietekmējušas Balvu novada
pašvaldības 2017.gada budžetu:
• 2017.gadā
pašvaldību
finanšu
izlīdzināšanas
(PFI)
aprēķini tika veikti atbilstoši
jaunajam Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas likumam, kas ie
viests 2016.gadā;
• ar 2017.gada 1.janvāri ir
mainījusies minimālā alga no 370
euro uz 380 euro, pašvaldībā 40%
nodarbināto saņem minimālo
algu, kas kopumā dod 56
tūkstošus euro pieaugumu darba
apmaksā;
• 2016.gada 1.septembrī ir
stājušies spēkā jauni pedagogu
darba samaksas noteikumi, kas
ietekmē pašvaldības budžetu par
87 tūkstošiem euro;
• neapliekamais minimums
samazināts no 75 euro uz 60 euro;
• strādājošo (izņemot pedagogus, novada vadību, deputātus)
algas pieaugums par 20 euro.
Pašvaldības
budžeta
ieņēmumi
Balvu novada pašvaldības
konsolidētā budžeta ieņēmumu
apjoms 2017.gada plānots 14 379
334 euro, no tiem pamatbudžeta
ieņēmumi 13 979 819 euro (97,2%)
un speciālā budžeta ieņēmumi
398 931 euro (2,8%).
Pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumus
veido
nodokļu
ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma,
nekustamā īpašuma nodoklis,

Izsludināts konkurss „Sniega
brīnums 2017”

azartspēļu nodoklis; nenodokļu
ieņēmumi,
kuros
ietilpst
pašvaldību nodevas, naudas
sodi, ieņēmumi no pašvaldības
īpašuma pārdošanas, kā arī citi
nenodokļu ieņēmumi; transfertu
ieņēmumi (maksājumi) no valsts
un pašvaldību budžetiem un
budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Budžeta izdevumi
Balvu novada pašvaldības
ieņēmumi
tiek
novirzīti
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai - izdevumiem no
budžeta finansētajiem institūciju,

t.sk.
pašvaldības
izglītības,
kultūras, sporta iestāžu, sociālā
dienesta uzturēšanai, novada
pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai.
Pašvaldības konsolidētā budžeta
izdevumi 2017.gadā plānoti 15 497
932 euro, no tiem pamatbudžeta
izdevumi 14 981 648 euro, speciālā
budžeta izdevumi 514 693 euro,
ziedojumi un dāvinājumi – 1591
euro. Pašvaldības budžetā ir
paredzēti izdevumi infrastruktūras
uzturēšanai, iestāžu finansēšanai,
ES projektu līdzfinansējumam,
valsts
dotāciju
izlietojums

pašvaldības funkciju izpildei.
Vispārējie valdības dienesti
Vispārējo valdības dienestu
uzturēšanai ir paredzēti 1 613
140 euro, kas sastāda 10,8 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Kopējos uzturēšanas
izdevumos ieplānoti arī pagastu
autobusu uzturēšanas izdevumi
skolēnu pārvadājumiem, divu
transportlīdzekļu
iegāde
no
aizņēmuma līdzekļiem pagastu
teritorijām. Izpildvaras funkciju
administrēšanai, ko veic Balvu
Turpinājums 3.lpp.
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LVMI „Silava” sadarbībā ar Latvijas meža nozari 27.janvārī Balvu
novada domē organizē bezmaksas
semināru par sekojošām tēmām:
1. Meža
atjaunošana,
ieaudzēšana un kopšana.
2. Ekosistēmas. Biotopi. Īpaši
aizsargājamās teritorijas.
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.

Meklēs „Gaismas nesējus“ Latvijas pagastos
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība (Biedrība) aicina
lasītājus pieteikt bibliotekārus balvai „Pagasta bibliotekārs – gaismas
nesējs“.
Līdz 10. martam Biedrība
gaidīs vēstules un stāstus par
pagastu bibliotekāriem, kas ir
pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi, entuziasma pilni savā darbā un
neaizstājami savā pagastā.
Konkurss norisināsies desmito
reizi. Katru gadu tiek apbalvoti
četri bibliotekāri – viens no katra
Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales.
Konkurss “Pagasta bibliotekārs
– gaismas nesējs” ir īpaši Latvijas
mazo gaismas piļu darbiniekiem
veltīts pasākums, lai novērtētu viņu
darbu un veikumu savā pagastā un
pievērstu visas Latvijas uzmanību
pozitīviem,
iedvesmojošiem
notikumiem reģionus. Tā ir
lasītāju balva un atzinība saviem
bibliotekāriem.
Pieteikuma
vēstules
un
fotogrāfijas sūtāmas uz gaisma@gaisma.lv vai LNB Atbalsta
biedrībai, Mūkusalas ielā 3, Rīgā,
LV1048.

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 26.janvāris

Domes sēde

Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Pieņemts pašvaldības budžets, darbs
turpinās

Šī gada pirmajā Balvu novada domes sēdē tika lemts vissvarīgākais
jautājums – par 2017.gada budžeta projektu. Kā ierasts, budžeta
sastādīšanas laikā rūpīgi tika izvērtēti mūsu iestāžu iepriekš iesniegtie pieprasījumi un priekšlikumi, kuri bija ņemti vērā un lielākoties tika
iekļauti arī budžetā, un nepieciešamie līdzekļi iedalīti.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, budžeta ieņēmumu pieaugums šogad
ir par 340 000 eiro lielāks, ko veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis un
dotācijas palielinājums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, tomēr
obligātā izdevumu daļa šogad pieaugusi vēl vairāk – par 361 tūkstoti eiro.
Izdevumu pieaugumu veido elektrības pieauguma izmaksas, minimālās
algas palielināšana, pašvaldību vēlēšanu izdevumu nodrošināšana un citi
izdevumi. Kā redzams, ieņēmumu pieaugums nenosedz obligāto izdevumu pieaugumu, kā rezultātā gan katras iestādes, gan kopējais pašvaldības
budžets šogad jāsaglabā tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā.
Galvenais akcents šogad būs uz jau iesākto projektu realizēšanu un
jauno projektu virzīšanu konkursiem, to realizācijas uzsākšanu.
Būtiskākā atšķirība, salīdzot ar iepriekšējo gadu pašvaldības
budžetiem, ir tā, ka šogad esam paredzējuši palielināt algas pašvaldības
iestādēs strādājošajiem par 20 eiro, bet vislielākais algas pieaugums – 35
eiro apmērā, paredzēts pansionātā strādājošajiem aprūpētājiem, kuri
veic garīgi un fiziski smagu darbu - aprūpē slimus un vecus pansionāta
iemītniekus. Algu pieaugums nav paredzēts novada vadītājiem,
deputātiem. Šāds lēmums - palielināt algas, tika pieņemts tādēļ, ka valstī
līdz ar šo gadu tika samazināts neapliekamais minimums, kas samazina jau esošās darbinieku algas. Turklāt, kas ir vēl būtiskāk, šogad tiek
palielināta minimālā alga no 370 uz 380 eiro, līdz ar to sarūk starpība
starp mazkvalificētā darba veicēju un speciālistu darba algām, kas tuvojas vienādam līmeni. Lai nerastos šādas situācijas, kad mazkvalificētie
darbinieki un speciālisti saņem vienādu algu, pašvaldībai pakāpeniski ir
jāpalielina algas.
Tā kā šogad noslēgsies AS „Balvu enerģija” kredīta apmaksa par savulaik iegādātajiem apkures katliem, Balvu novada pašvaldība kā lielākais
akcionārs plāno ierosināt apkures tarifu samazināšanu. Protams, ir jāņem
vērā, ka jaunu tarifu pieņemšana prasīs laiku, jo tie jāsniedz izskatīšanai
regulatoram, kurš pieņem galīgo lēmumu.
Izglītības jomā pašvaldībai joprojām jārēķinās ar izglītības reformām
valstī. Cenšamies pielāgoties ministriju izteiktajiem priekšlikumiem un
reorganizācijas piedāvājumiem. Joprojām aktuāls jautājums ir gan par
mūsu Tilžas internātpamatskolas, gan arī par Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas statusu nākotnē. Šobrīd notiek sarunas
ar ministriju, un ceram, ka risinājums tiks rasts. Protams, bažas ir arī par
mazajām lauku skolām un skolu filiālēm. Visaktuālākā problēma šobrīd ir
ar Briežuciema pamatskolu. Diemžēl skolēnu skaita samazināšanās dēļ, ir
jāpieņem lēmumi par šīs skolas nākotni.
Šonedēļ tikos ar Balvu teritoriālās invalīdu biedrības pārstāvjiem
un vadību, lai uzklausītu viņu priekšlikumus un ieteikumus par kopējo
sadarbību. Balstoties uz šo sarunu, tuvākajā laikā pašvaldība plāno meklēt
iespējas, lai paplašinātu pakalpojumu klāstu un smagi slimiem bērniem
sniegtu vēl lielāku palīdzību.
Ņemot vērā to, ka tuvojas pašvaldību vēlēšanas, kas notiks 3.jūnijā, tad
katram vietējam politiķim, novada vadībai un deputātiem būs jārēķinās ar
aģitācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem, kuri būs jāievēro. Zināmā
mērā šis laiks ietekmēs arī pašvaldību, darbs būs nedaudz ierobežots, kā
arī informācijas sniegšana būs ne līdz galam pilnīga.

Sakarā ar to, ka „Saskaņas centra” deputātam Ivanam Baranovam
tika anulēts deputāta mandāts,
19.janvārī Balvu novada Domes
sēdē piedalījās un darbu uzsāka
minētās partijas deputāte Tatjana
Aleksejeva.
T.Aleksejeva dzimusi 1961.
gada aprīlī. Strādā SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība”
par Bērnu nodaļas vecāko māsu.
Slimnīcā strādā kopš 1978.gada.
2015.gada novembrī T. Aleksejevai tika piešķirts Balvu novada domes Atzinības raksts par
ilggadēju un godprātīgu darbu
veselības nozarē.

Foto. E.Gabranovs

Darbu domē uzsāk jauna deputāte Tatjana
Aleksejeva

Šī gada 19.janvārī notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti - Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars
Pušpurs, Ēriks Ločmelis, Pēteris
Kalniņš, Vilnis Dzenis, Valdis Zeltkalns, Svetlana Pavlovska, Juris
Boldāns, Dmitrijs Usins, Arvīds
Raciborskis, Tatjana Aleksejeva.
Sēdē tika izskatīti kopumā 58
jautājumi.
Pieņemts budžets
Deputāti
lēma
pieņemt
saistošo noteikumu Nr.__/2017
projektu „Par Balvu novada
pašvaldības 2017.gada budžetu”.
Grozījumi lēmumos
Tika lemts izdarīt grozījumus
ar Balvu novada Domes 2015.
gada
17.decembra
lēmumu
“Par izglītojamo un pedagogu
apbalvošanu Balvu novadā” (protokols Nr.17, 3.§) apstiprinātajos
noteikumos par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanu Balvu
novadā.
Pasākumu prioritārie virzieni
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
novada sporta nozares un kultūras
nozares pasākumu prioritāros virzienus 2017.gadā.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti pieņēma vairākus
lēmumus par zemes nomu
privātpersonām un juridiskām
personām Vīksnas, Kubulu, Balvu,
Tilžas, Bērzpils pagastos un Balvu
pilsētā, kā arī par zemes nomas
līgumu pagarināšanu.
Sēdē lēma atcelt Balvu novada
Domes 2015.gada 10.septembra
lēmumu „Par zemes nomu Annai
Cibulei Bērzkalnes pagastā” (sēdes
protokols Nr.11, 9.§).
Tika lemts atļaut atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes īpašuma „Palmas”, Tilžas
pagastā, 8,5735 ha kopplatībā,
zemes vienību 3,5735 ha platībā,
no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Palmiņas”, nosakot lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
„Palmiņas”, Tilžas pagastā.
Deputāti
lēma
pagarināt
nedzīvojamās telpas nomas līgumu
par nedzīvojamo telpu - garāžu
Nr.10 Ezera ielā 37B, Balvos, ar personu automašīnas novietošanai uz
2 gadiem.
Sēdē
lēma
pagarināt
nedzīvojamās telpas nomas līgumu
par nedzīvojamo telpu – garāžu
Nr.5 Tautas ielā 14A, Balvos, ar SIA
„Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” Balvu konsultāciju
birojs, automašīnas novietošanai
uz 2 gadiem, nosakot nomas maksu EUR/m2 0,76 mēnesī bez PVN.
Tāpat tika lemts apstiprināt izsoles rezultātus nedzīvojamai telpai - garāžai Nr.7 Liepu ielā 1 B, Balvos, platība 32,3 m2, nosakot par
uzvarētāju personu, kura nosolījusi
augstāko nomas maksu EUR
0,80/ m2 bez PVN, un iznomāt
minēto nedzīvojamo telpu personai uz 5 gadiem komercdarbības
vajadzībām par izsolē nosolīto
augstāko nomas maksu.
Deputāti
lēma
iznomāt
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.19
Ezera ielā 37B, Balvos, 18,4 m2
platībā, nosakot nosacīto nomas
maksu – EUR 0,76/ m2 mēnesī bez
PVN.
Sēdē lēma apstiprināt Balvu

novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības daļas Dzirnavu ielā
1F, Balvi, 600 m2 platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju SIA „Wake up”, nosakot zemes nomas maksu EUR
10,58 gadā.
Tika
lemts
nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajā
zemes vienībā Balvu pilsētā,
9.Ezer
malas līnija 108, par labu
nekustamajam īpašumam 9.Ezermalas līnija 117, Balvu pilsēta,
piešķirot tiesību uz braucamo ceļu
ne mazāk kā 2,5 m platumā un 23
m garumā.
Par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu
Depuāti lēma apstiprināt SIA
„Lauku zemju inženieri” iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Kalna Stīgas”
Balvu novada Lazdulejas pagastā
zemes vienības sadalīšanai divās
zemes vienībās.
Tāpat deputāti lēma apstiprināt
SIA
„Daugavpils
mērnieks”
iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunās
parkmalas” Balvu novada Kubulu
pagastā zemes vienības sadalīšanai
divās zemes vienībās.
Par stratēģijas un darba plāna
apstiprināšanu
Domes
sēdē
nolēma
apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
vidējā termiņa darbības stratēģiju
2017.-2019.gadam un darba plānu
2017.gadam.
Par saistību izpildi
Sēdē lēma slēgt vienošanos ar
SIA „Cēsu klīnika” un A.Strazdu par
2008.gada 19.septembra Līgumā
Nr.1/103 par piešķirtās stipendijas maksāšanas kārtību paredzēto
A. Strazda saistību izpildi, kurā
paredzēt, ka: A.Strazds ar 2017.
gada 1.februāri vienpusēji pārtrauc
2008. gada 19. septembrī noslēgto
Līgumu Nr.1/ 103 par piešķirtās
stipendijas maksāšanas kārtību,
sakarā ar to, ka ir uzsācis darba
tiesiskās attiecības ar SIA „Cēsu
klīnika”; A.Strazds savas saistības
EUR 37 543,92
apmērā bez
blakus prasījumiem nodod SIA
„Cēsu klīnika”; SIA „Cēsu klīnika”
pārņem no A.Strazda finansiālās
saistības un atmaksā Balvu novada pašvaldībai EUR 37 543,92
divpadsmit mēnešu laikā no
vienošanās parakstīšanas dienas;
Ja Balvu novada pašvaldībai nav
iespējams panākt saistību izpildi
no SIA „Cēsu klīnika” puses, par
saistībām nesamaksātās summas
apmērā ir atbildīgs A.Strazds.
Par parādu piedziņu
Deputāti pieņēma lēmumus
piedzīt no privātpersonām un
juridiskām personām nekustamā
īpašuma nodokļa parādus par
nekustamajiem
īpašumiem
Balvu novadā, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieku naudas
līdzekļiem un tiem piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Par aizņēmumiem
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2017.gadā Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 111 305,05
uz 5 gadiem no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam investīciju projekta
dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei – „Projektēšanas darbiem grants ceļu pārbūvei Lauku
attīstības programmas 2014.-2020
gadam pasākuma „Pamatpakalpo-
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jumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros”.
Tika lemts lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2017.gadā Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 41 000 uz
5 gadiem no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu īstenošanai
– Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.
gadam
apakšpasākuma
19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” finansētā projekta
„Arhitektūras pieminekļa “Bēržu
kapu
kapliča”
atjaunošana”
realizēšanai.
Tāpat tika lemts lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2017.gadā Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 12 127,85 uz 3 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi pašvaldības
prioritārā investīciju projekta
„Arhitektūras pieminekļa „Bēržu
kapu
kapliča”
atjaunošana”
realizēšanai.
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju Balvu novada pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu
EUR 826 276,04 uz 20 gadiem
no Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
„Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana - zema
enerģijas patēriņa ēkas” projekta
– „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Balvu kultūras un
atpūtas centrā” realizēšanai.
Par maksas apstiprināšanu
Domes sēdē tika lemts
apstiprināt Balvu Mākslas skolas audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju daļējo maksu
(līdzfinansējumu)
EUR
7,00
mēnesī. Lēmums stājas spēkā ar
2017.gada 1.martu.
Par PA „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi
Tika lemts pieņemt saistošo
noteikumu
Nr.___/2017
„Grozījumi Balvu novada domes
2011.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” sniegto pakalpojumu
cenrādi”” projektu.
Par projektu
Sēdē lēma piedalīties kā
sadarbības
partnerim
Valsts
izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”. Projekts 100%
apmērā tiks finansēts no Eiropas
Sociālā fonda un Valsts budžeta
līdzekļiem. Projekta darbība tiks
uzsākta 2017.gadā pēc sadarbības
līguma parakstīšanas.
Par
grozījumiem
amata
vienību
sarakstā,
atlīdzības
nolikumā
Deputāti
lēma
izveidot
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas
struktūrvienībā
„Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs” ama
ta vienību „Apkopējs” – 1 amata
vienība no 2017.gada 1.februāra.
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Tika lemts izdarīt Balvu novada pašvaldības Amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumā
(turpmāk tekstā – Nolikums)
grozījumu, izsakot Nolikuma
1.pielikumu jaunā redakcijā, kas ir
spēkā no 2017.gada 1.februāra.
Par vēlēšanām
Deputāti lēma noteikt Balvu novada Vēlēšanu komisijas
locekļiem darba stundas tarifa
likmi 2017.gada 3.jūnija republikas
pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu sagatavošanas un norises
laikā: komisijas priekšsēdētājam
– 4,00 EUR; komisijas sekretāram
3,90 EUR; komisijas loceklim
3,75 EUR. Balvu novada vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļiem darba
stundas tarifa likmes: komisijas
priekšsēdētājam 3,45 EUR; komisijas sekretāram 3,35 EUR; komisijas
loceklim 2,50 EUR.
Tāpat deputāti noteica Balvu novada vēlēšanu iecirkņu
atrašanās vietas.
Par nobraukuma normām
Tika apstiprinātas maksimālās

mēneša
nobraukuma
normas Balvu novada pašvaldības
administrācijas
dienesta
transportlīdzekļiem 2017.gadā.
Par mēnešalgām
Sakarā ar to, ka 2017.gadā
visiem
pašvaldības
darbinie
kiem (izņemot novada vadību,
deputātus) par 20 EUR tiek
paaugstinātas algas, deputāti
apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
iestāžu
vadītāju
mēnešalgas.
Par funkciju deleģēšanu
Tika lemts deleģēt Balvu novada pašvaldības Briežuciema
pagasta
pārvaldes
lietvedei
A.Rakitovai veikt Briežuciema
pagasta
pārvaldes
vadītāja
pienākumus, kas saistās ar
līgumu slēgšanu, administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā
uz S.Slišāni.
Par izmaiņām komiteju un
komisijas sastāvā
Sēdē lēma ievēlēt deputāti

T.Aleksejevu Balvu novada Domes
Finanšu komitejas sastāvā un
Tautsaimniecības un vides komitejas sastāvā.
Sēdē lēma atbrīvot Ē.Ločmeli
no Balvu novada pašvaldības
Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas
komisijas locekļa amata ar 2017.
gada 31.janvāri.
Par atvaļinājumu
Sēdē lēma piešķirt Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei
I.Serdānei ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu - 2 kalendārās
nedēļas no 2017.gada 26.janvāra
līdz 2017.gada 8.februārim (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2016.gada 3.maija līdz
2017.gada 2.maijam un izmaksāt
atvaļinājuma pabalstu.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.
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Ēnu dienā skolēni aicināti iepazīt
ZAAO ikdienu
Lai radītu jauniešos interesi
un izpratni par vides jomu, skaidrotu dabas resursu saudzēšanas
nozīmi, kā arī iepazīstinātu ar
SIA „ZAAO” (ZAAO) kā moderna
atkritumu
apsaimniekotāja
darbu, uzņēmums pieteicis
dalību biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija
organizētajā ĒNU DIENĀ, kas
šogad notiks 15.februārī.
ZAAO nodrošinās iespēju
iepazīt
uzņēmuma
valdes
priekšsēdētāja Aivara Sirmā darba ikdienu.
Ēnu dienā būs iespēja ne
tikai vērot darba dienu birojā,
bet arī kopā ar uzņēmuma
pārstāvjiem apmeklēt vairākus
infrastruktūras objektus, tostarp
EKO laukumus, EKO punktus
un RAAC „Daibe”, lai redzētu
jaunākos projektus, kas īstenoti

vides saudzēšanas un otrreizēji
izmantojamo resursu atgūšanas
nolūkos.
Ēnu
diena
ir
pasaulē
pazīstama un atzīta
Junior
Achievement karjeras izglītības
programma
1.-12.klašu
skolēniem, kuras laikā skolēni
apmeklē izvēlēto darba vie
tu un vairāku stundu garumā
vēro interesējošās profesijas
pārstāvja darba dienu, lai vēlāk
sekmīgi izdarītu izvēli par sev
atbilstošu profesiju.
Par ēnu kļūt var ikviens Latvijas skolēns, sekojot norādēm
mājas lapā www.enudiena.lv.
Zane Legzdiņa
SIA „ZAAO” sabiedrisko
attiecību speciāliste

Apstiprināts Balvu novada pašvaldības 2017.gada budžets
Sākums 1.lpp.
novada pašvaldība, noteikts
budžets 888 662 euro, pagastu pārvaldēm administratīvo
funkciju veikšanai 504 823 euro.
Deputātu darba samaksai plānoti
69260 euro. Aizņēmumu procentu maksājumi tiek plānoti 14
612 euro apmērā, kas ir par 38%
mazāk kā 2016.gada izpildē. Bied
ru maksas plānotas 28 693 euro
un izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem noteikti asignējumi
30 000 euro. 2016.gadā novada
teritorijā uzsāka darbību Valsts
un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs, plānotais
budžets 2017.gadam centram
ir 41 704 euro. 2017.gadā ir
paredzētas pašvaldību vēlēšanas,
kas tiek finansētas no pašvaldības
budžeta, tam ir paredzēti 35 386
euro. Finansējums paredzēts
Bērzkalnes pagasta ēkas telpu remontam 6000 euro.
Sabiedriskā
kārtība
un
drošība
Sabiedriskās
kārtības
un
drošības
nozares
izdevumi
noteikti 186 269 euro apmērā jeb
1,2% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.
Balvu
novada
pašvaldības policijas uzturēšanai
plānoti 88 028 euro, pret
2016.gada izpildi izdevumi ir
palielinājušies par 4,9 %. Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai ir
plānoti 62 265 euro, kas ir par 17
722 euro lielāki pret 2016.gada
izpildi, jo no 2017.gada visa ēkas
uzturēšana plānota Dzimtsaraks
tu nodaļas budžetā. Atskurbtuves darbības nodrošināšanai ir
paredzēti 35976 euro, no 2016.
gada februāra mēneša atskurbtuve ir pašvaldības policijas
struktūrvienība, pret 2016.gada
izpildi izdevumi palielināti par
2701 euro.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās
darbības
nodrošināšanai plānotie izdevumi 2017.gadam ir 335 617 euro jeb
2,2% no kopējiem izdevumiem,
kas ir par 12 453 euro lielāki pret
2016.gada izpildi. Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes funk
ciju
nodrošināšanai paredzēti 40157

euro.
Pašvaldības
aģentūras
„Ziemeļlatgales
Biznesa
un
tūrisma centrs” budžets ir
87565 euro, kas ir par 1792 euro
mazāks pret 2016.gada izpildi.
Pašvaldības PVN samaksai valstī
ir paredzēti 62 660 euro, LEADER
projekta „Velomaršruta izveide un
attīstība Balvu novadā” realizācijai
2342 euro.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības budžetā 2017.ga
dam novada teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai paredzēti 2 361
063 euro jeb 15,8% no kopējiem
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Ielu apgaismojumam ir
paredzēti 83 658 euro, plānotie
izdevumi ir lielāki par 223 368
euro pret 2016.gada izpildi, Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei
paredzēti 9632 euro, projekta
„Koplietošanas
meliorācijas
sistēmu
atjaunošana
Balvu
novadā” - 50400 euro, LEADER
projektam
„Kultūrvēsturiskā
mantojuma infrastruktūras –
kapsētu labiekārtošana” - 41 117
euro, tehniskās dokumentācijas
izstrādei
25
000
euro,
biedrību
LEADER
projektu
līdzfinansējumam 24 453 euro,
Grants ceļu pārbūves projektam
111 305 euro.
Teritoriju
un
mājokļu
apsaimniekošanai
paredzēti
2 000 958 euro, pašvaldības
aģentūras „San-Tex” izdevumi
1 473 440 euro, pašvaldības
dotācija 244 960 euro apmērā
paredzēta pilsētas labiekārtošanai
un apzaļumošanai, lietus ūdens
kanalizācijas
uzturēšanai.
Finansējums paredzēts Bērzpils
komunālās saimniecības autotransporta iegādei 9000 euro,
Balvu pagasta Tautas nama jumta
remontam 5500 euro, Lazdulejas
pagasta ēkas elektroinstalācijas
sakārtošanai un pārsūknēšanas
stacijas remontam 2800 euro.
Veselība
Veselības iestāžu uzturēšanai
paredzēti 109 083 euro. Veselībai
ir paredzēti 0,8 % no pašvaldības
pamatbudžeta. Novadā darbojas seši feldšeru – veselības

punkti, 2017.gadā sāksies projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu
novadā”, kam paredzēti 59 405
euro.
Atpūta, kultūra un reliģija
Atpūtas, sporta, kultūras un
reliģijas izdevumiem pašvaldības
2017.gada budžetā paredzēts
finansējums 2 266 793 euro jeb
15,1% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Sporta pasākumu
nodrošināšanai
novadā
ir
paredzēti 227 065 euro, kas ir par
107 877 euro lielāki pret 2016.
gada izpildi, jo 2017.gadā no valsts
dotācijas ir paredzēti līdzekļi Balvu pilsētas stadiona rekonstrukcijai 100 000 euro, Sporta un brīvā
laika pavadīšanas laukumu tīkla
izveidei Balvos un novadā 60
000 euro. Bibliotēku uzturēšanai
ir paredzēti 247 581 euro, 2016.
gadā tika realizēti vairāki Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītie
projekti. Muzeju uzturēšanai
paredzēti 113 704 euro. Kultūras
namu izdevumu finansēšanai ir
paredzēti 427 882 euro, no tiem
180 131 euro ir paredzēti Balvu
Kultūras un atpūtas centram.
Balvu Kultūras un atpūtas centram paredzēti kultūras pasākumi
visa gada garumā par kopējo
summu 46 738 euro, pārējiem
pasākumiem ir paredzēti 48
988 euro. Reliģisko organizāciju
atbalstam ir paredzēti 7 240 euro.
2017.gadā turpināsies EKII projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Balvu Kultūras un
atpūtas centrā” par summu 1 003
742 euro, projekta „Arhitektūras
pieminekļa „Bēržu kapu kapliča”
atjaunošana” par summu 62 128
euro, tāpat paredzēti līdzekļi 3306
euro biedrību LEADER projektu
līdzfinansējumam, Pētera Džigura
grāmatas par Balviem izdošanai
un iegādei 3000 euro.
Izglītība
Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumu daļā novada attīstības
prioritātei – izglītībai, izglītības
iestāžu uzturēšanai un ar izglītību
saistīto pasākumu finansēšanai,
plānoti 5 840 278 euro jeb 38,9%,
kas ir par 14,2% jeb 971 729 euro
mazāk pret 2016.gada budžeta

izpildi. Mērķdotācijām pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām – 1 756 826 euro; 5-10.
klašu skolēnu brīvpusdienām,
5-6. gadīgo bērnu brīvpusdienām,
internāta skolēnu ēdināšanai –
127 125 euro, 1.-4. klašu skolēnu
brīvpusdienām no valsts budžeta
līdzekļiem – 97 288 euro, mācību
līdzekļu un mācību literatūras
iegādei - 28 969 euro. Izglītības
iestāžu 2017.gada budžets: pirms
skolas izglītības iestādēm 1 107
635 euro, pamatskolām – 1 431
865 euro, vidusskolām – 1 890
470 euro, kā arī Balvu Mākslas
skolai 117 129 euro, Balvu Mūzikas
skolai 318 760 euro, Balvu Bērnu
un jauniešu centram – 75 045
euro, Balvu Sporta skolai – 309
688 euro. 2017.gada budžetā ir
paredzēti līdzekļi Balvu Mūzikas
skolas triju klašu remontam un
instrumentu iegādei par 9747
euro, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
žoga sakārtošanai, ventilācijas
ierīkošanai un akustisko klavieru
iegādei 4000 euro, Tilžas vi
dusskolas ventilācijas sakārtošanai
1500 euro, PII „Sienāzītis” 37 320
euro paredzēti jumta remontam un aprīkojuma iegādei, PII
„Pīlādzītis” 24 599 euro virtuves
telpu remontam un aprīkojuma
iegādei, Balvu Mākslas skolas telpu remontam un datora iegādei
- 9293 euro, Bērzpils vidusskolas
telpu remontam un ventilācijas
sakārtošanai 9000 euro, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles
saimniecības telpu remontam
5752 euro, Balvu Sporta skolas
žoga ierīkošanai - 2800 euro,
saunas krāsns iegādei 488 euro.
Finansējums 29 894 euro apmērā
paredzēts izglītības, kultūras un
sporta pasākumiem. 135 000
euro paredzēti norēķiniem par
citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem.
Izdevumi skolēnu transporta
kompensācijām ir paredzēti 5000
euro apmērā, kas ir par 41% mazāk
pret 2016.gada plānoto, bet kas
atbilst izpildei.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi
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2017.gadā plānoti 2 269 405 euro
apmērā jeb 15,2% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem.
Plānoto izdevumu pieaugums
2017.gadā ir 7% pret 2016.
gada izpildi. No asignējumiem
sociālai aizsardzībai 464 901 euro
paredzēti pabalstiem un palīdzībai
pašvaldības maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. Pansionāta „Balvi”
darbības
nodrošināšanai
paredzēti 1 032 749 euro, kas
ir par 24 989 euro vairāk pret
2016.gada plānu, no tiem
pašvaldības dotācija ir 452 309
euro, pansionātā ir palielinājies
iemītnieku skaits no citām
pašvaldībām, kas maksā par savas pašvaldības iedzīvotājiem.
Mājas aprūpei ir paredzēti 38 016
euro, sociālo māju uzturēšanai
39 088 euro, sociālā dienesta
darbībai 396 201 euro, bāriņtiesai
110 787 euro. 2017.gada budžetā ir
paredzēts finansējums biedrībām
– 4 410 euro. 2017.gadā turpinās
projekti – „Asistenta pakalpojumi
personām ar invaliditāti” 170 003
euro,
„Deinstitucionālizācijas
pasākumu īstenošana Latgales
reģionā” 6719 euro, ”Profesionālā
sociālā
darba
attīstība
pašvaldībās” - 2531 euro.
Speciālais budžets
Speciālā budžeta izdevumi 2017.gadā plānoti 514 693
euro apmērā, tai skaitā vides
aizsardzībai no dabas resursu
nodokļa ieņēmumiem 30 000
euro, ekonomiskajai darbībai
(autoceļu (ielu) uzturēšanai) 484
693 euro, no tiem 105 762 euro
atlikums uz gada sākumu, ziedojumu līdzekļu izdevumiem 1591
euro.
Saistības
Uz
2017.gada
1.janvāri
pašvaldībai ir 63 aizņēmumu
līgumi un viens galvojums, no
tiem 2017.gadā beigsies atmaksa 8 līgumiem. Balvu novada pašvaldības aizņēmumu
neatmaksātā daļa – 5 314 420
euro.
2017.gadā
pašvaldības
aizņēmumu apjoms ir 797 120
euro, procentu un apkalpošanas
maksājumi ir 14 612 euro.
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Balvu Centrālajā bibliotēkā atklāta izstāde „Latvijas Sarkanais Krusts”
Sadarbojoties Paula Stradiņa
Medicīnas vēstures muzejam un
Latvijas Sarkanajam Krustam (LSK),
atzīmējot LSK 95 gadu jubileju
2013.gadā, tika izveidota izstāde,
kurā atspoguļota LSK darbība
no 1918.gada līdz mūsdienām.
Šobrīd līdz 9.februārim šī izstāde
apskatāma
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā.
Atklājot
izstādi
17.janvārī,
bibliotēkas direktore Ruta Cibule
atklāja, ka pēdējā laikā bieži nācies
saskarties ar tēmām par medicīnu:
„Pērn aprīlī pie mums notika Nieru
diena, gada nogalē tika prezentēta

datu bāzes sadaļa „Medicīnas darbinieki”, kurai visa gada garumā
tika vākta un apkopota informācija
par Balvu slimnīcu un mūsu puses
ievērojamajiem ārstiem. Un šodien
atkal ir tā reize, kad atklājam
izstādi par tēmu, kuru pagaidām
varbūt pazīstam maz, bet tuvākajās
nedēļās
noteikti
uzzināsim
daudz vairāk –par Sarkanā Krusta
aktivitātēm, darbībām, cilvēkiem,
rūpēm, atribūtiku”.
Savukārt LSK ģenerālsekretārs
Uldis Līkops uzsvēra, ka šī ir pirmā
reize 100 gados, kad Balvos notiek
šāda izstāde, kā arī atklāja dažādus

Izstādē apskatāmi gan dažādi medicīnas instrumenti, gan apģērbi, gan arī lasāma informācija par LSK darbību.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska izteica pateicību Rudītei Krūmiņai par aktīvo darbību LSK un nesavtīgo
palīdzības sniegšanu bērniem.

faktus par LSK, piemēram, pērn šī
organizācija tika atzīta par 2.lielāko
Latvijā.
Izstādes atklāšanā piedalījās
un paldies vārdus teica arī Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Cunska, kā arī LSK Balvu komitejas
vadītāja Rudīte Krūmiņa.

Ar izstādes atklāšanu atzīmē pulciņa “Mežģis” 20
darba gadu jubileju

Biedrība „Latvijas Sarkanais
Krusts” ir biedru un brīvprātīgo
organizācija, kuras darbība ap
tver visu Latvijas teritoriju. Katrā
reģionā darbojas LSK komiteja
(kopā 26) ar nodaļām pilsētās,
tādējādi organizācija spēj sniegt
palīdzību pēc iespējas tuvāk
iedzīvotāju dzīvesvietām. LSK ir

viena no vecākajām sabiedriskajām
organizācijām Latvijā (dibināta
1918.gada 20.novembrī, 2 dienas
pēc Latvijas valsts dibināšanas), kas
nemitīgi attīsta un pilnveido savu
darbību un piedāvātos humānos
pakalpojumus cilvēkiem, kam
palīdzība nepieciešama visvairāk.

Kā jau jubilejā, ziedus un
dāvanas pasniedza arī Balvu
Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne un
mākslinieciskā
vadītāja
jeb,
kā
teica
pulciņa
„Mežģis”
dalībnieces,
krustmāte
Ilga
Oplucāne. Ar klusuma mirkli tika
pieminētas tās dalībnieces, kuras
nu jau ir aizsaulē, bet devušas
nenovērtējamu
ieguldījumu
pulciņa darbībā.
Gan
apsveikuma,
gan
pateicības vārdus pauda Latvijas
Sarkanā Krusta Balvu komitejas
priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa:
„Mēs saņemam no jums cimdiņus,
zeķītes, cepurītes, šallītes. Man
ir jānoliec galva jūsu priekšā,
paldies jums. Vēlu jums izturību,

dzīvesprieku un vēl adīt, un adīt.
Es uz jums skatos un apbrīnoju. Lai
Dievs dod man tādu veselību un
piedzīvot tādu laiku, lai es varētu
tik skaistos gados tik daudz radoši
darboties. Lai pirksti jums nenogurst. Lai jums veicas!”
Sveicieni lielajā darba jubilejā
un pateicības vārdi par darbu, kas
tiek darīts, izskanēja arī no citiem
atnākušajiem.
Arī pašas rokdarbnieces teica
paldies vārdus un dāvināja ziedus visiem saviem atbalstītājiem.
Skaidrīte
Šnepere
pastāstīja
par darbošanās aizsākumu, par
pieredzēto 20 darba gados, kā arī
pastāstīja par darbu komandā.

Paldies labajiem „rūķiem”!
Rokdarbnieču pulciņa„Mežģis” dalībnieces.
Balvu Novada muzeja izstāžu
zālē 17.janvāra vakarpusē valdīja
neierasta rosība, jo tika suminātas
čaklās pulciņa „Mežģis” rokdarbnieces, kuras ar izstādes atklāšanu
atzīmēja 20 darba gadu jubileju.
Pasākumā pulcējās daudzi inte
resenti, kuri ciena un apbrīno
dāmu radošumu, uzņēmību un
rokdarbu amatu prasmes. Izstādē
eksponēti Skaidrītes Šneperes,
Aldonas Cepurītes, Regīnas Loginas, Velgas Rudukas, Zinaīdas
Dokānes, Annas Budevičas, Annas
Mačas, Maijas Eņģes, Margaritas
Sležas, Intas Gargurnes, Lucijas
Laganovskas, Vandas Voronovas
rokdarbi.
Jo īpaši lielu uzmanību
izpelnījās
pulciņa
„Mežģis”

priekšsēdētāja Skaidrīte Šnepere,
kura saņēma Latvijas Nacionālā
kultūras centra Atzinības rakstu
par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Pasākumā Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks
sveica Skaidrīti Šneperi par šo
novērtējumu, kā arī visu radošo
komandu.
Apskatīt izstādi, teikt apsveikuma vārdus un sveikt rokdarbnieces bija ieradušies vairāki
desmiti draugu un amata pras
mju cienītāju. Viņu pulkā bija
arī Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
Sarmīte Cunska, kura pateicās
par rokdarbnieču veikumu: „Jūs
mums visiem darāt prieku. Mīļš,
mīļš jums paldies. Lai jums laba

veselība, sirdsmiers, optimisms,
kura jums noteikti netrūkst, un
kaut mēs visi spētu būt tādi kā esat
jūs. Paldies, mīļās!”
Izglītības, kultūras un sporta
(IKS) pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras un sporta jautājumos
Iveta Tiltiņa Margaritai Sležai,
Aldonai Cepurītei un Regīnai
Loginai pasniedza IKS pārvaldes
Pateicības rakstus par ilggadēju
un radošu darbu tradicionālā
kultūras mantojuma saglabāšanā
un organizēšanā, kā arī visām
rokdarbniecēm vēlēja: „Lai izdodas vēl ilgi darīt to, ko darāt
un neaizmirstiet šo mantojumu nodot saviem bērniem un
mazbērniem. Lai pietiek spēka,
miera un mīlestības!”

Noslēgusies
Ziemassvētku
labdarības akcija, esam padarījuši
priecīgus, laimīgus 110 bērnus
Balvu
novadā,
kuri
ticēja
Ziemassvētku brīnumam.
Ticības spēks ir tik varens, ka
nav nekā tāda, ko Visuspēcīgais
Dievs nevarētu mūsu labā, ar
mums un caur mums paveikt, ja
vien ļaujam Viņa spēkam plūst
cauri mūsu apziņai.
Paldies, ka kopā varējām
palīdzēt
Balvu
rajona
prokuratūrai, SIA „Virši”, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldei,
biedrībai „Ritineitis”, rokdarbnieču
klubam „Mežģis”, SIA „Bermudi”,
Ritai Borisovai, Valērijam Borisovam, Kristīnei Borisovai, Diānai
Bordānei, Solvitai Avotiņai, Līgai
Pennerei, Tālim Korlašam, Anitai Kalniņai, Irēnai un Mairitai
Zelčām, Ērikai Mūrniecei, Sandrai
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Kindzulei, Olgai Siņicai, Anastasijai Gabrānei, Ivaram Oplucānam,
Rasmai Siliniecei, Elīnai Ķerģei,
Mairitai Trubņikai – Linnasai, Birutai Salmanei, Intai Mūrmanei, Lindai un Aigaram Loginiem, Helēnai
Loginai, Guntai Romkai, Kasparam
Zelčam, Guntai Pulkstenei, Aijai
Dulmanei, Edvīnam Ķerģim, Rei
nim Zeilišam, Intaram Zondakam,
Zintim Jaundžeikaram, Andrim
Žagaram, Andrim Klušam, Igoram
Guščam.
Pasaulē ir tik daudz ļauna, tik
daudz sāpju un ciešanu, ka mums
tam visam pretī jāliek daudz
labestības, prieka un mīlestības.
Centīsimies ik dienas viens otram
kādu prieku darīt!
Rudīte Krūmiņa
Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
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Stacijas pamatskolas skolēni Ogres ledus hallē
Mācību gada 2.semestris Stacijas pamatskolā sācies ar jaunu darba cēlienu, jauniem uzstādītiem
mērķiem un iecerēm. Prieks, ka
skolā ir daudz skolēnu, kuri laiku
skolā un ārpus tās velta galvenokārt
mācību darbam, jaunu zināšanu
un prasmju apgūšanai, kā arī savu
talantu attīstīšanai.
Esam gandarīti un lepni, ka
skolas absolvents Juris Feodorovs,
kurš ir uzņēmējs Ogres pilsētā,
ar pozitīvām atmiņām atceras
savu pirmo skolu un skolotājus.
Ziemassvētku laikā tika saņemts
ielūgums Stacijas pamatskolas
skolēniem sportot un atpūsties
Ogres ledus hallē. Kopīgi tika
nolemts, ka šī dāvana pienākas
labākajiem mācībās - pirmā semestra „labiniekiem”.

12.janvārī 30 skolēni un 3
skolotāji devās uz Ogri. Novadniekus pie ledus halles sagaidīja
pats īpašnieks J.Feodorovs, kurš
laipni izrādīja ēku un tur pieejamās
iespējas. Katram tika piemērotas
slidas un slidošana īstā ledus hallē
varēja sākties! Sajūsma bija visiem,
gan tiem, kuri pirmo reizi bija uz
kvalitatīva ledus, gan tiem, kas uz
slidām jūtas gana droši. Jaunāko
klašu skolēniem slidot palīdzēja
„pingvīniņi”, bet kopumā varēja
vērot gan savstarpējas sacensības,
gan elegantus kritienus, gan
smieklīgas selfošanas. Neizpalika
arī nelielas traumas - sports paliek
sports... Pēc slidošanas visi tika
pabaroti ar sātīgām un garšīgām
pusdienām halles kafejnīcā.
Noguruši no patiesa prieka,

fiziskajām aktivitātēm un pilnajiem
vēderiem, bērni vēl tika pārsteigti
ar lielu konfekšu kasti, tās gan
citām dienām un arī tiem, kas palika skolā. Visi skaļā balsī atzina,
ka diena bija īpaši izdevusies, tā
pagāja ātri, aizņemot vairāk laika,
kā plānojām, taču gūtās emocijas
būs neaizmirstamas. Paši skolēni
atzina: „Šī ir vislabākā motivācija
atkal censties labi mācīties”.
Skolas kolektīvs saka lielu
paldies Jurim Feodorovam par
dāvāto iespēju! Lai darbi sokas,
lai veiksme palīdz, lai labdarība
iedvesmo!
Paldies
skolotājai
Inārai Pugejai par sadarbības
kontaktu stiprināšanu. Lai lauku
bērnu sapņus un nodomus īstenot
motivē mūsu absolventu sasniegumi un uzmundrinājumi.
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BVĢ audzēkne Paula Paidere
– erudīcijas spēles „Gudrs, vēl
gudrāks” pusfināliste
Latvijas Televīzijā jau ceturto
gadu notiek erudīcijas, gudrības
un atjautības spēle „Gudrs, vēl
gudrāks”. Šajā sezonā desmito
klašu grupā uz pusfinālu tika
uzaicināta Balvu Valsts ģimnāzijas
10b.klases
skolniece
Paula
Paidere. Pusfinālā piedalījās 12
jaunieši no Āgenskalna, Valmie
ras, Dobeles, Rēzeknes, Alūksnes
Valsts ģimnāzijām, Rīgas Valsts
1.ģimnāzijas, Skrīveru vidusskolas, Rīgas 49.vidusskolas, RTU
Inženierzinātņu
vidusskolas,
Nautrēnu un Druvas vidusskolas.
Spēli vadīja Valters Frīdenbergs un
Kaspars Ozoliņš.
Paula pārliecinoši uzvarēja
pirmajā kārtā, ierindojoties pirmajā
vietā, otrajā kārtā ieguva dalītu

pirmo, otro vietu. Kopvērtējumā
Paula izcīnīja trešo vietu pusfinālā.
Mēs pārliecinājāmies, ka Paula ir
atjautīga, talantīga, erudīta jaunie
te.
Paulu spēlē atbalstīja un
TV ierakstā piedalījās viņas
klasesbied
ri no 10b.klases un
audzinātāja Ināra. Domājams, ka
pozitīvu lādiņu deva Balvu vilks,
kurš spēles laikā arī bija televīzijā,
pārdzīvoja un juta līdzi. Tas bija
fantastisks piedzīvojums! Mēs
lepojamies ar Paulu!
Pēc
spēles
visi
kopā
relaksējāmies un priecājāmies
atpūtas centrā „Lido”, baudot ziemas priekus slidotavā.
Paldies ikvienam, kurš atbalstīja
mūsu braucienu un juta līdzi!

Saspringtā cīņā novada čempionātā uzvar Balvu Jaunieši tiekas forumā
24.janvārī Balvu Bērnu un
Par labākajām vietām Balvos
Sporta centra futbolisti

Šī gada 21. un 22.janvārī
norisinājās Balvu novada atklātā
telpu
futbola
čempionāta
izšķirošās spēles. Situācija turnīra
tabulā, tāpat kā laika apstākļi uz
ielām, bija slidena. Lai noskaidrotu čempionu, lielākā vai
mazākā mērā gandrīz viss bija
atkarīgs no turnīra līderiem - Balvu Sporta centra komandas, un
2.vietā esošās Kubulu komandas
savstarpējās spēles.
Balvu Sporta centra fut-

bolistiem nācās panervozēt, kad
Kubulu spēlētājs Rihards Ščogols
ar lielisku tālsitienu pirmajā
puslaikā pārspēja Balvu Sporta
centra vārtsargu Jurģi Vilciņu. Bet
otrajā puslaikā fortūna tomēr pagrieza seju Balvu Sporta centra
futbolistiem. Mistiskā kārtā vai nu
no Balvu Sporta centra futbolista
Edmunda Kokoreviča kājas, vai
no Kubulu spēlētāja, bumba atrada ceļu uz Kubulu komandas
vārtiem – līdz ar to rezultāts 1:1.

Balvu novada atklātā telpu futbola čempioni - Balvu Sporta centra
komanda.

Balvu Sporta centra futbolistiem
atlika uzvarēt pēdējo spēli, lai
kļūtu par čempioniem, ko viņi
arī izdarīja. Kubulieši ierindojās
otrajā vietā, atpaliekot vien par 1
uzvaru jeb 3 punktiem. Malači!
Turnīra tabula un labākie
spēlētāji:
1.Balvu Sporta centrs (Kārlis
Vanags);
2. Kubuli (Ņikita Kuzņecovs);
3. Alūksnes garnizons (Ģirts
Vaskis);
4. FK Balvu Vilki/Īves (Edu
ards Semjonovs);
5. Zidāni no Brazīlijas (Ričards
Petrovs);
6. Balvu Valsts ģimnāzija
(Mārtiņš Žugs);
7. Alūksne (Genādijs Fjodo
rovs).
Labākais turnīra vārtsargs
– Jurģis Vilciņš (Balvu Sporta
centrs).
Labākais turnīra aizsargs –
Toms Cinglers (Alūksnes garnizons).
Labākais turnīra uzbrucējs –
Rihards Ščogols (Kubuli).
Turnīra
rezultatīvākais
spēlētājs – Ritvars Neupakojevs.
Fair play balva – Alūksne.
Sociālo tīklu simpātija – Balvu
Sporta centrs.
Paldies visiem atbalstītājiem!

jauniešu centrā (BBJC) tika
organizēts mini forums jauniešiem
„Nākotni veido tas, ko Tu dari
šodien, ne rīt”. Diemžēl jauniešu
atsaucība dalībai nebija liela,
tomēr tas netraucēja novērtēt
labās lietas Balvos un ģenerēt idejas par lietām, kuru mūsu pilsētā
trūkst.
Lai jauniešiem palīdzētu veikt
foruma uzdevumus, pasākumā
piedalījās 3 moderatori – Balvu
novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību
speciāliste
Lauma
Kaļva, Balvu Kultūras un atpūtas
centra
pasākumu
organizatore Diāna Poševa un Balvu rajona partnerības administratīvā
vadītāja Ilze Daukste.
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jaunieši atzina BBJC, baseinu,
Balvu Novada muzeju, stadionu,
Lāča dārzu un citas vietas. Tomēr
pie lietām, kuras jauniešiem ir
vajadzīgas un pilsētā trūkst, tika
minēts skeitparks, sakārtota pludmale, stadions, infrastruktūra –
sakārtoti celiņi parkos, apgaismojums un tml.
Foruma noslēgumā jaunieši
izvēlējās kādu no lietām, kuru
vēlas redzēt Balvos un veidoja
plānu, kā panākt to realizēšanu.
Jāteic, ka pašvaldība meklē
risinājumus, kā minētās lietas
sakārtot. Daļai no objektiem ir
izstrādāti projekti un jau iesniegti
vērtēšanai atbildīgajās institūcijās.
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Izsludināts konkurss par labāko sociālo darbinieku
Labklājības ministrija (LM) līdz
5.februārim izsludinājusi konkursu „Labākais sociālais darbinieks
Latvijā 2016”.
Konkursa mērķis ir apzināt
un pateikt paldies sociālajiem
darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi
un godprātīgi strādā sociālo darbu, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo
problēmu risināšanā un novēršanā
un popularizē sociālā darbinieka

profesiju Latvijā.
Konkursu LM īsteno sadarbībā
ar Sociālo darbinieku biedrību,
LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo
dienestu vadītāju apvienību un
Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru
pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu
iesniegtās anketas un piešķirtu
atbilstošus titulus.
Pieteikumu aizpildīšana notiek
elektroniski vietnē:

w w w. v i s i d a t i . l v / a p t a u ja/1238287875/ – aizpilda darba devēji, profesionālās un
nevalstiskās apvienības;
w w w. v i s i d a t i . l v / a p t a u ja/1238306777/
–
aizpilda
iedzīvotāji, privātpersonas (saites
pieejamas LM mājaslapā).
Konkursa nolikums ir pieejams
LM interneta vietnē www.lm.gov.lv.

Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu VID
pieņems no 1. marta
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) vērš uzmanību, ka gada
ienākumu deklarāciju par 2016.
gadā gūtajiem ienākumiem šogad
ne tikai elektroniski, bet arī papīra
formātā būs iespējams iesniegt no
2017.gada 1. marta. Tikai tad VID
rīcībā būs visa darba devēju un citu
ienākumu izmaksātāju iesniegtā
informācija, kas nepieciešama,
lai varētu pilnvērtīgi apstrādāt
iesniegtās deklarācijas un precīzi
noteikt personai atmaksājamo
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pārmaksas summu.
Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis
ir pirmais gads, kad tie nodokļu
maksātāji, kuru gada apliekamo
ienākumu kopējais apmērs 2016.
gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no
1.marta var iesniegt gada ienākumu
deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli,
kas izveidosies, piemērojot gada
diferencēto neapliekamo minimumu.
VID atgādina, ka gada
ienākumu deklarācija par 2016.
gadā
gūtajiem
ienākumiem
obligāti laikā no 2017. gada 1. marta
līdz 1.jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību
(piemēram, ir individuālā
uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai
iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki,
ir guvuši ienākumus no
profesionālās darbības u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs
(tai skaitā personas (jūrnieki),
kuras bijušas nodarbinātas uz
starptautiskos pārvadājumos
izmantojama kuģa),
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā
2016. gadā pārsniedza 4000

eiro (piemēram, gūti ienākumi
no
personiskās
mantas
pārdošanas),
• guvuši
ienākumus,
kuri
apliekami ar 10% nodokļa
likmi (piemēram, ienākumu
no dividendēm, ienākumu no
augoša meža vai kokmateriālu
pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma
izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli
apliekamus ienākumus, no
kuriem izmaksas vietā nav
ieturēts nodoklis, tai skaitā,
no fiziskām personām, kuras
nav dāvinājuma saņēmēja radinieki vai laulātais, saņemti
dāvinājumi, kas ir apliekami ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Savukārt fiziskās personas,
kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi
vēlas iesniegt gada ienākumu
deklarāciju par 2016. gadu, lai
saņemtu atpakaļ pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli par
attaisnotajiem izdevumiem un to
nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neap
liekamo minimumu, var to izdarīt
no 2017. gada 1. marta līdz pat
2020. gada 16. jūnijam. Tāpat visa
2017. gada laikā vēl var pieprasīt
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli arī par 2014. un 2015.gadu,
bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl
arī par 2013. gadu.
Sākot ar 2017. gada 1. martu, VID
aicina ikvienu iesniegt deklarāciju
elektroniski, kas ir daudz ātrāk
un ērtāk, jo tajā automātiski
tiek atspoguļota visa VID rīcībā
esošā informācija par nodokļu
maksātāju.
Iesniedzot
gada
ienākumu deklarāciju elektroniski,
arī gada diferencētais neaplieka-

mais minimums gada ienākumu
deklarācijā
tiek
aprēķināts
automātiski. Šogad deklarācijā
automātiski tiks atspoguļota arī tā
informācija par 2016. gadu, ko par
personas veiktajiem maksājumiem
par izglītību Valsts ieņēmumu dienestam būs iesniegušas mācību
iestādes.
Ikviens var kļūt par EDS
lietotāju, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes izsniegto eID viedkarti
vai VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centra” izsniegto elek
tronisko paraksta viedkarti (e-pa
rakstu).
Savukārt viedierīču lietotājus
aicinām izmantot EDS mobilo
versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā
iespējams iesniegt gada ienākumu
deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) pievie
not no attiecīgās ierīces galerijām.
Atgādinām, ka pārmaksātais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek atmaksāts trīs mēnešu
laikā, skaitot no deklarācijas
iesniegšanas dienas. Gadījumā, ja
deklarācija nav aizpildīta korekti
vai arī tās apstrādes laikā VID rodas papildu jautājumi, nodokļa atmaksas termiņš var tikt pagarināts,
par ko deklarācijas iesniedzējs tiks
informēts individuāli.
Plašāka informācija pieejama 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.

NVA piedāvā jauniešiem iespēju piedalīties nākotnes
profesijas izvēles pasākumā

Jauniešiem bezdarbniekiem
vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuriem nav profesionālās izglītības
vai kuri līdz šim nav strādājuši,
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) arī šogad piedāvā iespēju
piedalīties nākotnes profesijas
izvēles pasākumā „Darbnīcas
jauniešiem”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) fondu projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros. Sešu nedēļu laikā izglītības
iestādē jaunietis var iepazīt trīs
profesionālās izglītības prog
rammas, katrai no tām veltot divas nedēļas. Piedaloties
teorētiskajās un praktiskajās
nodarbībās, jaunietis uzzina
katras profesionālās izglītības

programmas specifiku un iegūst
pirmo profesionālo pieredzi, lai
vēlāk varētu izvēlēties tieši viņam
piemērotu turpmākās izglītības
un profesionālās darbības jomu.
Apmācības notiek klātienē
katru darba dienu - ne mazāk kā
6 akadēmiskās stundas dienā.
Lielākā daļa mācībām atvēlētā
laika tiek pavadīta praktiskās
nodarbībās, bet teorijai tiek
veltīts ne vairāk kā 40% mācību
laika, veicinot izpratni par profesijas specifiku un prasmēm,
kuras tiek iegūtas mācību laikā.
Pasākuma dalībnieks saņem stipendiju – 60 eiro mēnesī (jaunietis ar invaliditāti – 90 eiro)
proporcionāli iesaistes dienām.

Ja
jaunieša
deklarētā
dzīvesvieta atrodas divdesmit
un vairāk kilometru attālumā no
mācību norises vietas, pasākuma
laikā viņš var saņemt mobilitātes
pabalstu līdz 100 eiro apmērā.
Nepieciešamības
gadījumā
izglītības
iestāde
jaunietim
bezdarbniekam pasākuma laikā
nodrošina izmitināšanu dienesta
viesnīcā.
Lai piedalītos „Darbnīcās
jauniešiem”, jaunietim bezdarbniekam jāreģistrējas NVA filiālē,
jāapmeklē ES fondu projekta
„Jauniešu garantijas” karjeras
konsultants un jāizsaka vēlme
iesaistīties šajā pasākumā.

Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!
Šoziem
Balvu,
Viļakas,
Kārsavas un Baltinavas novadu tūrisma speciālisti ir
sagatavojuši 2 dienu pasākumu
programmu „Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē”, kas norisināsies
18. un 19. februārī. Lai katram
Ziemeļlatgales
apceļotājam
ir vieglāk piemeklēt sev sirdij
tīkamāko, aktivitātes ir iedalītas 3
virzienos- Dari, baudi, atpūties.
Tiem Latvijas apceļotājiem,
kam pašiem patīk iesaistīties
visos procesos, šajā februāra
nedēļas nogalē tiek piedāvātas
vairākas aktivitātes sadaļā DARI.
Sestdienas rīta cēlienu varēs
pavadīt izzinot tirgus tradīcijas
Baltinavā un iepērkot vietējos
lauku labumus, pēc pusdienām
Briežuciema aušanas darbnīcā
varēs piedalīties vaska sveču
liešanas darbnīcā vai Balvu
Bērnu un jauniešu centra
pagalmā kopā ar daudzām citām
ģimenēm aktīvi un atraktīvi
pavadīt sestdienu. Savukārt
svētdien Baltinavas muzejā
ciemiņi ir aicināti uz siltu tēju
un sveču liešanas noslēpumu
meistardarbnīcu.
Īpaši izmeklētas ziemas
brīvdienas
tiek
piedāvātas
baudītājiem sadaļā BAUDI.
Sestdienas rītā briežu dārzs
„Mežsētas” vērs savas durvis
apmeklētājiem, lai varētu vērot
cēlos dzīvniekus un izzināt
to ikdienas ritumu. Sestdien
dienas vidū Baltinavā notiks
Pētera Keiša grāmatas „Dzīve
ir
vienreizēja”
prezentācija
kultūras nots baudīšanai un
tālāk ceļš vedīs uz Ruskulovu,
kur trušu saimniecības „Stirnas” saimnieki izstāstīs Ruskulovas muižas noslēpumus, ļaus
ielūkoties trušu dzīvē ziemā

un cienās ar gardu trušu zupu
svaigā gaisā. Ziemas pirts
rituālus varēs baudīt gan sestdien, gan svētdien kopā ar pirt
nieci Arnitu Melbergu Balvos
un, paliekot pa nakti viesu mājā
„Paradīzes”, saimnieki jūs īpaši
palutinās ar pirti un pirts kubulu
vai vizināšanos ar kvadraciklu. Savukārt Malnavas „Dzīļu”
saimniece Aina Barsu
kova aicina
svētdienā
nesteidzīgi
izbaudīt ziemas vēlās brokastis,
kas izskanēs skaistas mūzikas
pavadījumā.
Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek
aicināti iebrist Ziemeļlatgales
dabā sadaļā ATPŪTIES. Kārtīgai
rīta pastaigai, iepazīstot mežu
ziemā un Latvijas dabas vērtības,
var pievienoties dabas parkā
„Numernes valnis” kopā ar
Dabas aizsardzības pārvaldes
speciālistiem vai arī Žīguros
kopā ar Annu Āzi meistarklasē
„Mežs ziemas miegā”, kas tiek
rīkota projekta „Loba doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī” ietvaros. Zirgu
sētā „Kapulejas” brīvdienās notiks vizināšanās ar kamanām un
ziemas izjādes zirga mugurā,
savukārt dabas parkā „Balkanu
kalni” slēpot gribētāji sestdien
un svētdien ir aicināti baudīt
ziemas priekus gleznainajās
distanču slēpošanas trasēs.
Vairāk
informācijas
par
aktivitāšu laikiem un vietām
meklējiet Ziemeļlatgales novadu mājaslapās: visit.karsava.lv,
turisms.balvi.lv, vilaka.lv, rugaji.
lv, baltinava.lv.
Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma
organizatore

Valsts zemes dienests aicina darbā
Vidzemes
reģionālās
nodaļas Gulbenes biroja kadastra inženiera amatā (darbinieka
amata vieta uz nenoteiktu laiku)
Galvenie darba pienākumi:
• pirms
datu
reģistrācijas
vai
aktualizācijas
Kadastra
informācijas sistēmā izvērtēt
iesniegto
dokumentu
ziņu
atbilstību normatīvajiem ak
tiem un citu valsts un pašvaldību
informācijas sistēmu datiem;
• veikt kadastra objekta teks
ta un telpisko datu reģistrāciju
un
aktualizāciju
Kadastra
informācijas sistēmā;
• sagatavot
informāciju
izsniegšanai
no
Kadastra
informācijas sistēmas;
• sagatavot vēstuļu projektus par Kadastra informācijas
sistēmā reģistrēto kadastra datu
labošanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
• sagatavot administratīvo aktu
projektus;
• sagatavot zemes robežu
plānus, izmantojot Nekustamā
īpašuma
valsts
kadastra
informācijas sistēmas datus.
Prasības
ēm:
• augstākā
profesionālā

pretendentiem/
akadēmiskā vai
izglītība
(par

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

priekšrocību tiks uzskatīta dienesta darbības sfērai atbilstoša
augstākā izglītība ģeodēzijā,
kartogrāfijā,
zemes
ierīcībā,
ģeogrāfijā,
būvniecībā,
jurisprudencē vai citā radniecīgā
nozarē);
• vēlama
darba
pieredze
attiecīgā vai radniecīgā nozarē;
• vēlama praktiska pieredze
darbā ar normatīvajiem aktiem
un prasme pielietot praksē
teorētiskās zināšanas.
Piedāvājam:
• darba vietu Gulbenē, Rīgas
ielā 21;
• darbu dinamiskā organizācijā
un profesionālā kolektīvā;
• bruto darba algu no 610 euro
līdz 720 euro;
• sociālās garantijas, veselības
apdrošināšanu;
• personīgo
izaugsmi
un
profesionālo
zināšanu
pilnveidošanu.
Aicinām pretendentus savu
CV, pieteikuma vēstuli un izglītību
apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 12.februārim
sūtīt Valsts zemes dienesta
Personāla daļai, Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski
uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 67038614.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 26.janvāris

Notiks bezmaksas
medību tēmām
LVMI „Silava” sadarbībā ar
Latvijas meža nozari 10.februārī
Balvu novada domē organizē
bezmaksas semināru par medību
nozari.

seminārs

par Izsoles

Seminārā
tiek
aicināts
piedalīties ikviens interesents!
Par dalību vēlams informēt
iepriekš, tālrunis: 25414008, epasts: ml@hs.lv.

LVMI SILAVA Meža Programma 2017.
10.februāra plāns
SEMINĀRS BALVU NOVADĀ
10.februāris
Balvu dome,
Bērzpils ielā
1a

Medības, Medību likums, medījamo dzīvnieku skaita
regulēšana. Lielo plēsēju populācijas stāvoklis,
aizsardzības prasības un medīšanas nosacījumi
Latvijā. Helmintofauna Latvijā.
Ieroču aprites likums.

10.45 – 11.00

Reģistrācija: Balvu domē, Bērzpils ielā 1a, 3.stavā

11.00 - 11.15

Semināra ievads.
LVMI Silava Meža Programma
2017.

11.15 – 12.00

Medību likums, medības. MedīLatvijas Mednieku
bu resursu apsaimniekošana.
asociācija
Medību vides, ekonomiskie un
Kārlis Dadeiks
sociālie aspekti.

LVMI “Silava”
Meža Programmas
vadītājs Māris Liopa

Latvijas Mednieku asociācija,
tās īstenotās aktivitātes. Atbalsts
Latvijas medniekiem nacionālā
un Eiropas Savienības līmenī.
Latvijas Mednieku
Plānotie pasākumi.
12.00 – 13.00 Meža dzīvnieku skaita regulēša- asociācija
na, esošā situācija un risināKārlis Dadeiks
jumi. Sadarbība ar valsts un
pašvaldību institūcijām. Meža
dzīvnieku nodarīto postījumu
ierobežošana.
13.00-13.15
13.15 – 14.15

14.15 - 15.00

Kafijas pauze
Lielo plēsēju populācijas
stāvoklis, aizsardzības prasības un medīšanas nosacījumi
Latvijā.

LVMI Silava
Dr.biol Jānis
Ozoliņš

Savvaļas plēsēju - kaķu un suņu
LVMI Silava
dzimtas dzīvnieku - helmintofauna Latvijā: bioloģiskā daudz- Dr.biol Guna
veidība vai potenciālais avots
Bagrade
cilvēku infekcijām.

Ieroču aprites likums, normatīvie akti.
Ieroču un munīcijas izman15.00 – 16.30 tošanas, pārvadāšanas un
aprites noteikumu kontrole.
Nelikumīgu medību apkarošana.

Valsts policijas
Galvenās kārtības
policijas pārvaldes
KKP Licencēšanas
un atļauju sistēmas
inspektors
Juris Veispals

Seminārs ir bezmaksas. Informācija: 25414008

Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – „Puķes”,
Bērzpils pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no zemes gabala starpgabala 2,03 ha platībā, kadastra Nr. 38500020630 (kadastra apzīmējums 38500020382).
Izsoles sākumcena – EUR 1700
(viens tūkstotis septiņi simti euro).
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”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
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 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,
bankas 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 novads, 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 (kadastra apzīmējums
38010030390).
Izsoles

Atbalstīta projekta „Velomaršrutu izveide un attīstība
Balvu novadā” īstenošana

Balvu
novada
dome
no Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
ir saņēmusi lēmumu par projekta „Velomaršrutu izveide
un attīstība Balvu novadā”
apstiprināšanu.
Projekts tiks īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma
„Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes
„Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” ietvaros. Projekta
kopējās izmaksas ir 3241,13 EUR,
no tām Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansējums
ir 2917,02 EUR un pašvaldības
finansējums ir 324,11 EUR. Pro-

jekta īstenošanas termiņš - 2017.
gada 20. aprīlis.
Realizējot projektu, tiks izveidoti divi vietējie marķētie
velomaršruti
Vīksnas
un
Briežuciema pagastos, veicinot
vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos
sportiskajās
un
veselīgajās
aktivitātēs, kā arī palielinot teritorijas dzīves vides pievilcību.
Velomaršruts „Vīksnas aplis” ar plānoto kopgarumu 29
km riteņbraucējus vedīs cauri
Vīksnas pagasta teritorijai, nelielā
posmā arī pa bijušo dzelzceļa
līnijas Gulbene - Pita
lova

uzbērumu. Savukārt vietējais
velomaršruts „ Briežuciema aplis” ar plānoto kopgarumu 22
km riteņbraucējus vedīs cauri
Briežuciema pagasta teritorijai.
Izbraucot šos abus maršrutus,
aktīvā sporta cienītājiem tiks
dota iespēja iepazīt vietējo
Ziemeļlatgales
kultūrvidi
un dabu, kā arī apmeklēt
Briežuciema seno amatu meistaru ciemu.
Lai
ērtāk
orientētos
maršrutos,
tiks
izdotas
velomaršrutu kartes.

sākumcena – EUR 1085 (viens
tūkstotis astoņdesmit pieci euro).
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”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
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 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 (kadastra apzīmējums
38010030390).
Izsoles
sākumcena – EUR 1085 (viens
tūkstotis astoņdesmit pieci euro).
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”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk

7.

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 (kadastra apzīmējums
38010030390).
Izsoles
sākumcena – EUR 935 (deviņi
simti trīsdesmit pieci euro).
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”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
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 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.

Iespēja pieteikties pārtikas pakām
mazuļiem nepieciešamām lietām
Eiropas
Atbalsta
fonda
vistrūcīgākajām personām ietvaros trūcīgās ģimenes ar bērniem
no 7 mēnešu līdz 2 gadu vecumam tiek aicinātas pieteikties
pārtikas pakām, kurās iekļautas
mazuļiem nepieciešamas lietas
- mākslīgais piena maisījums,
dažādas putras un biezeņi.
Vairums produktu ir bioloģiskas
izcelsmes, tādējādi nodrošinot
bērnam veselīgu un kvalitatīvu
atbalstu ar pārtiku.
Mazuļu
pārtikas
pakas

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

iespējams saņemt pēc to
individuāla pieteikuma no Latvijas Samariešu apvienības izdales
punktiem:
• Balvu novadā, LSA Balvu
nodaļa, Krasta iela 1, pirmdienās,
plkst. 10:00 – 15:00, tel. 25691312.
Papildus informācija par šo
un citiem atbalsta komplektiem
pieejama www.atbalstapakas.lv
vai izdales punktā.

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 26.janvāris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
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.
3.februārī plkst.18:00 Balvu
novada “Jauniešu gada balva 2016”
Balvu muižā. Īpašais viesis Miks
Dukurs.
11.februārī plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
Bērzkalnes pagasts
2.februārī plkst.18:00 Sveču
diena-vaska
sveču
liešanas
darbnīcas Bērzkalnes pagasta
kultūras un atpūtas telpās. Izlieto
sveču iegāde par maksu.
26.februārī
plkst.11:00
Meteņdienas izklaides Bērzkalnes
pagasta sporta un atpūtas laukumā.
Groziņā var ņemt līdzi pankūkas.
26.februārī
plkst.14:00
Masļeņica Rubeņu saieta nama
laukumā. Groziņā var ņemt līdzi
pankūkas.

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

Briežuciema pagasts
4.februārī
plkst.20:00
Gaiļa gada ieskaņas koncerts
Briežuciemā. Piedalās Briežuciema
"Pāris", "Optimistes", "Sipiņi",
"Soldanī", etnogrāfiskais ansamblis
un muzikantes, Lazdulejas jauno
dejotāju grupa "Pēkšņi". Ieeja
brīva.
Vīksnas pagasts
27.janvārī
plkst.22:00
Ballīte Vīksnas Tautas namā,
spēlē Zintis Krakops. Ieeja no
plkst.22:00-23:00 EUR 2,50, pēc
plkst.23:00 EUR 3,00. Galdiņu
rezervācija pa tālruni 20284044.
Izstādes
- Balvu Centrālās bibliotēkas
zālē skatāma izstāde “Latvijas Sarkanais Krusts”.
- Balvu Novada muzejā
skatāma pulciņa “Mežģis” 20 darba gadu jubilejas izstāde.
- Vīksnas pagasta Tautas nama
zālē skatāma izstāde “Balvu novads
2015” – aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

- 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 skolas audzēkņu izstāde “Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- 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.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

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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