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Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!
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18. (176.) numurs

Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Pateicības pasākums novada kultūras darbiniekiem

Latvijā pāreja atpakaļ no
vasaras laika notiks svētdien,
29. oktobrī, plkst.04:00 (naktī
no sestdienas uz svētdienu),
pulksteņa rādītājus pagriežot
vienu stundu atpakaļ.

Notiks Zemessardzes
3.Latgales brigādes lauka
taktiskie vingrinājumi

Par kultūras jomu atbildīgie Balvu novadā.
Pasākumu
apmeklēja
arī
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova. Arī viņa ir pašdarbnieks
un darbojas divos kolektīvos.
Uzrunājot klātesošos, viņa teica:
“Mani pārņēma lepnums, skatoties
prezentāciju. Zināju, ka mūsu ir
daudz, bet, ka tik daudz, to gan
nezināju. Jāteic, ka ļoti labi ir tādi
brīži kā šis. Jūs, kas ikdienā rada un
priecē pārējos, tagad varat sēdēt
skatītāju rindās un paši baudīt to,
ko jums parāda, pastāsta, jo tādu
brīžu nav daudz. Jūs esiet tie, kuri
iepriecina un čakli strādā tad, kad
citiem ir brīvdienas. Tāda ir darba
specifika, bet tas, kas tiek parādīts
svētku dienā ir sūrs darbs nedēļu,
mēnešu, gadu garumā.
Kolektīvu vadītāji, jūs esat
sava kolektīva līderi, seja, sirds,
acis un ausis, jo savus kolektīvus

Aicinām apmeklēt novada vadības
un speciālistu plānotās tikšanās ar
novada iedzīvotājiem
Tikšanās
datums

Teritorijas
nosaukums

Laiks

Vieta

Bērzkalnes
pagasts

13:30

Kultūras un atpūtas
telpas

Balvu pagasts

16:00

Tautas nams

13.novembris

Tilžas pagasts

15:30

Kultūras nams

15.novembris

Kubulu pagasts

15:00

Kultūras nams

21.novembris

Vectilžas
pagasts

10:00

Sporta un atpūtas
centrs

Vīksnas pagasts

15:00

Pagasta pārvalde

Bērzpils pagasts

11:00

Saieta nams

Krišjāņu pagasts

14:00

Tautas nams

Briežuciema
pagasts

10:00

Tautas nams, mazā
zāle

Lazdulejas
pagasts

12:30

Saieta nams

Balvu pilsēta

18:00

Balvu Novada
muzeja konferenču
zāle

6.novembris

22.novembris

23.novembris

Jāpagriež pulksteņa
rādītāji

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Aizvadītajā sestdienā Balvu
muižā notika pateicības pasākums
“Katrai lampai savs abažūrs”, kas
veltīts Balvu novada tautas mākslas
kolektīvu vadītājiem un Balvu
Kultūras un atpūtas centra tautas
mākslas kolektīvu dalībniekiem.
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
vadītāja
vietniece
Iveta Tiltiņa uzrunāja klātesošos:
“Mums šogad ļoti, ļoti gribējās
jūs visus sapulcināt kopā, jo mēs
esam gandarīti par rezultātiem,
sasniegumiem
pasākumos,
kuros esat piedalījušies.” Savā
prezentācijā viņa pastāstīja par
katru no kolektīviem, kas darbojas
Balvu novadā, un tādu patiešām ir
ļoti daudz.
Balvu novadā ir trīs kori, piecas
folkloras kopas un divpadsmit
vokālie
ansambļi,
darbojas
divdesmit astoņi deju kolektīvi,
pūtēju orķestris, tautas muzikantu
grupa, kā arī divpadsmit kolektīvi,
kuros tiek spēlēts teātris. Pavisam
ir pieci lietišķās mākslas pulciņi,
kuros tiek radītas skaistas lietas.
Kopā - 67 kolektīvi, kurus vada 46
vadītāji, bet tajos darbojas ap 500
pašdarbniekiem.
Kolektīvi tiek augstu novērtēti
arī valsts līmenī. Septiņiem deju
kolektīviem ir augstākās pakāpes,
trīs kolektīviem pirmās pakāpes,
bet vienam otrā pakāpe. Diviem
koriem ir pirmās pakāpes, vienam
otrā pakāpe, pūtēju orķestris ir
viens no labākajiem valstī, divi
amatierteātru kolektīvi ieguvuši
pirmās pakāpes, divi otrās
pakāpes, viens trešo pakāpi.
Balvu neredzīgo biedrības teātra
kopas iestudētā izrāde kļuva par
Gada izrādi! Sešiem vokālajiem
ansambļiem ir otrās pakāpes, bet
vienam pirmā pakāpe. Folkloras
kopām – četrām pirmā kategorija,
bet vienai otrā kategorija.

vadāt gan ikdienā, gan svētkos,
esat gan skolotāji, gan psihologi.
Labs vadītājs ir zelta vērts. Mēs
lepojamies!
Balvu novada pašvaldības
vārdā visiem un katram saku
milzīgu paldies par to, ko ieguldiet,
ko dodiet un esiet tie, kas
pašvaldības vārdu ceļ un slavina,
jo neviens pasākums nenotiek bez
jūsu klātbūtnes, jo visur ir kultūras
programmas.”
Lai šajā reizē kultūras nozarē
strādājošie varētu atpūsties, bija
pieaicināts viesmākslinieks Ainars
Bumbieris. Viņš ne tikai dziedāja
skaistas dziesmas, bet arī uzrunāja
publiku, aicināja aplaudēt, dziedāt
līdzi,
tādējādi
pēcpusdienu
darīdams gaišāku.
Pasākuma nobeigumā Balvu
KAC vadītāja Anita Strapcāne
sanākušos iedvesmoja teikdama:

“Mūsu darbība ir atšķirīgāka no
citām. Ja cilvēkam ir ikdiena
un svētki, tad strādājošiem šajā
jomā ir tikai ikdiena un svētku
sajūta pārņem tikai īsu mirkli.
Kad telpas sarotātas, gaismas
saslēgtas, klusums, un mēs gatavi
saņemt atnācējus. Tā ir mūsu
ikdiena, mūsu svētki, mūsu prieks.
Viss turpinās! Lai mums katram
ir savs īpašais, košais abažūrs
jaunajā sezonā - iedvesma,
ideja, jēga, vērtība, repertuārs,
iepriecinājums,
jaunums,
pārsteigums, un atcerēsimies, ka
kultūra nav greznība! Kultūra ir
ikdienas nepieciešamība, kultūra
ir pozitīvs spēks, kas var mainīt
cilvēka dzīves, dzīves telpas,
novada attīstību pozitīvā virzienā.
Radoši sapņot, atļauties izdzīvot,
piedalīties, baudīt!”

Deju kopa “Nebēda” tālajā Andongā
Pagājis jau laiciņš, kopš deju
kopas “Nebēda” kolektīvs un
tā vadītājs Agris Veismanis ir
atgriezušies no Dienvidkorejas
pilsētas Andongas, kur piedalījās
46.Andongas Masku deju festivālā.
Šajā festivālā tika iegūta Grand
Prize un 7 miljoni vonu (~5000
euro) liela naudas balva.
Par gatavošanos festivālam,
gūtajiem iespaidiem, redzēto
Andongā, pārējiem konkursantiem
un nākotnes plāniem stāsta
kolektīva vadītājs Agris Veismanis:
“Pirms gada, tiekoties Nebēdas
mēģinājumā,
izdomājām,
ka
nākošajā sezonā varētu braukt
dejot kaut kur tālāk par Eiropu.
Man bija saglabājušies kontakti
no 2008.gada, kad arī vēlējāmies
braukt, bet tad uznāca krīze,
samazinājās algas, tādēļ arī
neaizbraucām.
Zināju par šo festivālu, aizsūtīju
vēstuli tā organizatoram par vēlmi
piedalīties, uz ko arī saņēmu
pozitīvu atbildi. Organizators
atsūtīja informāciju, kas mums
bija nepieciešama, lai varētu

sagatavoties. Domājām ne tikai
par pašu deju, bet interesējāmies
arī par ceļa izdevumiem. Sākām
gatavot deju programmas, lai
atbilstu
nolikumā
prasībām.
Konkursa nolikuma bija paredzēts,
ka jābūt 5 dažāda garuma
programmām. Minimālā - 5
minūšu garš konkursa darbs, bet
maksimālā 45 minūtes. Tā kā tas
bija masku festivāls, mums bija
jādomā par maskām, jo līdz šim
mums tādu nebija.
Masku gatavošanā mums
palīdzēja māksliniece no Rēzeknes
Sandra Stare. Daļa masku radītas
no ģipša un piemērotas katra
konkrētā dejotāja sejas formai, bet
bija arī maskas no groziem, tomēr
tā kā tie ir lieli un ātrām dejām
nepiemēroti, visās programmās
netika izmantoti.
Runājot par dejām, bija
vairākas dejas, ko mācījāmies no
jauna speciāli šim festivālam, bet
dažas bijām apguvuši iepriekš.
Sagatavošanās darbs bija ilgs,
bija vairāki koncerti, lai varētu
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Laika posmā no 27.29.oktobrim
norisināsies
Zemessardzes
3.Latgales
brigādes organizētais lauka
taktiskais vingrinājums “Mazais
Namejs 2017”. Vienlaikus tas
norisināsies
gan
Alūksnes
novadā, gan Dagdas novadā,
kopā iesaistot 1500 karavīrus un
zemessargus.
Iepriekšminētajā
laika
posmā notiks militārā transporta
kolonnu
pārvietošana
pa
galvenajiem un reģionālajiem
autoceļiem,
Alūksnes
un
Dagdas novadu apkārtnē.
Mācību laikā tiks lietoti
imitācijas līdzekļi – skanēs
šāvieni, sprādzieni, būs redzami
dūmi. Civilo iedzīvotāju dzīvība,
veselība un privātīpašums
netiks apdraudēts.
Iedzīvotāji tiek aicināti
neuztraukties, redzot karavīru
un zemessargu pārvietošanos,
kā arī tehnikas un cita veida
aprīkojuma
izvēršanu
un
pozīciju ieņemšanu, ārpus
militārā poligona un vienības
izvietojuma.
Zemessardzes
3.Latgales
brigāde
atvainojas
par
sagādātajām neērtībām, lūdz
ar izpratni izturēties pret
iespējamiem satiksmes kustības
īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kā
arī ievērot satiksmes regulētāju
norādījumus.

Aicina bez maksas
apmeklēt sāls istabu un
baseinu

Balvu novada pašvaldība
aicina pieteikt bērnus ar īpašām
vajadzībām vecumā no 11 līdz 18
gadiem bez maksas apmeklēt
sāls istabu un baseinu projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu
novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050
ietvaros.
Bērnam nepieciešama ārsta
zīme.
Norises vieta: Balvu Sporta
skolas peldbaseins.
Kontaktpersona: projekta
vadītāja Irēna Začeva, tālr.
26327162.
Pieteikšanās: pie projekta
vadītāja
palīga
Ineses
Maslovskas, tālr. 29488653.

Balvu novada Gada balva
uzņēmējdarbībā 2017

Balvu novada Gada balva
uzņēmējdarbībā notiks š.g.
24.
novembrī
plkst.19:00
Kubulu kultūras namā. Vakaru
vadīs Latvijas Nacionālā teātra
aktieri Zane Dombrovska un
Egils Melbārdis, muzicēs brāļi
Puncuļi.
Dalības maksa 10 EUR/
personai.
Pieteikšanās
aizpildot anketu
www.zlbc.
lv vai personīgi Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā
līdz 20. novembrim! Papildu
informācija
–
26461435,
29272948.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

Aicinu līdzdarboties novada nākotnes
veidošanā

Ikdienas steigā ir svarīgi, lai mēs neaizmirstu pateikt paldies
ikvienam, kurš darbā ieliek savu sirdi, radošumu, klāt pieliekot pareizo
attieksmi pret līdzcilvēkiem. Šoreiz gribu uzteikt kultūras darba
organizatorus, dažādu pulciņu vadītājus un pašus pašdarbniekus. Viņu
devuma redzamā daļa ir kultūras pasākumi, kuri iepriecina, aizrauj
prom no pelēkās ikdienas un dvēselē iemet prieka dzirksti ilgam laikam.
Ar kultūru saistītie cilvēki kopā pulcējās 21.oktobrī uz Pateicības stundu
Balvu muižā. Šoreiz viņi paši iejutās skatītāju lomā un baudīja lielisku
koncertu atraktīvā Ainara Bumbiera izpildījumā.
Bezgala sirsnīgs pasākums notika 25.oktobrī, kad Balvu muižā
pulcējās vairāki desmiti nu jau pensionēto skolotāju, lai kavētos atmiņās
un izbaudītu satikšanās prieku. Skolotāji saņēma pateicības vārdus
par ilggadējo ieguldījumu izglītības darbā un muzikālu sveicienu no
“Rekavas Dzintara”. Man pašai milzīgu prieku sagādāja tikšanās ar savu
audzinātāju Olgu Zelču no Tilžas vidusskolas, kura arvien ir smaidīga,
pietiekoši ņipra un pozitīva.
28.oktobrī kopā pulcēsies tie pāri, kuri kopā nodzīvojuši 25 gadus,
lai svinētu Sudrabkāzu balli. Ar gandarījumu jāatzīst, ka arī Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs ar savu kundzi Ilonu ir šī gada stipro
ģimeņu skaitā.
Vēl tikai neliels laika sprīdis un gads būs noslēdzies. Viens no
svarīgākajiem novada pašvaldības uzdevumiem, kas jāveic, ir budžeta
plānošana nākamajam gadam. Šomēnes notiek intensīvs darbs,
pārskatot katras pagasta pārvaldes un iestādes amata vienību sarakstus,
analizējot darbinieku noslodzes, kas arī ir neatņemama budžeta
sastāvdaļa. Tāpat tiek domāts par tiem darbiem, kuri jāveic prioritārā
kārtā vēl šī gada budžeta ietvaros. Lauku teritorijā nopietni darbi
gaidāmi pie plūdos izskaloto grants ceļu daļējas sakārtošanas, kam
piešķirts finansējums no valsts budžeta līdzekļiem.
Jau novembrī tiks organizētas novada iedzīvotāju tikšanās ar domes
vadību un pašvaldības speciālistiem. Ar izbraukumu grafiku iespējams
iepazīties šajā Balvu Novada Ziņu izdevumā. Būtu labi, ja iedzīvotāji
jau pirms tikšanās būtu aktīvi un aizpildītu aptaujas anketu, kura būs
pieejama gan pagastu pārvaldēs, gan novada domē. Anketu ievietosim
arī novada mājas lapā. Domes priekšsēdētājs iedzīvotājus aicina būt
atsaucīgiem un nākt uz šīm sanāksmēm, lai runātu par katrā pagastā,
pilsētā un novadā kopumā aktuālām tēmām – gan problēmām, gan
labajām lietām. Cienījamie iedzīvotāji, lūdzu, līdzdarbojieties mūsu
novada nākotnes veidošanā! Mums ir svarīgs jūsu viedoklis!

Domes sēde
Šī gada 12.oktobrī notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā piedalījās 15 deputāti
– Aigars Pušpurs, Anita Petrova,
Aivars Kindzuls, Egons Salmanis,
Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis
Puks, Sandra Kindzule, Svetlana
Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis
Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts,
Andris Kazinovskis, Eva Smirnova.
Sēdē tika izskatīti kopumā 55
jautājumi.
Par Domes lēmumu atcelšanu
Deputāti lēma atcelt Balvu
novada Domes 2015.gada 4.
novembra lēmumu “Par pienākuma
vērtības
noteikšanu
vienam
iedzīvotājam
Balvu
novadā”
un atcelt Balvu novada Domes
2014.gada 10.aprīļa lēmumu “Par
zemes īpašuma “Tilžmalīte”, Tilžas
pagastā nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr. 6, 13.§).
Par grozījumiem Domes
lēmumos
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus
Balvu
novada
Domes 2016.gada 15.septembra
noteikumos Nr. 6/2016 “Valsts
budžeta mērķdotācijas aprēķina
un
sadales
kārtība
Balvu
novada pašvaldības izglītības

iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām”.
Domes sēdē lēma izdarīt
grozījumus Balvu novada Domes
2015.gada 14.maija lēmumā “Par
Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā” (protokols Nr.6,
57.§).
Par saistošajiem noteikumiem
Deputāti pieņēma saistošo
noteikumu Nr.6/2017 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība
Balvu novadā” projektu.
Domes sēdē pieņēma saistošo
noteikumu Nr.8/2017 projektu
“Grozījumi Balvu novada Domes
19.01.2017 saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 “Par Balvu novada
pašvaldības 2017.gada budžetu””.
Deputāti lēma izdarīt Balvu
novada
domes
2017.gada
10.augusta saistošo noteikumu
Nr.5/2017
“Grozījumi
Balvu
novada
domes
2011.gada
12.maija saistošajos noteikumos

Turpinājums no 1.lpp.
iedejoties
šai
programmai.
Programmas
sākām
atrādīt
Balvu estrādē jūnija sākumā,
tad dejojām Tilžā, Alūksnē, arī
Igaunijā. Jāatzīst, ka dejotājiem
bija diezgan liela slodze visu
vasaru.
Paralēli
meklējām
līdzfinansējumu – rakstījām gan
Balvu novada pašvaldībai, gan
Valsts kultūrkapitāla fondam un
guvām atbalstu. 27.septembrī caur
Helsinkiem lidojām uz Andongu.
Dienā, kad ielidojām, mums
bija noorganizēta ekskursija pa
Dienvidkorejas
galvaspilsētu
Seulu. Redzējām vēsturisko karaļa
pili, pašu pilsētu. Pēc tam devāmies
uz Andongu, kur notika festivāls un
bija apmešanās vieta. Tur dzīvo ap
170 000 iedzīvotājiem, tā ir viena
no senākajām Dienvidkorejas
pilsētām.
Andongā pavadītās dienas
bija ļoti noslogotas. Pati festivāla
vieta bija ļoti liela, tur bija laukums
ar galveno skatuvi-arēnu un vēl
kādas 4-5 mazākas skatuves. Šajā
laukumā bija arī tirgošanās vietas,
sporta manēža, katru dienu tur
kaut kas notika.
Andongas masku festivāls
Dienvidkorejā ir ļoti slavens un

vienīgais šāda veida pasākums, kas
ir arī iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā, līdzīgi kā
Latvijā Dziesmu un deju svētki.
Dejām šajā festivālā obligāti
nebija jābūt tautiskām. Varēja
piedalīties arī dažādu mūsdienu
deju pārstāvji, bet galvenais
noteikums, ka jābūt maskai vai
kādai īpašam sejas krāsojumam,
īpašam meikapam. Piemēram,
bulgāriem bija laba deja, bet
meikaps nebija tik spilgts.
Pavisam mums bija 15 dažādas
uzstāšanās – dažreiz dienā viena,
citreiz divas. Katrā ziņā, šī ir liela
pieredze dejotājiem, tā ceļ līmeni
un uzlabo spēju koncentrēties. Tā
kā mums bija vairākas programmas,
tad dejojām gan ar maskām, gan
bez maskām, dejojām arī solo
dejas, puišu dejas, meiteņu dejas,
četru pāru dejas.
Kad nenotika koncerti mūs
vadāja
dažādās
ekskursijās.
Bijām Hahoe village, kas ir
iekļauts
UNESCO
Pasaules
mantojuma sarakstā. Tur ir arī
masku muzejs. Ciematiņā cilvēki
dzīvo pēc senajām tradīcijām,
apkopj saimniecības, viņiem ir
sakņu dārziņi un šī vieta ir viens
no ievērojamākajiem tūrisma

objektiem. Tur arī redzējām kā aug
rīsi, kokvilna, ēdamie kastaņi.
Apmeklējām arī citas vietas,
piemēram, bijām ļoti interesantā,
izglītojošā muzejā, kas iepazīstina
ar Konfūcija kultūru. Redzējām
garāko koka tiltu Dienvidkorejā,
kas bija izgaismots, bet gar tā
sāniem bija vairākas strūklakas.
Šajā
festivālā
piedalījās
kolektīvi no Bolīvijas, Bulgārijas,
Japānas,
Taizemes,
Turcijas,
Indonēzijas, Taivānas, Vjetnamas,
Ķīnas, Malaizijas un citām valstīm.
Finālā tika trīs valstis – Bolīvija,
Malaizija, Latvija. Jau tad sapratām,
ka saņemsim arī naudas prēmiju.
Bija interesanti skatīties citu valstu
maskas un priekšnesumus, kā arī
dejas kvalitāti, salīdzināt. 2.vietu
ieguva Bolīvija, 1.vietu Malaizija,
bet mēs galveno balvu!
Tagad gatavosimies nākošā
gada Dziesmu un deju svētkiem.
Tā kā mums ir augstākā pakāpe, tad
ir piedāvājums uzstāties koncertā
“Vēl 100 gadi dejai” “Arēnā Rīga”.
Gribu pateikt paldies visiem
saviem dejotājiem, viņu ģimenēm
par ieguldīto darbu gatavojoties
gan skatei, kas bija martā, gan
paralēli šim konkursam.”

m2 uz 51,00 m2 un precizēt
dzīvokļa Nr.29 Pārupes ielā 10,
Tilžā, Tilžas pagastā, platību no
74,80 m2 uz 79,20 m2.
Par nekustamā īpašuma sadali
Domes sēdē nolēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Masalnieki” Bērzpils pagastā,
6,0 ha kopplatībā, zemes vienību
1,7 ha platībā, un no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Laivinieki”, un atdalītajai zemes
vienībai mainīt zemes lietošanas
mērķi uz 0201- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma Bērzpils
pagastā, 4,9 ha kopplatībā,
zemes vienību 1,0 ha platībā
un no atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Zvirbuļi”,
bet paliekošajām zemes vienībām
piešķirt nosaukumu “Dūjas”, un
zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām mainīt adresi no “Socki”,
Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
uz “Dūjas”, Bērzpils pag., Balvu
nov., LV-4576.
Par adreses piešķiršanu
Domes sēdē nolēma piešķirt
privātpersonai piederošai ēkai

adresi “Jaunžubītes”, Briežuciema
pag., Balvu nov., LV-4595 un
zemes vienībai un pārējām uz tās
esošajām ēkām saglabāt adresi
“Žubītes”, Ausala, Briežuciema
pag., Balvu nov., LV-4595.
Par zemes nomu
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumu slēgt nomas līgumu ar
Bērzpils pagasta sieviešu biedrību
“Dzērvenīte”, par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības Skolas ielā 2A, Bērzpilī,
Bērzpils pagastā, Balvu novadā,
0,8428 ha platībā, iznomāšanu
teritorijas
labiekārtošanas
vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti lēma slēgt vairākus
zemes
nomas
līgumus
ar
privātpersonām: par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Krišjāņu pagastā,
Balvu novadā, 0,6 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības; par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā, Balvu
novadā, 0,08 ha platībā, nomu uz
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Deju kopas “Nebēda” kolektīvs.
Nr.14/2011 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novadā””
projekta precizējumus.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē deputāti lēma
noteikt zemes vienības daļai
Bērzpils ielā 1, Balvos, 0,0026 ha
platībā, lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
Deputāti lēma noteikt zemes
vienības daļai Bērzpils ielā
1E, Balvos, 0,0027 ha platībā,
lietošanas mērķi – komercdarbības
objektu apbūve (NĪLM kods 0801).
Par platības precizēšanu
Domes sēdē deputāti lēma
precizēt platību Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai Balvu pagastā no 6,3 ha uz
6,18 ha.
Par
zemes
vienību
konfigurācijas precizēšanu
Domes sēdē lēma precizēt
konfigurāciju zemes vienībām
Kubulu pagastā un apstiprināt
precizētu grafisko pielikumu.
Par
dzīvokļu
platības
precizēšanu
Deputāti
lēma
precizēt
dzīvokļa
Nr.11
Pansionāta
apbraucamā ielā 2, Celmenē,
Kubulu pagastā, platību no 48,30
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10 (desmit) gadiem, individuālā
augļu dārza vajadzībām, nosakot
zemes nomas maksu gadā 0,5
% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības; par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā, Balvu
novadā, 0,0757 ha platībā, nomu
uz 10 (desmit) gadiem, individuālā
augļu dārza vajadzībām, nosakot
zemes nomas maksu gadā 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības; par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā, Balvu
novadā, 0,0635 ha platībā, nomu
uz 10 (desmit) gadiem, individuālā
augļu dārza vajadzībām, nosakot
zemes nomas maksu gadā 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Sēdē lēma pagarināt zemes
nomas līgumu par rezerves
zemes fonda zemes vienības
Balvu pagastā, 0,0627 ha platībā,
nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām uz 15 (piecpadsmit)
gadiem.
Lēma arī pagarināt līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā 0,08
ha platībā, nomu individuālā
augļu dārza vajadzībām uz 15
(piecpadsmit) gadiem.
Domes sēdē lēma pagarināt
zemes nomas līgumu ar personu
uz 10 (desmit) gadiem par rezerves
zemes fonda zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,07 ha
platībā, nomu individuālā augļu
dārza vajadzībām, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Par zemes vienības nodošanu
nomai
Deputāti atbalstīja lēmumu
rīkot rezerves zemes fonda zemes
vienības Verpuļeva 230A, Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,12 ha
platībā, nomas tiesību izsoli.
Par medību tiesībām
Domes sēdē deputāti lēma
nodot medību tiesības MMB
“Bērzkalne”
Balvu
novada
pašvaldībai
piekrītošajās
un
rezerves zemes fonda zemes
vienībās Bērzkalnes pagastā 5,4831
ha kopplatībā, medību tiesību
nomas līgumu slēdzot uz 12
(divpadsmit) gadiem un nosakot
medību tiesību nomas maksu gadā
EUR 0,30 (nulle euro, 30 centi) ar
PVN par 1 hektāru.
Domes sēdē lēma nodot
medību
tiesības
biedrībai
“Orlovas mednieku klubs” Balvu
novada pašvaldībai piekrītošajās
un rezerves zemes fonda zemes
vienībās
Vectilžas
pagastā
162,8261 ha kopplatībā un Balvu
novada pašvaldībai piekrītošajās
un rezerves zemes fonda zemes
vienībās Lazdulejas pagastā 8,011
ha kopplatībā, medību tiesību
nomas līgumu slēdzot uz 12
(divpadsmit) gadiem, un nosakot
medību tiesību nomas maksu gadā
EUR 0,30 (nulle euro, 30 centi) ar
PVN par 1 hektāru.
Deputāti lēma nodot medību
tiesības personai Balvu novada
pašvaldībai
piekrītošajās
un
rezerves zemes fonda zemes
vienībās Krišjāņu pagastā 188,9182
ha kopplatībā, medību tiesību
nomas līgumu slēdzot uz 12
(divpadsmit) gadiem un nosakot
medību tiesību nomas maksu gadā
EUR 0,30 (nulle euro, 30 centi) ar
PVN par 1 hektāru.
Domes sēdē deputāti lēma

nodot medību tiesības personai
Balvu
novada
pašvaldībai
piekrītošajās un rezerves zemes
fonda zemes vienībās Lazdulejas
pagastā 80,932 ha kopplatībā un
Briežuciema pagastā 50,0916 ha
kopplatībā, medību tiesību nomas
līgumu slēdzot uz 12 (divpadsmit)
gadiem un nosakot medību tiesību
nomas maksu gadā EUR 0,30
(nulle euro, 30 centi) ar PVN par 1
hektāru.
Par atļaujas izsniegšanu
Domes sēdē lēma izsniegt SIA
“8 CBR” bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju uz laiku
līdz 2023.gada 22. oktobrim,
smilts atradnei “Upeslīči”, kas
atrodas “Upeslīčos”, Bērzkalnes
pagastā, Balvu novadā, pēc valsts
nodevas – EUR 142,29 (viens simts
četrdesmit divi euro, 29 centi)
samaksas, un apstiprināja zemes
dzīļu izmantošanas nosacījumus.
Par ceļazīmju pārvietošanu
Deputāti atbalstīja lēmumu
atļaut
noņemt
ceļazīmes
Nr.327 “Stāvēt aizliegts” Balvu
ielas posmā no autoceļa P35
krustojuma līdz Egļu un Balvu
ielas krustojumam Kurnā, Kubulu
pagastā, Balvu novadā un atļaut
uzstādīt ceļazīmes Nr.327 “Stāvēt
aizliegts” un papildzīmi Nr. 808.
“Darbības zona” Balvu ielas posmā
no autoceļa P35 krustojuma līdz
Kubulu pagasta pārvaldei.
Par algu noteikšanu
Domes sēdē apstiprināja
izglītības iestāžu vadītāju mēneša
darba algas likmes pirms nodokļu
nomaksas: Balvu Valsts ģimnāzijas
direktorei - EUR 1134,00 (viens
tūkstotis viens simts trīsdesmit četri
euro, 00 centi); Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
direktorei - EUR 1134,00 (viens
tūkstotis viens simts trīsdesmit četri
euro, 00 centi); Balvu pamatskolas
direktorei - EUR 1076,00 (viens
tūkstotis septiņdesmit seši euro,
00 centi); Bērzpils vidusskolas
direktorei - EUR 950,00 (deviņi
simti piecdesmit euro, 00 centi);
Tilžas
vidusskolas
direktorei
- EUR 950,00 (deviņi simti
piecdesmit euro, 00 centi);
Stacijas pamatskolas direktorei
- EUR 950,00 (deviņi simti
piecdesmit euro, 00 centi); Tilžas
internātpamatskolas direktorei EUR 900,00 (deviņi simti euro, 00
centi); Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes “Sienāzītis” vadītājai - EUR
800,00 (astoņi simti euro, 00
centi); Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis” vadītājai EUR 900,00 (deviņi simti euro,
00 centi); Kubulu pirmsskolas
izglītības iestādes “Ieviņa” vadītājai
- EUR 700,00 (septiņi simti euro,
00 centi); Bērzkalnes pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājai - EUR
680,00 (seši simti astoņdesmit
euro, 00 centi); Tilžas pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājai - EUR
680,00 (seši simti astoņdesmit
euro, 00 centi); Balvu Mūzikas
skolas direktoram - EUR 1000,00
(viens tūkstotis euro, 00 centi);
Balvu Mākslas skolas direktorei
- EUR 900,00 (deviņi simti euro,
00 centi); Balvu Sporta skolas
direktorei - EUR 1050,00 (viens
tūkstotis piecdesmit euro, 00
centi); Balvu Bērnu un jauniešu
centra direktorei - EUR 850,00
(astoņi simti piecdesmit euro, 00
centi).
Par tāmes apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības izglītības

iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par
izglītības
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem 2017.gadā.
Par zemes un ēku nodošanu
valdījumā un apsaimniekošanā
Deputāti
lēma
nodot
Briežuciema pagasta pārvaldei
valdījumā un apsaimniekošanā
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
“Briežuciema skola”, Grūšļeva,
Briežuciema
pagasts,
Balvu
novads, kas sastāv no zemes
vienības 0,8275 ha platībā un uz tās
esošajām ēkām - skolas un šķūņa iestādes darbības nodrošināšanai,
ar pārņemšanas brīdi valdījumā
un apsaimniekošanā Briežuciema
pagasta
pārvalde
uzņemas
visas īpašuma un zemes gabala
īpašnieka tiesības un pienākumus,
lai nodrošinātu to saglabāšanu,
lietderīgu
izmantošanu
un
apsaimniekošanu.
Deputāti arī lēma atcelt Balvu
novada Domes 2013.gada 14.marta
lēmumu “Par ēku un zemes
gabala “Briežuciema pamatskola”,
Grūšļeva, Briežuciema pagasts,
Balvu novads nodošanu valdījumā
un apsaimniekošanā” (protokols
Nr.3, 52.§).
Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu
Domes sēdē lēma nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Āboldari”, Balvu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no zemes
vienības 0,207 ha platībā.
Deputāti
lēma
piešķirt
nosaukumu
“Celmi”
Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajam
nekustamajam īpašumam Kubulu
pagastā, 1,4992 ha platībā un
nodot šo nekustamo īpašumu
atsavināšanai.
Domes sēdē deputāti lēma
nodot atsavināšanai Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.7
Pansionāta apbraucamā iela 2,
Celmene, Kubulu pagasts, Balvu
novads, ar kopējo platību 56,2
m2, un kopīpašuma 5620/145450
domājamām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.10
Pansionāta apbraucamā iela 2,
Celmene, Kubulu pagasts, Balvu
novads, ar kopējo platību 53,6
m2, un kopīpašuma 5360/145450
domājamām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Domes sēdē lēma nodot
atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – vienistabu dzīvokli Nr.1
Dzirnavu iela 3, Balvi, Balvu novads,
ar kopējo platību 35,2 m2, un
kopīpašuma 352/1155 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas un
zemes.
Par izsoļu rezultātiem
Deputāti
apstiprināja
nedzīvojamās telpas - garāžas
Nr.9 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu
novadā (platība 18,4m2), izsoles
rezultātus, nosakot nomas maksu
1,27 EUR/m2 (viens euro, 27 centi
par kvadrātmetru) mēnesī bez
PVN, un iznomāt šo telpu – garāžu
uz 12 (divpadsmit) gadiem.
Domes sēdē apstiprināja
nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Nr. 4 Pilsoņu ielā 15, Balvos,
Balvu novadā, kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 32,2 m2
platībā un kopīpašuma 322/1885

domājamajām
daļām
no
dzīvojamās mājas un palīgēkas
platības atbilstoši domājamajām
daļām 4,78 m2 platībā, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
450,00 (četri simti piecdesmit
euro, 00 centi).
Deputāti
apstiprināja
nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Nr.1 “Mežābele”, Naudaskalnā,
Balvu pagastā, Balvu novadā,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
43,5 m2 platībā un kopīpašuma
435/5209 domājamajām daļām no
dzīvojamās mājas, zemes platības
atbilstoši domājamajām daļām
885,20m2 platībā un palīgēkas
platības atbilstoši domājamajām
daļām 4,43m2 platībā, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti
euro, 00 centi).
Par
nekustamā
īpašuma
pārdošanu
Domes sēdē lēma pārdot
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.18 Teātra ielā 4, Balvos, Balvu
novadā, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa 45,70m2 platībā un
kopīpašuma
4579/260700
domājamajām
daļām
no
dzīvojamās mājas un zemes
platības atbilstoši domājamajām
daļām 37,32 m2 platībā, nosakot
nekustamā īpašuma pārdošanas
cenu EUR 3360,00 (trīs tūkstoši
trīs simti sešdesmit euro, 00 centi)
un nomaksas termiņu – 2 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Par
nekustamā
īpašuma
atsavināšanu
un
izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Deputāti atbalstīja lēmumu
atsavināt atklātā mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu “Palmiņas”,
Tilžas pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no zemes vienības
- starpgabala 3,35 ha platībā,
nosakot
nekustamā
īpašuma
sākumcenu EUR 4500,00 (četri
tūkstoši pieci simti euro, 00
centi) un apstiprināja nekustamā
īpašuma izsoles noteikumus.
Deputāti
lēma
atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu
novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.16 Raiņa ielā 48A, Balvos, Balvu
novadā, kas sastāv no vienistabas
dzīvokļa 26,4 m2 platībā, nosakot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 1940,00 (viens tūkstotis deviņi
simti četrdesmit euro, 00 centi), un
apstiprināja nekustamā īpašuma
izsoles noteikumus.
Domes sēdē lēma atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.2 Pārupes
ielā 8, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa 47,5m2 platībā, nosakot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 1340,00 (viens tūkstotis trīs
simti četrdesmit euro, 00 centi), un
apstiprināja nekustamā īpašuma
izsoles noteikumus.
Deputāti lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.29 Pārupes
ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no trīs istabu
dzīvokļa 79,2m2 platībā, nosakot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 2280,00 (divi tūkstoši divi
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simti astoņdesmit euro, 00 centi,
un apstiprināt nekustamā īpašuma
izsoles noteikumus.
Deputāti atbalstīja lēmumu
atsavināt atklātā mutiskā izsolē
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu
stacijā, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa 49,5m2 platībā, nosakot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 740,00
(septiņi simti
četrdesmit euro, 00 centi), un
apstiprināja nekustamā īpašuma
izsoles noteikumus.
Deputāti lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.4 Skolas ielā
31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 49,2m2 platībā,
nosakot
nekustamā
īpašuma
sākumcenu EUR 740,00 (septiņi
simti četrdesmit euro, 00 centi), un
apstiprināja nekustamā īpašuma
izsoles noteikumus.
Domes sēdē lēma atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu
novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.2 Skolas ielā 31, Balvu stacijā,
Kubulu pagastā, Balvu novadā,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
49,2m2 platībā nosakot nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 740,00
(septiņi simti četrdesmit euro, 00
centi), un apstiprināja nekustamā
īpašuma izsoles noteikumus.
Deputāti lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.11 Pansionāta
apbraucamā iela 2, Celmene,
Kubulu pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
51 m2 platībā, nosakot nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 1080,00
(viens
tūkstotis
astoņdesmit
euro, 00 centi), un apstiprināja
nekustamā
īpašuma
izsoles
noteikumus.
Par
amatu
savienošanas
atļauju
Domes sēdē pieņēma lēmumu
par amatu savienošanas atļauju
Larisai Krištopanovai.
Par atteikšanos no dāvinājuma
Deputāti lēma atteikties no
dāvinājuma – nekustamā īpašuma
Bērzpils ielā 3B, Balvi, Balvu
novads, kas sastāv no zemes
vienības, 607 m2 platībā un būves
– ūdenstorņa. Īpašuma kadastrālā
vērtība EUR 59 806,00 (zeme EUR 853,00, būve – ūdenstornis
EUR 58 953,00).
Par pārstāvja deleģēšanu
Domes sēdē lēma deleģēt
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītāju Viktoriju Puku,
darbam Valsts probācijas dienesta
Balvu teritoriālās struktūrvienības
konsultatīvajā padomē.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Lēmumi. Balvu novada
Domes sēdes ir pieejamas arī audio
formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti/
Domes sēžu audio ieraksti
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Balvos jau septīto reizi, šogad
13.oktobrī, norisinājās ikgadējie
Grāmatu svētki, kurus atklāja
gleznainā Balvu ezera krastā Balvu muižā, kur grāmatu autorus
un grāmatu cienītājus sagaidīja
pats muižkungs ar kundzi. Viņi
klātesošos iepazīstināja ar muižas
vēsturi, kā tai gadu laikā mainījušies
īpašnieki. Domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs bija ļoti priecīgs,
ka Balvos Grāmatu svētki ir ikgada
pasākums, uz kuru atsaukušies
vairāku grāmatu autori, kā arī plašs
grāmatu mīļotāju pulks. Turpretim
apgāda Zvaigzne ABC Reklāmas un
mārketings daļas pārstāve Vineta
Tropiņa atklāja, ka oktobris ir īpašs
mēnesis ar to, ka katru gadu notiek
Grāmatu svētki, piemēram, pašlaik
arī Frankfurtē notiek starptautiskā
grāmatu izstāde, bet pēc nedēļas
Grāmatu svētki būs Rīgā.
Ar skanīgām balsīm un
burvīgiem
priekšnesumiem
priecēja Balvu Mūzikas skolas
vokālais ansamblis (vadītāja Linda
Vītola, koncertmeistars Ģirts
Ripa).
Arī
šoreiz
ikvienam
interesantam
Balvu
pilsētā,
iestādēs, Balvu novada pagastos
un pat kaimiņu novadā bija iespēja
tikties ar grāmatu autoriem.
Grāmatu svētkos viesojās Vilis
Seleckis, Jānis Brikmanis, Dace
Vīgante, Lelde Stumbre, Gabriela
Cīrule, Ilga Raščevska, Linda
Nemiera,
Zane
RaičenokaRaišonoka, Vija Eniņa.
Balvu PII “Sienāzītis” tika svinēti
svētki kādai jaukai, brīnišķīgai
grāmatai “Pūča un Pinčijas gaisa
pils”, kuras autore ir rakstniece
Linda
Nemiera.
Rakstniece
bija ļoti priecīga un pārsteigta,
ciemojoties pirmsskolas izglītības
iestādē
“Sienāzītis”.
Izvērtās
sirsnīga un mīļa saruna kopā ar

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Grāmatu svētki 2017

Pasākumā piedalījās arī muižnieki un tikšanās laikā tika parakstīti īpaši
Grāmatu svētku līgumi ar katru no grāmatu autoriem. Muižnieki no savas
puses piedāvāja dažādus labumus, piemēram, rūpēties par viņiem visas
dienas garumā.
Grāmatas autore I. Raščevska
bērniem par grāmatiņas “Pūča
un Pinčijas gaisa pils” saturu. Visi dzimusi Latgalē, Maltā. Pašlaik
strādā Rīgā par sociālo aprūpētāju
jutāmies apmierināti un laimīgi.
Linda Nemiera apmeklēja arī pie bērniem. Izaudzinājusi piecus
PII “Pīlādzītis”. Bērni grupās jau šo savus bērnus un, kā pati saka,
palīdzējusi
diviem
grāmatu bija lasījuši, tāpēc prata nedaudz
atbildēt uz daudziem autores aizbildniecības bērniem. Jautājot,
jautājumiem.
Kad
grāmatu kāpēc tapa šis romāns, autore
bija apsprieduši, bērni uzdeva saka, ka ikdienā redzētais un
jautājumus. Viņus interesēja, cik pieredzētais bija tik ļoti sakrājies,
ilgi tapa šī grāmata, kas ilustrēja ka vajadzēja to visu uzlikt uz
attēlus, no kurienes viņa rod idejas papīra. Romānā prototipu nav,
saviem darbiem, kur viņa strādā, taču autore piebilst, ka gandrīz
vai daudz darbus uzrakstījusi visās aprakstītajās situācijās bijusi
bērniem utt. Rakstnieci bērni klāt. Tikšanās laikā izveidojās
diskusija
starp
uzjautrināja ar atraktīvu rotaļu interesanta
“Sēžam mēs tik godīgi”, uzdeva rakstnieci un apmeklētājiem
mīklas, dziedāja skanīgas rudens gan par grāmatu, gan par reālo
dziesmas. Dāvanā ciemiņam mūsdienu situāciju internātskolās
tika pašu gatavots pīlādžogu un bērnu namos. Pieredzes
apmaiņā par darbu internātskolā
ievārījums.
Uz tikšanos pie Tilžas lasītājiem dalījās rakstniece un klātesošie
Tilžas internātpamatskolā bija pedagogi.
Jāatzīmē, ka šī gada pavasarī
atbraukusi grāmatas “Norakstītie”
autore Ilga Raščevska. Tas ir grāmata ”Norakstītie” bija Latvijas
autores pirmais darbs un vēsta par literatūras gada balvas nominantu
tā sauktajiem likteņa pabērniem, sarakstā, - nominācijā “Spilgtākā
par tiem, kuriem pirmais palīgs ir debija”.
Balvu
Profesionālajā
un
sociālais darbinieks.

Erasmus+ projekta koordinatori tiekas Portugālē

Ir sācies Erasmus+ programmas
projekta
“Effective
Methods
for Strengthening the Learning
Process in Teaching Science” otrais
– pēdējais gads. Balvu Valsts
ģimnāzijas projekta komandai
tas iesākās diezgan atbildīgi,
jo no 23. līdz 27. septembrim
notika otrā starpvalstu tikšanās
Portugālē, vietā, kur septembra
vidū lutina saule, cilvēki uzņem
ar smaidu un ir ļoti draudzīgi, bet
pludmales burvību pie okeāna
var baudīt gandrīz cauru gadu.
Partnerskola Portugālē ir prestižā
skola Daniel Sampaio Secondary
School, tajā mācās vairāk nekā
1100 skolēni. Mācību iestāde
sastāv no septiņiem “klasteriem”,
to vada direktore Sara Moura.
Skola atrodas pilsētā Sobredā,
apkārt plaša zaļā zona, plaši
pagalmi, kur pavadīt starpbrīžus,
bet mācību iestādes teritorija ir
iežogota, un skolēni to var atstāt,
beidzoties stundām. Skolas telpās
ir dzīvās dabas stūrītis, bet viena
no iemīļotākajām telpām ir skolas
bibliotēka.
Balvu Valsts ģimnāziju šajā
starpvalstu sanāksmē pārstāvēja
skolas direktore Inese Paidere
un projekta koordinatore Irīna
Krivošejeva. Tikšanās mērķis bija
klātienē izvērtēt iepriekšējā gadā
paveikto un precizēt tās aktivitātes,
kas projektā ieplānotas šogad.
Katrs projekta partneris centās
objektīvi izvērtēt savu un visa
projekta kopējo darbu, lai varētu

fiksēt, ko uzlabot, kā pilnveidot
atsevišķas aktivitātes. Šī gada
projekta darbs ir ļoti nozīmīgs –
jāveido e-grāmata, video sižets
par projekta gaitu, skolēniem un
skolotājiem jāpiedalās projekta
vizītēs Lietuvā un Turcijā, kā arī
divos gados paveiktais precīzi
jāatspoguļo atskaitēs.
Portugāles kolēģi un skolēni
visus laipni uzņēma savā skolā.
Direktore teica uzrunu un
iepazīstināja mūs ar skolu un
izglītības sistēmu. Skolā projektu
koordinatoriem
bija
iespēja
uzzināt, kādas ir izglītības attīstības
prioritātes Portugāles skolās, bija
iespēja vērot bioloģijas stundu.
Centāmies
strādāt
intensīvi,
lai pietiktu laika iepazīties ar
Portugāles kultūru, tradīcijām
un
apskatīt
ievērojamākās
kultūrvēsturiskās vietas.
Svētdien bijām Portugāles
galvaspilsētā. Lisabona, tāpat
kā
Roma,
izvietojusies
uz
septiņiem pakalniem. Iespaidoja
Lisabonas simbols un lielo
atklājumu laiku atgādinājums
– Belemas tornis. Manueline
stila Belemas tornis celts 1515.
gadā kā cietoksnis, lai aizsargātu
Lisabonas ostu. Težu upes ietekā
tika izveidota aizsardzības sistēma
ar trīs cietokšņiem – Kaškaišas,
sv.Sebastjana un Belemas tornis.
Mūsdienās tas iekļauts UNESCO
Pasaules mantojuma sarakstā.
Pirmdienas vakarā notika
Eiropas vakariņas, kad katra

dalībvalsts prezentēja savas valsts
nacionālos ēdienus.
Nemanot pagāja trīs spraigas
darba dienas, kurās atskatījāmies
uz paveikto un konkretizējām
vēl darāmo, kā arī guvām jaunas
zināšanas par Portugāles vēsturi,
kultūru, dabu. Portugāle paliks
atmiņā ar savu lielisko klimatu, jo
vismaz deviņus mēnešus gadā tur
spīd saule, vienmēr jūt veldzējošo
brīzi no Atlantijas piekrastes.
Uzrunāja lieliskā arhitektūra tradicionālās, ar flīzēm no ārpuses
un iekšpuses izgreznotās, mājas.
Viņiem ir lieliska virtuve – portugāļi
nepieder pie nācijām, kas ēd, lai
dzīvotu, drīzāk otrādi, viņi ir zivju
un jūras velšu cienītāji. Pasteis de
Belem – kārtainās mīklas groziņi
ar maigu saldā krējuma un olas
dzeltenuma pildījumu, kura īsto
recepti zina tikai pieci cilvēki, ir
Lisabonas slavenākais gardums.
Šis uzskaitījums, protams, nav
pilnīgs. Te jāmin drošība un miers,
kas vismaz pagaidām raksturīgs
Portugālei, iedzīvotāju laipnība un
atsaucība un, protams, lieliskās
Atlantijas okeāna pludmales, kas
turpat ar roku sasniedzamas.
Projekta koordinatore
Irīna Krivošejeva

vispārizglītojošajā vidusskolā bija
gods uzņemt divus rakstniekus
- Daci Vīganti un Vili Selecki. Uz
tikšanos ar rakstnieci D.Vīganti
devās 12.b klase, 2.RVT kurss
un pārstāvji no 3.BPVV kursa.
Rakstniece iepazīstināja ar savu
stāstu krājumu “Ledus apelsīns,”
atklājot gan krājuma nosaukumā
slēpto ideju, gan iepazīstinot
ar fragmentiņu no garstāsta,
kas ir iekļauts šajā grāmatā. Bija
lieliska iespēja dzirdēt arī stāstu,
ko rakstniece nupat uzrakstījusi,
bet kurš vēl nav nonācis lasītāju
rokās. Dace Vīgante, iepazīstot
BPVV, bija patīkami pārsteigta
par meiteņu un skolotājas Anitas
Matules-Bordānes
veidotajām
tērpu kolekcijām, jo, kā izrādās,
pēc 9.klases autore pati ir
mācījusies par šuvēju. Viņa bija
sajūsmā par redzēto, nosaucot to
par augstāko modi.
Ar rakstnieku Vili Selecki
uz tikšanos devās pārstāvji no
12.b klases, 3.kursa un 9.a , 9.b
klases. Grāmatas autors Vilis
Seleckis par sevi raksta šādi:
“Vēsturnieks pēc izglītības, literāts
pēc aicinājuma. Skolotājs, skolas
direktors, žurnālists, redaktors,
politiķis. Bijis aktīvs tautfrontietis,
deputāts
parlamentā,
kas
atjaunoja Latvijas valsti. Publicēti
vairāki simti rakstu presē un
četri publicistiski apcerējumi.
57 dzīves gados pabijis virsotnēs
un elles kambaros, mīlējis
un nīdis. Visvairāk lepojos ar
to, ka uzcelta māja, iestādīts
dārzs, izaudzināts dēls un divas
meitas.” Rakstnieks pārsteidza ar
aizraujošu stāstījumu, iepazīstinot
ar fragmentiem no romāniem,
kuri balstās uz patiesu cilvēku
atstāstītiem likteņstāstiem. Otrais
pasaules karš, cilvēku salauztie
likteņi, jauniešu spīts un vēlme
pretoties pastāvošajai iekārtai,

mīlestība, viltus un spiegošana,
kas norisinās arī Latgales pusē un
ir saistīta ar Latgales Vanagiem
- tas viss ir lasāms un atrodams
rakstnieka daiļradē. Tā bija kā
vēstures stunda gan jauniešiem,
gan skolotājiem, kas atnāca uz šo
tikšanos.
Balvu pamatskolā skolēni ar
nepacietību gaidīja tikšanos ar
Jāni Brikmani un Leldi Stumbri,
kura sveicienus skolēniem sūtīja
mutiski, jo bija apslimusi.
Tiekoties ar bērniem, Putnu
Jānis jeb ornitologs Jānis Brikmanis
uzsvēra, ka varam būt lepni,
ka mūsu zeme ir skaista, zaļa,
dzīvniekiem, tajā skaitā putniem,
bagāta. Daudz interesantu lietu
par Latvijas putniem skolēniem
pastāstīja un parādīja J.Brikmanis,
kura mūža lielākā aizraušanās ir
putnu pētīšana. Izrādās, ka mūsu
mazajā zemē ir ap 250 perējošo
dažādu sugu putnu, bet kopā ar
caurceļotājiem, ziemas un maldu
viesiem - ap 350.
J.Brikmanis skolēnus aicināja
izzināt savas zemes vēsturi un
mācīties tautasdziesmas, ko pats,
neskatoties uz savu cienījamo
vecumu, skandēja no galvas
daudz un ar lielu mīlestību.
Sportiskākie Grāmatu svētku
dalībnieki piedalījās orientēšanās
sacensībās Balvu pilsētā, kā arī
dažādas aktivitātes norisinājās
grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”.
Grāmatu svētku ietvaros Balvu
muižā norisinājās arī pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveides kursi (A programma)
“Kompetenču pieejā balstīts
mācību process pirmskolā”.
Svētkus organizēja Balvu
Centrālā
bibliotēka,
svētkus
atbalstīja apgāds “Zvaigzne ABC”,
SEB banka un Balvu novada
pašvaldība.

Limonāde lēmējiem
Pasākums
“Limonāde
Lēmējiem” Balvu BJC MJIC
“Dinamīts”
notika
oktobra
sākumā kopā sanākot jauniešiem,
lēmējvaras pārstāvjiem un ar
jaunatnes darba jomu saistīto
institūciju
pārstāvjiem.
Tika
izplatītas 150 aptaujas anketas
Balvu novada jauniešu vidū.
Pasākumā piedalījās projekta
“Help!” vadošā jauniešu grupa,
lēmēji – Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,
domes deputāti Inta Kaļva, Sandra
Kindzule, Tālis Korlašs, Balvu
Sporta centra direktors Edgars
Kaļva, Sociālā dienesta pārstāvji
Inga Čipate un Ina Bankova,
Valsts policijas pārstāvis Ilmārs
Vizulis, skolu viedokli pārstāvēja
Tilžas
vidusskolas
direktore
Gunta Rižā, Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
direktore Biruta Vizule, jaunatnes
lietu eksperte Viļakas novadā
Madara Jeromāne.
Tikšanās sākumā kopīgi tika
aplūkots Balvu novada dokuments
jaunatnes darba attīstībai, kurš ir
aktīvs līdz 2020. gadam. Aktivitāte
un aptaujas apkopojums ir
starpvērtējums šim dokumentam,
kas liek izvērtēt dokumentā izvirzīto
prioritāšu realizēšanos dzīvē.
Aptauja atklāja, ka jaunieši Balvu
novadā savu informētību vērtē, kā
labu un pietiekamu, īpaši izglītības
jomā, uzņēmējdarbības un brīvā
laika jomā. Toties 68% jauniešu
nav domājuši savu dzīvi sasaistīt
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ar uzņēmējdarbību. Jaunieši ir
apmierināti ar brīvā laika aktivitāšu
piedāvājumu, jauniešu centra
pieejamību. Pie ierosinājumiem,
kuri tika minēti aptaujas sadaļā
Ierosinājumi, jaunieši atzīmēja, kas
būtu jāuzlabo, jāievieš: svešvalodu
apguves
klubiņi;
kafejnīcas
jauniešiem; āra atpūtas zona, kas
piemērota jauniešiem; iespējas
attīstīt hobijus; multifunkcionāla
skeitparka izveide; transporta
pieejamība;
atpūtas
vietas
izveide jauniešiem Tilžā; vairāk
informācijas par JC darbu; filmu
vakari brīvdabā; neliela tikšanās
vietu Bērzpilī. Sadaļā par jauniešu
līdzdalību sabiedriskajos procesos
atklājas ļoti neaktīva viņu attieksme.
Lielākā daļa aptaujāto uzsver, ka
savu viedokli reti izsaka publiski,
26% uzskata, ka publiska sava
viedokļa izteikšana «neattiecas uz
viņiem» un tikai 13% apgalvo, ka
tiekas ar lēmumu pieņēmējiem,
lai arī šādus pasākumus regulāri
rīko skolas un JC. Pēc pētījuma un
plānošanas dokumenta apskates
pasākuma dalībnieki remdēja
slāpes ar rudenīgajām limonādēm.
Pasākuma otrajā daļā dalībnieki
apvienojās darba grupās, lai
vienotos kopīgās atziņās par
paveiktajiem darbiem jaunatnes
darba lauciņā un, iespējams,
steidzīgāk
paveicamajiem
darbiem. Jaunieši atzina, ka viss
ir atkarīgs no pašu aktivitātes un
līdzdalības visos procesos.
Gunita Prokofjeva, BBJC

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

Katram gadalaikam ir savs
skaistums,
bet
rudenim
ir
dubults skaistums! Koku lapas
ir varavīksnes krāsās, rudens
āboli kā punktiņi, košās pīlādžu
liesmiņas, ritmiskās lietus lāses
pret palodzēm un vējš, kas liek
matiem plīvot uz visās pusēm. Tā ir
rudens brīvība! Cik priecīgi esam,
ka varam dzīvot zemē, kur ir visi
gadalaiki - viens par otru skaistāks,
turklāt katru gaidām un ilgojamies.
Un nemainīgas ir bērnu čalas un
smiekli! Šogad Balvu Mākslas skolā
14 klašu grupās 7-gadīgā izglītības
programmā mācās 174 audzēkņi
(no tiem 50 audzēkņi nav no Balvu
pilsētas, bet no tiem visvairāk
ir no Kubulu pagasta un Rugāju
novada). Prieks, ka skolas ēkā esam
vienīgie saimnieki, jo atbrīvotās
telpas varam izmantot skolas
vajadzībām. Pateicoties Balvu
novada pašvaldības piešķirtajam
finansējumam un SIA “Veskor”
veiktajiem remontdarbiem, tika
izveidota lielāka telpa veidošanas
nodarbībām, apvienojot divas
telpas. Paldies par godprātīgi
paveikto
darbu
Vladimira
Koržakova darbiniekiem! Veiktās
izmaiņas uzlabo skolas darbu.
Šogad
pievērsīsim
lielu
uzmanību
mācību
darba
kvalitātei, audzēkņu darbu izstāžu
ekspozīciju
aktīvai
darbībai,
radošam mācību procesam. Lai
uzlabotu informācijas pieejamību
savlaicīgi sniedzam informāciju
skolas
mājas
lapā
www.
balvumakslasskola.lv un 2017. gadā
izveidotajā informatīvajā vietnē
balvu_makslas_skola
instagram
vidē.
Septembra
sākumā
tika
organizēts jau piektā Starptautiskā
Vizuālās
mākslas
konkursa
“Dažādā pasaule” noslēgums,
izstāde un laureātu apbalvošana
kopā ar sadarbības partneriem

(reklāmas
aģentūra
“KOPA”;
nevalstiskās
organizācijas:
biedrība Balvu novada attīstības
veicināšanai “SAVI” un biedrība
“Radošās Idejas”; Balvu novada
pašvaldība;
Balvu
novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde; Ziemeļlatgales
laikraksts “Vaduguns”; Latvijas
Nacionālais
Kultūras
centrs).
Izveidota laureātu darbu ceļojošā
ekspozīcija, kura šobrīd uzticēta
Staiceles mūzikas un mākslas
skolai un tālāk ceļos pa Latviju.
Digitāli šī izstāde apskatāma Balvu
Mākslas skolas, Balvu novada
pašvaldības un Latvijas Nacionālā
kultūras centra mājas lapā.
Jau otro gadu iesaistāmies
Labdarības
organizācijas
Palīdzēsim.lv
akcijā
“Labo
darbu nedēļa”, kad pastiprināta
uzmanība tiek pievērsta palīdzībai,
kuras sniegšanai nav nepieciešams
liels
finansiālais
ieguldījums.
Akcijas dziļākā jēga un būtība ir
mudināt cilvēkus darīt labas lietas
ne tikai Ziemassvētkos vai “Labo
darbu nedēļā”, bet arī ikdienā.
Vienreiz izdarot kaut ko labu,
Tu saproti, ka tas ir vienkārši un
sagādā dubultu prieku - gan Tev
pašam, gan citam! Šogad kopā ar
audzēkņiem dāvinām 8 izstādes:
Balvu novada pašvaldībā, Ā.
Baranovskas doktorātā; SIA “Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienībā”;
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Balvu filiālbibliotēkā; Krišjāņu
pagasta Tautas namā; Balvu novada
pašvaldības Sociālajā dienestā u.c.
Esam
paspējuši
vadīt
Ziepju liešanas darbnīcu Balvu
Valsts ģimnāzijas pedagogiem,
piedalīties Balvu novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
rīkotajā “Gada balva izglītībā”
pasākumā.
Pateicoties sadarbībai ar Balvu
Centrālo bibliotēku “Grāmatu

svētku 2017” ietvaros Balvu
Mākslas skolā viesojās māksliniece
Zane Raičenoka- Raišonoka un
kopā ar 2. klašu audzēkņiem
iepazina grāmatu ilustratora darba
specifiku un izmēģināja aizraujošo
krāsu nospiedumu papildināšanu.
Katru
gadu
izmantojam
iespējas izglītoties, apgūt jaunas
prasmes. Arī šogad Balvu Mākslas
skolas pedagogi devās pieredzes
apmaiņas braucienā, kur iepazinās
ar multimediālu izstādi “Sapņu
upe”. Tā sagatavošana ir vesels
komandas darbs, kurā piedalās
ne tikai māksliniece Kristīne Luīze
Avotiņa, bet arī video mākslinieks,
režisors,
scenogrāfs,
skaņu
mākslinieks un izstādes kurators.
Ir interesanti iepazīt mūsdienīgas
izstādes,
kuru
iekārtojums,
skaņas, gaismas un animācijas
efekti ir speciāli izstrādāti. Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja izstāžu
zālē ARSENĀLS iepazināmies ar
Vijas Zariņas un Kaspara Zariņa
personālizstādēm
“Paralēli”.
Darbojāmies radošajā darbnīcā
mākslinieka Jāņa Tropa vadībā.
Iepazinām un praktiski apguvām
sietspiedes tehniku, inovācijas
krāsu un materiālu pasaulē.
Interesi izraisīja fotojūtīgās krāsas.
Mājup braucām ar jaunām idejām
un prasmēm bagātināti. Apgūtās
prasmes sietspiedē pielietosim jau
šogad.
Darbs skolā neapstājas ne
mirkli, - par to parūpējas gan
pedagogi, gan audzēkņi, gan arī
izmaiņas likumdošanā, jo nekas
nav tik nemainīgs kā izmaiņas, un
mums jāprot, atbildīgi izvērtējot,
tās veikt!
Balvu Mākslas skolas direktore
Elita Teilāne

Mākslas skolas audzēkņi zīmē portretus kopā ar
māksliniekiem

Balvu Mākslas skolas trešo klašu
audzēkņi kopā ar skolotājām Daci
Loginu un Anitu Kairišu rudens
ekskursijā - mācību plenērā zīmēja, gleznoja, iepazina mākslas
pasauli, apmeklējot mākslinieku
darbnīcu un piedaloties radošās
aktivitātēs.
Šoruden devāmies uz kaimiņu
novadu. Apskatījām Madonas
mākslas skolu, kas atrodas
savdabīgā ēkā ar tornīšiem. Tā
būvēta 1926.gadā kā Latvijas
armijas pulkvežleitnanta A.Kalniņa
privātmāja. Padomju gados mājā
atradās kara komisariāts, bet kopš
1975.gada tajā mājo Madonas
Mākslas skola - pirmā šāda tipa
skola Latvijā. Skolas direktore,

tekstilmāksliniece Kristīne Šulce
novadīja
auduma
apdrukas
darbnīcu. Audzēkņiem bija iespēja
iepazīt sietspiedes tehniku un
dažādus auduma dekorēšanas
veidus,
praktiski
uzgleznojot
auduma maisiņu.
Apmeklējām
mākslinieku
darbnīcu “Akmens māja” senatnīgā akmens mājā iekārtota
mākslinieku
Valērija
Baidas
un Maijas Jakovičas darbnīca
un galerija (open air gallery).
Tur apskatāmi apmēram 300
glezniecības un grafikas darbi,
kurus var arī iegādāties. Galerija
atrodas Vidzemes augstienes
lauku
viensētā,
gleznainā
Vestienas ainavu apvidū netālu

no
Gaiziņkalna.
Mākslinieku
mājā savu mītnes vietu radusi arī
Madonas mākslinieku biedrība
“M-ART”.
Mazie
mākslinieki,
Maijas Jakovičas vadībā, zīmēja
skolotājas portretu. Prieks par
audzēkņu uzdrīkstēšanos.
“Madonas karameles” izvērsās
par garšīgu piedzīvojumu, kurā
bija iespēja katram apmeklētājam
uztaisīt un iesaiņot līdzņemšanai
savas trīs karameles - izvēlēties
jebkuru no pieejamām garšām
un veidot karameles izvēlētajai
tematikai atbilstošās krāsās.
Mēs kļuvām radoši bagātāki!
Balvu Mākslas skolas direktores
vietniece izglītības jomā
Anita Kairiša

Izzinošā mācību ekskursija Madonas novadā
11.oktobra rudens rītā Stacijas
pamatskolas 5. un 9.klases skolēni
devās izzinošā ekskursijā uz
Madonas novadu. Ļoti viesmīlīgi
skolēnus uzņēma Madonas jaunie
uzņēmēji, kuri ražo garšīgās
“Madonas karameles”. Skolēniem
bija iespēja uzzināt, kā tiek ražotas
karameles, no kādām izejvielām
tās ražo, cik dažāds ir to sortiments
un vērot ražošanas procesu.
Visinteresantākais brīdis bija pašu
darbošanās, veidojot karameles ar
savu dizainu, skaisti iesaiņojot un
garšīgi apēdot.
Nākamais apskates objekts

bija ražotne Lazdonā – “Lazdonas
piensaimnieks”. Šajā nelielajā
uzņēmumā skolēni varēja iepazīt
vairākas profesijas, kas saistītas ar
piena ražotni. Visus pārsteidza,
ka ražotnē ir diezgan skaļš darba
process, kurā veicamie darbi ir
dažādi – ir gan roku darbs, gan
darbu padara dažādas iekārtas.
Uzņēmumā bija iespēja degustēt
viņu ražoto produkciju – jogurtu,
biezpiena sierus, rīsu krēmu u.c.
Tālāk skolēni devās uz Madonas
novadpētniecības un mākslas
muzeju, kurā bija iespēja aplūkot
vairākas ekspozīcijas par Madonas

novada arheoloģiju, Madonas
elektrifikāciju, izstādes par Teiču
un
Krustkalnu
rezervātiem.
Sadaloties divās grupās, skolēni
spēlēja spēli “Iepazīsti Latviju”,
kuras laikā bija jāparāda savas
zināšanas par Latvijas vēsturi un tās
vēsturiskajām vietām. Jau dodoties
mājupceļā, skolēni priecājās par
skaisto rudens lapu krāsainību
Cesvaines pils apkārtnē, iemūžinot
sevi fotogrāfijās, dažādās rudens
ainavās. Tika aizvadīta brīnišķīga
un interesanta diena.
Jana Mežale
Stacijas pamatskola

Balvu pamatskolas klubiņam
“Erudīts” šogad jau 10 gadi

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Ar iedvesmu dodamies tālāk!

5.

Ciemiņi no Pleskavas 12.vidusskolas.
Pirms 10 gadiem, 2007.gada
19.oktobrī, Balvu pamatskolā
tika nodibināts klubiņš “Erudīts”.
Visa mācību gada garumā Balvu
pamatskolas klubiņš atzīmēs savu
jubileju, izspēlējot 5 publiskās
erudīcijas spēles. Viena no
tām - par Latvijas un Krievijas
tautu tradīcijām, 20.oktobrī tika
izspēlēta kopā ar draugiem no
Pleskavas 12.vidusskolas.
Uzņemot
ciemiņus
no
Krievijas,
Balvu
pamatskolas
direktore Larisa Krištopanova
teica: “Šogad jūs uzņemu jau citā
amatā, kā skolas direktore, un
novēlu jums justies kā mājās!”
Kā atklāja klubiņa vadītāja
Svetlana Pavlovska, šī jau bija
otrā no pavisam 5 publiskajām
erudīcijas spēlēm, kuras klubs
organizē. Viņa bija sarūpējusi ļoti
interesantus un savā ziņā arī grūtus
jautājumus, kas lika padomāt ne
vienam vien dalībniekam, kuru
starpā bija ne tikai skolēni, bet
arī skolotāji un krievu kultūras
biedrības dalībnieces.
Pavisam septiņu komandu
konkurencē
uzvaru
svinēja

komanda “Slučainaja kompaņija”,
bet godpilno trešo vietu izcīnīja
viesi - Pleskavas 12.vidusskolas
skolēnu komanda “Mandarinki”.
Kopš
2010.gada,
kad
Balvu
pamatskola
noslēdza
sadraudzības līgumu ar Pleskavas
12. vidusskolu, skolēni un skolotāji
vismaz vienu reizi gadā ciemojas
Balvos. Šogad 19 skolēni un 2
skolotāji, pa ceļam uz Balviem,
paviesojās kultūrvēstures muzejā
“Vēršukalns”, kur iepazina latviešu
maizes cepšanas tradīcijas. Tālāk
jau devās uz Balvu pamatskolas
bibliotēku, kur ar lielu interesi
un azartu gatavoja katrs savu
sapņu ķērāju. Jāsaka, ka šī radošā
darbnīca tik ļoti aizrāva, ka laiks
paskrēja nemanot.
Arī Balvu pamatskolas skolēni
un skolotāji izmanto iespēju
paciemoties kaimiņvalstī un iepazīt
tās kultūru un ievērojamākās
vietas.
Lai erudīcija, zinātkāre un
radošs gars klubiņa “Erudīts”
biedriem un viņu vadītājai
Svetlanai Pavlovskai arī turpmāk!

“Katram ceļam sava sirds”
Ar šiem vārdiem 14.oktobrī
Latgales
vēstniecībā
“GORS”
iesākās
Latvijas
Neredzīgo
biedrības
literāri
muzikālais
uzvedums.
Stāsts ir par ceļu… par fizisko
ceļu, kuru ejam, un garīgo, kas
mūsos. Ikviens ceļš ir izaicinājums
un turpinājums. Tas māca mūs
būt drosmīgiem, redzīgiem un
mīlošiem.
Uzveduma dalībnieki bija
Balvu Neredzīgo biedrības teātra
kopa “Redzēt ar sirdi”, vadītāja
Vaira Resne, Cēsu muzikālā kopa
“Dziedāšanas fakultāte 2017”,
vadītāja Inga Zeltiņa, Daugavpils
neredzīgo biedrības ansamblis
“Muzikālais saules stariņš”, vadītājs
Vadims Vasiļjevs un Rēzeknes
neredzīgo biedrība, vadītāja Inese
Vanaga.
Ļoti aizkustināja mūsu - Balvu
neredzīgo biedrības teātra kopa
“Redzēt ar sirdi”, kura darbojas
jau vairāk kā septiņus gadus.
Ir iestudētas piecas izrādes,
amatierteātru skatē “Gada izrāde”
saņemts augstākais punktu skaits
starp 80 amatierteātriem. Liels

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

sasniegums ir izrādes “Vārds”
izrādīšana Dailes teātrī.
Noslēgumā pateicības vārdi
tika teikti visiem dalībniekiem,
režisoriem, vadītājiem.
Īpašu paldies un sveicienu
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
teica Vairai Resnei pateicībā
par ieguldījumu teātra kopas
“Redzēt ar sirdi” darbībā, bet
vadītājas vietniece Iveta Tiltiņa
katram no kopas dalībniekiem
dāvāja tumšsarkanu rozi, par ko
viņi bija aizkustināti līdz asarām,
jo daudziem no viņiem šāds
piedzīvojums bija pirmoreiz dzīvē.
Īpašs sveiciens Vairai Resnei bija
skaistajā darba jubilejā - tieši
14.oktobrī palika 45 gadi, kopš viņa
vada Balvu Tautas teātri.
Sveicam Vairu Resni, sakot
paldies par ieguldīto darbu un, lai
Dieva svētība turpmāk!
Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras jautājumos

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

Pabeigta arhitektūras pieminekļa
“Bēržu kapu kapliča” atjaunošana

Lauku
atbalsta
dienesta
Ziemeļaustrumu
reģionālā
lauksaimniecības pārvalde 2016.
gada 30.novembrī apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
projekta
iesniegumu
Nr.160 7- A L 0 5 - A 0 1 9. 2 2 0 5 - 0 0 0 0 0 1
“Arhitektūras pieminekļa “Bēržu
kapliča” atjaunošana”, kas tika
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības
programmas
2014.2020.gadam
apakšpasākumam
“Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
stratēģiju”.
Projekta attiecināmās izmaksas
ir EUR 50 000,00 (piecdesmit
tūkstoši euro, 00 centi), publiskais
finansējums EUR 44 999,99
(četrdesmit četri tūkstoši deviņi
simti deviņdesmit deviņi euro, 99
centi). Projekta īstenošanas laiks ir
līdz 2017.gada 31.oktobrim.
Projekta
Nr.16-07AL05-A019.2205-000001
“Arhitektūras pieminekļa “Bēržu
kapliča” atjaunošana” ietvaros,
saskaņā ar veikto iepirkumu,
strādāja
SIA
“WARSS+”.
Būvuzraudzību veica I.K. ”Vilhelms
Pužulis”, autoruzraudzību veica SIA
”Arhitektoniskās izpētes grupa”.
Projekta īstenošanas laikā
tika veikti demontētās ēkas

atjaunošanas
darbi
–
ēkas
nesošo
konstrukciju
izbūve
un restaurācija, ēkas fasādes
restaurācija, atjaunošana, ēkas
jumta konstrukciju restaurācija un
seguma atjaunošanas darbi, kā arī
ēkas interjera restaurācija. Uzsvars
arhitektūras atjaunošanas darbu
laikā tika likts uz tradicionālo
materiālu un darba metožu
pielietošanu, lai saglabātu ēkas
autentiskumu.
Šis
kultūrvēsturiskais
piemineklis ir ļoti nozīmīgs
vēstures liecinieks, jo daļa
konstrukciju saglabājušās kopš
18.un 19.gadsimta. Bēržu kapu
kapličas atjaunošana ir vērtīgs
ieguldījums
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā
nākamajām paaudzēm.
Projekta vadītāja
Sandra Vigule

Skolēni apmeklē informatīvo
pasākumu “Īsteno sapni par savu
biznesu”
Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas,
Baltinavas
vidusskolas 10.-12.klašu skolēni
18.oktobrī Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
piedalījās informatīvajā pasākumā
“Īsteno sapni par savu biznesu”.
Pasākuma
organizatori
bija
Latgales
plānošanas
reģiona
Latgales
uzņēmējdarbības
centrs (LUC) sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldības aģentūru
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs”, iesaistot arī Balvu Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
karjeras konsultantus.
Latgales plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centra
komercdarbības konsultanti Valdis
Mitenbergs un Andris Kucins
dalījās pārdomās par iespējām
uzņēmējdarbības
uzsākšanai
un izaugsmes iespējām Latgalē.
Jaunieši meklēja atbildes uz
jautājumiem par biznesu un
uzņēmējdarbību - kā līdz tam
nonākt? Vai tas ir sarežģīti? Vai
Latgale ir piemērota izaugsmei?
Pasākuma ietvaros SIA “ČIVIX”
valdes priekšsēdētājs Ivars Saide,
SIA “Eco fabrika” un SIA “Tehnical
textiles”
valdes priekšsēdētājs
Guntars
Šults
jauniešus
iepazīstināja ar saviem pieredzes
stāstiem
uzņēmējdarbībā,
karjeras izaugsmes iespējām, kā
arī akcentēja, viņuprāt, svarīgākās
lietas, kas nepieciešamas, lai
veiksmīgi varētu veidot savu
karjeru.
Klātesošie
jaunieši
iesaistījās
diskusijās
par
uzņēmējdarbību un svarīgākajiem

jautājumiem biznesā.
Pasākuma otrajā daļā jaunieši
darbojās grupās, kur katrai bija
jāizdomā mūsdienīga, radoša un
potenciāla biznesa ideja par vienu
no dotajiem priekšmetiem. Katra
grupa prezentēja savas biznesa
idejas pārējiem, akcentējot: Kāda
ir biznesa ideja, būtība?, Kāds ir
biznesa idejas mērķis?, Kādas ir
konkurētspējīgās priekšrocības?,
Ar ko tā ir unikāla? u.c. aktuāliem
jautājumiem. Labāko prezentāciju
autori
saņēma
vērtīgas
piemiņas balvas no pasākuma
organizatoriem.
Aktivitāte
tika
īstenota
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs” projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
Balvu novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
karjeras konsultante
Anita Laurena
anita.laurena@balvi.lv

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
ciemos uzņem projekta sadarbības partnerus
18.oktobrī Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
(BPVV) notika Interreg V-A
Latvijas–Lietuvas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020.gadam projekta Nr. LLI183 “Darba tirgus bez robežām”
(“Labour Market without Borders/
Mobility”) dalībnieku tikšanās.
Projekta sadarbības partneris ir
Balvu novada pašvaldība, bet
projekta īstenotājs BPVV.
Tikšanās
sākumā
BPVV
projekta koordinatore Kristīne
Lele teica ievadvārdus un pastāstīja
par izglītības iestādes lomu šajā
projektā, kā arī mērķiem, ko vēlas
sasniegt.
Uz tikšanos bija ieradies
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs:
“Prieks par lietām, kas ir vērstas uz
izglītību. Paldies skolas direktorei
Birutai un projekta vadītājai
Kristīnei par darbu, ko viņas dara!
Ieguvēji būs ne tikai izglītības
iestādes un novada pārstāvji, bet
arī kaimiņi no Lietuvas. Gribu
arī novēlēt turpināt meklēt
papildu iespējas, kas veicina
skolēnu attīstību, darba spējas
un iekļaušanos darba tirgū pēc
mācību apgūšanas, jo tas turpmāk
palīdzēs gan dzīvē, gan darba
tirgū. Paldies visām iesaistītajām
pusēm par projekta virzību, par to,
ka arī mums ir tā iespēja piedalīties
projektā, lai viss patiešām izdodas!
Būšu patīkami pagodināts redzēt
visas iekārtas darbībā”.
BPVV direktore Biruta Vizule
savā uzrunā teica: “Šodien īpaši
gribas vēlēt, lai jūs izbaudiet šo
dienu - iepazīstiet gan izglītības
iestādi, gan Balvu pilsētu. Lai šī
diena ir piepildīta ar vērtībām
un atziņām, ko paņemsiet līdzi,
ar labu noskaņojumu un - uz
sadarbību! Priecē, ka šajā projektā
ieguvēji ir visi – gan skolotāji, gan
mūsu audzēkņi”.
Projekta koordinatore Kristīne
Lele pastāstīja, ka projekta
aktivitātē “Darbspēka prasmju
un
mobilitātes
uzlabošana”
ir četri nozīmīgi tematiskie
bloki: 1) transportlīdzekļi, t.sk.
transportlīdzekļu tehniskie aspekti
un interjera dizains; 2) tekstila un
mākslas dizains; 3) ainavu dizains
un lauksaimniecības tūrisms; 4)
lauksaimniecība un tehnoloģijas.
BPVV nav iesaistījusies tikai vienā
aktivitāšu blokā – lauksaimniecība
un tehnoloģijas.

Šajā reizē notika pulcēšanās,
lai īstenotu projekta aktivitāti
“Darbspēka prasmju un mobilitātes
uzlabošana” tematiskajā blokā
“Tekstila un mākslas dizains” –
mācību brauciens skolotājiem.
Tas ir nozīmīgi, jo tādējādi
tiek
pilnveidota
pedagogu
profesionālā kompetence, kā arī
notiek pārrobežu labās prakses
apmaiņa starp projektā iesaistīto
partnerskolu pedagogiem.
Kopumā ir četri projekta
īstenošanas
posmi.
Projekta
pirmais
īstenošanas
posms
noslēgsies 6.novembrī, kad tiks
sniegtas pirmās atskaites. Par to,
kā tiek īstenotas profesionālās
izglītības
programmas,
kā
notiek darbs šajās programmās
pastāstīja Anita Matule-Bordāne,
kura ir profesionālās izglītības
programmas skolotāja un arī
Profesionālās izglītības, mūzikas
un mākslas metodiskās komisijas
vadītāja.
Ciemiņiem, klausoties un
skatoties
prezentāciju,
bija
iespēja uzzināt par konkursiem,
modes skatēm, kurās piedalījusies
A.Matule-Bordāne
kopā
ar audzēkņiem, kā arī par
sasniegumiem
un
gūtajiem
panākumiem.
Pēc prezentācijām ciemiņi
guva iedvesmas avotus eksterjera
dizaina jomā Balvu pilsētā,
savukārt Balvu Novada muzejā
tika demonstrēti nestandarta
risinājumi tekstilā un mākslā.
Projekta
partneri
tika
iepazīstināti ar izglītības iestādes
mācību vidi un materiāltehnisko
nodrošinājumu.
Profesionālās
izglītības
programmu
“Šūto
izstrādājumu
ražošanas
tehnoloģijas”
un
“Koka
izstrādājumu
izgatavošana”

profesionālās izglītības pedagogi
A.Matule-Bordāne
un
Ēriks
Kanaviņš
dalījās
praktiskajā
pieredzē, atbildēja uz interesentu
jautājumiem un demonstrēja
savu darba vidi darbnīcās, kur tiek
darināti tērpi un tiek izgatavotas
lietas no koka.
Projekta ietvaros BPVV savā
īpašumā iegūs vairākas šujmašīnas
un šūšanas piederumus, kā arī
koka izstrādājumu izgatavošanas
iekārtas un instrumentus. Tas
palīdzēs izglītības iestādes mācību
darba sekmīgākā īstenošanā, kā
arī nodrošinās skolēniem iespējas
strādāt ar mūsdienīgām, darba
tirgum nepieciešamām iekārtām.
Ja viss noritēs kā plānots, tad visas
iekārtas izglītības iestāde saņems
jau līdz šī gada beigām.
Kopējais projekta finansējums
ir 903 891,96 EUR, no kura BPVV
paredzēti 101 739,29 EUR (85%
ERAF finansējums, 15% pašvaldības
līdzfinansējums). Projekta ilgums
- 24 mēneši, projekta uzsākšanas
datums 07.05.2017., projekta beigu
datums 06.05.2019.
Projekta „Darba tirgus bez
robežām” mērķis ir stimulēt
darbaspēka mobilitātes iespējas
pāri robežai un, sadarbojoties 8
profesionālās izglītības iestādēm
abās robežas pusēs, uzlabot
darbaspēka iemaņas, kas atbilstu
Latgales reģiona – Utenas un
Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas
vajadzībām.
Interreg Latvijas – Lietuvas
programmas 2014. – 2020.
gadam
mērķis
ir
sekmēt
programmas
reģionu
ilgtspējīgu
sociālekonomisko
attīstību, palīdzot tos padarīt
konkurētspējīgākus
un
pievilcīgākus
dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Paplašinās SIA “Wake up” piedāvājums aktīvai
atpūtai uz ūdens

Uzņēmums SIA “Wake up”
ir realizējis LEADER projektu Nr.
17-07-AL19,2101-000015
“Balvu
veikparka modernizēšana”.
Projekta mērķis ir modernizēt
Balvu veikparku un piesaistīt
ne vien Ziemeļlatgales aktīvā
dzīvesveida piekritējus, bet arī
tūristus no visas Latvijas un citām
valstīm, iegādāties aprīkojumu,
kas ļaus kvalitatīvi pavadīt brīvo
laiku gan vasaras sezonā, gan
arī agrā pavasarī un vēlā rudenī.
Projekta ilgtermiņa mērķis ir
veicināt ekonomisko attīstību
Ziemeļlatgalē, kā arī attīstīt
tūrismu, kas paaugstinās vietējo
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un
veicinās konkurētspēju.
Mērķa sasniegšanai tiks radīti

jauni papildu pakalpojumi, kas
pagarinās tūrisma un aktīvās
atpūtas sezonu. Pakalpojumu
klāstu papildinās tādi elementi kā
slaids, kas piesaistīs profesionālus
veikbordistus, katamarāni, SUP
dēļu komplekts, hidrotērpi, kas
paredzēti vēsākiem laikapstākļiem,
kā arī kubls. Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas ir 16 921,50
euro, publiskais finansējums 11
845,05 euro.

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

Foto no SIA “Wake up” arhīviem
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Vēsajos laikapstākļos sasildīs atpūta
kublā.
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7.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2017.gada 12.oktobra
lēmumu (sēdes prot. Nr.14, 4.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

Nr.7/2017

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2011.GADA 12.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.14/2011 „PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU BALVU NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

1.
Izdarīt Balvu novada
domes
2011.gada
12.maija
saistošajos
noteikumos
Nr.14/2011 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novadā””
šādus grozījumus:
1.1. izteikt 3.1.punktu jaunā
redakcijā:
“3.1. Balvu novada pašvaldība
organizē un kontrolē sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu tās
administratīvajā teritorijā vienā
atkritumu
apsaimniekošanas
zonā saskaņā ar atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānu,
atkritumu
apsaimniekošanas
reģionālo plānu, ja tāds ir
apstiprināts, normatīvajiem aktiem
atkritumu
apsaimniekošanas
jomā un šiem saistošajiem
noteikumiem.”;
1.2. izteikt 4.1.6. apakšpunktu
jaunā redakcijā:
“4.1.6.
pēc
saskaņošanas
ar
sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāju
nosaka
sadzīves atkritumu savākšanai
nepieciešamo konteineru skaitu,
ņemot vērā sadzīves atkritumu
daudzumu
un
konteineru
iztukšošanas biežumu:
4.1.6.1. ne retāk kā vienu reizi
nedēļā (izņemot 4.1.6.2., 4.1.6.3.
un 4.1.6.4. apakšpunktā minētos
gadījumus);
4.1.6.2. ne retāk kā vienu
reizi mēnesī novada pagastos,
ja atkritumi netiek šķiroti, bet
bioloģiski noārdāmie atkritumi
tiek kompostēti to rašanās vietā
(izņemot 4.1.6.3. un 4.1.6.4.
apakšpunktā minētos gadījumus);
4.1.6.3. ne retāk kā vienu
reizi trijos mēnešos apdzīvotās
vienģimeņu un divģimeņu mājās,
ja atkritumi netiek šķiroti, bet
bioloģiski noārdāmie atkritumi
tiek kompostēti to rašanās vietā;
4.1.6.4. ne retāk kā vienu reizi
divās nedēļās novada pagastos, ja
atkritumi tiek šķiroti.”
1.3. papildināt IV nodaļu
“Nekustamā īpašuma īpašnieka
un lietotāja pienākumi” ar 4.3.1
punktu šādā redakcijā:
“4.3.1
Gadījumos,
kad
nekustamā īpašuma īpašniekam
(tiesiskajam
valdītājam)
vai
lietotājam objektīvu iemeslu dēļ
nav iespējams nodrošināt vietu
atkritumu konteinera izvietošanai
vai atkritumu apsaimniekotāja
specializētā transporta piekļuvi
tā
iztukšošanai,
pieļaujama
atkāpe no saistošo noteikumu
4.3.punktā
noteiktā.
Iepriekš
minētajā gadījumā starp atkritumu
apsaimniekotāju un nekustamā
īpašuma
īpašnieku
(tiesisko
valdītāju) vai lietotāju noslēgtajā
atkritumu
apsaimniekošanas
līgumā tiek noteikta sadzīves
atkritumu savākšana trafarētos
priekšapmaksas atkritumu maisos.”
1.4. papildināt
VII
nodaļu
“Sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāja pienākumi” ar
7.1.1.1 un 7.1.1.2 apakšpunktu šādā
redakcijā:
“7.1.1.1
Noslēgt
atkritumu
apsaimniekošanas līgumu ar katra
Balvu novada administrācijas

teritorijā
esoša
nekustamā
īpašuma, kurā tiek radīti sadzīves
atkritumi,
īpašnieku
(tiesisko
valdītāju) vai lietotāju, paredzot:
7.1.1.11.
atkritumu
radītāju
nodrošināšanu ar tāda tilpuma
atkritumu konteineriem, kuri
ir atbilstoši atkritumu radītāju
radītajam atkritumu daudzumam,
kā arī nodrošināt nepieciešamo
konteineru skaitu un saskaņot
nepieciešamās izmaiņas;
7.1.1.12. izvešanas biežumu,
kurš ir atbilstošs radīto atkritumu
daudzumam un nav retāks, kā šajos
saistošajos noteikumos noteiktais
minimālais atkritumu izvešanas
biežums;
7.1.1.13. atkritumu konteineru
mazgāšanas un dezinficēšanas
kārtību un ņemot vērā, ka ne retāk
kā 1 (vienu) reizi gadā mazgāt
un dezinficēt nešķiroto sadzīves
atkritumu konteinerus ar tilpumu
virs 0,5 m3;
7.1.1.14. saistošo noteikumu
4.3.1.punktā noteiktos gadījumos,
līgumā nosaka priekšapmaksas
atkritumu maisu saņemšanas,
izmantošanas
un
savākšanas
kārtību;
7.1.1.15. sadzīves
atkritumu
dalītās savākšanas punktu un
šķiroto
atkritumu
savākšanas
laukumu izvietojumu, saskaņojot
to ar pašvaldību, un tajos
nododamo dalīti savākto sadzīves
atkritumu veidus;
7.1.1.16. informēšanas veidu par
izmaiņām maksājumu kārtībā vai
apmērā.
7.1.1.2
Piedāvāt atkritumu
ārpuskārtas
izvešanas
pakalpojumu.”;
1.5. svītrot 7.1.4. apakšpunktu;
1.6.
papildināt
VII
nodaļu
“Sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāja pienākumi” ar
7.1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.1.12. nodrošināt atkritumu
konteineru novietošanas vietu
sakopšanu pēc sadzīves atkritumu
savākšanas, ja sadzīves atkritumi
ir novietoti tikai atkritumu
konteineru novietošanas vietās
izvietotajos atkritumu konteineros
un, ja piesārņojums radies
atkritumu apsaimniekotāja vainas
dēļ.”;
1.7.
papildināt
VII
nodaļu
“Sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāja pienākumi” ar
7.4.1 un 7.4.2 punktu šādā redakcijā:
“7.4.1 Motivēt un iesaistīt
sabiedrību
videi
draudzīgā
atkritumu
apsaimniekošanā,
rīkojot pasākumus ar mērķi
popularizēt un veicināt dalīto
atkritumu
vākšanu,
veikt
informatīvus pasākumus.
7.4.2 Katru gadu līdz 1.martam
iesniegt pašvaldībai informāciju
par:
7.4.21.
kopējo
savākto
atkritumu daudzumu, nešķiroto
sadzīves atkritumu daudzumu,
dalīti savākto atkritumu daudzumu
un veidiem un pārstrādei un
reģenerācijai nodoto atkritumu
daudzumu;
7.4.22. noslēgtajiem līgumiem
ar atkritumu radītājiem un ziņas

par atkritumu radītāju vai valdītāju
iesaisti pašvaldības organizētajā
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmā.”;
1.8. svītrot 10.1.punktu;
1.9. izteikt 10.3.1. apakšpunktu
jaunā redakcijā:
“10.3.1. maksa par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas,
pārkraušanas
un
šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam,
kuru noslēgusi pašvaldība un
atkritumu apsaimniekotājs;”;
1.10. papildināt X nodaļu
“Kārtība, kādā veicami maksājumi
par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu” ar 10.3.1, punktu
šādā redakcijā:
“10.3.1 Šo noteikumu 10.3.1.
apakšpunktā
minēto
maksu
samazina par ieņēmumu daļu, kuru
atkritumu apsaimniekotājs gūst no
šķiroto atkritumu realizācijas.’;
1.11. papildināt X nodaļu
“Kārtība, kādā veicami maksājumi
par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu” ar 10.4.1 un
10.4.2 punktu šādā redakcijā:
“10.4.1 Lēmumu par sadzīves
atkritumu maksas noteikšanu
pašvaldības
dome
pieņem
viena mēneša laikā no dienas,
kad ir paziņots par 10.3.2. vai
10.3.3. apakšpunktos noteiktās
komponentes
izmaiņām,
vai
saņemta pilna informācija no
atkritumu apsaimniekotāja par
10.3.1. apakšpunkta komponentes
izmaksu izmaiņām.
10.4.2
Atkritumu
apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt
maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu aprēķinu, kurš ir
pamatots ar faktiskajām izmaksām
par
iepriekšējā
kalendāra
gadā apsaimniekoto atkritumu
daudzumu un lūgt pašvaldību
pārskatīt maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu ne
biežāk kā vienu reizi gadā līdz
30.aprīlim.”;
1.12. papildināt X nodaļu
“Kārtība, kādā veicami maksājumi
par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu” ar 10.8. punktu
šādā redakcijā:
“10.8.
Atkritumu
apsaimniekotājam
ir
tiesības
sniegt papildu citus, ar atkritumu
apsaimniekošanu
saistītus
pakalpojumus,
vienojoties
ar
atkritumu
radītāju
par
pakalpojuma sniegšanas kārtību
un maksu.”
1.13. papildināt 1.1.punktu ar
šādu terminu:
“trafarēts
priekšapmaksas
atkritumu
maiss
–
savākto
atkritumu novietošanai paredzēts
priekšapmaksas speciāls trafarēts
maiss, kura minimālais tilpums ir
60 litri;”
2. Noteikumu 1.1.apakšpunkts
stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā.

Domes priekšsēdētājs							

Par izmaiņām sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā Balvu novadā

2017.gada 12.oktobra Domes mēnesī;
sēdē tika veikti grozījumi Balvu
4. Apdzīvotās vienģimeņu un
novada
Domes
2011.gada divģimeņu mājās (gan pilsētā, gan
12.maija saistošajos noteikumos lauku teritorijā), ja atkritumi netiek
Nr.14/2011 “Par sadzīves atkritumu šķiroti, bet bioloģisko noārdāmie
apsaimiekošanu Balvu novadā”. atkritumu
tiek
kompostēti,
Grozījumi paredz vairākas nianses. atkritumu savākšana paredzēta ne
Turpmāk būs viena atkritumu retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.
apsaimniekošanas zona, kurā
Grozījumos veiktas izmaiņas
ietilpst gan Balvu pilsētas, gan apsaimniekotāja
pienākumu
pagastu administratīvās teritorijas, sadaļā, kas apsaimniekotājam
kas nozīmē, ka visi iedzīvotāji paredz
nodrošināt
izvešanas
maksās vienādu maksu par biežumu, kurš ir atbilstošs radīto
noteiktu atkritumu apjomu.
atkritumu daudzumam un nav
Par
atkritumu
savākšanas retāks, kā saistošajos noteikumos
biežumu:
noteiktais minimālais atkritumu
1. Atkritumu savākšana pilsētā izvešanas biežums; nodrošināt,
paredzēta ne retāk kā vienu reizi ka ne retāk kā 1 (vienu) reizi
nedēļā;
gadā jāmazgā un jādezinficē
2. Atkritumu savākšana novada nešķiroto
sadzīves
atkritumu
pagastos, ar nosacījumu, ka konteineri ar tilpumu virs 0,5 m3;
atkritumi tiek šķiroti, paredzēta ne jānodrošina atkritumu konteineru
retāk kā vienu reizi divās nedēļās;
novietošanas vietas sakopšana pēc
3. Atkritumu savākšana novada sadzīves atkritumu savākšanas,
pagastos, ja atkritumi netiek ja piesārņojums radies atkritumu
šķiroti, bet bioloģisko noārdāmie savācēja dēļ; jāmotivē un jāiesaista
atkritumu tiek kompostēti, tiek sabiedrība
videi
draudzīgā
veikta ne retāk kā vienu reizi atkritumu apsaimniekošanā.
Sīkāk ar Balvu novada saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.
balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Saistošie noteikumi/Infrastruktūra.

A.Pušpurs
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

27.oktobrī plkst.11:00
XI
Atklātais
starptautiskais
GIVI
Abdušelišvili
piemiņas
turnīrs grieķu-romiešu cīņās un
netradicionālajiem cīņas veidiem
Balvu pamatskolas Sporta zālē.
5.novembrī plkst.15:00
Klavieru
kvarteta
QUADRA
koncerts Balvu muižā. Arvīds
Zvagulis - vijole, Pēteris Trasuns alts, Kārlis Klotiņš - čells, Rihards
Plešanovs – klavieres. Koncerta
programma: I daļa - Mortons
Feldmans
(1926-1987).
Four
Instruments (Četri instrumenti,
1965). Pēteris Vasks, 1946. Episodi
e canto perpetuo klavieru trio.
II daļa - Roberts Šūmanis (18101856). Otrais Klavieru kvartets
Mibemol mažorā, op. 47.
11.novembrī noplkst.9:0013:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
11.novembrī plkst.12:00
Lāčplēša dienas skrējiens apkārt
Balvu ezeram. Kopvērtējuma
apbalvošana.

Balvu pagasts

1.,8.,15.novembrī plkst.10:00
Psalmu dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.
18.novembrī plkst.18:00
Noras Vētras Muižnieces lugas
“Māsas” Balvu pagasta dramatiskā
kolektīva iestudējuma Balvu
pagasta Tautas namā, veltīta
Latvijas Valsts simtgadei. Režisore
Vaira Resne, komponists Kaspars
Freimanis,
scenogrāfe
Astra
Ločmele Ambarova, rekvizitores
Elita Gromova, Ludmila Buša,
gaismotājs Krišs Resnis. Ieeja bez
maksas.

Bērzpils pagasts

27.oktobrī plkst.10:00 Psalmu
dziedājumi par mirušajiem.

Briežuciema pagasts

27.oktobrī plkst.19:00
Briežuciema tautas namā atpūtas
pasākums “Lobu ļaužu saīts”
-pagasta pensionāriem un tiem,
kuriem ap piecdesmit.
10.novembrī plkst.19:00
Mārtiņdienas
pasākums
Briežuciema
tautas
namā.
Koncertā piedalās Briežuciema,
Baltinavas, Medņevas, Bērzpils,
Bērzkalnes
pašdarbības
kolektīvi. Pēc koncerta sveiksim
Briežuciema dramatisko kolektīvu
15. dzimšanas dienā.

Krišjāņu pagasts

11.novembrī plkst.19:00
Krišjāņu tautas nama 65 gadu
jubilejas pasākums “Tu manī

dedz, kā liesma, kā dziesma, kā
deja...” Plkst.22:00 balle, spēlēs
Zintis Krakops. Ieeja brīva.
18.novembrī plkst.10:00
Tirgus diena Krišjāņu tautas namā
tirgus diena.

Kubulu pagasts

28.oktobrī plkst.19:00
Sudrabkāzu balle “Tava sirds ir
manas mājas” Kubulu Kultūras
namā.
4.novembrī plkst.21:00 Jau
5. gadu pēc kārtas dzīvās mūzikas
festivāls “Savējie” Kubulu kultūras
namā. Uz lielās skatuves šogad
sagaidāma grupu iBIO TRIO, Vietu
Nav, Unknown Artist, Alu Cilvēki,
Arņa Slobožaņina un grupas
uzstāšanās. Uz mazās skatuves
publiku priecēs Viviāna, Jānis
Ločmelis, Rihards Krilovs, Artūrs
Jauntēvs, Māris Lāpāns un Ģirts
Ripa, Laura Ločmele, Vilis Cibulis,
Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns.
Festivāla galvenais viesis - grupa
DZELZS
VILKS.
Apmeklētāju
labsajūtai darbosies kafejnīca,
bet starplaikos tradicionāli ir
sagaidāmi arī kādi pārsteigumi.
Ieejas maksa līdz plkst.22:00 EUR
4,00, vēlāk EUR 5,00.
7.novembrī plkst.11:30 Leļļu
teātris “TIMS” izrāde “Vilks, kurš
rija grāmatas” Kubulu Kultūras
namā. Ieeja EUR 2,00.
11.novembrī
plkst.14:00
Eiropas deju kopas “Rūtas” 10 gadu
jubilejas koncerts “Mārtiņrožu
laiks”.
Piedalās
ansamblis
“Vakarblāzma”, deju kopas no
Balviem, Lazdukalna, Viļakas,
Baltinavas, Žīguriem, Alūksnes,
Annas. Pēc koncerta pēcpusdienas
ballīte ar muzikantu Jāni Ločmeli.
Ieeja EUR 1,00.

Lazdulejas pagasts

5.novembrī plkst.11:00
Lazdulejas pagasta saietu namā
ikgadējā psalmu dziedāšana.
11.novembrī plkst. 15:00
Lazdulejas pagasta saietu namā
valsts svētkiem veltīts pasākums.
Pasākuma laikā tika atklāta arī
Briežuciema čaklo rokdarbnieču
darbu izstāde.

Vectilžas pagasts

28.oktobrī plkst.11:00
Folkloras kopa “Saime” aicina
uz psalmu dziedājumiem par
mirušajiem Vectilžas sporta un
atpūtas centrā.
5.novembrī plkst.13:00 Solistu
apvienības “Jubilāri” koncerts
“Dzymtuos vītys” Vectilžas sporta
un atpūtas centrā. Koncertā
piedalās Ģints Ločmelis, Aldis Ķise,
Andris Eriņš un Andris Baltacis.

Koncerta ieejas maksa EUR 4,00.

Skatāmas izstādes
Balvu pilsētā

Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma mākslinieces, grāmatu
ilustratores Zanes Raičenokas
– Raišonokas darbu izstāde un
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
izstāde
“Vilnas
pārvērtības”,
skolotāja Līga Podkovirina.
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Balvu filiālbibliotēkā skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Es Tev parādīšu
savu pasauli”. Skolotāja Skaidrīte
Bankova.
“Elita...gleznas...EJU TĀLĀK” Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 3.stāva zālē līdz oktobra
beigām skatāmi Elitas Teilānes
radošie darbi akrila un eļļas
tehnikā.
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma Neredzīgo rehabilitācijas
centra Balvu nodaļas dalībnieku
darbu izstāde “Brīnumu caur sirdi
un dvēseli”.
Balvu novada pašvaldībā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides
objekts-pētījums
par
Latvijas mākslinieku daiļradi
“Mākslas kubi” un Balvu Mākslas
skolas audzēkņu vasaras prakses
darbi
“Krāsas
gadalaikos”,
skolotāja Lana Ceplīte.
Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 3. klašu audzēkņu vasaras
prakses darbi, skolotāja Anita
Kairiša un Dace Logina.
SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
Balvos
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu
darbu
izstāde
“Mandalas”.
Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē un telpās skatāmi Balvu
Mākslas skolas audzēkņu vasaras
mācību plenēru darbi.

Balvu pagastā

Tautas nama zālē skatāma
Balvu pagasta iedzīvotājas Daces
Loginas gleznu izstāde.

Krišjāņu pagastā

Krišjāņu tautas namā skatāma
izstāde “Mana grāmata” 3.klases
audzēkņu linogriezumi, skolotāja
Anita Kairiša.

Kubulu pagastā

Kubulu
Kultūras
namā
skatāmas izstādes Ziemeļlatgales
deķi
un
Nellijas
Začas
knipelējumi.

Vīksnas pagastā

Vīksnas Tautas namā skatāma
Daces Teilānes fotoizstāde.

Meklē un atrodi vajadzīgo informāciju bibliotēkas
datubāzēs bez maksas!

Esam priecīgi informēt, ka Kultūras informācijas sistēmu centrs, turpinot sadarbību ar SIA Tilde, 2018. gadā
nodrošinās neierobežotu LETONIKA.LV (www.letonika.lv) datubāzes pieeju visām pašvaldību publiskajām
bibliotēkām bez abonēšanas maksas. Letonika.lv ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras, mācību un
informācijas meklēšanas sistēma par Latviju latviešu valodā un jau vairākus gadus ir visapmeklētākais latviskais
interneta resurss Latvijas bibliotēkās. Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9 sadaļās:
Enciklopēdijas, Vārdnīcas, Lasītava, Multivide, Valoda, Ceļvedis, Pasakas, Latvijas Kultūras kanons, Mācībām.
Reģistrētajiem lasītājiem ir iespēja pieslēgties datubāzei attālināti. Par piekļuves iespēju jājautā bibliotekāram.
Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju krājums Internetā, kas ik dienas tiek
papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams
no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” – no 2000.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka piedāvā ne tikai lasīt vairāk kā
40 laikrakstu publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem kritērijiem un iespēju tos komentēt.
Lursoft laikrakstu bibliotēka ir savstarpēji saistīta ar citiem Lursoft piedāvātajiem reģistriem. Ja laikrakstu
publikācijās sastopama kāda juridiska vai fiziska persona, turpat rakstā ir norāde uz pārējiem Lursoft reģistriem.
Lursoft laikrakstu bibliotēka: www.news.lv
Tava Balvu Centrālā bibliotēka
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

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

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

