Balvu Novada Ziņas
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

2018.gada 22.marts

6. (185.) numurs

Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Izmaiņas robežšķērsošanas
vietā
Valsts robežsardzes Viļakas
pārvaldes informē, ka no 2018.
gada 25.marta līdz oktobra
pēdējai svētdienai Pededzes
robežšķērsošanas vietas darba
laiks būs no plkst.08:00 līdz
plkst.20:00.

Darba laiki Lieldienu brīvdienās:
Peldbaseins
30.marts – slēgts;
31.marts - 09:00 - 22:00;
1.aprīlis - 14:00 - 22:00;
2.aprīlis – slēgts;
3.aprīlis - 17:00 - 22:00.
Balvu Novada muzejs
30. martā - slēgts;
31. martā - 11:00 - 16:00;
1. aprīlī - 11:00 - 15:00;
2. aprīlī - slēgts.
Balvu Centrālā bibliotēka
29.martā – 10:00-16:00;
30. martā - slēgta;
31. martā - 10:00 - 14:00.
1. aprīlī - slēgta;
2. aprīlī - slēgta.

Pieminēs represijās cietušos

Lieldienu dievkalpojumi Balvu novadā
Romas katoļu draudzēs
Balvu Romas katoļu baznīcā
• 29.martā Lielā Ceturtdiena,
plkst.18:00 Sv.Mise;
• 30.marts Lielā piektdiena
(stingrs gavēnis), plkst.15:00
Kunga ciešanu dievkalpojums;
• 31.marts - Lielā Sestdiena,
plkst.10:00, plkst.15:00 Kristus
augšāmcelšanās svētku Vigilija,
Lieldienu ēdienu svētīšana. Pēc
vigīlijas plkst.18:00 Sv.Mise;
• 1.aprīlis - Lieldienas - Kristus augšāmcelšanās svētki.
Pirms Svētās Mises Kunga
augšāmcelšanās
dievkalpojums - Euharistiskā procesija, plkst.8:00 Sv.Mise (pēc
Sv.Mises Lieldienu ēdienu
svētīšana);
• 2.aprīlis - Otrās Lieldienas Kristus augšāmcelšanās svētki,
plkst.8:00
un
plkst.11:00

Sv.Mises.
Sprogu baznīcā
• 31.marts - Lielā Sestdiena,
plkst.22:00 Sv.Mise.
Balvu pansionātā
• 1.aprīlis - Lieldienas - Kristus augšāmcelšanās svētki,
plkst.11:00 Sv.Mise.
Tilžas baznīcā
• 30.marts - Lielā Piektdiena,
Kunga ciešanu un nāves
piemiņas diena plkst.17:00;
• 31.marts - Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki –
plkst.14:30;
• 1.aprīlis - Pirmās Lieldienas
plkst.14:30.
Bēržos
• 29.marts - Lielās nedēļas ceturtdiena - plkst.18:00;
• 30.marts - Lielā Piektdiena
(atturība no gaļas ēdieniem) -

plkst.9:30;
• 31.marts
Kunga
Augšāmcelšanās svētku Vigilija. Uguns, ūdens un Lieldienu
maltītes svētīšana - plkst.18:00;
• 1.aprīlī
Kunga
Augšāmcelšanās, lieli svētki.
Lieldienu maltītes svētīšana.
Pirms svētās Mises procesija plkst.9:00;
• 2.aprīlī - II Lieldienu svētdiena
- plkst.12:00.
Krišjāņos
• 30.marts - Lielā Piektdiena
(atturība no gaļas ēdieniem) –
plkst.15:00;
• 31.marts
Kunga
Augšāmcelšanās svētku Vigilija. Uguns, ūdens un Lieldienu
maltītes svētīšana - plkst.16:00;
• 1.aprīlis
Kunga
Augšāmcelšanās diena, lieli
svētki,
Lieldienu
maltītes

svētīšana - plkst.15:00.
Evaņģēliski
draudzēs

luteriskajās

Balvu baznīcā
• 29.martā plkst.11:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums;
• 29.martā plkst.18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums;
• 30.martā plkst.10:00 Lielās
piektdienas dievkalpojums;
• 31.martā
plkst.23:30 Kristus augšāmcelšanās svētku
sagaidīšanas dievkalpojums;
• 1.aprīlī plkst.9:00 Lieldienu
sadraudzības brokastis;
• 1.aprīlī plkst.10:00 Lieldienu
dievkalpojums.
Tilžas baznīcā
• 29. martā plkst.15:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums;
• 1.aprīlī plkst.13:00 Lieldienu
dievkalpojums.

Aicinām piedalīties akcijā “Zemes stunda”
Jau vienpadsmito reizi cauri
laika joslām visā pasaulē svinēs
Zemes stundu. 2018. gada 24.
martā laikā no plkst. 20:3021:30 ikviens ir aicināts izslēgt
apgaismojumu uz vienu stundu, lai
parādītu savu apņemšanos videi
draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Kā vēsta Pasaules Dabas
Fonds, gaismas izslēgšana ir
tikpat simboliska kā svecīšu
aizdedzināšana Lāčplēša dienā.
Skaidrs, ka svecītes iedegšanai
nav praktiskas jēgas – tāpēc
nepalielināsies
aizsardzības

budžets vai profesionālās armijas
skaitliskais sastāvs. Tomēr tas liek
mums domāt par to, kāpēc mums
vispār ir sava valsts un ko darīt, lai
tā turpinātos. Līdzīgi arī Zemes
stundā. Nav nozīmes izslēgto
elektroierīču skaitam, svarīga ir
cilvēku apzināta nepieciešamība
dzīvot videi draudzīgi.
Izslēdzot gaismu Es:
• Saku, ka vides problēmu
risināšana man ir svarīga lieta.
Es gribu dzīvot tīrā vidē un gribu,
lai tāda iespēja būtu arī maniem
bērniem;

• Saku, ka valstij, pašvaldībām
būtu tam jānovirza līdzekļi. Es
sagaidu no politiķiem, ka vides
problēmu risināšana no fona
problēmas kļūst par nopiet
nu politiskās dienas kārtības
jautājumu;
• Saku, ka ir forši, ka mēs esam
aizvien vairāk toleranti pret
to, kas notiek mums apkārt un
līdz ar to ziedojam līdzekļus
bērniem, slimiem cilvēkiem,
dzīvniekiem un varbūt kādam
piemineklim. Taču būtu labi
apzināties nepieciešamību kā

uzņēmējiem, tā privātpersonām
atbalstīt arī vides lietas;
• Visbeidzot es saku, ka ikviens no
mums var kaut ko darīt, lai mūsu
vienīgajām mājām – Zemei,
būtu vairāk spēka. Darīšana nav
tikai viena stunda ik gadu Zemes
stundā. Tās ir ikdienišķas izvēles
visa gada garumā.
Informējam,
ka,
akcijas
atbalstīšanas nolūkos, Balvu pilsētā
24.martā no plkst.20:30-21:30 tiks
izslēgts ielu apgaismojums.
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Komunistiskā
genocīda
upuru
piemiņas
dienas
pasākumi Balvos un Kubulos
notiks 26.martā. Plkst.12:30
Balvos pie pieminekļa Abrenes
apriņķa komunistiskā genocīda
upuru piemiņai būs pasākums
“Mums skarbs bij liktens”, bet
Balvu stacijā pie piemiņas
akmens
represētajiem
plkst.13:00. Ikviens tiek aicināts
piedalīties pasākumos, nolikt
ziedus, svecīti un pieminēt
cietušos.
Tiks
nodrošināts
transports no novada domes uz
Balvu staciju.

Aicinām aizpildīt aptauju
2017.gadā noslēdzies Balvu
novada attīstības programmas
2011. – 2017.gadam (tālākProgramma)
īstenošanas
septiņgades termiņš. Balvu
novada pašvaldība uzsāk datu
apkopošanu un analīzi par
Programmā noteikto mērķu
sasniegšanu
un
aktivitāšu
īstenošanu.
Aicinām
iedzīvotājus
līdzdarboties
sabiedriskajā
dzīvē un piedalīties aptaujā,
lai paustu savu viedokli.
Aptaujas anketa pieejama
Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Tā
ir anonīma un rezultāti tiks
publicēti tikai apkopotā veidā.
Informāciju izmantos Balvu
novada attīstības programmas
2011.-2017.gadam noslēdzošā
uzraudzības
ziņojuma
sagatavošanai.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Sveiciens pavasarī!

Šonedēļ ir sācies astronomiskais pavasaris. Tā atnākšana saistās ne
tikai ar dabas atmodu, bet arī ar daudzu darbu uzsākšanu vai atsākšanu.
Darbu cēliens turpināsies pie pilsētas stadiona rekonstrukcijas, pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra rekonstrukcijas, sāksies darbi pie Balvu
pamatskolas stadiona atjaunošanas. Lauku atbalsta dienesta projektu
ietvaros tiks sakārtoti Balvu novada pagastu ceļi.
Saistībā ar ceļiem, 23.martā uz Balviem esmu uzaicinājis LR
satiksmes ministru Uldi Auguli (ZZS). Ar ministru tiksies bijušā Balvu
rajona teritorijas novadu vadība, Balvu novada domes deputāti un
Balvu novada pašvaldības pagastu pārvaldnieki. Ministra vizītes laikā
uzzināsim valsts ceļu sakārtošanas darbu aktualitātes, kā arī to, kā šīs
aktualitātes ietekmēs Balvu novada ceļu sakārtošanu.
Kādu laiku atpakaļ tika izsludināts konkurss “Par Balvu novada
logo un moto izstrādi”. Paldies visiem dalībniekiem, kuri piedalījās.
Žūrijas komisija nolēma izsludināt atkārtotu konkursu, tādējādi rosinot
dalībniekus papildināt un uzlabot savus esošos darbus, un varbūt
piedāvāt vēl kādas jaunas idejas.
Ikvienu aicinām apmeklēt piemiņas pasākumus, kas saistīti ar 1949.
gada 25.marta deportācijām. Balvu pilsētā un Kubulos (Balvu Stacija)
tie notiks 26.martā. Turēsim dziļā piemiņā mūsu tautas grūtākās dzīves
lappuses.
Ar joni tuvojas Lieldienu laiks, līdz ar to dažādi pasākumi un
tradicionālās olu kaujas ģimenēs un darba kolektīvos. Novēlu raibas un
krāsainas Lieldienas katram Balvu novada iedzīvotājam un visiem, kuri
šajā svētku laikā viesosies mūsu novadā.

Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Balvu
novada pašvaldības autoceļiem
Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu
dēļ noteikti transportlīdzekļu
satiksmes
ierobežojumi
(transportlīdzekļiem, kuru pilna
masa pārsniedz 3,5 t.) no 2018.
gada 1.aprīļa uz sekojošiem Balvu
novada pašvaldības autoceļiem:
Balvu pagastā:
Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza.
Bērzkalnes pagastā:
Aizpurve – Moziņķi;
Bērzkalne – Ploskena;
Bērzkalne – Taureskalns;
Silakrogs – Lazdukalns;
Vējava – Brieževa;
Silakrogs – Auzāji;
Elkšņeva – Mūrova;
Elkšņeva – Brieževa.
Bērzpils pagastā:
Mūramuiža – Sola;
Stacijas iela- Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;
Golvari – Zosuļi;
Golvari – Kononi;
Viškuļi – Baka;
Beļauski – Viškuļi;
Līdumnieki – Liepnīte;
Golvari – Keiba;
Zosuļi – Auziņi;

Saksmale
–
Atkritumu
izgāztuve;
Viškuļi – Vecais Ičas tilts.
Briežuciema pagastā:
Dambergi –
Ploskene
Augstasils;
Dambergi – Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi.

–

Kubulu pagastā:
Sita – Briedīši;
Sita – Kozlova;
Stirnusala – Sita;
Stacija – Celmene;
Steķentava – Pērkoni;
Gobusala – Guznava;
Vladimirova – Sita;
Salmaņu kapi – Romūksti;
Bankas ceļš;
Celmenes kaltes ceļš;
Druvenieki – Zači;
Slūžu ceļš;
Svētleja – Kvieši.
Krišjāņu pagastā:
Krišjāņi – Krampiņas – Runcene
– Krišjāņi;
Runcene – Mežupe;
Mežupe – Purviņas.
Lazdulejas pagastā:
Ķīļi – Orlovas vārti;
Egļuciems – Petrovka;
Nobrauktuve uz Liepām;
Nobrauktuve uz Zirgadobi.

Tilžas pagastā:
Miza – Pakalnieši;
Pakalnieši – Baldonis;
Plēsums – Keiba;
Pakalnieši – Sīviņš;
Ločmelis – Kāpessila kapi;
Graudumnieks – Denisovs;
Zelčs I. – Komplekss;
Miza – Stalidzāns P.;
Krasts iela – Spirģu ceļš;
Kapi – Gabrāns;
Stangas – Zelčs E.;
Indriks – Celmiņš;
Tilžas kapi – Meteņi;
Plēsums – Toki – Keiba – Tilža;
Pakalnieši – Barbāns;
Pauļinš – Barbāns;
Ūdrenes ceļš;
Brakovska – Ločmelis.
Vectilžas pagastā:
Sudarbe – Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvāni;
Vectilža – Medņusala;
Tilts – Tilžas pagasts;
Krutova – Lutenānu kapi.
Vīksnas pagastā:
Vīksna – Zaļmežnieki;
Ukraina – Kačupe;
Sprogas – Oknupe – Pokuļeva;
Vīksna – Valentinova;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Kačupe – Aizezere;
Mežarija – Aizezere;
Smiltene – Oknupe.

Atkārtoti tiks izsludināts Balvu nova- Akcija lauksaimniekiem “Tīra sēta – laba sēta” sākusies!
da pašvaldības konkurss “Par Balvu
No 15.marta līdz 30.jūnijam ķīmisku savienojumu nonākšanai savākti atbilstoši likumdošanai un
notiks lauksaimniecībā izmantotā gaisā vai ūdenī, plēves nedrīkst arī tiek pārstrādāti vai noglabāti videi
novada logo un moto izstrādi”
iepakojuma
bezmaksas aprakt, jo tās praktiski nesadalās. draudzīgā veidā.
Lai veicinātu Balvu novada
atpazīstamību un vienotu vizuālā
tēla veidošanu, kā arī Balvu
novada iedzīvotāju piederības
sajūtu novadam, Balvu novada
pašvaldība organizēja atklātu
ideju konkursu “Par Balvu novada
logo un moto izstrādi”, kurš
noslēdzās 15.martā.
Kopā konkursam tika iesūtīti
20 darbi, no kuriem 5 neatbilda
konkursa nolikuma prasībām netika iesniegti laikā. Pārējos 15
darbus, starp kuriem 11 bija moto
un logo kopīgs piedāvājums, 3 atsevišķi moto piedāvājumi un 1 atsevišķs logo piedāvājums.
Konkursa komisija kopā sanāca
divas reizes, lai izvērtētu darbus
un lemtu par turpmāko konkursa
gaitu, un nolēma, ka konkursam
iesūtītie darbi neatbilst konkursa
nolikuma mērķim (1.2.punkts) un,
pamatojoties uz šī paša nolikuma
4.14. punktu, lēma izsludināt
atkārtotu konkursu.
Atkārtotā konkursa noteikumi
paliks tādi paši - moto un logo
idejai ir jāsaskan ar Balvu novada
vīzijas pamatideju “Balvu novadā
ir veselīga un labvēlīga dzīves vide
visu vecumu iedzīvotājiem, tajā
dzīvo aktīvi cilvēki, kuri veido savu
labklājību, radoši apvienojot dabas
kapitāla, pierobežas, kultūras
mantojuma un jauno tehnoloģiju
sniegtās iespējas.”
Logo
risinājumam
jābūt
Balvu novadu raksturojošam,
vienkāršam, vienlaikus uzmanību
piesaistošam, vizuāli un filozofiski
viegli uztveramam, pielāgojamam
prezentācijas
materiāliem,

suvenīros, interneta vidē, savukārt
moto frāzei jāizsaka Balvu novada
iedzīvotāju kopīgā motivācija,
mērķi un vērtības un jābūt īsai,
kodolīgai, skanīgai un uzmanību
piesaistošai.
Konkursa darbi iesniedzami
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A ne vēlāk kā līdz 2018.gada
10.maija plkst.14:00.
Konkursā iesniegto darbu
vērtēšana notiks divās kārtās.
Vispirms to darīs konkursa
komisija, bet pēc tam labākie
darbi tiks nodoti sabiedrības
balsojumam pašvaldības mājas
lapā. Galīgais vērtējums sastāvēs
no 50% žūrijas vērtējuma un 50%
sabiedrības pārstāvju balsojuma.
Konkursa naudas balvu fonds
ir 300 EUR. Ja labākajam logo un
labākajam sauklim būs dažādi
autori, summa sadalīsies šādi: 150
EUR logo idejas autoram un 150
EUR moto idejas autoram.
Papildus
paskaidrojumus
par konkursa norisi, tehniskajām
un
citām
prasībām
var
saņemt
Pašvaldībā,
Bērzpils
ielā 1A, 2. stāvā, 21. kabinetā.
Kontaktpersona:
sabiedrisko
attiecību speciāliste Iluta Mežule,
tālr. 26395302, e-pasts: iluta.
mezule@balvi.lv.
Konkursa nolikumu skatīt
Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv
no
23.marta.

savākšanas akcija “Tīra sēta – laba
sēta”, ko organizē SIA “ZAAO”
(ZAAO). Akcijas laikā nododot
ZAAO vismaz 1m3 otrreizējai
pārstrādei derīga materiāla - ruļļu
plēves, bedru plēves, Big-Bag
maisus, HDPE kannu plastmasas
iepakojumu, iespējams laimēt
lauksaimniecības preču veikala
"Agroserviss Valmiera" dāvanu
kartes.
ZAAO
Šķiroto
atkritumu
savākšanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma
atgādina:
“Minētos
materiālus nedrīkst dedzināt, lai
neradītu iespējamību bīstamu

Taču šis atkritumu veids ir lieliski
izmantojams
kā
otrreizēja
izejviela.
Tādēļ
piedāvājam
lauksaimniekiem iespēju ērti un
videi draudzīgi atbrīvoties no
izmantotajiem materiāliem, kā arī
nodrošinām, lai savāktās plēves
un plastmasas kannas nonāktu
pārstrādes rūpnīcās.”
Par nodotajiem materiāliem
ZAAO izsniedz pakalpojuma
saņemšanas apliecinājumu –
izziņu par savākto atkritumu
veidu un apjomu, kas derīgs
iesniegšanai Valsts vides dienestā
kā apliecinājums, ka šie atkritumi

Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pieteikumus pieņem pa tālruni
29221847 un pieteikto materiālu
ZAAO savāks līdz 31.augustam,
iepriekš vienojoties par savākšanas
dienu.
Akcijā var piedalīties gan
fiziskas, gan juridiskas personas.
Viena savākšanas reize skaitās
kā viena izlozes anketa. Akcijas
noslēgumā tiks izlozētas piecas
SIA "Agroserviss Valmiera" dāvanu
kartes, katra EUR 100,00 vērtībā.
Laura Jegorova
SIA “ZAAO” sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Iestāžu atskaites par 2017.gadu

Katru gadu janvāra un februāra
mēnešos pašvaldības iestādes
atskaitās par aizvadītajā gadā
paveikto – gan statistiku, gan par
ieviestajiem jaunumiem, kā arī
sasniegtajiem rādītājiem.
Balvu Centrālajā bibliotēkā
aizvadītajā gadā nosvinēta 70
gadu jubileja, izieta akreditācija,
veikta interneta pakalpojumu
punkta un pieaugušo abonementa
uzlabošana, projekta ietvaros
izlikti zviļņi pilsētas skvērā.
Bibliotēkas darbinieki ar saviem
lietotājiem veic komunikāciju un
īsteno sadarbību arī elektroniski,
t.sk. izmantojot mobilo aplikāciju
Whats App. Balvu Centrālā
bibliotēkā lepojas ar Grāmatu
svētkiem,
Bibliotēku
nakts
pasākumu, lasīšanas veicināšanas
programmu
Bērnu
žūrija,
piesātināto izstāžu darbību un
publicitāti dažādos medijos.
Balvu Kultūras un atpūtas
centra darbība joprojām norisinās
Balvu muižā. Tā tautas mākslas
kolektīvu rezultāti iepriekšējā
sezonā, kā ierasts, ir bijuši ļoti
augsti. Kolektīvi piedalījušies
skatēs, konkursos gan vietējā,
gan starptautiskā līmenī. 2017.
gadā organizēti daudzi kultūras
pasākumi, no tiem lielākie bija
Balvu novada svētki.
Arī Balvu Novada muzejā
pagājušajā gadā bijuši vairāki zīmīgi
notikumi – izieta akreditācija,
atlasīti krājuma materiāli Latvijas
muzeju
kopizstādei
“Latvijas
gadsimts”, darbinieki devušies
ekspedīcijā “Pa Antona Rimoviča
pēdām”, organizēta “Muzeju
nakts” un daudzas citas aktivitātes.
Bijušas vairākas izstāžu atklāšanas.
Balvu novada Pašvaldības

policijā pagājušajā gadā saņemti
1460 iesniegumi, sastādīti 612
administratīvo
pārkāpumu
protokoli.
Pašvaldības
policija cīnās ar soda naudu
nemaksātājiem. Notiek sadarbība
gan ar Valsts policiju, gan Sociālo
dienestu, Bāriņtiesu un citiem
dienestiem. Pašvaldības policijas
darbu atvieglo pilsētā uzstādītās
17 videonovērošanas kameras.
Pagājušajā gadā apritēja 25 gadi,
kopš dibināta pašvaldības policija.
Būvvaldē strādā 3 darbinieki.
Pagājušajā gadā izsniegtas vairāk
nekā 100 būvatļaujas. 2018.
gadā plānots turpināt patvaļīgas
būvniecības būvju apsekošanu
Verpuļevas ciemā, mazdārziņu
rajonos Ezermala-1 un Ezermala-2;
sadarboties ar māju vecākajiem;
veikt pastiprinātu kontroli balkonu
un lodžiju aizstiklošanai; apsekot
degradētās teritorijas.
Dzimtsarakstu nodaļā norit
aktīvs darbs arhīva krājumu
papildināšanā. Pagājušajā gadā
organizēti Balto Zeķīšu svētki,
Sudrabkāzu pasākums, Zelta pāru
pieņemšana, kāzu gadadienu
individuālās ceremonijas, kā
arī akcija “Kā lai salīmē kopā šīs
pusītes?”.
Kultūras jomu novadā pārvalda
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde (IKS). 2017.gadā 67 Balvu
novada kolektīvos darbojušies
vairāk nekā 700 pašdarbnieki.
Deju kolektīvu skatēs iegūtas
7 augstākās pakāpes, 3 pirmās
pakāpes, 1 otrā pakāpe; koru
skatēs 2 pirmās pakāpes, 1 otrā
pakāpe; pūtēju orķestrim 2.vieta
valstī; vokālajiem ansambļiem 6
otrās pakāpes, 1 pirmā pakāpe;
amatierteātriem – iegūts “Gada

izrāde” statuss, 2 pirmās pakāpes,
2 otrās pakāpes, 1 trešā pakāpe;
folkloras kopām skatēs 4 pirmās
kategorijas, 1 otrā kategorija.
Izglītības jomu arī pārvalda
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde. 2017./2018.m.g.mācības
uzsāka 1324 skolēni. Pirmsskolas
izglītība tiek īstenota 5 PII un 5
skolu grupiņās. Balvu novada
skolās ir attīstīta interešu izglītība
– vispārizglītojošajās skolās tiek
īstenota 71 interešu izglītības
programma,
profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs 14, bet
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
16. No 1.septembra projekta
ietvaros IKS pārvaldē strādā 2
pedagogi-karjeras
konsultanti
un tajā ir iesaistītas 7 skolas.
Speciālisti organizē, koordinē un
vada dažādus karjeras atbalsta
pasākumus.
Pansionātā
“Balvi”
2017.
gadā iestājās 78, izstājās 11,
bet mira 67 klienti. Daudzi no
šiem klientiem paši sevi nevar
aprūpēt, tādēļ darbiniekiem ir
liela noslodze. Pagājušajā gadā
veikts kosmētiskais remonts 26
pansionāta iemītnieku istabās un
sadzīves telpās, izbūvēta lapene,
uzbūvēta skaidu granulu noliktava,
pansionāta
kapsētā
uzliktas
12 kapu apmales un piemiņas
plāksnītes, veikti citi darbi.
Balvu
peldbaseinā
2017.
gadā palielinājies peldbaseina
apmeklējumu skaits, vidēji vienā
dienā uz baseinu dodas 139
apmeklētāji. Pagājušajā gadā tika
īstenoti līgumi, kas noslēgti ar
vairākām tuvējām pašvaldībām,
fondu “Ziedot.lv”, Rekrutēšanas un
Jaunsardzes centru, Aizsardzības
ministriju u.c. iestādēm, kā arī

Mājokļa iegāde ar valsts atbalstu
Jaunums katras pašvaldības
iedzīvotājiem – Mājokļa iegāde ar
valsts atbalsu tagad pieejama arī
jaunajiem speciālistiem vecumā
līdz 35 gadiem ar augstāko vai
profesionālo izglītību. Tāpat valsts
atbalsts pieejams arī ģimenēm ar
bērniem līdz 23 gadu vecumam.
Kā tas strādā? ALTUM garantija
ļauj samazināt aizdevuma pirmās
iemaksas apjomu komercbankā.
Tā palīdz tikt pie sava mājokļa
situācijās, kad ir stabili ienākumi,
bet nepietiek uzkrājumu pirmajai
iemaksai.
Par mājokļu garantijām
ģimenēm ar bērniem
Garantija bankas aizdevumam
mājokļa iegādei vai būvniecībai
ģimenēm ar bērniem, kurām
ir pastāvīgi ienākumi, bet nav
pietiekamu uzkrājumu pirmās
iemaksas veikšanai.
• Garantiju piešķir ģimenēm
ar bērniem (līdz 23 gadiem
ieskaitot), ja darījuma summa
mājokļa
iegādei
un/vai
būvniecības
un
remonta
izmaksām nepārsniedz 200
000 EUR.
• Garantijas termiņš ir līdz 10
gadiem.
• Garantijas apmērs ir 10 % no
aizdevuma pamatsummas un
ne vairāk kā 10 000 EUR, ja
ģimenē ir viens bērns.
• Garantijas apmērs ir 15 % no
aizdevuma pamatsummas un
ne vairāk kā 15 000 EUR, ja
ģimenē ir divi bērni.
• Garantijas apmērs ir 20 % no

aizdevuma pamatsummas un
ne vairāk kā 20 000 EUR, ja
ģimenē ir trīs un vairāk bērni.
• Ja banka izsniegusi vienu
aizdevumu
gan
mājokļa
iegādei,
gan
remontam,
garantija attiecas uz abiem
mērķiem.
• Ja
iegādājamais
īpašums
sastāv no vairākām atsevišķām
daļām, tām fiziski jāatrodas
kopā un to iegādei jābūt
noslēgtam vienam aizdevuma
līgumam.
• Garantijas mērķis ir sniegt
valsts
palīdzību
mājokļa
iegādei
vai
būvniecībai
ģimenēm
ar
bērniem,
samazinot pirmās iemaksas
apmēru, kas nepieciešama
hipotekārā
aizdevuma
saņemšanai.
• Programmu
regulējošie
20.02.2018 MK noteikumi
Nr.95 „Noteikumi par valsts
palīdzību dzīvojamās telpas
iegādei vai būvniecībai”.
Par mājokļu garantijām
jaunajiem speciālistiem
Garantija bankas aizdevumam
mājokļa iegādei vai būvniecībai
jaunajiem speciālistiem, kuriem
ir pastāvīgi ienākumi, bet nav
pietiekamu uzkrājumu pirmās
iemaksas veikšanai.
• Garantiju piešķir jaunajiem
speciālistiem – personām,
kuras
ieguvušas
vidējo
profesionālo vai augstāko
izglītību, un nepārsniedz 35
gadu vecumu.

īstenotas 4 nometnes.
P/A “SAN-TEX” strādā 63
darbinieki. 2017.gadā pilsētā ir
izveidots puķu stends “Balvi”,
labiekārtota pludmale Steķentavā,
izbūvēta
sabiedriskā
tualete
skvērā, atjaunoti vairāki gājēju
celiņi un veikti citi darbi. Pērn
izdoti 19 tehniskie noteikumi
ūdensvada izbūvei, 19 tehniskie
noteikumi kanalizācijas izbūvei,
kā arī 8 lietus kanalizācijas izbūvei.
Pavisam tiek apsaimniekotas
87 daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Balvos, Kubulu un Vīksnas
pagastos, kurās darbojas 42 māju
vecākie.
Sociālajā
dienestā
2017.
gadā veikti apjomīgi grozījumi
saistošajos noteikumos. Ieviests
jauns pabalsta veids: pabalsts
sociālās rehabilitācijas plāna
mērķu sasniegšanai. Paplašināta
nakts
patversme,
uzstādītas
5
videokameras
sociālajā
mājā Daugavpils ielā 73A,
uzsākts sniegt Aprūpes mājās
pakalpojumu bērniem ar smagiem
funkcionāliem
traucējumiem,
veikta
iestādes
nodaļu
reorganizācija un citi darbi.
Balvu Sporta centrs 2017.gadā
organizējis 2 Latvijas mēroga
pasākumus un 11 novada mēroga
pasākumus. Lielākā sadarbība
bijusi ar Briežuciema, Vīksnas,
Tilžas un Bērzpils pagastiem.
Aktīvi sadarbojas arī ar biedrībām
un kaimiņu novadiem. Tika
organizētas nometnes bērniem.
Pagājušajā gadā atjaunots tautas
skrējiens “Balvi skrien”, skrējēju un
nūjotāju nodarbības iedzīvotājiem
1 reizi nedēļā, notikusi galda spēļu
attīstība Tilžā un Balvos.
Sporta jomā pagājušajā gadā

3.

izdarītas vairākas nozīmīgas lietas
– izstrādāta Balvu novada sporta
attīstības programma 2018. 2024.gadam; izstrādāts skiču un
tehniskais projekts Balvu stadiona
pārbūvei, uzsākta tā renovācija.
Balvu novada Valsts un
pašvaldības vienotajam klientu
apkalpošanas centram ir noslēgti
9 sadarbības līgumi ar valsts
iestādēm. Liela daļa no klientu
centra apmeklētājiem dodas pie
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras speciālistiem. Ar šī gada
februāri ir uzsākts jauns posms
telefoniskā atbalsta sniegšanā par
portāla www.latvija.lv esošajiem
pakalpojumiem – zvani par
e-pakalpojumiem tiek pāradresēti
uz 6 reģionālās nozīmes klientu
apkalpošanas centriem.
P/A “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” 2017.gadā tika
organizēti semināri, Uzņēmēju
diena, uzņēmēju brokastis, Gada
balva uzņēmējdarbībā, sniegtas
individuālas
konsultācijas,
organizēti lauku labumu tirdziņi
utt. Tika izveidoti divi jauni
velomaršruti
–
Briežuciemā
un Vīksnā. Sniegta tūrisma
informācija 511 interesentiem,
t.sk. no Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas, Zviedrijas, Polijas un
Vācijas. Tūrisma jomā bijušas
vairākas aktivitātes – Tilžas pagasta
ekspedīcija, atklāts vides objekts
“Gaiss”, akcija “Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē” un citi pasākumi.
Ņemta dalība arī starptautiskajā
tūrisma izstādē “Balttour 2017”, kā
arī saņemta Latgales tūrisma balva
“Inovatīvākais tūrisma produkts
2017”.

Izsole
• Garantijas termiņš ir līdz 10
gadiem.
• Garantijas apmērs ir līdz 20%
no aizdevuma pamatsummas
un ne vairāk kā 50 000 EUR.
• Ja banka izsniegusi vienu
aizdevumu
gan
mājokļa
iegādei,
gan
remontam,
garantija attiecas uz abiem
mērķiem.
• Ja
iegādājamais
īpašums
sastāv no vairākām atsevišķām
daļām, tām fiziski jāatrodas
kopā un to iegādei jābūt
noslēgtam vienam aizdevuma
līgumam.
• Garantijas mērķis ir sniegt
valsts
palīdzību
mājokļa
iegādei
vai
būvniecībai
jaunajiem
speciālistiem,
samazinot pirmās iemaksas
apmēru, kas nepieciešama
hipotekārā
aizdevuma
saņemšanai.
• Programmu
regulējošie
20.02.2018 MK noteikumi
Nr.95 “Noteikumi par valsts
palīdzību dzīvojamās telpas
iegādei vai būvniecībai”.
Detalizēta
informācija
par
garantijas
saņemšanas
nosacījumiem pieejama ALTUM
mājas lapā www.altum.lv.
Olita Untāla
Vidzemes reģiona vadītāja
AS "Attīstības finanšu institūcija
Altum"
Tālr. 27896585
e-pasts: olita.untala@altum.lv
www.altum.lv

Balvu novada pašvaldība
atkārtoti pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu – “Zvaniņš”,
Jaunatnes ielā 4, Krišjāņos, Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no zemes vienības 0,6816 ha
platībā, kadastra Nr. 3856 004
0162 (kadastra apzīmējums 3856
004 0162) un būves – bērnudārza
(kadastra apzīmējums 3856 004
0162 001). Izsoles sākumcena –
EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri
simti euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst.9:00 līdz 16:00.
Informācija par izsoli tiek
publicēta Balvu novada pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā
– “Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā

“Latvijas
Vēstnesis”,
Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2018.gada 7.maija plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 7.maija plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 240,00 (divi simti četrdesmit
euro, 00 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
2018.gada
8.maijā plkst.15:00 Bērzpils ielā
1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē.

Konkurss
vasaras
organizēšanai
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde izsludina konkursu bērnu
un jauniešu vasaras nometņu
organizēšanai 2018.gada vasaras
brīvlaikā.
Pieteikumi jāiesniedz Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldē,
Bērzpils ielā 1A, Balvos līdz 2018.
gada 3.aprīlim.

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

nometņu

Konkursa
nolikums,
tā pielikumi, kā arī līguma
projekts
atrodams
Balvu
novada pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv sadaļā Izglītība /
Interešu izglītība / nometnes.
Ilona Naļivaiko,
interešu izglītības speciāliste
ilona.nalivaiko@balvi.lv,
T: 29440694
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“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 22.marts

Vokālās mūzikas konkursa “Balsis” otrā kārta

7.martā Preiļu Mūzikas skolā
notika vokālās mūzikas konkursa
“Balsis 2018” otrā kārta, kurā mūsu
novadu pārstāvēja Balvu Mūzikas
skolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis,
kas startēja A grupā (profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības vokālie
ansambļi) un Tilžas vidusskolas
vokālais ansamblis “Varbūt” –
B grupā (vispārējās izglītības
iestāžu vokālie ansambļi). Šo abu
ansambļu vadītāja ir Linda Vītola.
Konkursā dalībnieki dziedāja
vienu – sava kultūrvēsturiskā

novada latviešu tautasdziesmas
apdari a cappella, otru un trešo
– brīvas izvēles latviešu autora
oriģināldziesmu
vai
latviešu
tautasdziesmas
apdari,
kurā
izmantoti mūsdienīgi izteiksmes
līdzekļi. Kolektīvu priekšnesumus
žūrija vērtēja attiecīgi pa vecuma
grupām 50 punktu sistēmā.
Balvu Mūzikas skolas 1.-4.
klašu vokālais ansamblis savā
vecuma grupā saņēma visaugstāko
vērtējumu - augstāko pakāpi,
iegūstot 45,49 punktus.

Tilžas vidusskolas vokālais
ansamblis savā vecuma grupā
ieguva I pakāpi – 40,69 punktus.
Vokālās mūzikas konkurss
“Balsis 2018” attīsta, kopj un
pilnveido dalībnieku skatuvisko
pieredzi un nepieciešamību izteikt
un apliecināt sevi mūzikas mākslā.
Ilona Naļivaiko
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
Interešu izglītības darba
speciāliste

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija izvēlējusies labākās
grāmatas 2017.gadā
10.martā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā ar krāšņiem svētkiem
noslēdzās Lielie lasīšanas svētki lasīšanas veicināšanas programma
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2017”. Pavisam kopīgā lasīšanā
iesaistījušies ap 20 tūkstošiem
dalībnieku no 668 bibliotēkām.
Populārāko bērnu un jauniešu
grāmatu
autori,
ilustratori,
tulkotāji un izdevēji saņēma
šokolādes grāmatas, rozes un
aplausus.
Lasīšanas
veicināšanas
programmas
vadītāju
un
atbalstītāju kopējais mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu grāmatu
nokļūšanu līdz bibliotēkām un
lasītājiem,
tādējādi
veicinot
lasītprieku
un
sekmējot
grāmatniecības attīstību Latvijā.
Šeit var iepazīties ar Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrijas
grāmatu topu:
Lasītāju vecuma grupā 5+
1.vieta
“Puika, kas zīmēja
kaķus: pēc japāņu pasakas
motīviem” 1873 balsis.
2.vieta
Kasparavičs Ķ. “Īsi
stāstiņi par lietām” 1631 balsis.
3.vieta Bonds M. “Pasaka par
peļu pili” 1609 balsis.
Lasītāju vecuma grupā 9+
1.vieta Kuponss Ž. “Uzrodas

Flata kungs!” 1876 balsis.
2.vieta Viška M., Daugaviņš U.,
Sirmais M. “Baltais lācis: pasaku
pavārgrāmata bērniem” 891 balsis.
3.vieta Parvela T. “Muris un
Vufs” 716 balsis.
Lasītāju vecuma grupā 11+
1.vieta Rungulis M. “Pastaiga
mirušo pilsētā: Pārupes spoku
stāsti” 710 balsis.
2.vieta Silēna E., Beorns P. “14 –
14” 701 balss.
3. vieta Mīrsva A. “Samsona
ceļojums” 453 balsis.
Lasītāju vecuma grupā 15+
1.vieta Saga Z. “Meitene
tīmeklī” 603 balsis.
2.vieta Vilkinsone Š. “Es
joprojām krītu” 343 balsis.
3.vieta Vērdiņš K. “Tētis” 294

balsis.
Vecāku žūrija
1.vieta Bakmans F. “Omce sūta
sveicienus un atvainojas” 492
balsis.
2.vieta Dors E. “Mums
neredzamā gaisma” 443 balsis.
3.vieta Vīgante D. “Ledus
apelsīns” 303 balsis.
Balvu Centrālajā bibliotēkā
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā
2017.gadā piedalījās un veiksmīgi
pabeidza lasīt un vērtēt grāmatas
160 lasītāji!
Paldies visiem maziem un
lieliem lasītājiem!
Ligita Pušpure
Balvu Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Metodiskā
spēks”

diena

12.martā, 7.-12.klašu skolēnu
pavasara
brīvdienās,
Balvu
Profesionālas un vispārizglītojošās
vidusskolas
(BPVV)
skolotāji
kārtējo
reizi
pulcējās
uz
meistarklases nodarbībām. Tās
vienmēr ir gaidītas, jo tajās var
daudz uzzināt par pedagogu
radošajām aktivitātēm.
Šī diena tika plānota divās
daļās. Pirmās nodarbības notika
šūšanas darbnīcās. Skolotājas
Anita Matule-Bordāne un Aiga
Jansone iepazīstināja ar jaunajām
šujmašīnām un modernajām
iekārtām, viņas arī praktiski
demonstrēja
daudzveidīgās
operācijas, ko var veikt. Bija
interesanti vērot, kā 2.kursa
meitenes apguva stila mācību.
Kolēģus pārsteidza mūsdienīgais
iekārtojums,
pedantiskums
kabinetā un noliktavās. Pat sapņos
nevarēja iedomāties, ka šāda
kādreiz būs mūsu skola.
Ne
mazāks
pārsteigums
gaidīja informātikas kabinetā,
kur skolotājs Andris Līcītis
demonstrēja paša izgatavoto 3D
printeri. Viņš par to bija domājis
vairākus gadus, bet tagad šo
ieceri realizējis. Jāsaka, ka viss
oriģinālais ir pavisam vienkāršs,
bet izgudrojums - ģeniāls.
Skolotājs
Ēriks
Kanaviņš
iepazīstināja
ar
topošo
meistaristabu
un
jaunajām
iekārtām. Aprīkojums vēl nav līdz
galam izkārtots, tāpēc pilnībā
ieraudzīt gan meistaru istabu, gan
jaunās darbmašīnas darbnīcās
varēs pēc dažām nedēļām.
Otrajā
daļā
skolotājiem
notika meistarklases nodarbības,
kurās tika demonstrēti labās
prakses piemēri. Skolotājas Sintija
Heninga, Zanda Arnicāne, Laura
Zujāne piedalījās “Iespējamās
misijas” seminārā, tādējādi kolēģi
varēja gūt idejas mācību stundām.
Patika mācību spēles, ko piedāvā
www.uzvediba.lv,
piemēram,

“Sadarbībā

ir

“Kiberdrošības
spēles”,
“Pasaki sev, pasaki citiem”,
“Dusmu
kontroles
spēle”.
Skolotāja Z.Arnicāne
stāstīja
par daudzveidīgām metodēm,
kā panākt skolēnu uzmanību
stundā, kā kopīgi definēt stundas
mērķi, kā iegūt atgriezenisko
saiti. Katram skolotājam tika arī
piedāvāti izdales materiāli, ko
varēs izmantot mācību stundās.
Ģeogrāfijas skolotāja Sintija
Heninga pastāstīja par savu
veiksmīgāko stundu ārā sniegā, tās
temats - “Austrālija”. Skolēni sniegā
zīmēja Austrālijas karti un veica
dažādas aktivitātes, tā mācoties
ģeogrāfiju.
Skolotāja Anna Krēmane
dalījās pieredzē par stundu
“Salikts
teikums
mīlestības
mērcē”, skolotāja Gunta Blauma
demonstrēja, kā strādāt ar
tekstu “Parunāsim par kafiju”,
veicinot
kritisko
domāšanu,
kas kompetenču izglītībā ir ļoti
lietderīga
prasme.
Skolotāja
Lienīte Līcīte veiksmīgi strādā
ar uzdevumi.lv. Viņa kolēģiem
demonstrēja, cik vienkārši un
lietderīgi ir darboties šajā portālā,
īpaši strādājot ar vakara (maiņu)
izglītojamajiem. Mūsu skolas
skolotājiem ir laba pieredze, lai
darbotos uzdevumi.lv. Skolotājai
Skaidrītei Atvarei bija sagatavota
prezentācija “Pavasaris dzejnieku
darbos”.
Skolotāji atzinīgi novērtēja
metodiskās dienas nodarbības,
jo tika ļoti daudz uzzināts, gūta
iedvesma, kā vēl interesantāk un
radošāk plānot mācību stundas.
Piekrītu atziņai, ka skola ir tik laba,
cik labi ir tās skolotāji. BPVV ir labi
skolotāji, jo ir radoši, interesanti,
mūsdienīgi, un galvenais - ar vēlmi
mācīties, mainīties.
Anna Krēmane
BPVV direktores vietniece
izglītības jomā

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem
Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) atklāj otro
pieteikšanās kārtu ES fondu
pieaugušo izglītības projektā
“Nodarbināto
personu
profesionālās
kompetences
pilnveide”. Šoreiz strādājošie un
pašnodarbinātie vecumā no 25
gadiem var izvēlēties paaugstināt
savu profesionālo kompetenci
un konkurētspēju 12 dažādās
tautsaimniecības
nozarēs,
piesakoties mācībām līdz 16.
aprīlim 68 izglītības iestādēs visā
Latvijā.
Otrajā pieteikšanās kārtā
Balvu novadā ir pieejama 21
neformālās izglītības programma
šādās nozarēs:
• elektronisko
un
optisko iekārtu ražošana un
informācijas un komunikāciju
tehnoloģija (5);
• metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības (1);
• enerģētika (1);
• būvniecība (1);
• kokrūpniecība (6);
• tekstilizstrādājumu, apģērbu,
ādas un ādas izstrādājumu
ražošana (3);
• ēdināšanas pakalpojumi un
tūrisms (3);

• transports un loģistika (1).
Balvu
novadā
mācības
piedāvā Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola (koka
izstrādājumu dizains, restaurācija;
šūto un dekoratīvo izstrādājumu
ražošanas
tehnoloģija
(2
programmas)),
Pieaugušo
neformālās
izglītības
centrs
“Azote” (Agile un Scrum projektu
vadība;
apmācība
darbam
ar motorzāģi un krūmgriezi;
datorprogrammas
interjera
noformējumam
(SweetHome
3D,
SketchUP,
CorelDraw,)
pamati; datu analīze un pārskatu
sagatavošana; ēkas siltummezgls
(ISM) un siltumapgādes sistēmas:
apkope un regulēšana (apkures
iekārtas);
Google
Adwords
kampaņu organizēšana; jaunākās
tendences ēdienu gatavošanā un
noformēšanā; jaunākās tendences
konditorejas
izstrādājumu
gatavošanā un noformēšanā; koka
izstrādājumu dizains, restaurācija;
mēbeļu restaurācija; personas
datu aizsardzība (IT) un IT drošība;
šūto un dekoratīvo izstrādājumu
ražošanas tehnoloģija), mācību
centrs “BUTS” (apmācības darbam
ar motorzāģi un krūmgriezi;
autokrāvēja vadītājs; datu analīze

un pārskatu sagatavošana ar MS
Excel; jaunākās tendences ēdienu
gatavošanā un noformēšanā;
punktveida
metināšana)
un
SIA “BaronsR” (C kategorijas
autovadītājs ar iepriekš iegūtu B
kategoriju).
Mācīties var vienu reizi
Pieteikšanās
notiek,
iesniedzot dokumentus izglītības
iestādēs klātienē, lai šī gada
jūnijā varētu sākties grupu
komplektēšana un mācības. Tā
kā ikviens strādājošais vecumā
pēc 25 mācīties šajā projektā var
tikai vienu reizi, aicinām izdarīt
pārdomātu izvēli un izglītības
iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās
izglītības programmas saturu,
iepazīties ar plānoto nodarbību
grafiku,
pasniedzējiem
un
noskaidrot,
vai
izvēlēto
mācību apguvē nepieciešamas
priekšzināšanas.
Mācību klāsts saskaņots ar
darba devējiem
Mācībām
var
pieteikties
strādājoši un pašnodarbināti
iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem
ar nepabeigtu vai pabeigtu
izglītību
pamatizglītību,
vispārējo vidējo, profesionālo
vai augstāko izglītību, kam ir

nozīme, ja izvēlētajās mācībās
nepieciešamas priekšzināšanas.
Šajā projektā piedāvātās
mācības pieaugušajiem ir viena
no iniciatīvām, kas risina Latvijas
darba tirgū un tautsaimniecībā
pastāvošos
izaicinājumus
–
darba roku trūkumu ekonomikai
svarīgās nozarēs un darbaspēka
novecošanos. Tāpēc piedāvātās
mācības ir saskaņotas ar darba
devējiem
Nozaru
ekspertu
padomēs
un
apstiprinātas
Pieaugušo izglītības pārvaldības
padomē,
savukārt
augsta
pieteikumu
skaita
gadījumā
īpašas priekšrocības uzņemšanā
ir strādājošajiem vecumā no 45
gadiem, kuri strādā noteiktās
profesiju grupās.
Pieejams
finansiāls
un
konsultatīvs atbalsts
Mācību izmaksu lielāko daļu
sedz Eiropas Savienības (ES) fondi
un valsts, savukārt iedzīvotājiem
jānodrošina 10% līdzmaksājums,
kuru var apmaksāt arī darba
devējs. Neformālajās izglītības
programmās
iedzīvotāja
maksājuma apmērs nepārsniedz
36
euro,
savukārt
citās
programmās tas var būt arī vairāki
simti euro.
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Maznodrošinātajiem
un
trūcīgajiem mācības ir bez
maksas. Viņiem pieejams arī
atbalsts reģionālajai mobilitātei transporta izmaksu kompensācija,
ja šādi izdevumi radušies mācību
laikā. Savukārt strādājošie ar
invaliditāti var pretendēt uz
asistenta vai surdotulka izmaksu
kompensāciju.
Lai projekta īstenošanas laikā
izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo
izglītības pārvaldības sistēmu,
projekta partneri ir Latvijas
pašvaldības,
tostarp
Balvu
novada pašvaldība, kurā darbojas
un nepieciešamības gadījumā
strādājošajiem
informatīvas
konsultācijas par projektu un
pieejamām mācībām savā pilsētā
un novadā sniedz pieaugušo
izglītības koordinators – Balvu
novadā
Balvu
Profesionālās
un
vispārīgās
vidusskolas
izglītības darba speciāliste –
Biruta
Kindzule,
29444707,
biruta.kindzule@balvi.lv.
Otrajā kārtā piedāvāto mācību
un izglītības iestāžu saraksts,
kā arī pieteikšanās kārtība,
dokumenti un cita praktiska
informācija pieejama vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
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Iekāpjot profesiju kurpēs

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante
Anita Laurena

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās “Gudrs,
vēl gudrāks” filmēšanas grupa

19.martā Balvu Valsts ģimnāzijā
viesojās raidījuma “Gudrs, vēl
gudrāks” filmēšanas grupa, lai
veidotu videostāstu par konkursa
finālisti - 12.a klases skolnieci Ievu
Jurjāni.
Aicinām 30.martā skatīties lielo
“Gudrs, vēl gudrāks“ divpadsmito

Pasākumā iesaistījās skolas ne tikai no Balvu novada, bet arī no Viļakas,
Gulbenes, Rugāju novadiem.

Foto no FK “Balvu vilki” arhīva.
FK “Balvu vilki”/”Īves” komanda – 2.vietas ieguvēji.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
komanda;
9.vieta Rojas novada
komanda.

Gints Grīslis
FK “Balvu vilki”
Valdes priekšsēdētājs

Lekcija par fizisko aktivitāšu ietekmi uz cilvēka
veselību
20.martā Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
(BPVV)
vingrošanas
trenere
un
veselīga
dzīvesveida
popularizētāja Rudīte Truce no
Priekuļiem vadīja lekciju par
fizisko aktivitāšu ietekmi uz
cilvēka veselību.
R.Truces nodarbības laikā
jauniešiem tika sniegta iespēja
uzzināt par veselīga dzīvesveida
pamatvērtībām un sportisku
aktivitāšu nozīmi ikdienas dzīvē.

Daina Mediniece
Balvu Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece audzināšanas
jomā

Intervija ar Ievu Jurjāni.
Aktivitātes tiek īstenotas 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.

Latvijas valsts Simtgades sporta spēles
17.martā Valmierā notika
Latvijas valsts Simtgades un
pašvaldību sporta veterānu –
senioru savienības 55.sporta
spēļu sacensības telpu futbolā.
40+ grupā, deviņu komandu
konkurencē, Balvu komanda
FK “Balvu vilki”/“Īves” izcīnīja
otro vietu. Komandā spēlēja:
Germans Petuškovs, Eduards
Semjonovs,
Jānis
Zakarīts,
Dmitrijs Haluss, Vitālijs Seļavins,
A.Logins, Aivars Šaicāns, Gints
Grīslis.
Rezultāti vecuma grupā K, t.i.,
40+:
1.vieta - Daugavpils pilsētas
domes
sporta
jaunatnes
departamenta komanda;
2.vieta - FK “Balvu vilki”/“Īves”
komanda;
3.vieta - Rēzeknes pilsētas
komanda;
4.vieta - Valmieras pilsētas
volejbola kluba komanda;
5. - 6.vieta - SK “Lejaskurzemes
sports” komanda, Talsu novada
komanda;
7. - 8.vieta - Olaines novada
futbola veterānu kluba komanda,

klašu spēles finālu Latvijas
Televīzijā un turēt īkšķus par mūsu
lielisko Ievu!

Foto no Balvu Valsts ģimnāzijas arhīva.

Foto no IKS pārvaldes arhīva.

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde sadarbībā ar Balvu Bērnu
un jauniešu centra deju studijas
“Di-dancers” vadītāju Ditu Niperi
š.g.16.martā Balvu pamatskolā
organizēja
karjeras
attīstības
atbalsta
pasākumu
“Iekāpjot
profesiju kurpēs”. Pasākumu vadīja
Rēzeknes deju studijas “Dynamic
hit” vadītāja Diāna Garanča.
Uz pasākumu pulcējās 1.-9.
klašu skolēni no Balvu pamatskolas,
Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas, Viduču pamatskolas,
Viļakas
Valsts
ģimnāzijas,
Gulbenes 2.vidusskolas un Rugāju
novada vidusskolas. Pasākuma
ietvaros
D.Garanča
novadīja
nodarbību
“Deju
skolotājs
kā profesija”, iepazīstinot ar
deju skolotāja profesiju, kā arī
izzinot
profesionālo
karjeras
ceļu, darba pieredzi, darbam
nepieciešamās zināšanas, prasmes
un rakstura īpašības.
Skolēni
ar un bez priekšzināšanām ļoti
aktīvi iesaistījās praktiskajās deju
meistarklasēs, kur uzmanība tika
pievērsta kustībai un muzikalitātei,
apkopojot visdažādāko deju stilu
kustības.

5.

Lektore uzsvēra, ka kustības
attīsta spēju domāt, stiprina sirds
darbību un fizisko veselību.
Lekcijas vadītāja kopā ar
izglītojamajiem izspēlēja dažādas
kustību spēles, kurās jaunieši
varēja izjust sacensību garu,
pārbaudot savu precizitāti dažādu
kustību izpildīšanā.
Jaunieši iemācījās, kā noteikt
savas sirdsdarbības rādītājus,
uzzināja kādiem tiem ir jābūt,
kā arī saskatīja atšķirību starp

rādījumiem miera un aktivitātes
periodā.
BPVV audzēkņi atzina, ka
guvuši vērtīgas atziņas un jaunu
informāciju
savu
zināšanu
paplašināšanai.
Laura Zujāne
Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas sabiedrisko
attiecību speciāliste

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pārstāvji
projekta ietvaros viesojas Grieķijā

Laika posmā no 4. marta līdz
10.martam Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
(BPVV) pārstāvji: matemātikas un
angļu valodas skolotāja Benita
Urtāne, informātikas skolotājs
Andris Līcītis, 10.b klases skolniece
Laura Garā un 12.b klases skolnieks
Kevins Kamaldiņš
Erasmus+
programmas
2.pamatdarbības
starpskolu stratēģiskās partnerības
projekta “E-dārgumi – mana
jaukā Eiropa” (“E-Treasure – My
Lovely Europe”) ietvaros ciemojās
Giannitsā (Janicā) – Centrālās
Maķedonijas reģionā Grieķijas
ziemeļos.
Pirmdiena sākās ar satikšanos
skolā, savstarpēju iepazīšanos
un projekta aktivitātēm. Visas
septiņas
projektā
iesaistītās
izglītības
iestādes
–
no
Polijas,
Bulgārijas,
Turcijas,
Latvijas, Itālijas, Portugāles un
Grieķijas,
bija
sagatavojušas
divas
prezentācijas.
Pirmajā
prezentācijā bija jāatspoguļo
(Treasure 1) “Mūsu valsts pasaules
kartē” (valsts teritorija, tās
atrašanās vieta, karogs, ģerbonis,
himna, ievērojamākās vietas –
tūristu iemīļotākās vietas), bet
otrajā prezentācijā (Treasure 2)
“Valsts vēsture” (senie iedzīvotāji,
valsts vadītāji, vēstures apskats).
Nākamajās dienās sekoja
izzinošas
ekskursijas,
lai
iepazītu Grieķijas bagātības un
dārgumus. Bija iespēja izzināt
Grieķijas vēsturi, apmeklējot
arheoloģijas muzeju Verginā,
kur tumšā, iespaidīgā atmosfērā
varēja
apskatīt
nozīmīgākos
grieķu
vēstures
perioda
eksponātus -vietā, kur notikuši
sākotnējie
izrakumi.
BPVV
pārstāvjus pārsteidza brīnišķīgie
Maķedoniešu dārgumi: zelta
darinājumi, smalkas rotaslietas,
krāsainas sienu gleznas, mozaīkas
un simtiem citu priekšmetu, ko
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savulaik izmantoja imperatora
ģimene. Muzejā ir arī četras
atsevišķas karaliskās kapenes
un mazs templis. Turpretim
jaunuzceltajā
(2006.-2009.)
muzejā Pellā ir iekārtotas piecas
vērtīgas ekspozīcijas: ikdienas
un sabiedriskā dzīve Pellā, Pellas
svētnīcu mozaīkas, atklājumi no
pilsētas kapsētām, pils galerija un
informācija par Aleksandra Lielā
dzīvi un personību. Saulainā un
ļoti siltā dienā varēja atvēsināties
zem
iespaidīgā
Edesas
ūdenskrituma, bet daži projekta
dalībnieki izbaudīja arī karsto
avotu burvību.
Viesošanās laikā tika runāts arī
par nākamo tikšanos, kura plānota
Latvijā no 22.aprīļa līdz 28.aprīlim.
Tika pārrunāts jautājums par
nokļūšanu Balvos, par mobilitātes
dalībnieku skaitu, par prezentāciju
tēmām (Treasure 3 un Treasure 4)
un citi organizatoriskie jautājumi.
Piektdienas
vakarā
visi
projekta dalībnieki pulcējās uz
kopīgu pasākumu skolā, kur
skanēja brīnišķīgas dziesmas, tika
izdejotas grieķu dejas un jaukā
atmosfērā tērzēts par dažādiem
jautājumiem. Tā bija piepildīta
un iespaidiem bagāta nedēļa
Grieķijā.
Mīļš
paldies
projekta
koordinatorei Kristīnei Lelei par
piedāvāto iespēju piedalīties šajā
projektā un veiksmīgu mobilitātes
organizāciju.
Vēlu
izturību,
radošumu un pacietību visā
projekta realizēšanas laikā!
Benita Urtāne
Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas
matemātikas un angļu valodas
skolotāja

6.
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AS "Sadales tīkls" informē par iespējām samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju
KĀ SAMAZINĀT IZMAKSAS
PAR ELEKTROENERĢIJU?
1. Izvērtēt un samazināt
nepieciešamo
elektrotīkla
pieslēguma jaudu
Nepieciešamā
elektrotīkla
pieslēguma
jauda
ir
atkarīga no tā, cik un kādas
jaudas
elektroiekārtas
tiek
darbinātas
vienlaicīgi
un
kādas elektroiekārtas plānots
iegādāties un lietot nākotnē.
Jo
vairāk
un
jaudīgākas
elektroiekārtas
tiek
lietotas
vienlaicīgi, jo lielāka elektrotīkla
jauda ir nepieciešama. Visbiežāk
klienti, aprēķinot nepieciešamo
pieslēguma
jaudu
savam
īpašumam,
kļūdās,
skaitot
visu darbināmo elektroierīču
jaudu kopā, tomēr jāņem vērā,
ka
elektrotīkla
pieslēguma
jauda ir tā jauda, kuru jūs
varat darbināt vienlaicīgi un
visbiežāk tie ir tikai 20% no
visām elektroierīcēm. Tas jāņem
vērā gan mājsaimniecībām, gan
uzņēmumiem. Kā papildrīku
nepieciešamās
jaudas
aprēķināšanai
var
izmantot
AS “Sadales tīkls” mājas lapā
www.sadalestikls.lv
pieejamo
Slodzes
aprēķināšanas
kalkulatoru, kas palīdzēs veikt
aprēķinus. Nereti jau vēsturiski
pieslēgumam
ir
pieprasīts
elektrotīkla
pieslēgums
ar
jaudas rezervi, bet faktiski tā
netiek izmantota, jo ikmēneša
maksājums agrāk nebija saistīts
ar pieprasītās jaudas apjomu,
bet gan norēķini notika pēc
faktiski
patērētā
elektrības
daudzuma. Mainot sadales
pakalpojumu tarifu struktūru, kā
arī ieviešot obligātā iepirkuma
jaudas komponenti, situācija
ir mainījusies. Klienti, kuriem
savos pieslēgumos ir lielas
jaudas rezerves, tiek mudināti
pārskatīt to nepieciešamību.
Lai
aprēķinātu
elektrotīkla
pieslēguma
jaudu
saviem
uzņēmumiem,
AS
“Sadales
tīkls” aicina piesaistīt sertificētu
energospeciālistu,
kuru
kontaktinformācija var iegūt AS
“Sadales tīkls” mājas lapā vai
uzziņu dienestos. Ja elektrotīkla
pieslēguma
jauda
ir
par
lielu, to samazināt, tādējādi
samazinot kopējās izmaksas
par
elektroenerģiju.
Jaudas
samazināšana ir bezmaksas
pakalpojums, tomēr lēmums
par elektrotīkla jaudas izmaiņām
savā īpašumā vai uzņēmumā
katram
klientam
jāpieņem
pašam.
2. Pārskatīt elektroiekārtu
lietošanas
paradumus
vai
uzņēmuma tehnoloģiskos un
ražošanas procesus
Ņemot
vērā,
ka
nepieciešamā
elektrotīkla
pieslēguma jauda ir atkarīga
no tā, kādas elektroierīces
tiek
darbinātas
vienlaicīgi,
klienti var būtiski samazināt
elektrotīkla pieslēguma jaudu,
pārskatot savus elektroenerģijas
un elektroiekārtu lietošanas
paradumus - elektroiekārtu
izmantošanas
biežums
un
ilgums, kā arī elektroiekārtu
stāvoklis
vai
tās
ir
energoefektīvas un nav bojātas.

Gadījumos, ja nav iespēju
būtiski samazināt pieprasītā
pieslēguma
jaudu,
pastāv
dažādi risinājumi kā uzņēmumi
var pārkārtot ražošanas ciklus,
piemēram,
elektroenerģiju
patērējošās darbības veikt secīgi
nevis vienlaicīgi. Daudziem
uzņēmumiem darba laiks ir tikai
astoņas stundas un darbības
procesi tikai dažu brīdi prasa
lielu jaudu, piemēram, iekārtu
ieslēgšanās brīdī, līdz ar to
uzņēmumi var izvērtēt iespējas
pārkārtot
esošo
sistēmu,
jo ne jau visām iekārtām ir
jāieslēdzas vienlaicīgi – to var
darīt pakāpeniski. Pat birojiem,
ja visus datorus ieslēgtu vienā
laikā, būtu nepieciešama daudz
lielāka pieslēguma jauda. Ar
mūsdienu tehnoloģijām var
izmērīt pīķa slodzes un, vadoties
no tām, uzzināt, kāda būs
optimālā vajadzīgā pieslēguma
jauda. Ir uzņēmumi, kas savā
darbā
izmanto
inovatīvas
tehnoloģijas,
veic
iekārtu
nomaiņu un modernizāciju,
bet aizmirst par pieslēguma
jaudas optimizēšanu. Izmantojot
energoefektīvas iekārtas un
inovatīvas tehnoloģijas, mainās
arī
faktiski
nepieciešamās
elektrotīkla pieslēguma jaudas
apjoms. AS “Sadales tīkls” iesaka
klientiem
rekonstrukcijas,
modernizācijas vai cita veida
izmaiņu gadījumā padomāt arī
par elektroenerģijas pieslēgumu
jaudas iespējamām izmaiņām.
Katrs gadījums ir individuāls,
taču, izvērtējot savu elektrotīkla
pieslēguma jaudu un reālo
elektrības patēriņu, ir iespējas
ietaupīt
un
nepārmaksāt.
Savukārt,
mājsaimniecību
klienti var vienlaicīgi ieslēgt
elektrisko plīti, ieslēgt trauku
vai veļas mazgājamo mašīnu,
ieslēgt putekļu sūcēju, bet var to
darīt arī pakāpeniski – vispirms
pagatavot ēst, tad nomazgāt
traukus un vakarā ieslēgt veļas
mašīnu. Tas būtiski samazinās
nepieciešamo elektroenerģijas
jaudu. Dažādi ieteikumi efektīvai
elektrības lietošanai ir pieejami
AS “Sadales tīkls” mājas lapā
www.sadalestikls.lv.
3. Apvienot mazas jaudas
pieslēgumus
Vēsturiski daudzviet klientu
īpašumos ir izbūvēti vairāki
pieslēgumi un uzstādīti vairāki
elektroenerģijas skaitītāji un katrā
no šiem pieslēgumiem klients ir
pieprasījis noteiktu elektrotīkla
pieslēguma jaudu. Piemēram,
lauku īpašumos, kur ir atsevišķs
elektrības pieslēgums mājai,
saimniecības ēkai, pagrabam
vai garāžai. Par katru no šiem
elektrotīkla
pieslēgumiem
klientiem jāmaksā fiksētā maksa
par pieslēguma nodrošināšanu,
tādēļ AS “Sadales tīkls” piedāvā
klientiem
iespēju
apvienot
šos vēsturiski izbūvētos mazas
jaudas elektrotīkla pieslēgumus
un elektroenerģijas skaitītājus,
līdz ar to samazināt kopējās
izmaksas par elektroenerģiju.
Bet, ja klienti savos objektos
elektroenerģiju nelieto vai lieto
to ļoti maz, klienti var izvērtēt, vai
šajos īpašumos elektroenerģijas

piegāde nākotnē viņiem būs
nepieciešama.
4.
Sadalīt lielas jaudas
elektrotīkla pieslēgumu
Savukārt,
ja
klientiem
īpašumā
ir
lielas
jaudas
elektrotīkla
pieslēgums,
AS
“Sadales tīkls” piedāvā iespēju to
sadalīt, piemēram, gadījumos,
ja viens lielas jaudas pieslēgums
nodrošina elektroapgādi gan
mājai, gan kaltei, bet faktiski
visa lielā pieslēguma jauda ir
nepieciešama tikai kaltei un
dažus mēnešus gadā. Šādos
gadījumos, AS “Sadales tīkls”
iesaka klientiem pieslēguma
jaudu
sadalīt,
izveidojot
mājai
atsevišķu
elektrotīkla
pieslēgumu.
Atsevišķa
pieslēguma
izbūve
mājai
nodrošinās, ka viens mazas
jaudas elektrotīkla pieslēgums
tiek izmantots efektīvi, savukārt
otrs lielas jaudas elektrotīkla
pieslēgums, tiek izmantots tad,
kad tas ir nepieciešams. Un,
ja šis lielas jaudas elektrotīkla
pieslēgums
tiek
izmantots
tikai sezonāli, klientiem ir
iespēja šim objektam pārtraukt
elektroenerģijas piegādi (uz
laiku līdz 6 mēnešiem) un šajā
laikā nemaksāt fiksēto maksu par
pieslēguma nodrošināšanu.
5. Pārtraukt elektroenerģijas
piegādi objektam
Kā līdz šim, AS “Sadales tīkls”
turpina piedāvāt klientiem,
tajā skaitā sezonāla rakstura
elektroenerģijas
lietotājiem,
iespēju sezonālā darba laikā
lietot elektrības pieslēgumus ar
visu nepieciešamo jaudu un, kad
tā nav nepieciešama, pārtraukt
pieslēgumam elektroenerģijas
piegādi uz laiku līdz 6 mēnešiem
un šajā laikā nemaksāt fiksēto
maksu
par
pieslēguma
nodrošināšanu. Šāda iespēja
ir
visiem
elektroenerģijas

lietotājiem neatkarīgi no nozares
vai darbības specifikas. Bet,
ja elektroenerģijas piegādes
pārtraukums pieslēgumam ir
ilgāk par 6 mēnešiem, lai to
atjaunotu, klientam jāsedz ar
pieslēguma atjaunošanu vai
ierīkošanu saistītās izmaksas.
Šādos gadījumos AS “Sadales
tīkls”
individuāli
izvērtē
pieslēguma
atjaunošanas
iespēju,
pārbauda,
vai
ir
saglabājies
pieslēguma
nodrošināšanai nepieciešamais
elektrotīkls
uz
attiecīgo
pieslēguma vietu, piemēram,
vai AS “Sadales tīkls” piederībā
esošās elektrolīnijas ir darba
kārtībā, un pārbauda, vai AS
“Sadales tīkls” var nodrošināt
klientam
nepieciešamo
elektrotīkla jaudu, no kā arī
būs
atkarīgas
pieslēguma
atjaunošanas
izmaksas
un
pieslēguma
atjaunošanas
laiks. Šādu iespēju pārtraukt
elektroenerģijas
piegādi
objektam uz laiku līdz 6
mēnešiem nodrošina spēkā
esošie Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas noteikumi
“Sistēmas pieslēguma noteikumi
elektroenerģijas
sistēmas
dalībniekiem”.
6.
Izvēlēties
izdevīgāko
elektroenerģijas
tirgotāja
piedāvājumu un piemērotāko
sadales sistēmas pakalpojumu
tarifu plānu
Samazināt
kopējās
izmaksas par elektroenerģiju
klienti var ne tikai optimizējot
elektrotīkla pieslēguma jaudu,
bet arī izvēloties izdevīgākos
elektroenerģijas
tirgotāju
piedāvājumus, turklāt juridiskās
personas papildus var izvēlēties
atbilstošāko sadales sistēmas
pakalpojumu
tarifu
plānu.
Jautājumos par elektroenerģijas
piedāvājumiem
klienti
var

vērsties pie sava tirgotāja, bet,
lai aprēķinātu piemērotāko
sadales sistēmas pakalpojumu
tarifu, klienti var izmantot
AS “Sadales tīkls” mājas lapā
www.sadalestikls.lv
pieejamo
tarifu aprēķināšanas kalkulatoru.
Kopš šī gada 1.janvāra
ir stājušās spēkā izmaiņas
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas
apstiprinātās
obligātā
iepirkuma komponentes (OIK)
galalietotājiem un arī tās apmērs
lielā mērā ir atkarīgs no klientu
objektos
esošās
elektrotīkla
pieslēguma
jaudas.
Līdzīgi
kā maksājumu par sistēmas
pakalpojumiem,
arī
kopējo
maksājumu par OIK veido divas
daļas: mainīgā daļa (OIK),
kura ir atkarīga no patērētās
elektroenerģijas, bet fiksētā daļa
(jaudas komponente) atkarīga no
sprieguma pakāpes un pieslēguma
tehniskajiem parametriem. Arī
pēc OIK finansēšanas modeļa
izmaiņām ieguvēji ir tie klienti,
kuri ir efektīvi elektroenerģijas
lietotāji, kā arī rūpīgi izvērtējuši
saviem elektrotīkla pieslēgumiem
pieprasīto jaudu. Šiem klientiem
rēķini ir samazinājušies vai nav
mainījušies, tomēr arī šobrīd,
izvēloties sev izdevīgāko un
piemērotāko risinājumu, klienti
var samazināt kopējās izmaksas
par elektroenerģiju.
Tatjana Smirnova
AS “Sadales tīkls”
Preses sekretāre
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
tālr.: (+371) 67728823, mob.:
(+371) 26846472

Akcija “Satiec savu darba devēju” 6.aprīlī
Nodarbinātības
valsts
aģentūras Balvu filiāle kopā ar
Latgales plānošanas reģionu
un Balvu novada pašvaldības
aģentūru
“Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs” šī
gada 6.aprīlī Vidzemes ielā 2b,
Balvos, organizē akciju “Satiec
savu darba devēju”.
Akcijas mērķis - darba

meklētājiem palīdzēt atrast
darbu, bet darba devējiem vajadzīgos darbiniekus.
Akcijas laikā konsultācijas
sniegs VDI, VSAA, NVA, EURES,
Latgales plānošanas reģiona un
Biznesa centra pārstāvji.
Aicinām
darba
devējus
pieteikties dalībai akcijā pa
tālruni 64507263, 28399763;

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

e-pastu: balvi@nva.gov.lv vai
personīgi NVA Balvu filiālē
Balvos,
Bērzpils
ielā
2a,
2.kabinetā
Gaidīsim visus interesentus!
Lilita Mežale
NVA Balvu filiāle
Nodarbinātības organizatore

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 22.marts

Lekciju cikls

Projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Balvu
novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/050 ietvaros
notiks lekciju cikls par stresa mazināšanu
un izdegšanas profilaksi. Lekcijās tiks
runāts par stresa iemesliem, izpausmēm
un sekām; stresa atpazīšanu ķermenī;
izdegšanas profilaksi, stresa regulēšanas

pamatpaņēmieniem.
Lekcijas notiks Balvos 27.martā
plkst.18:00 un 16.aprīlī plkst.18:00
Tautas ielā 1 (2.stāvs, auditorija “Aka”) un
Briežuciemā 28.martā plkst.16:00 un
17.aprīlī plkst.16:00 Briežuciema Tautas
namā. Lekciju ciklu vadīs Arnita Gaiduka.
Dalība pasākumā BEZ MAKSAS.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 22.marts

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

25.martā plkst.16:00 Latviešu
kino klasiķa/vecmeistara Ivara
Selecka dokumentālais stāsts
"Turpinājums" Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
26.martā
plkst.12:30
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums pie
pieminekļa Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru
piemiņai.
29.martā plkst.11:00 "Zaķu
skrējiens 2018" Balvu parkā.
Sportisks pasākums Lieldienu
ieskaņās novada jaunākajiem
iedzīvotājiem,
pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem.
1.aprīlī plkst.11:30 Lieldienu
koncerts
Balvu
Evaņģēliski
luteriskajā
baznīcā.
Muzicē
Boļeslava Voļaka brāsbends un
ērģelnieks Pēteris Vaickovskis.
Programmā senas konconas,
korāļi, ričerkāri, svītas, kā arī
Lieldienām veltītas melodijas.
Ieeja bez maksas.
1.aprīlī plkst.12:00 Lieldienu
pasākums
"Lieldienu
Zaķa
veiksmes taka" Balvu muižas
teritorijā. Radošās darbnīcas,
stafetes, olu ripināšana. Gaidīsim
mazus un lielus uz āra svētku
aktivitātēm. Kļūsti par zaķi- uzliec
ausis jau mājās!
1.aprīlī
plkst.15:00
Vieskoncerts "Saules gaismā"
Balvu
muižas
koncertzālē.
Piedalās Elizabete Zagorska,
Atis Auzāns, Jānis Lemežis, Ainis
Rudzītis. Ieeja bez maksas.
2.aprīlī plkst.16:00 Garīgās
mūzikas koncerts Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Koncertā piedalās
vokālais ansamblis "Dižbrāļi",
solisti – Krista Fadejeva, Marta
Urtāne, Renārs Tomašickis, Valts
Urtāns. Mākslinieciskā vadītāja
– Anita Cinkmane. Programmā
latviešu
un
Rietumeiropas
komponistu darbi. Ieeja brīva.

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

Balvu pagasts

28. martā plkst.10:00 Garīgie
dziedājumi Balvu pagasta Tautas
namā.
2.aprīlī plkst.14:00 Lieldienu
atpūta kopā ar kluba "AutoFan"
biedriem Naudaskalna lidlaukā.
Būs
olas
velšana,
balona
notriekšana ar mašīnu, sānslīdes
u.c.

Bērzkalnes pagasts
26.martā
plkst.12:00
Bērzkalnes pagasta represēto
iedzīvotāju tikšanās, piedalīšanās
piemiņas pasākumos Balvos,
Kubulos, kopā pabūšanas brīdis
Bērzkalnes pagasta pārvaldē.
1.aprīlī plkst.13:00 Rubeņu
dramatiskajam kolektīvam 5 gadu
jubileja Rubeņu saietu namā. Tiek
aicināti esošie un bijušie kolektīva
dalībnieki.
1.aprīlī plkst.21:00 Lieldienu
diskoballīte Bērzkalnes kultūras
un atpūtas telpās. DJ Ingars. Ieeja
brīva.

Bērzpils pagasts
23.martā plkst.15:00 Muzikāli
radošā tikšanās ar dzejnieci
Inetu Atpili-Jugani, piedaloties
sieviešu vokālajam ansamblis
''Naktsvijole'', Bērzpils pagasta
Saietu namā.
31.martā plkst.11:00 "Bērzpils
Lieldienu kauss volejbolā 2018"
Bērzpils sporta angārā. Ieeja krāsota Lieldienu ola.
1.aprīlī plkst.13:00 Bērzpils
pagastā pie estrādes pasākums
''Iešūposim Lieldienas Bērzpilī''.
Programmā:
dziesmas
un
rotaļas, šūpošanās, olu kaujas,
olu ripināšana, podu sišana un
citas Lieldienu izdarības. Ieeja krāsota Lieldienu ola.

Briežuciema pagasts
6. aprīlī plkst.19:00 Nautrēnu
pagasta amatierteātra ''Dekteri''
izrāde Pauls Reimanis ''Krustmāte

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Jūle no Tūles''. Izrāde latgaliski.
Režisore Ērika Bozoviča.
8.aprīlī plkst.15:00 akcijas
''Satiec savu meistaru '' ietvaros
Briežuciema aušanas darbnīcā
meistardarbnīca ''Lakatu aušana
rāmītī''.

Krišjāņu pagasts
1.aprīlī plkst.12:00 Lieldienu
zaķu ceļojums "Raibai olai pa
pēdām". Par zaķu ceļojuma
dalībnieku var kļūt ikviens –
gan mazs, gan liels, gan jauns,
gan vecs. Nepieciešamas zaķa
ausis un labs noskaņojums. Būs
pārsteigumi un balvas! Dalībnieku
reģistrācija no plkst.11:50 pie
Krišjāņu tautas nama.
1.aprīlī plkst.18:00 Koncerts
"Lieldieniņa gaiši nāca, sauli nesa
azotē" Krišjāņu tautas namā.
Ielūdz
pagasta
pašdarbības
kolektīvi. Ieeja brīva.
2.aprīlī plkst.13:00 Aicina
visus-gan lielus, gan mazus uz
brīvdienu māju "Noras" svinēt
Lieldienas. Tur gaidīs Zaķu
māte un trusis Džekijs. Dienas
gaitā
ieskandināsim
Latvijas
un brīvdienu mājas simtgades
pasākumu.
Pacelsim
mastā
latgaliešu karogu, iesāksim adīt
šalles, kuras tiks pasniegtas
cienījamiem cilvēkiem 14.jūlija
pasākumā, kas būs veltīts
simtgades
pasākumiem.
Darbosies
kafejnīca,
kur
varēs
iegādāties
šašliku,
kafiju, pankūkas ar dažādiem
pildījumiem.
Būs
Lieldienu
rotaļas, dāvanas...

Kubulu pagasts
25.martā plkst.18:00 Latvijas
filmas Latvijas simtgadei - filma
"Paradīze‘89" Kubulu kultūras
namā. Ieeja 2 EUR.
26.martā
plkst.13:00
Piemiņas pasākums komunistisko
represiju
upuriem
Balvu
stacijā pie piemiņas akmens

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

represētajiem.
1.aprīlī plkst.19:00 Koncerts
"Deju kari Lieldienās" Kubulu
kultūras
namā.
Piedalās:
"Cielaviņa", "Kubuliņš", "Bitīt`
matos", "Balvu vilciņš". Ieeja bez
maksas.
1.aprīlī plkst.22:00 Balle
disko ritmos Lieldienu zaķa
vadībā Kubulu kultūras namā.
Ieeja 2 EUR.
7.aprīlī plkst.12:00 XXVI
Vispārējo
latviešu
Dziesmu
un XVI Deju svētku deju
lieluzveduma "Māras zeme" un
koncerta "Vēl simts gadi dejai"
repertuāra pārbaudes un svētku
dalībnieku atlases Balvu deju
apriņķa kolektīvu skate (piedalās
bērnu, jauniešu, vidējās paaudzes
un senioru kolektīvi). Ieeja bez
maksas.

Lazdulejas pagasts
1.aprīlī
plkst.14:00
Visi
tiek aicināti doties ceļojumā
"Lieldienu zaķim pa pēdām".
Būs olu ripināšana, olu kaujas,
šūpošanās un citas aktivitātes.
Tikšanās pie Lazdulejas pagasta
ēkas, līdzi ņemot trīs krāsotas olas
un labu noskaņojumu!

Tilžas pagasts
24.martā
plkst.
18:30
Starpnovadu
dramatisko
kolektīvu saspēle, atzīmējot
Teātra dienu "Dzīve kā teātris teātris kā dzīve". Saspēles akcents
- "Jauki dzīvot Latvijā!" Tilžas
kultūras namā. Ieejas maksa ziedojumi (vēlams 1.50 EUR).
27.martā plkst.15:00 Latvijas
filmas Latvijas simtgadei - filma
"Paradīze‘89" Tilžas kultūras
namā. Ieeja 1,50 EUR.
1. aprīlī plkst.10:00 Lieldienu
rīta vecās un jaunās tradīcijas
Tilžas kultūras nama pagalmā
"Rotā saule Lieldienu rītiņu" kopā
ar etnogrāfisko ansambli "Sagša"
un dejotājiem. Lielajā Lieldienu

katlā varēs izvārīt skaisti krāsotas
olas. Līdzi jāpaņem vismaz viena
nevārīta ola, pārējie materiāli būs
uz vietas.
1.aprīlī plkst.11:00 Romu
grupas "Brīvais vējš" koncerts
Tilžas kultūras namā. Ieeja - 1,00
EUR.
1.aprīlī plkst.16:00 Lieldienu
koncerts Balvu novada jauktā kora
"Mirklis" sniegumā Tilžas Romas
katoļu baznīcā. Mākslinieciskais
vadītājs un diriģents Uldis Kokars.
1.aprīlī plkst.21:30 Lieldienu
balle kopā ar Ritu un Māri Keišiem
Tilžas kultūras namā. Starpbrīžos
varēs sacensties olu ripināšanā un
nofotografēties ar Lieldienu zaķi.
Ieejas maksa līdz plkst.23:00 1,50
EUR, pēc tam 3 EUR.
6.aprīlī plkst.9:00 akcijas
''Satiec savu meistaru '' ietvaros
Tilžas vidusskolā notiks mācību
stunda – nodarbība, kuras laikā
audzēkņi apgūs tradicionālās
amatu prasmes.

Vectilžas pagasts
1.aprīlī plkst.10:00 Lieldienu
aktivitātes pie Vectilžas sporta un
atpūtas centra. Olu krāsošana,
vārīšana lielajā katlā uz ugunskura,
olu ripināšana, zaķa cilpas
mešana, ticējumi, tautasdziesmas
un citas aktivitātes. Visi Lieldienu
svinētāji tiks aicināti piedalīties
"Lielajā zaķu skrējienā".

Vīksnas pagasts
1.aprīlī plkst.18:00 Lieldienu
koncerts Balvu novada jauktā
kora "Mirklis" sniegumā Vīksnas
tautas namā. Mākslinieciskais
vadītājs un diriģents Uldis Kokars.
1.aprīlī plkst.22:00 Lieldienu
balle kopā ar Kasparu Maku
Vīksnas Tautas namā. Ieeja 3 EUR.
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