Balvu Novada Ziņas
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

2018.gada 27.februāris

4. (183.) numurs

Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Dzimuši reizē ar pilsētu

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Aicina pieteikties tirgotājus
dalībai tirdziņā

Desmit Balvu pilsētas vienaudži kopā ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru, viņa vietnieci Anitu Petrovu, izpilddirektori Imantu
Serdāni, viņas vietnieci Guntu Raibekazi.
Aukstā, ziemīgā un saulainā
pēcpusdienā,
24.februārī,
Balvu Novada muzejā pulcējās
balvenieši, kuri dzimuši reizē
ar pilsētu. Kopā ar viņiem bija
gan radinieki, gan kaimiņi, gan
draugi, gan kolēģi, gan vienkārši
interesenti. Ar šo pasākumu
noslēdzās
pilsētas
jubilejas
mēnesis.
Gatavošanās šim pasākumam
noritēja apmēram divu mēnešu
garumā. Balvu Kultūras un atpūtas
centra mākslinieciskā vadītāja
un
pasākuma
organizatore
Ilga Oplucāne, Balvu Novada
muzeja vadītāja Iveta Supe
un
Ziemeļlatgales
laikraksta
“Vaduguns”
žurnāliste
devās
ekspedīcijā pie Balvu pilsētā
deklarētajiem
iedzīvotājiem,
kuri dzimuši 1928.gadā. Katram
no viņiem tika veltītas aptuveni
divas stundas, lai uzzinātu, kāds ir
viņu dzīves ceļš, kur dzimuši, un
galvenais, kas saista ar Balviem,
ko viņi šeit darīja un cik ilgi dzīvo
pilsētā. Kā atzina Ilga Oplucāne,
tas bija tā, kā izlasīt 16 vēstures

grāmatas, kurai katrai ir cits
autors, jo tie dzīvesstāsti bija
dažādi, lai arī laiks, kurā dzīvoja
deviņdesmitgadnieki bija viens un
tas pats – Ulmaņlaiki, karš, pēckara
gadi, deportācijas un dzīve Balvos
60.gados, kad pilsēta, kā jau visur
ļoti attīstījās, radās lieli uzņēmumi,
radās darba vietas, un šie cilvēki
sāka strādāt, līdz 80-to gadu
vidum būdami aktīvi darbā, bet
tagad jau vairāk kā trīsdesmit gadus
pensijā. Tikai viena kundze šeit ir
atgriezusies pavadīt vecumdienas,
bet pārējie visi ir darba cilvēki,
kuri devuši lielu ieguldījumu Balvu
pilsētas attīstībā.
No
šiem
iegūtajiem
materiāliem tapa tematiskais
pasākums “Dzimuši reizē ar
pilsētu”, kur ikvienam bija iespēja
dzirdēt un fotogrāfijās redzēt šos
dzīves stāstus, kā arī iepazīties ar
viņiem klātienē - Dailu Ļeskovu,
Benediktu Leitāni, Helenu Birsku,
Mariju
Lopotovu,
Nikolaju
Gusarovu, Ņinu Jegorovu, Evelīnu
Kašu, Antoņinu Circeni, Elizabetu
Griestiņu un Annu Kivkucāni.

Silti sveicieni un stipras veselības
vēlējumi tika nosūtīti Aleksandram
Beļikovam,
Agnesei
Losevai,
Anastasijai Sprudzānei, Janinai
Klincānei, Stefanijai Zaikovskai,
Annai Kļanskai un Annai Masai. Ar
jubilāriem ikvienam bija iespēja arī
nedaudz iepazīties jau iepriekšējā
Balvu Novada Ziņu numurā.
Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs
uzrunājot
pilsētas
vienaudžus teica: “Man ir gods būt
šodien starp jums, kuri dzimuši
reizē ar mūsu pilsētu. Un īpašs
lepnums, ka starp šiem jubilāriem
ir arī manas divas skolotājas. Prieks,
ka veselība atļauj tik lielam pulkam
šodien apmeklēt pasākumu. Jūs
esat tik daudz devuši gan savām
ģimenēm, gan pilsētai kopumā.
Balvi var lepoties ar tādiem
izturīgiem cilvēkiem, kādi esat jūs.
Lai stipra veselība un lai mēs jūs vēl
varētu sastapt pilsētas 100 gadu
jubilejā!”
Pasākumā
Balvu
pilsētas
vienaudži
un
klātesošie
prezentācijā par Balviem 1928.

gadā varēja nedaudz atgriezties 90
gadus atpakaļ, bet starp iepazīšanās
reizēm ar jubilāriem priecēja Balvu
Kultūras un atpūtas centra jauniešu
vokālā studija, vadītāja Rita Keiša,
Ineses Daukstes teātra studija ar
dzejas uzvedumu no veltījumiem
par Balviem, vokālais ansamblis
“Razdoļje”, vadītāja Zoja Zaharova,
un vokālais ansamblis “Par to”,
vadītāja Liene Akmeņkalne.
Kas gan tie par svētkiem bez
ziediem un dāvanām! Jubilāri
saņēma gan ziedus, gan īpašas
krūzītes, kuras pasniedza Aigars
Pušpurs, pretim saņemot cimdus
no Balvu pilsētas vienaudzes
Annas Kivkucānes, kura ir ļoti čakla
rokdarbniece. Tādus saņēma arī
priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova.
Lai spēks, izturība un veselība
jubilāriem!
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludināts Balvu novada pašvaldības konkurss “Par Balvu novada
logo un moto izstrādi”

Lai veicinātu Balvu novada
atpazīstamību un vienotu vizuālā
tēla veidošanu, kā arī Balvu
novada iedzīvotāju piederības
sajūtu novadam, Balvu novada
pašvaldība organizē atklātu ideju
konkursu “Par Balvu novada logo
un moto izstrādi”.
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.
Ar
konkursa
nolikumu
var iepazīties Balvu novada

pašvaldības mājas lapā http://
www.balvi.lv/lv/pasvaldiba/
sabiedribas-lidzdaliba. Konkursa
darbi iesniedzami Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, ne
vēlāk kā līdz 2018.gada 15.marta
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 mājaslapā. 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
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A, 2.stāvā, 21.kabinetā.
Kontaktpersona:
sabiedrisko
attiecību speciāliste Iluta Mežule,
tālr. 26395302, e-pasts: iluta.
mezule@balvi.lv.

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

10. martā Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra notiks tradicionālais
lauku labumu tirdziņš. Aicinām
ikvienu apmeklēt tirdziņu,
lai iegādātos dažādus lauku
labumus un amatniecības
izstrādājumus no zemniekiem,
mājražotājiem
un
amatu
meistariem!
Piedalīties aicinām vietējos
zemniekus, amatniekus un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās obligāta (līdz
7.martam)
Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā:
rakstot uz biznesacentrs@
balvi.lv vai zvanot 26461435,
29272948

Aicina aizpildīt aptauju
par saistošo noteikumu
pieejamību
Pašvaldību
saistošie
noteikumi veido daļu no
Latvijas
tiesību
sistēmas.
Tieslietu ministrija šobrīd
vērtē
pašvaldību
saistošo
noteikumu
pieejamību
Latvijā.
Likums
paredz
atšķirīgas prasības saistošo
noteikumu
pieejamībai.
Prasības ir atkarīgas no tā, vai
saistošos noteikumus izdevusi
republikas pilsētas dome vai
novada dome.
Tieslietu ministrija aicina
ikvienu
līdz
2018.gada
2.martam aizpildīt aptauju
par
pašvaldību
saistošo
noteikumu pieejamību, kuras
mērķis ir noskaidrot, vai esošās
pašvaldību saistošo noteikumu
pieejamības
prasības
ir
jāmaina.
Aptauju aicinām aizpildīt
ikvienu. Taču īpaši:
-cilvēkus novados,
-cilvēkus ar funkcionāliem
traucējumiem (invaliditāti),
-normatīvo aktu piemērotājus
un īstenošanas uzraudzītājus,
-novada pašvaldību sniegto
vai organizēto pakalpojumu
saņēmējus,
-komersantu un organizāciju
pārstāvjus.
Aptaujas
anketu
var
aizpildīt arī Balvu novada
pašvaldības mājaslapas www.
balvi.lv sadaļā Pašvaldība /
Sabiedrības līdzdalība.
Papildu
informācija:
Ilze Brazauska, e-pasts: ilze.
brazauska@tm.gov.lv,
tālr.
67036933.

Lauku atbalsta dienests
organizē seminārus,
lai pastāstītu par
aktualitātēm

12.martā plkst.11:00 Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centra zālē, Brīvības ielā 46a,
Balvos tiek organizēts seminārs,
lai stāstītu par dienesta darba
aktualitātēm, kā arī sniegtu
atbildes uz visiem klientus
interesējošajiem jautājumiem.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 27.februāris

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

Būsim lepni par to, kas mums ir!
Jau ilgāku laiku informatīvajā telpā un pašvaldību darba
ikdienā,būtisku vietu ieņem jautājums par atsevišķu izglītības iestāžu
pastāvēšanu. Arī Balvu novada pašvaldība pēdējo gadu laikā ir
pieņēmusi lēmumus par skolu slēgšanu. Tas apbēdina gan vecākus
un skolas personālu, gan arī pašvaldību. Taču jāteic, ka tik svarīgs solis
nekādā ziņā netiek izdarīts steigā. Notiek situācijas izpēte, analīze,
alternatīvas izskatīšana un tikai tad seko izšķirošā lēmuma pieņemšana.
Turklāt, tam visam klāt esoša ir arī pamatīga emociju vētra, ar ko ir jāspēj
tikt galā. Lai gan visi pārmaiņu procesā iesaistītie visticamāk saprot, ka
cita ceļa nav, tik un tā ir pārdzīvojumi, asaras, vainīgo meklēšana un
aizvainojums uz pašvaldību, ka ļāvusi tam notikt. Tomēr pašvaldībai ir
jāspēj domāt stratēģiski un raudzīties nevis pagātnē, bet gan vismaz trīs,
piecus gadus uz priekšu.
Par daudzām lietām un notikumiem, kuri kādā dzīves posmā katram
no mums ir svarīgi, ar laiku paliek vien atmiņas. Mēs saskaramies ar
skaudro dzīves īstenību – iedzīvotāju skaits novadā ar katru gadu sarūk,
un pašvaldība nespēj uzturēt ne esošo iestāžu, ne skolu skaitu. Ir teju
neiespējami ietekmēt arī jauno cilvēku vēlmi doties plašajā pasaulē,
lai iegūtu labu izglītību, atrastu darbu un iekārtotu savu dzīvesvietu tur,
kur tiek piedāvātas lieliskas attīstības iespējas un karjeras perspektīva.
Globalizācija, valodu prasmes, darba piedāvājumi Eiropas Savienībā
vilina jauniešus doties tālāk pāri sava novada robežām, un diez vai būtu
pareizi apelēt pie jaunās paaudzes sirdsapziņas, piesaucot patriotiskas
jūtas. Tāds ir šis laiks – jaunajai paaudzei ir jāļauj izvēlēties.
Vienīgi pašvaldības radītās un finansētās darbavietas nenodrošinās
cilvēku skaita pieaugumu un stabilitāti ne pilsētā, ne lauku teritorijā.
Šīs darba vietas ir tikai viena, neliela iespēja, kas nodrošina noteiktu
finansiālu pamatu. Pārējās darbavietas novadā vajadzētu spēt radīt
uzņēmējiem – aktīviem, radošiem, tādiem, kam ir idejas un, jā,
arī drosme uzņemties risku. Viņu izveidotās darbavietas novada
iedzīvotājiem ir akūti nepieciešamas. Protams, ģeogrāfiskā novietojuma,
dzelzceļa, gāzes vada neesamības un lielā attāluma līdz stratēģiskajiem
centriem dēļ, neesam iekārojama teritorija biznesa uzsākšanai. Taču
zinu, ka pašvaldība, likuma ietvaros, darīs visu, lai atbalstītu ikviena
uzņēmēja vēlmi uzsākt savu biznesu tieši šeit. Ticu, ka topošie projekti
uzņēmējdarbības attīstībai novadā nesīs pozitīvas pārmaiņas, un
pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai,
rosinās jaunus cilvēkus atrast vēl neapgūtu nišu.
Tos, kuri netic Balvu novada izaugsmei un uzskata, ka šeit trūkst
iespēju, vēlos aicināt palūkoties plašāk. Mums ir lieliskas skolas ar
labām izglītības programmām un to kvalitatīvu nodrošinājumu. Lūk,
piemērs! 23.februārī piedalījos jaunu šūšanas iekārtu prezentācijā
Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā. Neslēpšu prieku
par to, kādas iespējas ir radītas, lai skolas audzēknes apgūtu šūšanas
prasmes, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas. Viņas noteikti var
būt pietiekami kvalificētas un pieprasītas darba tirgū vai, papildinot
zināšanas uzņēmējdarbībā, uzsākt savu biznesu. To var attiecināt arī
uz audzēkņiem, kuri apgūst kokapstrādes arodu – visam pamatā ir
rūpīgs darbs un liela vēlme kļūt par īstu sava amata meistaru. Skolai
ir arī mūsdienīgas, mājīgas kopmītnes, audzēkņiem nodrošināts viss,
kas nepieciešams ikdienas ērtībām. Profesionālās izglītības loma ir
nepelnīti noniecināta, taču mums ir pamats būt lepniem par to, ka
varam piedāvāt šādas izglītības iespējas. Tas ir labs piemērs, kā izmantot
resursus, lai dotu jaunajai paaudzei gan izglītību, gan arodu, kas var
pavērt ceļu uz nodrošinātu darbavietu un finansiālu neatkarību arī
tepat, Balvu novadā. Par to ir vērts padomāt!

Ēnu diena Balvu novada pašvaldībā

14.februārī
visā
Latvijā
norisinājās Ēnu diena, kas ir
pasaulē atpazīstama un atzīta
Junior
Achievement
karjeras
izglītības programma 1.-12. klašu
skolēniem, kuras laikā skolēni
apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6
stundu garumā vēro interesējošās
profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Iepazīt
Balvu
novada
pašvaldības darbu bija ieradušās
piecas ēnas, kuras iepazina to
kopumā, izejot nelielā ekskursijā
pa pašvaldības administrācijas
ēku un nedaudz ieskatoties katra
darbinieka darba ikdienā, un
mazliet vairāk iepazīstot savas
izvēlētās
profesijas
pārstāvja
darbu.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāju Aigaru
Pušpuru ēnoja Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
8.a klases skolniece Daniela
Borisanova. Abi kopā apmeklēja
tikšanos Rugāju novada Latgales
Reģionālajā atbalsta centrā “Rasas
pērles”, kur iesaistījās arī radošajā
aktivitātē – sapņu ķērāju veidošanā.
Turpretim Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
7.a klases skolnieces – Karīna
Andronova un Lana Cibule – bija
izvēlējušās ēnot Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieci Anitu Petrovu, kurai viena
no atbildības jomām ir sociālā
sfēra. Līdz ar to kopā apmeklēja
Balvu novada Sociālo dienestu,
kur piedalījās sanāksmē par
pašvaldības saistošo noteikumu
pilnveidošanu,
bet
vēlāk
apmeklēja pansionātu “Balvi”, kur
iepazinās ar šīs iestādes ikdienas
darbu.

Ēnu dienas Balvu novada pašvaldībā dalībnieki kopā ar saviem interesējošo
un izvēlēto profesiju pārstāvjiem.
Vienu no pieprasītākajām pārējiem Ēnu dienas dalībniekiem
profesijām skolēnu vidū šajā apmeklēja Balvu Kultūras un
gadā - sabiedrisko attiecību atpūtas centru, lai redzētu, kā tur
speciālists (153 skolēni ēnoja šīs norisinās pašlaik esošie renovācijas
profesijas pārstāvjus) ēnoja Balvu un siltināšanas darbi.
Ēnu diena Latvijā ir biznesa
Profesionālās un vispārizglītojošās
biedrības
Junior
vidusskolas 1.kursa audzēkne izglītības
Sindija Logina, kura kopā ar Balvu Achievement – Young Enterprise
novada pašvaldības sabiedrisko Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta
attiecību speciālisti Iluta Mežuli preču zīme. Tās mērķis ir
iepazina šīs profesijas ikdienu, iepazīstināt skolēnus ar dažādu
gan praktiski palīdzot dažādos profesiju un nozaru prasībām, lai
darbiņos, gan izvadājot skolēnus palīdzētu jauniešiem izvēlēties
pa pašvaldības ēku, jo šajā dienā profesiju un atbilstoši sagatavotos
tur ciemojās divas Balvu Valsts darba tirgum.
Šī ir programma, kas jau
ģimnāzijas klases – 11.a klase,
audzinātāja
Sandra
Mozule daudzus gadus sekmīgi iekļauj
procesā
karjeras
un 7.b klase, audzinātāja Anna izglītības
Barbaniška, kuri vēlējās noskaidrot, jautājumus, rosinot jauniešus
ko tad dara administrācijas plānot savu nākotni jau skolas laikā.
Veidojot sadarbību starp skolu,
darbinieki un Domes deputāti.
Balvu Valsts ģimnāzijas 11.c sabiedrību un darba vidi, Ēnu
klases skolēns Vadims Sņegovs diena sekmē jauniešu integrāciju
savukārt iepazina Balvu novada sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
pašvaldības
komunālinženiera
Iluta Mežule
Aleksandra Sņegova ikdienu,
Balvu novada pašvaldības
palīdzot sagatavot vēstuli AS
Sabiedrisko attiecību speciāliste
“Latvijas Valsts ceļi”, apsekojot
problemātiskos
pilsētas
infrastruktūras objektus, un kopā ar

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva

DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

Paraksta sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti

15.februārī
Balvu
novada
pašvaldībā
viesojās
Latvijas
Universitātes
rektors
Indriķis
Muižnieks,
prorektore
humanitāro un izglītības zinātņu
jomā Ina Druviete, profesore
Inese Freiberga, kas organizē
akadēmisko darbu filiālēs, rektora
vietnieks studentu un sociālajos
jautājumos Jānis Stonis, kā arī
Alūksnes filiāles direktore Anita
Pētersone. Tiekoties ar Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru,
tika parakstīts sadarbības līgums,
kas paredz sadarbību novada
iedzīvotāju
izglītības
līmeņa
paaugstināšanai,
mūžizglītības
koncepcijas īstenošanai un novada
ekonomikas straujākai attīstībai.
Paredzēti sekojoši sadarbības
veidi:
informācijas
apmaiņa;
studējošo
prakses
iespējas;
sadarbība bibliotēku izmantošanā
un bibliotēku fonda paplašināšanā;
kopīga
projektu
izstrāde;
kopīga konferenču un semināru
organizēšana;
piedalīšanās
semināros
un
konferencēs;
studējošo kvalifikācijas, bakalaura
un maģistra darbu tematu virzienu
izstrāde saskaņā ar novada
attīstības
programmu;
kursu
organizēšana mērķauditorijām.
Rektors Indriķis Muižnieks
atzina, ka universitāte ar lielu
interesi un cerībām skatās uz to,
ko varētu izdarīt kopā ar Latvijas
novadiem, jo ne velti tā saucas
Latvijas Universitāte – tātad tai
ir jābūt pārstāvētai arī Latvijas
novados. Viņš uzrunāja klātesošos:
“Latvijas Universitātē mēs varam
atrast ļoti daudz dažādu studiju un
pētījumu virzienu, arī sadarbības

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva
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Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs un Latvijas
Universitātes rektors Indriķis Muižnieks pēc sadarbības līguma parakstīšanas.
pieredzes. Mēģināsim pievienot
jaunus virzienus un jaunas iespējas.
Tāpat ceram, ka no reģioniem
vairāk studentu parādīsies arī Rīgā,
lai studētu tās jomas, kuras nevar
studēt tepat pie mājas. Šajā ziņā
jaunais Akadēmiskais centrs būs
atvērts un piedāvās visu iespējamo
modernāko, ko Latvijā var
sakoncentrēt. Jāatzīmē, ka šobrīd
no Austumlatvijas mums ir kādi
15% studentu. Ceram, ka šis skaitlis
varētu augt.”
Savukārt
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs izteica prieku,
ka sadarbība būs ar vēl lielāku
pievienoto vērtību. Viņš pateicās
par to, kas jau ir iegūts – izglītotāki
iedzīvotāji. “Zinības apgūt nekad
nav par vēlu un nekad nav par
daudz. Tiešām paldies! Mēs
vienmēr esam atvērti uz sadarbību,
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un es domāju, ka tā būs ļoti, ļoti
produktīva,” teic A.Pušpurs.
Līgumu starp Rugāju novada
pašvaldību un Latvijas Universitāti
bija ieradusies parakstīt arī Rugāju
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja Sandra Kapteine.
Runādama gan sava, gan arī
novada iedzīvotāju vārdā, viņa
atzina: “Noteikti mēs varam būt
priecīgi un gandarīti, ka Alūksnē
paliek iespēja studēt. Jā, jaunā
veidojumā,
jaunā
struktūrā,
bet tā ir iespēja strādājošiem
iedzīvotājiem, kas vēlas attīstīt sevi,
kas vēlas augt. “
Rita Šubeniece
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un IT nodaļas
vadītāja
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Aicina pieteikties akcijai “Atvērtās
dienas laukos”
Lauku ceļotājs, gatavojoties
akcijai “Atvērtās dienas laukos”,
kas šogad norisināsies no 4.5. maijam, aicina ikvienu lauku
tūrisma uzņēmēju pievienoties šim
pasākumam un kopīgi popularizēt
laukus un savus audzētos, ražotos
produktus.
Šī akcija jau kļuvusi par
tradīciju – iesākt vasaras tūrisma
un ražošanas sezonu ar plaši
atvērtām durvīm, aicinot visus
interesentus, klientus, kaimiņus
un
vienkārši
zinātkāros
uz
saimniecībām, lai iepazīstinātu
ar bagātīgo piedāvājumu, ko var
ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un
sajust laukos. Šogad akcija notiks
jau septīto reizi, un šis būs otrais
gads, kad tā vienlaikus norisināsies
gan Latvijā (no 4.-5.maijam), gan
Lietuvā (no 11.-13.maijam).
Kā ierasts, lai piedalītos
akcijā, ikviens akcijas dalībnieks
(lauku tūrisma uzņēmējs) izstrādā
īpašo akcijas piedāvājumu, kas
var ietvert draudzīgas atlaides,
degustācijas, ražošanas procesa
izzināšanu,
jautras
izdarības
un spēles, izzinošas aktivitātes,

amatu
demonstrēšanu,
radošās
darbnīcas,
tehnikas
demonstrēšanu, iespēju iegūt
suvenīrus un dāvaniņas u.c.
aktivitātes.
Tie dalībnieki, kuri šajā
pasākumā
iesaistījušies
jau
iepriekš, tiek lūgti informēt, ja šī
gada piedāvājums ir nemainīgs un
būs tāds pats kā pirms gada.
Šogad mūsu valsts simtgadē
aicinām būt radošiem un iespēju
robežās akcijas piedāvājumus
veidot saistībā ar valsts 100gadi,
kā arī neaizmirst par Baltā galdauta
svētkiem, kas norisināsies 4. maijā
- vienā no akcijas dienām.
Lauku
ceļotājs
aicina
pieteikt savu dalību, aizpildot
pieteikuma anketu un nosūtīt
to līdz š.g. 2.martam, rakstot
uz e-pastu: lauku@celotajs.lv.
Anketa pieejama Lauku ceļotāja
mājaslapā www.celotajs.lv sadaļā
Profesionāļiem.
Latvijas Lauku forums,
LLF biroja tel. 28855427
llf.partneribas.lv |
facebook.com/laukuforums

Militārās mācības “Namejs 2018”
Pērn Latvijas teritorijā pirmo
reizi notika militārās mācības
“Saber Strike 2017” ar tik lielu
Latvijas un sabiedroto spēku
vienību karavīru un bruņutehnikas
iesaisti ārpus Ādažu poligona.
Mācību laikā Amatas, Mālpils,
Ogres, Ropažu, Salaspils, Siguldas
un Stopiņu novados bruņutehnikas
un kājnieku vienības veica militāro
mācību uzdevumus, iepriekš to
saskaņojot ar zemju īpašniekiem.
Arī 2017.gada rudenī militāro
mācību “Mazais Namejs 2017”
uzdevumu īstenošana notika valsts
un pašvaldības teritorijās.

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto
spēku četru gadu apvienotā militārā
mācību cikla noslēgumu, šogad no
20.augusta līdz 2.septembrim visā
Latvijas teritorijā notiks līdz šim
lielākās Aizsardzības ministrijas
un Nacionālo bruņoto spēku
organizētās militārās mācības
“Namejs 2018”, kurās piedalīsies
ne tikai Latvijas un sabiedroto
spēku karavīri un zemessargi, bet
arī rezerves karavīri un Iekšlietu
ministrijas struktūru personāls.
Informāciju sagatavoja
Aizsardzības ministrija

Notāru dienas 2018 Balvu novadā
27. un 28. februārī jau 13.
reizi visā Latvijā norisināsies
Notāru dienas. To laikā ikvienam
interesentam ir iespēja apmeklēt
notāra bezmaksas konsultāciju
un iegūt atbildes uz sev
interesējošajiem
juridiskiem
jautājumiem. Šogad Notāru dienās
īpaša uzmanība tiks pievērsta gan
sabiedrības informēšanai par to,
kā sevi pasargāt no krāpniekiem,
gan arī tam, kā nekļūt par upuri
iespējamiem
noziedzīgiem
nodarījumiem.
Balvos bezmaksas konsultācijas
sniegs notāre Inese Buša (Bērzpils
ielā 14, Balvi, tel.: +37164521959).
Bezmaksas notāru kosultācijas
notiks 27. un 28. februārī no plkst.
10.00 – 16.00 notāru birojos
klātienē. Turklāt, uzdot jautājumus
notāram varēs arī attālināti,
izmantojot Skype (lietotājvārds:
Notaru dienas).
Zvērinātu notāru pieredze
rāda, ka mūsdienās noziegumu
forma un saturs mainās. Ja pirms
10 – 15 gadiem mēs itin droši
varējām runāt par to, ka visbiežāk
par krāpnieku upuriem kļūst
seniori un vientuļi cilvēki, kuriem
ar juridiskām shēmām izkrāpa
īpašumus vai finanšu līdzekļus,
tad šodien situācija ir kardināli

mainījusies. Neviens vairs nav
pasargāts un var kļūt par upuri,
tādēļ ikvienam no mums ir jābūt
sevišķi uzmanīgam.
Šī gada Notāru dienas ir
īpašas arī tāpēc, ka drīzumā tiks
atklāts notāru digitālais portāls.
“Par šo jauninājumu esam īpaši
gandarīti.
Turpmāk
ikvienam
notāra pakalpojumi būs pieejami
arī attālināti; arī tiem Latvijas
valstspiederīgajiem, kuri dažādu
iemeslu dēļ atrodas ārpus Latvijas,”
norāda Jānis Skrastiņš, Latvijas
Zvērinātu notāru padomes (LZNP)
priekšsēdētājs.
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Krišjāņu pagastā modernizēts galdniecības uzņēmums

SIA
“DREVO
R”
ir
realizējis
projektu
Nr.
17-07-AL19-A019.2101-000008
“Galdniecības
uzņēmuma
modernizēšana”. Projekta ietvaros
tika iegādātas jaunas ražošanas
iekārtas – lentzāģis, skaidu
nosūcējs un 3 gab. ruļļu galdi.
Projekta kopējās izmaksas bez
PVN 19827,14 EUR, t.sk. publiskais
finansējums 13878,99 EUR.
Projekta mērķis ir radīt jaunus
produktus un pakalpojumus,
saglabāt esošos piedāvājumus,
un veicināt ekonomisko attīstību
Ziemeļlatgalē,
modernizējot
galdniecības uzņēmumu, kas
aprīkots ar modernām iekārtām.
Tādējādi SIA “DREVO R” kļūs par
konkurētspējīgu
pakalpojumu
sniedzēju, veicinot sabiedrības
iesaistīšanos vietējās ekonomikas
stiprināšanas
iniciatīvās,

sekmējot sadarbību, radot labus
darba apstākļus esošajiem trīs
darbiniekiem.
Vietējās rīcības grupas teritorijā
tiks radīts inovatīvs produkts
un pakalpojums. Klientiem tiks
piedāvāta iespēja sazāģēt liela
garuma (līdz 8,5m), un liela
diametra (0,8m) baļķus. Savā
uzņēmumā Andis Kašs nodarbojas
ar cēlkoku (ozols, osis, kļava un
tml.) pārstrādi. Tie visi ir lielu
diametru un cietas koksnes baļķi,
kurus ar jauno iekārtu palīdzību
varēs
ātrāk
un
kvalitatīvāk
sagatavot.
Projekta realizācijas rezultātā
ir modernizēts ražošanas process,
attīstīta uzņēmējdarbība, kas

Atgādinājums - nekustamā īpašuma
nodokļa kārtējais maksājums
Balvu novada pašvaldība ir
izsūtījusi maksāšanas paziņojumus
par nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) kārtējo maksājumu 2018.
taksācijas gadam. Ja šis paziņojums
nav saņemts, lūdzam mēneša
laikā par to informēt Balvu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
nodokļu administratori.
Atbilstoši
likumam
“Par
nekustamā īpašuma nodokli”, ja
nodokļa maksātājs nav deklarējis
dzīvesvietu
likumā
noteiktajā
kārtībā un nav paziņojis nodokļu
administrācijai adresi, kurā viņš ir
sasniedzams, tad paziņojumu par
administratīviem aktiem saistībā
ar nekustamā īpašuma nodokli,
kas izdoti pēc taksācijas gada
15. februāra, pašvaldība izvieto
savā tīmekļvietnē, norādot vietu,
kurā nodokļu maksātājs ar to var
iepazīties.
Balvu
novada
pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
pašvaldība/nekustamais
īpašums
(http://www.balvi.lv/
lv/pasvaldiba/nekustamaisipasums) ir pieejams to personu
saraksts, kuras nav norādījušas
savu deklarēto dzīvesvietu, vai arī
nekustamā īpašuma īpašnieks ir
miris, un iespējamie mantinieki nav
nokārtojuši mantošanas tiesības,

lai saņemtu NĪN maksājuma
paziņojumu.
Nekustamā īpašuma nodokli
par zemi un mājokli aprēķina uz
gadu, un tas tiek sadalīts četros
maksājumos:
2018.gadā
NĪN
noteikti šādi maksāšanas termiņi:
3. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts,15.
novembris. Maksājumu var veikt
gan pa daļām norādītajos termiņos,
gan arī avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 3. aprīlim –
samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams:
pagastu pārvaldēs; p/a “SAN-TEX”
norēķinu centrā, Partizānu ielā
14, Balvi; bankā; internetbankā;
portālos www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv.
Veicot
maksājumu
internetbankā,
būtiski
ir
pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu.
Noteikti norādiet arī nekustamā
īpašuma nodokļa paziņojuma
numuru. Pārskaitījums veicams tikai
uz kādu no maksāšanas paziņojumā
norādītajiem pašvaldības kontiem.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt
portālā
www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv. Abos portālos
pieejami pašvaldību banku konti
NĪN samaksai, kā arī nodokļa

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra atgādina! Lai piedalītos
ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms
pavasara darbu
uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai
un jābūt derīgai OCTA polisei.
No 2017.gada 30.jūnija par Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras

Vairāk informācijas:
Vija Piziča
LNZP rīkotājdirektore
Tel.: 67218955
E-pasts: Vija.Pizica@latvijasnotars.lv
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nodrošinās darba un prakses
iespējas
jauniešiem,
kas
studē
galdniecību,
veicinot
to atgriešanos uz dzīvi Balvu
novadā. Uzņēmums ir iegādājies
un uzstādījis iekārtas, kas sekmēs
uzņēmuma konkurētspēju un ļaus
izcelties konkurentu vidū tehniskā
nodrošinājuma ziņā.
SIA “DREVO R” ražo virpotus
koka elementus, neapstrādātus
zāģmateriālus, ekskluzīvi kaltētus
un apstrādātus zāģmateriālus,
kā arī sniedz kokapstrādes
pakalpojumus pēc pieprasījuma.
Ražotne atrodas Balvu novadā,
Krišjāņu pagastā.
Liene Ivanova
Projekta vadītāja

maksātājam automātiski uzrādās
visa nepieciešamā informācija
maksājuma veikšanai. Portālā www.
epakalpojumi.lv iespējams veikt
nomaksu arī par citas fiziskas vai
juridiskas personas īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt
laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta
nokavējuma nauda 0,05% apmērā
no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā
ar nodokļa apmaksas termiņu,
portālā
www.epakalpojumi.lv
iespējams pieteikties atgādinājumu
saņemšanai e-pastā vai īsziņas
veidā uz mobilo tālruni (SMS) par
NĪN apmaksas termiņa tuvošanos.
Atgādinājuma vēstule uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas
pirms maksāšanas termiņa, bet
SMS veidā – maksāšanas termiņa
samaksas dienā.
Balvu novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus saudzēt dabu, taupīt
līdzekļus un izmantot mūsdienīgu
un ērtu iespēju saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumus elektroniski. Pieteikties
tā saņemšanai e-pastā var portālā
www.epakalpojumi.lv vai rakstot
oficiālu iesniegumu Balvu novada
pašvaldībai.
Maruta Baltbārde,
Balvu novada pašvaldības
nodokļu administratore

sniegtajiem pakalpojumiem var
samaksāt TIKAI ar bezskaidras
naudas maksājumu.
Tālrunis uzziņai: 29284557 un
25639706, vai www.vtua.gov.lv.

4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 27.februāris

Briežuciemam savs Superīgākais vectētiņš

ģimenisku video prezentāciju.
Franča Pundura ģimene uzdeva
skatītājiem mīklas par savu ģimeni
saistībā ar horoskopa zīmēm, un
sanāca jautra minēšana. Laimoņa
Logina mazbērni, kamēr vectēvs
strādā, bija sazīmējuši savas
plaukstiņas – tik sirsnīgi! Jānis
Ločmelis kopā ar mazbērniem
bija iestudējuši ludziņu, un pats
jaukākais, ka kopā bija gatavojuši
dekorācijas un kopā arī uzstājās.
Toties Pakalnīts Aleksandrs iejutās
mākslinieka lomā un priekšnesuma

17.februāris Bēržu Svētās Annas
Romas katoļu baznīcai bija svarīga
diena, jo notika pasākums ‘’Latwīt,
wai nawa tew žāl...’’ - veltījums
Broņislavas
Martuževas
tēva
dziesmai, Bērzpilij un Latgalei. To
organizēja Broņislavas Martuževas
fonds RAKSTĪTĀJA un vadīja Anna
Egliena.
Atceres
pasākums
sākās
ar Svēto Misi - aizlūgumu par
Martuževas dzimtu. To vadīja
priesteri Oļģerts Misjūns, Rihards
Rasnacis, Māris Ozoliņš un Māris
Laureckis.
Pēc Svētās Mises, Broņislavas
Martuževas tēva Jāņa dziedātā
dziesma ‘’Latwīt, wai nawa tew
žāl...’’, tika caurvīta Latgales,
Bērzpils, Bēržu baznīcas un
Martuževu dzimtas kopsakarībās.
Pasākumā priesteri lasīja
fragmentus
no
Broņislavas
Martuževas
dienasgrāmatas.
Lūk, fragments: ‘’1961. gada
23.septembrī.
Pēcpusdiena.
Mākoņi lasās atkal kopā, tādi
pavisam
sevišķi,
svētdienīgi
uzcirtušies,
dzeltenvioleti,
iebrūnganrožaini,
ēteriski
bālzilgani mākoņi, pavisam silti un
labsirdīgi, pavisam smaidoši, it kā
gatavi pastāstīt ko labu. Ko gan īsti?
Kaut ko par Latgali? Viņi šodien tur
bija, redzēja dievkalpojumu Bēržu
kalnā.

Mēs varam laisties, kurp vien tīk.
Mēs – mākoņi, mums klaiņāt
klājas.
Bet tikai sapņi neapnīk,
Un svētīgs tas, kas sapņo mājās.
No kā reiz elpa saldi stājās,
Tas kļūst ar gadiem svešs un sīks.
Ir pats tu cits, un sirdī krājas
Vien gurdums rūgts un nevarīgs.
Nav tiesa! Kad es eju pa
Latgales ceļiem, man atkal atgriežas
astoņpadsmit: jūtos tikpat jauna
kā tanīs laikos, kad Lieldienu olas
ēdot, bāzu čaumalas puišiem
kabatās, un šie to uzskatīja par
pagodinājumu. Es jūtos jauna un
pat pārliecināta, ka manai jaunībai
notic arī citi. Un tas ir briesmīgi
svētīgi laiku pa laikam.
Varbūt laiku pa laikam. Reizi
gadā.
Lai nu kā, bet šodien mani
tiešām neganti velk uz Bērzpili.
Par spīti tam, ka viss taču tur ir
tiešām kļuvis citādi. Iekšējā redze
neatceras šodienu, bet to, kas
bija.’’
Atceres pasākumā piedalījās
Dricānu
garīgo
dziesmu
ansamblis ALMUS, vadītājs Jānis
Trūps, Lubānas katoļu baznīcas
ansamblis, vadītāja Ināra Mālniece,
Staņislavs Jakovenko-Daugavpils
Poļu kultūras centra ansambļa
‘’Barwy Daugawy’’ vadītājs, solistu
apvienība ‘’Jubilāri’’ - Andris

Baltacis, Andris Eriņš, Aldis Kise,
Gints Ločmelis.
Pasākuma noslēgumā solistu
apvienība ‘’Jubilāri’’ nodziedāja
Broņislavas Martuževas tēva Jāņa
dziesmu ‘’Latwīt, wai nawa tew
žāl...’’, kurai pievienojās daudzo
pasākuma apmeklētāju balsis.
Broņislavas vēlēšanās bija, lai šī
dziesma pēc simts gadiem (pirms
vairāk nekā gadsimta daudzi
Latvijas zemnieki, arī no Latgales,
devās uz Sibīriju cerībā tikt pie
savas zemes), kad latvietis atkal
dodas svešumā, Latvijā skanētu ar
jaunu spēku.
‘’Latwīt, wai nawa tew žāl
Šķērtīs nu dzimtenes towas,
Pamest jos sudobra upes,
Mežus, ī kolnus, ī pllowas...?’’
Broņislava Martuževa (19242012), kā rakstīts Balvu reģiona
kultūrvēstures datu bāzē, ir
dzejniece,
folkloras
teicēja,
komponiste. Dzimusi Domopoles
(tagad
Lazdukalna)
pagasta
Slavītu ciemā. Agrā bērnībā
ģimene pārcēlusies uz dzīvi
Vidzemē, Lubānas pagastā, kur
arī skolojusies, sākusi mācības arī
Rēzeknes skolotāju institūtā, kuru
slimības dēļ nav izdevies pabeigt.
Pastāvīgu algotu darbu viņa
nav strādājusi, jo kā Nacionālās
pretošanās kustības dalībniecei
un atbalstītājai nācās slēpties.

Pirmās pakāpes diploma ieguvēji - Kubulu kultūras nama senioru ansamblis
“Vakarblāzma” kopā ar vadītāju Aldi Laicānu un Kubulu pagasta kultūras
pasākumu organizatori Maiju Laicāni.

Rugāju tautas namā 16.februārī
pulcējās Balvu, Viļakas, Rugāju
vokālie ansambļi uz ikgadējo
vokālo ansambļu skati, kurā
piedalījās 8 kolektīvi.
Tos vērtēja žūrija trīs cilvēku
sastāvā: Jāzepa Mediņa Rīgas
Mūzikas vidusskolas direktors,
Balvu, Alūksnes un Gulbenes
koru apriņķa virsdiriģents Roberts
Liepiņš, Dricānu ansambļa vadītājs
Jānis Trūps un Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas
akadēmijas
lektors,
Pierīgas koru apriņķa virsdiriģents,
diriģents Jānis Baltiņš.
Skatē izskanēja 24 skaistas un
skanīgas dziesmas, kuras priecēja

Foto: Gints Circenis

Briežuciema
atraktīvākie
vīrieši, superīgākie vectētiņi kopā
ar savām ģimenēm 17. februārī
piedalījās konkursā “Superīgākais
vectētiņš”. Katrs no viņiem bija
sagatavojis
prezentāciju
vai
priekšnesumu par savu saimi.
Žūrija, līdzjutēji un skatītāji bija
patīkami pārsteigti par sava
pagasta talantīgajiem un jaukajiem
cilvēkiem.
Katram priekšnesumam bija
sava odziņa! Franča Ločmeļa
ģimene bija sagatavojusi sirsnīgu,

laikā uzzīmēja savus deviņus
mazbērnus. Vectēvs Vilmārs uz
skatuves kāpa kopā ar mazmeitām,
kuras pasākumā tēloja skaistas
stirniņas un skaitīja jaukus dzejoļus
par savu dzedu. Par vectēvu
Apšenieku Andri ir īpašs stāsts.
Piedalīties konkursā viņš piekrita
skatītāju mudināts pasākuma
laikā, jo viens no pieteiktajiem
vectēviem neieradās. Andris ar
dzīvesbiedri Inetu neapmulsa, un
ne tikai piedalījās konkursos, bet
arī parādīja uz vietas izdomātu
priekšnesumu
un
nopelnīja
skatītāju aplausus.
Konkursanti ar azartu un
humoru
izpildīja
dažādus
uzdevumus,
piemēram,
mēģināja pēc iespējas ātrāk koka
klucīšos sasist nagliņas, kopā ar
mazbērniem šķiroja pupas no
makaroniem, jo vecmāmiņām
virtuvē bija gadījies misēklis,
meklēja pazudušos vārdus tautas
dziesmās, pina bizes, uzzīmēja un
uzdāvināja savām ģimenes dāmām
apsveikumus 8. martā.
Kamēr skatītāji balsoja par savu
simpātiju, vectētiņi tika aicināti no
kartupeļiem un citiem materiāliem
izgatavot kaut ko mazbērniem.
Atraktīvie Briežuciema vectētiņi!
Jāatzīmē, ka interesantākais bija

“Nav iespējams novērtēt, kurš labāks, kurš gudrāks, kurš mīļāks- JŪS VISI
ESAT MŪSU PAGASTA, UN NE TIKAI, SUPERĪGĀKIE VECTĒTIŅI!” - tā par
konkursa dalībniekiem saka Zita Mežale.

pastāstīt par savu veidojumu, tā
bija iespēja izsmieties!
Prieks par to, ka dalībnieki
darbojās kopā ar ģimenēm,
paši par to priecājās un parējos
neuzskatīja par konkurentiem.
Vectētiņi ar savu atraktivitāti dāvāja
skatītajiem jauku pasākumu, pretī
saņemot aplausus un smaidus. Lai
būtu interesantāk, tas tika nosaukts
par konkursu, tomēr vairāk bija
kā ģimeņu draudzīgs saiets, lai
visi kopā padarbotos, satiktos un
izklaidētos.
Bet,
ja
jau
konkurss,
tad konkurss. Bija arī žūrija,
kurā
piedalījās
Briežuciema
vecmāmiņu konkursa uzvarētāja
- Anna Pundure, četru mazbērnu
vectēvs - Valentīns Mežals, Ingrīda
Oļipova no kaimiņu novada, Aiva
Ozoliņa – Briežuciema pagasta
jauniete, kura pašreiz mācās Rīgā,
un etnogrāfiskā ansambļa vadītāja
Maruta Ločmele. Protams, nevar
šādā jautrā konkursā sadalīt 1.,
2., 3. un citas vietas, tāpēc pie
nominācijām tika visi vectēvi.
Galveno
nomināciju
“Pats
superīgākais vectētiņš” saņēma
Francis
Ločmelis.
Aleksandrs
Pakalnīts - “Stilīgākais vectētiņš”,
Francis Pundurs - “Jautrākais
vectētiņš”, kurš ieguva arī skatītāju

simpātijas balvu, Vilmārs Šakins
- “Atraktīvākais vectētiņš”, Andris
Apšenieks - “Saimnieciskākais
vectētiņš”, Jānis Ločmelis - “Mīļākais
vectētiņš” un Laimonis Logins
- “Gudrākais vectētiņš”. Viņam
arī vēl tika piešķirta Briežuciema
tautas nama specbalva, lai
mudinātu biežāk iesaistīties ar
ģimeni pagasta pasākumos, jo
patika viņu atsaucība, sirsnība un
ieinteresētība.
Pasākumā koncertu dāvināja
Daigas Lukjanovas dejotāji no
Tilžas, folkloras kopa “Soldanī”
un dramatiskā kolektīva aktieri.
Paldies jums! Paldies arī žūrijai,
Sandrai
Circenei,
Gintam
Circenim, Andrim Ločmelim,
Reinim Aparam, Guntai Upītei,
pagājušā
gada
vecmāmiņu
konkursa
dalībniecēm
par
palīdzību un atbalstu.
Mēs
lepojamies
ar
konkursantiem
un
pārējiem
pagasta vectēviem, kuri ir savu
bērnu un mazbērnu balsti. Bet pats
lielākais paldies viņu ģimenēm! Lai
Jums veselība, mīlestība un radošs
skatījums uz dzīvi!
Zita Mežale
Briežuciema pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Foto: Santa Pērkone

Balvu, Rugāju un Viļakas novadu vokālo ansambļu skate

Foto: Anna Rancāne

Atceres pasākums – veltījums Broņislavas Martuževas tēva dziesmai, Bērzpilij un Latgalei

Atceres pasākumā Svēto Misi - aizlūgumu par Martuževas dzimtu vadīja
priesteri: (attēlā no kreisās) Māris Laureckis, Māris Ozoliņš, Rihards Rasnacis
un Oļģerts Misjūns.
Vēlāk sekoja apcietinājums un
soda izciešana Sibīrijā dažādās
nometnēs, bet pēc atgriešanās
ilgstoša, daudzkārtēja ārstēšanās
slimnīcās un sanatorijās. Ir izdoti
deviņi
Martuževas
dzejoļu
krājumi, no kuriem pirmie divi
ar Evas Mārtužas vārdu. 1995.
gadā dzejniece apbalvota ar
Triju Zvaigžņu ordeni, 1999.gadā

saņēmusi Rakstnieku savienības
Gada balvu par dzejoļu krājumu
“Nopūtas” un 2004.gadā - Kultūras
fonda Spīdolas balvu par dzejas
krājumu “Kā putni dzied”.

klausītājus. Kolektīvi pēc izvēles
dziedāja divas vai trīs dziesmas.
Balvu
novadu
pārstāvēja
Tilžas Kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis “Rasa”, vadītāja
Rita Keiša, Lazdulejas vokālais
ansamblis “Vālodzīte”, vadītāja
Karīna Romanova, Balvu pagasta
jauktais
vokālais
ansamblis
“Malduguns”, vadītāja Viktorija
Kokoreviča, Kubulu kultūras nama
senioru ansamblis “Vakarblāzma”,
vadītājs Aldis Laicāns un Balvu
Kultūras un atpūtas centra
ansamblis “Razdoļje”, vadītāja Zoja
Zaharova.
Pirmās pakāpes diplomu ieguva

Kubulu kultūras nama senioru
ansamblis “Vakarblāzma”, otrās
pakāpes diplomu ieguva Tilžas
Kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis “Rasa”, Balvu KAC
ansamblis “Razdoļje”, Lazdulejas
vokālais ansamblis “Vālodzīte”,
bet Balvu pagasta jauktais vokālais
ansamblis “Malduguns” ieguva
trešās pakāpes diplomu.
Paldies vadītājām par ieguldīto
darbu.

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

Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras pasākumu
organizatore

Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras jautājumos

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 27.februāris

Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā mācību darbu nodrošinās modernākās
šūšanas iekārtas reģionā
“Piepildījies
beidzot
izsapņotais un lolotais sapnis
par
profesionālajām
šūšanas
iekārtām
tieši
tērpu
stila
speciālistiem, kā arī par jaunām,
skaistām un gaišām mācību
telpām,” tā 23.ferbuārī, atklājot
profesionālo iekārtu un mācību
telpu apskati Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
(BPVV), teica tās direktore Biruta
Vizule.
Kā informēja Kristīne Lele, BPVV
direktores vietniece profesionālās
izglītības darbā un projekta “Darba
tirgus bez robežām” koordinatore
no izglītības iestādes puses,
tad BPVV notiek mērķtiecīgs
darbs, lai Interreg V-A Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam
projekts Nr. LLI-183 “Darba tirgus
bez robežām (Mobilitāte)” noritētu
veiksmīgi. Divās profesionālajās
izglītības programmās - “Koka
izstrādājumu izgatavošana” un
“Šūto izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija”
ir
plānota
profesionālo
iekārtu
iegāde.
Projekta 1.kārtā ir iegādātas
profesionālākās un modernākās
šūšanas iekārtas, lai nodrošinātu
iespēju topošajiem tērpu stila
speciālistiem mācīties un strādāt
ar jaunākajām iekārtām, bet
martā arī profesionālās izglītības
programmas “Koka izstrādājumu
izgatavošana” audzēkņi tiks pie
savām iekārtām.
Pati
interesantākā
šīs
prezentācijas daļa bija tērpu
kolekciju demonstrēšana, kuras gan
tapušas vēl uz vecajām iekārtām.
Balvu novada Domes vadībai,
deputātiem, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājai,
kā arī citiem interesentiem tika
demonstrētas tērpu kolekcijas “Balvu muižas prominences” 3. un
4.kursu audzēkņu izgatavotie tērpi
profesionālo izglītības priekšmetu
pedagoģes
Anita
MatulesBordānes vadībā un “Pustumsa” 2.
un 3.kursu audzēkņu izgatavotie
tērpi
profesionālo
izglītības
priekšmetu pedagoģes Aigas
Jansones vadībā.
Skolotāja A.Matule-Bordāne
skatītājus iepazīstināja ar to, kā top
tērpu kolekcija un atgādināja, ka

meitenes pašas tos izdomā, pašas
šuj un pašas arī demonstrē.
Kolekcija
“Balvu
muižas
prominences” ir skolotājas A.
Matules-Bordānes ideja. Viņa
pamanīja audumu, kuru dāvinājuši
BPVV zviedru sadarbības partneri
un uzreiz radās vīzija, kādas, šajā
gadījumā kleitas, izskatīsies, ar to
iepazīstinot audzēknes. Pedagogs
ir atbildīgs par to, lai tērpi veidotos
kā kolekcija, nepietiek tikai ar
vienojošu elementu - audumu, jo
nepieciešams pieskaņot dažādas
mežģīnes, citus palīgmateriālus,
audumus un aksesuārus, kurus
palīdzēja veidot arī BPVV skolotāja
Skaidrīte Veina.
Darbs sākas ar apģērba ideju
skicēšanu, kur meitenes pašas
izvēlas, kāda kleita izskatīsies,
mērīšanu, konstruēšanu. Īpaša
pieredze meitenēm, izgatavojot
tērpu kolekciju, bija tieši piedurkņu
konkurēšanā,
modelēšanā.
Tad sākas šūšana, nebeidzama
krokošana,
kurai
audzēknes
veltījušas pat vakara stundas. Un,
lūk, varam baudīt rezultātu!
Projekta sadarbības partneris
ir Balvu novada pašvaldība,
bet projekta īstenotājs BPVV.
Profesionālo iekārtu iegāde notika
sadarbībā ar SIA “Burdas salons”.
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
pēc iekārtu, mācību telpu un
tērpu kolekciju apskates teica:
“Man tiešām ir gandarījums, ka
iekārtas, ko iegādājusies BPVV,
nav pieejamas tuvākā apkaimē.
Domājam, ka mēs mācēsim,
pateicoties skolotājām, direktorei
un visu kopējai sadarbībai,
izmantot
projektā
iegādātās
iekārtas vērtīgi un ar atpazīstamības
zīmi Austrumu pierobežā, jo,
redzot šīs, kā arī iepriekšējās
kolekcijas, var saprast, ka pedagogi
ir īstajā vietā, un novēlu, lai pietiek
dzirkstelītes jaunām idejām. “
Arī Ivo Pūķis, SIA “Burdas
salons” direktors izteica prieku
par veiksmīgo sadarbību un
iespēju BPVV piedāvāt jaunākās

paaudzes tehniku, teikdams: “Man
ir prieks redzēt, ka skolēni tiek
ievirzīti profesijā. Protams, mēs
saprotam, ka visi nebūs šuvēji, bet
galvenais, ka tiek radīta interese.
Tas ir pateicoties pedagogiem
un lieliskajai komandai. Lai arī
turpmāk izdodas radīt skaistus
darbus!”
Turpretim Gunta Brūmane,
SIA “Burdas salons” valdes
priekšsēdētāja, nozares ekspertu
padomes
“Tekstilizstrādājumu,
apģērbu,
ādas
un
ādas
izstrādājumu ražošana” darba
devēju puses eksperte, novēlēja:
“Lai topošie tērpu stila speciālisti
ir kā vēstneši, kas slavētu savu
skolu, savus skolotājus un nestu
pašvaldības vārdu tālāk! Jums tas
noteikti ir jādara, jo tikai jūs to varat
izdarīt! “
Projekta Nr. LLI-183 “Darba
tirgus bez robežām (Mobilitāte) “
(“Labour Market without Borders
(Mobility)”)
mērķis ir stimulēt
darbaspēka mobilitātes iespējas
un uzlabot darbaspēka iemaņas,
kas atbilstu Latgales reģiona –
Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu
teritorijas
vajadzībām.
Šajā
pārrobežu sadarbības projektā ir
iesaistītas pavisam astoņas izglītības
iestādes.
Četras
profesionālās
izglītības iestādes no Latvijas - Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola, Rīgas Valsts tehnikuma
Krāslavas struktūrvienība, Malnavas
koledža,
Daugavpils
Dizaina
un mākslas vidusskola „Saules
skola”, kā arī četras profesionālās
izglītības iestādes no Lietuvas –
Zarasu Lauksaimniecības skola,
Utenas reģionālais profesionālās
apmācības
centrs,
Jonišķu
Lauksaimniecības skola, Alantas
Biznesa un tehnoloģiju vidusskola.
Projekta vadošais partneris ir
Krāslavas novada pašvaldība.
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iekāpjot mūziķa profesiju kurpēs
Š.g. 2.februārī Balvu Valsts
ģimnāzijā tika organizēts karjeras
attīstības
atbalsta
pasākums
“Iekāpjot profesiju kurpēs”, kura
mērķis bija iepazīstināt skolēnus
ar mūziķa Artura Gruzdiņa
profesionālo karjeras izaugsmes
ceļu. Pasākumā piedalījās 9.-12.
klašu skolēni un pedagogi.
Arturs iepazīstināja skolēnus
ar savu profesionālo karjeras ceļu,
darba pieredzi, sākot no bērnības
līdz šim brīdim - “Mans karjeras
ceļš”. Mūziķis dalījās pārdomās
par savu skolas laiku, saviem
hobijiem un pavadīto bērnību
Rūjienas pusē, par mūziķa karjeras
pirmsākumiem, kā arī par dzīvi
un sajūtām ārpus televīzijas šova
“X faktors”. Jautāts par bērnības
sapņiem, Arturs atbild: “Kopš
bērnības mans sapnis ir kļūt par
profesionālu mūziķi, uzstāties uz

pasaulē lielākajām skatuvēm kopā
ar populārām ārzemju grupām”.
Pirmā pieredze muzicēšanā
un uz lielās skatuves Arturam ir
kopš trīs gadu vecuma, piedaloties
dziedāšanas konkursā “Cālis 1995”
Rūjienā, kā arī dziedot skolas
korī un šobrīd muzicējot grupā
“Refleksija”. Arī dalība televīzijas
šovā “X faktors” ir devusi mūziķim
drosmi, pārliecību par sevi un
savām spējām. Tas sniedz iespēju
pilnībā
pievērsties
mūzikai.
Mūziķis iedvesmu rod, klausoties
savu iemīļoto grupu “Linkin
Park”, neapzināti un apzināti
virzoties uz savu mērķi mūzikā.
Kā atzīst A.Gruzdiņš, lai kļūtu par
profesionālu mūziķi, līdz tam ir
jānonāk caur smagu darbu un
plašāku pieredzi.
Pasākuma
noslēgumā
skolēni uzdeva sev interesējošos

jautājumus Arturam Gruzdiņam
par viņa darbu, nepieciešamajām
prasmēm, rakstura īpašībām,
dzīves gājumu un nākotnes vīziju.

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

5.

7.a klase ciemos VUGD Balvu nodaļā

2018.gada 14.februārī Balvu
Valsts ģimnāzijas 7.a klases skolēni
viesojās VUGD Balvu nodaļā, lai
projektu nedēļas ietvaros iepazītu
ugunsdzēsēja profesiju un ikdienas
darba gaitas. Bērni bija sajūsmā
par iespēju tuvumā apskatīt
lielās ugunsdzēsēju mašīnas, to
aprīkojumu, darba specifiku.
Darbinieki ļāva arī iekāpt mašīnās
un izbaudīt, kā ir tur atrasties.
Skolēni paši apgalvoja, ka tas ļoti
patika. Viņi nebija iedomājušies,
ka mašīnas tuvumā ir tik liela
izmēra un ar tik dārgu aprīkojumu.
Sarunās ar darbiniekiem
skolēni
noskaidroja,
ka
ugunsdzēsēja darbs daudziem
ir bijis jau sapnis no bērnības,
ko
piepildīt
var,
mācoties
Ugunsdrošības
un
civilās
aizsardzības koledžā Rīgā. Bet
ar šo izglītību vien nepietiek, jo
visu laiku regulāri savas zināšanas
ir jāpilnveido dažādos kursos.
Arī paaugstinājumu amatā var
iegūt, tikai papildus mācoties.
Ugunsdzēsēju pienākumi ir ne
tikai izbraukt uz ugunsgrēku vai
veikt glābšanas darbus, bet katras
dežūras laikā notiek gan praktiskās,
gan teorētiskās apmācības. Tādēļ
skolēni bija pārsteigti, ka arī
ugunsdzēsējiem ir sava mācību

telpa.
Skolēni
nonāca
pie
secinājuma, ka šis darbs ir grūts un
atbildīgs, jo darbs norit gan telpās,
gan ārā,- ir dūmi, termoiedarbība,
darbs augstumā, stress un bieži
arī fiziska pārslodze. Tāpēc paši
darbinieki uzsvēra – lai strādātu
šo darbu, jābūt nosvērtam, fiziski
labi sagatavotam, drosmīgam un
ar labām komunikācijas spējām.
Un gandarījumu, protams, sniedz
labi paveikts darbs – katra izglābtā
dzīvība vai materiālā vērtība.
Tā kā sabiedrība nevar pastāvēt
bez glābšanas dienestiem, tad
šī profesija darba tirgū ir un būs
pieprasīta.
Ilga Petrova
Balvu Valsts ģimnāzijas 7.a
klases audzinātāja

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.

Skolēni tiekas ar tautas
muzikantiem - Igauņu ģimeni
Februāra sākumā projekta
“Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros
Balvu
pamatskolas,
Baltinavas
vidusskolas,
Tilžas
vidusskolas,
Tilžas
internātpamatskolas,
Stacijas
pamatskolas un Vīksnas filiāles 5.-9.
klašu skolēni piedalījās karjeras
attīstības
atbalsta
pasākumā
“Profesijas muzejos”, kas notika
Balvu Novada muzejā. Skolēni
iepazinās ar tautas muzikantiem,
mūziķiem, latgaliešu tautas mūzikas
popularizētājiem
un
tradīciju
uzturētājiem, ziņģu ierakstītājiem
un izpildītājiem, divu muzeju
īpašniekiem, LNT šova “Dziedošās
ģimenes” dalībniekiem Rasmu un
Gunāru Igauņiem.
Pasākuma
mērķis
bija
iepazīstināt skolēnus ar latviešu
tautas muzikanta amatu, tam
nepieciešamajām zināšanām un
prasmēm. G.Igaunis aizraujoši
pastāstīja skolēniem par profesijas
izvēli un noieto ceļu no Mūzikas
akadēmijas sola līdz mūzikas
instrumentu darbnīcas vadītāja
amatam. Igauņu ģimene pārsteidza
skolēnus ar līdzi paņemtajiem
mūzikas
instrumentiem
un

interesantajiem
stāstiem
par
katru mūzikas instrumentu, kas
spēlēti pēdējos 150 gados Latvijas
teritorijā. Skolēnam bija iespēja kļūt
par kapelas dalībniekiem un spēlēt
uz gatavām mūzikas instrumentu
sagatavēm. Igauņu ģimene iesaistīja
ikvienu pasākuma apmeklētāju,
kopā izdziedot skaistas dziesmas,
ļaujot skolēniem izmēģināt spēlēt
katru mūzikas instrumentu. Skolēni
aktīvi uzdeva muzikantiem sev
interesējošos
jautājumus
par
mūzikas instrumentu izgatavošanu,
par zināšanām un prasmēm, veicot
šo amatu.

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

Skatuves runas konkurss

Lai attīstītu un pilnveidotu
skolēnu skatuves runas kultūru un
aktiermeistarību, 15.februārī Balvu
pamatskolā notika starpnovadu
skatuves runas konkurss.
Šogad tajā piedalījās 40
dalībnieki no Balvu, Baltinavas un
Rugāju novadu izglītības iestādēm.
Skolēni
bija
izvēlējušies
pārsvarā latviešu autoru darbus
– Imantu Ziedoni, Ojāru Vācieti,
Māru Zālīti, Ziedoni Purvu,
Annu Saksi un citus. Dalībnieki
runāja 1 prozas un 1 dzejas
darbu, vienu no darbiem varēja
izpildīt latviešu valodas dialektā.
Šo iespēju izmantoja Rugāju
novada vidusskolas skolniece
Laila Gabriēla Aleksejeva, runājot
latgaliski Valentīnas Zvejnieces
darbu “Jašu Neris”.
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Konkursantu sniegumu vērtēja
žūrija – Inese Daukste, Aija Putniņa
un Zaiga Lāpāne. Galvenie kritēriji,
ko žūrijas komisijas locekļi ņēma
vērā, klausoties skolēnu sniegumu,
bija – domas atklāsme, kontakts
ar klausītāju, skaidra dikcija,
spilgtu priekšstatu gleznu esamība
un atklāsme klausītājam, kā arī
repertuāra atbilstība runātājam.
Konkursa otrā kārta notiks
7.martā Madonā. Balvu novadu
tajā pārstāvēs Stacijas pamatskolas
skolniece Zane Keiša, Tilžas
internātpamatskolas
skolniece
Zane Staģe un Balvu Valsts
ģimnāzijas skolniece Linda Čevere.
Ilona Naļivaiko
Balvu novada IKS pārvaldes
Interešu izglītības darba speciāliste
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Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par
pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Atkritumu
apsaimniekošanas
likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Balvu novada domes 2011.gada
12.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2011
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Balvu novadā”” šādus grozījumus:
1.aizstāt noteikumu tekstā vārdu
“tvertne” ar vārdiem “atkritumu konteiners”
attiecīgā locījumā un skaitlī;
2.izteikt 1.1. punkta 3.apakšpunktu šādā
redakcijā:
“3)bioloģiski noārdāmie atkritumi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību,
restorānu,
sabiedriskās
ēdināšanas
iestāžu un mazumtirdzniecības telpu
pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem
pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi,
kuri var sadalīties aerobos vai anaerobos
apstākļos;”;
3.izteikt
1.1.
punkta
12.
un
13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“12)sadzīves atkritumu savākšanas
punkts ir speciāli aprīkota vieta, kur
konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā
dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms
to pārvadāšanas. Savākšanas punktā
nodrošina vismaz papīra un kartona,
plastmasas, stikla un metālu atkritumu
(tajā skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu
savākšanu.
13)atkritumu savākšanas laukums
ir speciāli aprīkota iežogota vieta,
kur savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu
veidu atkritumus pirms to turpmākās
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transportēšanas;”;
4.svītrot
1.1.
punkta
14.
un
15.apakšpunktu;
5.svītrot 1.1. punkta 16.apakšpunktā
vārdus ”Balvu novada teritorijā savākto
atkritumu apglabāšanas poligons ir
„Kaudzītes” Gulbenes novada Litenes
pagastā”;
6.aizstāt 2.1.punktā vārdus “galvenais
mērķis” ar vārdiem “galvenie mērķi”;
7.papildināt 1.1. punktu ar 19.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“19) urna – konteiners sīkajiem sadzīves
atkritumiem.”;
8.izteikt 2.1.2., 2.1.3. un 2.1.4.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.1.2.veicināt atkritumu samazināšanu
to rašanās vietās;
2.1.3.ieviest un pilnveidot atkritumu
dalītās savākšanas sistēmu, veicināt
atkārtotu izmantošanu;
2.1.4veicināt
atkritumu
pārstrādi
un reģenerāciju, tādējādi samazinot
apglabājamo atkritumu daudzumu;”;
9.papildināt
2.1.5.
apakšpunktu
aiz vārda “pārstrādāt” ar vārdiem “vai
reģenerēt”;
10.izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:
“3.2. Balvu novada pašvaldība
atkritumu apsaimniekošanu organizē
publisko iepirkumu vai publisko un privāto
partnerību regulējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā izvēloties
atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks
sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās
radīto būvniecības atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves
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atkritumu apsaimniekošanas zonā,
par piedāvājuma izvēles kritēriju
nosakot saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu.”;
11.
aizstāt 3.3. punktā vārdus
“sadzīves bīstamo” ar vārdiem
“sadzīvē radīto bīstamo”;
12.aizstāt 3.4. punktā vārdu
“radītājiem” ar vārdu “radītāju”;
13.aizstāt 3.5. punktā vārdus
iekavās “(ja nepieciešams, arī
šķirot)” ar vārdu “šķirot”;
14.papildināt 3.5. punktu aiz
vārda “atkritumus” ar vārdiem “tai
skaitā sadzīvē radītos bīstamos
atkritumus”;
15.izteikt 4.1.1. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“4.1.1.piedalās
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanā,
noslēdzot līgumu par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
ar
sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāju un veic norēķinus
saskaņā ar pašvaldības domes
lēmumā apstiprināto maksu, kā
arī iesaistās pašvaldības atkritumu
apsaimniekošanas
pasākumu
īstenošanā
atbilstoši
saistošo
noteikumu prasībām;”;
16.izteikt 4.1.3. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“4.1.3.normatīvajos
aktos
noteiktajā
kārtībā
slēdz
līgumu ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves
atkritumu un mājsaimniecībās
radīto
būvniecības
atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu,
pārkraušanu,
šķirošanu
un
uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
zonā;”;
17.papildināt 4.1.4. apakšpunktu
aiz vārda “un” ar vārdu “šiem”;
18.izteikt 4.1.6.2., 4.1.6.3. un
4.1.6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.6.2. ne retāk kā vienu
reizi mēnesī novada pagastos
un
apdzīvotās
vienģimeņu
un divģimeņu mājās pilsētā,
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 tiek šķiroti un
bioloģiski noārdāmie atkritumi
tiek kompostēti vai savākti dalīti to
rašanās vietā;
4.1.6.4.ne retāk kā vienu
reizi mēnesī novada pagastos, ja
atkritumi tiek šķiroti;”;
19. aizstāt 4.1.8. apakšpunktā
vārdus “pārstrādes vai apglabāšanas
vietās” ar vārdiem “šķiroto
atkritumu savākšanas laukumā,
pārstrādes vietās vai sadzīves
atkritumu poligonā”;
20. papildināt
4.1.9.
apakšpunktu aiz vārda “tas” ar
vārdiem “ir iespējams un”;
21. svītrot 4.2. punktu;
22. izteikt 6.1. punktu šādā
redakcijā:
“6.1.
Vietējā
pašvaldība
iepirkumu vai publisko un
privāto partnerību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā
izvēlas
atkritumu
apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves
atkritumu un mājsaimniecībās
radīto
būvniecības
atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu,
pārkraušanu,
šķirošanu
un
uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonā,
par piedāvājuma izvēles kritēriju
nosakot saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu.”;
23. svītrot 6.3. punktu;
24. izteikt 6.4., 6.5. un 6.6.
punktu šādā redakcijā:
“6.4.
Pašvaldība
publiskā
iepirkuma
procedūras
ietvaros
norāda
atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojuma
paredzamās
līgumcenas

izvērsuma detalizācijas pakāpi,
tai skaitā norādot, kādi atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumi
un
kādu
atkritumu
veidu
apsaimniekošana ir iekļaujama
atkritumu apsaimniekošanas maksā.
Atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojuma
paredzamās
līgumcenas izvērsumā norāda
arī atkritumu apsaimniekošanas
maksas piedāvājumu par vienas
atkritumu vienības (tonnas vai
m3) apsaimniekošanas izmaksām
atbilstoši pašvaldības norādītajam
nešķirotu
sadzīves
atkritumu
pārrēķina koeficientam, pārejot no
tilpuma uz masas mērvienībām, ja
pašvaldībai tāds ir pieejams.
6.5.
Pašvaldība
informē
savas administratīvās teritorijas
atkritumu radītājus par savas
teritorijas
dalījumu
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
zonās un par sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, ar kuru tā
noslēgusi līgumu par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu,
šķirošanu
un
uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonā
viena mēneša laikā no līguma
noslēgšanas dienas.
6.6. Personas, kas atbilstoši
normatīvajiem aktiem par publisko
iepirkumu ir publisko iepirkumu
pasūtītāji, neveic sadzīves atkritumu
savākšanas
un
pārvadāšanas
publisko iepirkumu vai publiskās
un privātās partnerības procedūru,
bet slēdz līgumu ar sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāju,
kuru normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā izvēlējusies pašvaldība,
par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu,
pārkraušanu,
šķirošanu un uzglabāšanu.”;
25. svītrot 6.7. punktu;
26. svītrot 7.1.1.13. apakšpunktā
vārdus “un ņemot vērā, ka”;
27. svītrot 7.1.2. apakšpunktā
vārdus “iekārtas un ierīces”;
28. izteikt 7.1.6. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“7.1.6.
Balvu
novada
administratīvajā
teritorijā
savāktie sadzīves atkritumi, kuri
nav izmantojami reģenerācijai
vai
atkārtotai
izmantošanai,
nogādājami
un
apglabājami
sadzīves
atkritumu
poligonā
,,Kaudzītes;”;
29. izteikt 7.1.9. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“7.1.9.
marķēt
nešķiroto
sadzīves atkritumu un dalīti vākto
atkritumu konteinerus, norādot
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja
nosaukumu, kontakttālruni un
konteinerā ievietojamo atkritumu
veidu;”;
30. aizstāt 7.1.10. apakšpunktā
vārdu ,,šķirotos” ar vārdiem ,,dalīti
vāktos” un vārdu ,,šķiroto” ar
vārdiem ,,dalīti vākto”;
31. izteikt 7.1.11. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“7.1.11. nodrošināt atkritumu
konteineru novietošanas vietu,
sadzīves
atkritumu
dalītās
savākšanas punktu un šķiroto
atkritumu savākšanas laukumu
sakopšanu
pēc
atkritumu
savākšanas;”;
32. izteikt 7.2. un 7.3. punktu
šādā redakcijā:
“7.2.
Sadzīves
atkritumi
pēc to nodošanas atkritumu
apsaimniekotājam pāriet atkritumu
apsaimniekotāja īpašumā.
7.3. Atbilstoši normatīvo aktu
prasībām apsaimniekot pašvaldības
noteiktos atkritumu punktus un
laukumus - nodrošinot sadzīves
atkritumu savākšanas punktos
atkritumu īslaicīgu uzglabāšanu
konteineros ne ilgāk kā 72 stundas
vasaras periodā (aprīlī, maijā,
jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī)
un 168 stundas ziemas periodā
(janvārī, februārī, martā, oktobrī,
novembrī un decembrī) bioloģiski

noārdāmiem
atkritumiem
un
astoņas nedēļas – pārējiem
sadzīves atkritumiem pirms to
pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu
savākšanas punktā nodrošināt ne
mazāk kā četru veidu atkritumu
(papīru saturošu atkritumu, metālu
saturošu atkritumu, plastmasu
saturošu atkritumu, stiklu saturošu
atkritumu)
dalītu
savākšanu.
Atkritumu savākšanas laukumā
nodrošināt atkritumu savākšanu
un uzglabāšanu konteineros ne
ilgāk kā divas nedēļas bioloģiski
noārdāmiem atkritumiem un trīs
mēnešus – pārējiem sadzīves
atkritumiem pirms to apglabāšanas
vai pārstrādes. Videi kaitīgo preču
atkritumus, bīstamos sadzīves
atkritumus, mēbeļu atkritumus
un būvniecības atkritumus šķiroto
atkritumu laukumā drīkst uzglabāt
ne ilgāk par gadu no to savākšanas
dienas.”;
33. svītrot 7.4. un 7.5. punktu;
34. izteikt 8.1. punktu šādā
redakcijā:
“8.1. Pašvaldībā atkritumu
radītāji šķiro sadzīves atkritumus
un novieto tos atbilstošos speciāli
marķētos konteineros, nogādā
tos sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punktos un šķiroto
atkritumu savākšanas laukumos.”;
35. papildināt 8.2. punktu aiz
vārda “plastmasa” ar vārdu “metāls”;
36. svītrot 8.2.punktā vārdus
“atbilstoši prasībām, ko dalīti
savāktajiem atkritumiem nosaka
sadzīves atkritumu pārstrādātāji”;
37. izteikt 8.3. punktu šādā
redakcijā:
“8.3. Atkritumu apsaimniekotājs
vienu mēnesi iepriekš informē
atkritumu radītājus par jauna
šķiroto atkritumu savākšanas veida
ieviešanu un attiecīgo konteineru
krāsojumu vai apzīmējumu.”;
38. svītrot 8.4. punktu;

39. izteikt 9.1. un 9.2. punktu
šādā redakcijā:
“9.1. Ir aizliegts sajaukt sadzīves
bīstamos atkritumus, kas atbilst
dažādām
sadzīves
bīstamo
atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt
sadzīves bīstamos atkritumus ar
sadzīves atkritumiem.
9.2. Sadzīves bīstamo atkritumu
radītājs vai valdītājs:
9.2.1. atdala sadzīves bīstamos
atkritumus
no
citu
veidu
atkritumiem;
9.2.2. uzglabā sadzīves bīstamos
atkritumus tā, lai tie neapdraudētu
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā
arī personu mantu;
9.2.3. nogādā sadzīves bīstamos
atkritumus
speciāli
aprīkotās
sadzīves
bīstamo
atkritumu
savākšanas vietās vai slēdz līgumu
par sadzīves bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu ar personu,
kura veic bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu un ir saņēmusi
atļauju veikt bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu;
9.2.4.
sedz
visas
ar
sadzīves
bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanu saistītās izmaksas,
ja tās nav iekļautas atkritumu
apsaimniekošanas maksā.”;
40. svītrot 10.2. punktu;
41. izteikt 10.3.1. un 10.3.2.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.3.1. pašvaldības lēmumā
apstiprinātā 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,
par uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas,
pārkraušanas
un
šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru
noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs;
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10.3.2.
Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas
apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonos.”;
42. svītrot
10.3.3.
apakšpunktu;
43. izteikt 10.4. punktu šādā
redakcijā:
“10.4. Maksu par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
nosaka, pamatojoties uz līgumu,
kas noslēgts starp pašvaldību un
atkritumu apsaimniekotāju, kuru
atbilstoši normatīvajiem aktiem
izvēlējusies pašvaldība un kurš veiks
sadzīves atkritumu vai sadzīves
atkritumu un mājsaimniecībās
radīto
būvniecības
atkritumu
apsaimniekošanu.”;
44. izteikt 10.5. punktu šādā
redakcijā:
“10.5.
Atkritumu
apsaimniekotājs, kuru atbilstoši
normatīvajiem aktiem izvēlējusies
pašvaldība,
nodrošina
sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu,
pārkraušanu,
šķirošanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu vākšanas, šķirošanas
un pārkraušanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu par vienādu
maksu visiem sadzīves atkritumu
radītājiem attiecīgajā šo atkritumu
apsaimniekošanas zonā atbilstoši
Atkritumu
apsaimniekošanas
likumā
noteiktajā
kārtībā
noslēgtajam
līgumam
ar
pašvaldību.”;
45. svītrot 10.6. un 10.7.
punktu;
46. svītrot 11.3. punktā vārdus
“izsniedzot kvīti, ja pārkāpējs to
neapstrīd”.
Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 27.februāris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

7.martā
plkst.10:00
Bezmaksas
lekcija
par
veselīgu dzīvesveidu (uzturs,
miegs, kustība u.c.) Balvu
novada Sociālajā dienestā.
8.martā
plkst.10:00
Balvu
reģiona
skaļās
lasīšanas konkurss Balvu
Novada muzejā.
8.martā
plkst.19:00
Baltinavas
amatierteātra
“Palādas” izrāde “Lauku
kurorts
piļsātnīkīm”
Balvu
muižā.
Biļetes
cena EUR 3,00, izrādes
dienā EUR 4,00. Biļetes
iepriekšpārdošanā
Balvu
muižā (lietvedes kabinetā).
10.martā
no
plkst.9:00-13:00
Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas
centra.
10.martā
plkst.19:00
Konkurss
“Mis
un
Misters
Balvi
2017”
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas Sporta hallē.
Biļetes cena EUR 20,00, EUR
15,00, EUR 10,00. Biļetes
iepriekšpārdošanā
Balvu
muižā (lietvedes kabinetā).
17.martā
plkst.18:00
Tematisks deju kolektīvu
koncerts “Pavasaris ir klāt!”
Balvu pamatskolas sporta
zālē.
26.martā
plkst.12:30
Komunistiskā
genocīda
upuru piemiņas dienas
pasākums pie pieminekļa
Abrenes
apriņķa
komunistiskā
genocīda
upuru piemiņai.

Balvu pagasts

7., 14., 21., 28. martā
plkst.10:00
Garīgie
dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.
9.martā plkst.19:00 Balvu
pagasta dramatiskā kolektīva
izrāde Nora Vētra Muižniece
“Māsas” veltīta Latvijas Valsts
simtgadei Balvu pagasta
Tautas namā. Režisore Vaira
Resne, komponists Kaspars
Freimanis,
scenogrāfe
Astra Ločmele Ambarova,
rekvizitores Elita Gromova,
Ludmila Buša, gaismotājs
Krišs Resnis Ieejas maksa
EUR 1,00.

Bērzkalnes pagasts

9.martā
plkst.20:00
Sieviešu dienas diskoballīte
Rubeņu saietu namā.
26.martā
plkst.12:00
Bērzkalnes
pagasta
represēto
iedzīvotāju
tikšanās,
piedalīšanās
piemiņas
pasākumos
Balvos, Kubulos, kopā
pabūšanas brīdis Bērzkalnes
pagasta pārvaldē.

Bērzpils pagasts

10.martā
plkst.14:00
Sieviešu
dienai
veltīts
koncerts
Bērzpils
vidusskolas
Aktu
zālē.
Koncerta dalībnieki: Viļānu
novada Dekšāres pagasta

vīru folkloras kopa ‘’Kūzuls’’
un dramatiskais kolektīvs
‘’Kūpā’’, Bērzpils pagasta
muzicējošie,
dziedošie,
dejojošie un teātri spēlējošie
vīrieši. Ieeja - daudz smaidu.

Briežuciema pagasts

9.martā
plkst.19:00
Anekdošu cīņas ar muzikālām
pauzēm
‘’Pasmaidi,
dzīve
kļūs
krāsaināka!’’
Briežuciema tautas namā.
Nāciet klausīties, skatīties,
izsmieties, līdzi just un arī
padalīties ar savu anekdošu
pūru!
24.martā
plkst.13:00
Zolītes vakars Briežuciema
tautas
namā.
Aicinām
uzspēlēt zolīti! Tos, kuri
neprot – iemācīsim!

Kubulu pagasts

19.martā
plkst.18:00
Annas un Elzas piedzīvojumi
pasaku valstībā veidotāji
piedāvā jaunu programmu
Cirka
šovs
“Troļļu
piedzīvojumi”
Kubulu
kultūras
namā.
Biļetes
cena EUR 6,00, pasākuma
dienā EUR 7,00. Bērniem
līdz 3 gadu vecumam
(vecāku
uzraudzībā)
neaizņemot papildus vietu
– ieeja bez maksas. Biļetes
iepriekšpārdošanā Kubulu
kultūras namā darba dienās
no
plkst.10:00-16:00
(Tel.:29172470).
20.martā
plkst.11:30
Leļļu teātris “TIMS” piedāvā
koncertprogrammu
“Notikumi virtuvē” Kubulu
kultūras namā. Ieeja EUR
2,00.
23.martā
plkst.17:00
Starpnovadu Mūsdienu deju
radošais konkurss Kubulu
kultūras namā. Piedalās
Balvu novada mūsdienu deju
grupas.
25.martā
plkst.18:00
Latvijas
filmas
Latvijas
simtgadei
filma
“Paradīze‘89”. Ieeja EUR
2,00.
26.martā
plkst.13:00
Piemiņas
pasākums
komunistisko
represiju
upuriem
Balvu
stacijā
pie
piemiņas
akmens
represētajiem.

Tilžas pagasts

10.martā Deju vakars
Tilžas Kultūras namā.
24.martā
Starpnovadu
dramatisko kolektīvu saspēle,
atzīmējot
Teātra
dienu
“Dzīve kā teātris - teātris kā
dzīve” Tilžas kultūras namā.

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā

Balvu
Centrālajā
bibliotēkā skatāma Balvu
Mākslas
skolas
radošā
kolektīva darbu izstāde
“Atspulgi”, virtuālā izstāde
par Balvu pilsētu no muzeja
krājuma materiāliem, kā
arī Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbi ‘’Mozaīka

krāsās’’, skolotāja Elita Eglīte
Balvu Novada muzejā
iespēja apskatīt Balvu pilsētu
senajās fotogrāfijās un
iepazīties ar svarīgākajiem
vēstures notikumiem, kas
norisinājušies Balvos.
No 27.februāra Balvu
Novada muzejā skatāma
keramiķu
Jolantas
un
Valda
Dundenieku
personālizstāde
“Rakstu
rotaļas mālā”.
Balvu Sakrālās kultūras
centrā skatāma Gata Pladara
foto izstāde “Medžugorje
manām acīm”.
Balvu novada pašvaldībā
Balvu
Mākslas
skolas
audzēkņu vides objektspētījums
par
Latvijas
mākslinieku
daiļradi
“Mākslas kubi”.
Balvu
pamatskolā
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbi “Ziema”,
skolotāja Elita Teilāne.
Ā.Baranovskas doktorāta
telpās
skatāmi
Balvu
Mākslas skolas 3.klašu
audzēkņu vasaras prakses
darbi, skolotāja Anita Kairiša
un Dace Logina.
Balvu Mākslas skolas
Izstāžu zālē skatāma PIKC
Rīgas Dizaina un Mākslas
vidusskolas
audzēkņu
abstraktās
glezniecības
konkursa izstāde “Paradīzes
Dārzs”. (Konkursa dalībnieki
brīvi izvēlējās kompozīcijas
risinājumu
pēc
dotās
klusās dabas, gleznojot
vienu abstraktu darbu,
radot uzstādījuma krāsu un
tonālo attiecību salikumu
laukumos.)
Balvu Novada muzejā
piecās muzeja ekspozīciju
zālēs
mūsdienīgi
atspoguļotas Ziemeļlatgalei
raksturīgās tēmas, tostarp
etnogrāfija,
tradicionālā
mūzika, folklora, paražas,
psalmi, Maija dziedājumi,
cilvēku prasmes un citas
vietējās vērtības.
Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta
mūsu
novadniekam
ģenerālim Valdim Matīsam.

Balvu pagastā

Tautas
nama
zālē
skatāma Daces un Modra
Teilānu foto gleznu izstāde
“Atspulgi”.

Krišjāņu pagastā

Tautas namā skatāma
Balvu
Mākslas
skolas
audzēkņu darbu izstāde
“Krāsas
gadalaikos”,
skolotāja Lana Ceplīte.

Vīksnas pagastā

Tautas namā skatāma
fotoizstāde “Latvijas dabas
spēks un skaistums” projekta
“Loba doba Zīmeļlatgolā
jeb atklāj dabas pētnieku
sevī!” ietvaros.

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem
2018.gada 1.martā Balvu pamatskola uzsāk vecāku iesniegumu reģistrāciju 1.klašu komplektācijai 2018./2019.
mācību gadam.
Griezties skolas darbvedībā, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību.
Skolas administrācija
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

