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Runā par mūsu slimnīcas nākotni
Ceturtdien, lai izvērtētu Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības
sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, Balvos bija ieradusies
Veselības ministrijas darba grupa.
Uz tikšanos ar to, lai aizstāvētu
savu slimnīcu nepieciešamību
nākotnē, bija ieradušies mediķi
un vairāku novadu vadība. Saruna izvērtās gara, tajā bija ietverts stāstījums par apvienības
darbību un ministrijas viedoklis
par turpmāko, izskanēja daudzi
jautājumi.

Aktuāli
Iedzīvotāju
ierosinājumiem

Pēc Balvu Domes deputātu
ierosinājuma
visās
pagasta pārvaldēs iedzīvotāju
priekšlikumiem ir izvietotas
kastītes, kuras atver noteiktās
dienā, pagastu pārvaldēs noteikta kārtība, kā uzkaitīt
šos priekšlikumus. Pagasta
pārvaldnieks nosaka atbildīgos
par ierosinājumu izpildi, kā arī
izpildes termiņus.

Ziedojiet kapu
labiekārtošanai

Atvērts ziedojumu konts
kapu labiekārtošanai
Balvu novada p/a “SANTEX” ir atvēris ziedojuma kontu LV28UNLA0050016700837,
kur var veikt ziedojumus
konkrētiem mērķiem, kas
saistīti ar Balvu pilsētas kapsētu
labiekārtošanu, apzaļumošanu
un uzturēšanu. Veicot ziedojumu, jānorāda maksājuma
mērķis. Ziedojumu var veikt
arī p/a “SAN-TEX” kases telpā
esošajā ziedojumu traukā.

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājas
vietniece Irēna Sprudzāne, valdes priekšsēdētāja M. Jaceviča un
Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece I. Ņikuļina

Amerikāņu labdarības
organizācijai ir lielas ieceres sadarbībai ar Latviju un
Balviem

Darba grupas vadītājs Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Bundulis, atklājot sanāksmi, aicināja izteikt viedokļus
un atzina, ka komisijas locekļiem, iepazīstoties ar slimnīcām,
radies daudz plašāks un patiesāks skatījums par to darbību

Balvos cāļus skaita pavasarī
17.martā Balvu Kultūras un
atpūtas centru pieskandināja
18 mazie vokālisti, kurus uz
šo konkursu bija sagatavojušas
skolotājas - Iluta Tihomirova,
Mārīte Buliga un Irēna Sņitkina.
Žūrijas sastāvā bija Lija Ivanova,
Astra Ločmele – Ambarova un
Rita Kočerova.
Uz Balvu novada konkursu

24.martā tika izvirzīti desmit
dalībieki: Felicita Lizinska, Dārta
Garā, Nils Vinogradovs, Estere
Vigule, Rēzija Štāle, Sigita Keiša,
Edgars Leišavnieks, Krista Daniela Škerba, Elizabete Džigure,
Krista Arule.
Sigita Keiša un Dārta Garā
ieguva arī titulu „Balvu pilsētas
Cālis – 2011”.

Evita Šķestere no Balvu
novada uzvar Lielās
talkas fotokonkursā

Noslēdzies
1.
februārī
izslu-dinātais Lielās Talkas
fotokonkurss
“Sniegavīri
PAR tīru Latviju!”. Žūrija
noteikusi piecus uzvarētājus:
Baltinavas Kristīgā speciālā
internātpamatskola, galdnieka
palīga grupas audzēkņi; Lībagu
sākumskolas 1. klase; Bērsteles
pamatskolas 1.-2. klase; Mazpulku vadītājas no Rēzeknes
un Evitas Šķestere no Balvu
novada.
Visi seši uzvarētāji balvās
saņems īpašas, sakopšanas
darbiem noderīgas lietas no
Lielās Talkas organizatoriem
un atbalstītājiem “Garnier” un
“RIMI”.

FAF pārstāvji Nikolajs Sinkovs un Tatjana Isjutkina kopā ar Balvu
Mākslas skolas direktori Elitu Teilāni

Ceturtdien Balvu mākslas
skolu,
Novada
muzeju,
Tālākizglītības centru apmeklēja
viesi no Amerikas Savienotajām
valstīm
–
sabiedriskas
organizācijas FERMATA ARTS
FOUNDATION pārstāvji – tās
direktore Tatjana Isjutkina un viens no tās darbiniekiem Nikolajs
Sinkovs. FAF mērķis ir veicināt
mieru pasaulē ar mākslas un

kultūras palīdzību.
Minētā organizācija jau
sadarbojas ar Balvu mākslas
skolu un citām līdzīgām skolām
visā pasaulē, top izstādes un
grāmatas.
Viesiem ir iecere paplašināt
sadarbību ar Balviem, tāpēc viņi
piektdien tiksies ar Balvu novada
Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Mana prioritāte – lauku cilvēks

Pagājis mēnesis kopš esmu jaunajā amatā – novada Domes
priekšsēdētājs. Kas mainījies novada pašvaldībā?
Pirmkārt, būtiski mainījušās novada pārvaldes metodes un vadības
sastāvs – mēs esam piecu cilvēku komanda, kas strādā kopā un kopīgi
risina kardinālos novada dzīves jautājumus. Tanī pašā laikā katrs mēs
atbildam par savu jomu: manai vietniecei Inārai Ņikuļinai ir politiskā
atbildība par izglītības, sociālo, kultūras un sporta darbu , izpilddirektore Inta Kaļva veic pienākumus, kas saistīti ar izpildinstitūciju
darbību, slēdz līgumus, seko finansu plūsmai, viņas vietnieka Normunda Dimitrijeva redzeslokā ir saimnieciskā darbība pagastu pārvaldēs,
saimniecisko uzņēmumu darbība novadā un pilsētā, Aivars Kindzulis
ir algots tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs un novada Pastāvīgās iepirkumu komisijas vadītājs, un viņa darbs ir tieši
saistīts ar saimniecisko jautājumu skatīšanu un virzīšanu domes sēdēs.
Viņam jāseko iepirkumiem, lai pašvaldības budžeta, ES projektu un
citi līdzekļi tiktu taupīgi un lietderīgi izmantoti. Katru pirmdienas
rītu deviņos tiekamies, analizējam novada aktualitātes un pieņemam
attiecīgus risinājumus. Katrā no šīm pirmdienas rītu sanāksmēm plašāk
iztirzājam kādu konkrētu jautājumu. Pagājušo pirmdien runājām par
veselības aprūpi. Kopā ar Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības
vadību – valdes priekšsēdētāju Mudīti Jaceviču, viņas vietnieci Irēnu
Sprudzāni, Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Sandru Daudziņu
un novada vadību apspriedām šīs slimnīcu apvienības darbu, konkrēto
situāciju, pārrunājām realizētos projektus un ieceres remontdarbiem.
Nākošo pirmdien galvenā tēma būs uzņēmuma „Balvu enerģija”
darbība.
Darbs komandā nozīmē to, ka pienākumi un atbildība - sadalīta, tas
atvieglo priekšsēdētāja darbu, lēmumi nav jāpieņem vienpersoniski.
Otrkārt, tiekoties ar iestāžu un pārvalžu vadītājiem, runāju par darba
stilu. Mans mērķis ir noskaņot darbiniekus un vadītājus radīt pozitīvu
darba atmosfēru, lai varētu strādāt bez stresiem un sasteigtības, bez
savstarpējām nesaskaņām. Tikai tāds darbs var dot labu rezultātu.
Aicinu ikvienu - nekautrēties nākt pie manis personīgi, ja vien būs
manos spēkos, centīšos palīdzēt atrisināt sasāpējušos jautājumus.
Nepieciešama atklāta saruna.
Treškārt, lauku cilvēku atbalsts. Mans personīgais uzskats ir tāds,
ka valstī kopumā un arī mūsu novadā līdz šim nav sniegts pienācīgs
atbalsts laukiem. Tāpēc mana turpmākā darba svarīgākā prioritāte ir
atbalsts lauku cilvēkiem. Balvos ir daudz spēcīgu speciālistu, viņiem
lauku cilvēkiem jāpalīdz – ar zināšanām, organizatoriski, jāmēģina
izlīdzināt dzīves līmeni. Tāpēc cenšamies palielināt finansējumu pagastu pārvaldēm. Akcentu liekam uz pagastu centru attīstību. Par to
liecina vairāki nodomi, piemēram, uzklāt asfaltu Krišjāņu, Bērzpils
centra ielās, uzbūvēt asfalta segumu no Briežuciema centra līdz
Cērpenei, arī no Vectilžas līdz Lauzu tiltam un citur, ierīkot ielu apgaismojumu Bērzpilī un Kubulos, paredzēti vairāki ēku remonti un
renovācijas Tilžā, Bērzkalnē un citos pagastos.
Ceturtkārt, sadarbība ar varas partijām. Pašvaldību darbā strādāju
ne jau pirmo dienu – esmu bijis dažādos amatos pašvaldību vadībā.
Lielu lomu dažādu projektu īstenošanā nospēlēja tas, ka pārstāvu
Zaļo un Zemnieku savienību, pazīstu vairākus ministrus. Un tas
nav mazsvarīgi. Tieši ar ZZS atbalstu tika saņemti līdzekļi Tilžas
internātskolas, Balvu Amatniecības vidusskolas, Balvu pamatskolas
siltināšanas projektiem, īstenojas ūdenssaimniecības projekti Vīksnā,
Kubulos, Tilžā, vēlāk arī Bērzpilī. Uzskatu, ka tas ir pozitīvs moments, un arī turpmāk aicināšu valdības pārstāvjus uz Balviem, lai
iepazīstinātu ar mūsu novadu un kopīgi risinātu jautājumus, kur
nepieciešams valdības atbalsts. Esmu iesaistīts projektos, kas saistīti ar
Austrumu Stīgu un Vientuļu robežpunkta izbūvi. Īstenojot šīs ieceres,
aktuāls ir jautājums par apvedceļa izbūvi Balvos, lai smagais transports
nekursētu cauri pilsētas centram.
Novada vadībai ir daudz ieceru. Viens no uzstādījumiem – atbalstīt
iestāžu un biedrību iniciatīvu, piesaistot ES līdzekļus . Pavisam nesen
atbalstījām šādus 10 projektus. Novada domē izveidojām komisiju, kas
izvērtē katra projekta lietderību, par galveno kritēriju ņemot realizētā
projekta devumu sabiedrībai.
Vēlreiz gribu uzsvērt, ka mana ilggadējā darba pieredze liek izdarīt
secinājumu, ka jāstrādā lēnām, bet pamatīgi, nepārsteidzoties, bet konsekventi. Īstenot pašvaldības darba mērķi – veicināt novada attīstību,
strādājot ar sapratni, pozitīvi noskaņotā kolektīvā. To centīšos veicināt
ik dienu.
Andris Kazinovskis
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Dome lēma

10. marta
Domes sēde
Darba kārtībā bija 49 jautājumi.
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma sadali, zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu, par zemes
nomu, Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajām lauku apvidus zemes
vienībām, zemes nomas līguma
izbeigšanu, zemes vienības nomu,
adrešu apstiprināšanu, likvidēšanu,
zemes
vienības
sadalīšanu,
nedzīvojamo telpu nomas līguma
slēgšanu.
Par dzīvojamo māju
pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu
Sēdē nolēma nodot Balvu novada
pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
pašvaldībai
piederošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
no 2011.gada 1.aprīļa:
„Ceriņu
mājas” Tutinava, Kubulu pagasts;
„Pīlādzēni”, Skolas iela 31, Kubulu
pagasts; Pansionāta apbraucamā iela
2, Celmene, Kubulu pagasts; „Baltā
māja” Druvenieki, Kubulu pagasts;
„Mežabrāļi”,Vīksna, Vīksnas pagasts.
Uzlikt par pienākumu Tilžas
pagasta pārvaldei pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldībai piederošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
no 2011.gada 1.aprīļa: Brīvība iela
60, Tilža, Tilžas pagasts; „Skolotāju
māja”, Tilžas pagasts.
Uzlikt par pienākumu Briežuciema
pagasta pārvaldei pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldībai piederošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas no
2011.gada 1.aprīļa: „Briežuciems”
c.Grūšļeva, Briežuciema pagasts;
„Ozoļiņi” c.Grūšļeva, Briežuciema
pagasts; „Dīķmalas” c. Grūšļeva,
Briežuciema
pagasts,
Bērzpils
pagasta pārvaldei - pārvaldīt
pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju no 2011.gada
1.aprīļa: „Klintenes” Dārza iela 8,
Bērzpils, Bērzpils pagasts.
Uzlikt par pienākumu Krišjāņu
pagasta pārvaldei pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldībai piederošās
dzīvojamās mājas no 2011.gada
1.aprīļa: „Ceriņi”, Jaunatnes iela -1,
Krišjāņi, Krišjāņu pagasts; „Neļķes”,
Jaunatnes iela -3 , Krišjāņi, Krišjāņu
pagasts; „Kastaņi”, Jaunatnes iela5, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts; „Oši”,
Jaunatnes iela -7, Krišjāņi, Krišjāņu
pagasts; „Mežupe”,
Mežupē,
Krišjāņu pagasts.
Par būvju pieņemšanas
ekspluatācijā komisiju
Deputāti noteica, ka būvju
pieņemšanas ekspluatācijā komisijā
darbojas
būvinspektors
Āris
Kļaviņš kā komisijas priekšsēdētājs
un būvvaldes vadītāja Žanete
Mārtuža, kā pašvaldības arhitekte
un pilnvaroja Balvu novada Domes
Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāju Aivaru Kindzu-

lu apstiprināt būvju pieņemšanas
ekspluatācijā aktus.
Atbalstīja projektus
Lemjot par projektiem, nolēma
piedalīties
projektu
konkursā
LEADER, izstrādājot projekta iesniegumu „19. gadsimtam raksturīgu
Ziemeļlatgales tradicionālo tautas tērpu darināšana Balvu novada
jauktajiem koriem”. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 735,68 no projekta kopējām
attiecināmajām
izmaksām
un
neattiecināmās izmaksas Ls 1618,50,
kopā nosakot Ls 2354, 18.
Piedalīties projektu konkursā
LEADER,
izstrādājot
projekta
iesniegumu „Bērzpils vidusskolas
skolēni dejo Ziemeļlatgales tautu
tērpos”. Projekta atbalsta gadījumā,
nodrošināt līdzfinansējumu 10%
apmērā jeb Ls 475 no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām
un neattiecināmās izmaksas Ls
1045,99 kopā nosakot Ls 1520,99.
Piedalīties projektu konkursā
LEADER,
izstrādājot
projekta
iesniegumu
„Iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma informācijas tehnoloģiju
un programmu iegāde un uzstādīšana,
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
novada jauniešiem”. Projekta atbalsta
gadījumā,
nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 397,97 no projekta kopējām
attiecināmajām
izmaksām
un
neattiecināmās izmaksas Ls 875,53.
Piedalīties projektu konkursā
LEADER, izstrādājot projek-ta iesniegumu „Balvu novada tradicionālo
tautas tērpu daļu darināšanas un
rotāšanas paņēmienu pētniecība,
izgata-vošana un popularizēšana”.
Projekta
atbalsta
gadījumā,
nodrošināt līdzfinansējumu 10%
apmērā no kopējām attiecināmajām
izmaksām jeb Ls 731.40 un
neattiecināmās izmaksas Ls 922.68,
kopā nosakot Ls 1654.08.
Piedalīties projektu konkursā
LEADER,
izstrādājot
projekta iesniegumu „Dienas centra” izveidošana Balvu novada
pašvaldības
iedzīvotājiem”.Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām
jeb Ls 340.00 un neattiecināmās izmaksas Ls 748.00, kopā nosakot Ls
1088.00.
Piedalīties projektu konkursā
LEADER,
izstrādājot
projekta
iesniegumu ”Māksla ceļo”.Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām
jeb Ls 200.00 un neattiecināmās izmaksas Ls 440.00, kopā nosakot Ls
640.00.
Piedalīties projektu konkursā
LEADER, izstrādājot projekta iesniegumu ”Bērnu rotaļu un sporta
laukuma rekonstrukcija”, kas tiks
realizēts Bērzpils pagastā. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām
jeb Ls 517.64 un neattiecināmās izmaksas Ls 1138.81, kopā nosakot Ls

1656.45.
Piedalīties projektu konkursā
LEADER, izstrādājot projekta iesniegumu ”Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietas Labiekārtošana
Kubulu pagasta Balvu stacijā”. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām
jeb Ls 475.00 un neattiecināmās izmaksas Ls 1045.
Piedalīties projektu konkursā
LEADER, izstrādājot projekta iesniegumu ”Balvu pamatskolas jauniešu
kluba „Erudīts” attīstība”. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām
jeb Ls 350.00 un neattiecināmās izmaksas Ls 770.00.
Piedalīties projektu konkursā
LEADER,
izstrādājot
projekta iesniegumu ”Sporta laukuma labiekārtošana”, kas tiks
realizēts Krišjāņu pagastā. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām
jeb Ls 491.80 un neattiecināmās izmaksas Ls 1081.97, kopā nosakot Ls
1573.77.
Paredzēt pašvaldības budžeta
līdzekļus sadarbībai ar biedrībām
projektu konkursam LEADER,
izstrādāto projektu atbalsta gadījumā
līdzfinansējuma nodrošināšanai projektiem:
Biedrības „Saulessvece” projektam „Tautu tērpu un akordeona iegāde Briežuciema bērnu un
jauniešu folkloras kopai „Soldanī”
Ls 359,40 apmērā; Biedrības „Saulessvece” projektam „Latgalisko
tradīciju izkopšanas un brīvā laika
pavadīšanas centra „Žbans” izveidei
Briežuciemā” Ls 301,00 apmērā;
Bērzpils pagasta sieviešu biedrībai
„Dzērvenīte” projektam „Atpūtai un
veselīgam dzīves veidam” Ls 195,00.
Piešķirt Balvu Valsts ģimnā-zijai
no pašvaldības budžeta līdzekļiem
Ls 491,80 konkursam LEADER,
izstrādātā projekta „Tautu tērpu
iegāde Balvu Valsts ģimnāzijas
deju kolektīviem” līdzfinansējuma
nodrošināšanai, projekta atbalsta
gadījumā.
Piedalīties
Valsts
atbalsta
saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar
projektu „Zivju resursu pavairošana
Balvu un Pērkonu ezeros”. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 432.00 no projekta kopējām
attiecināmajām
izmaksām
un
neattiecināmās izmaksas Ls 950.40,
kopā nosakot Ls 1382.40.
Paredzēt pašvaldības budžeta
līdzekļus
Ls
499,05
apmērā
sadarbībai ar Vectilžas pagasta
ģimeņu biedrību „SAIME” projektu
konkursam LEADER, iesniegtā projekta „Sporta, tūrisma, atpūtas un
brīvā laika infrastruktūras izveide”
atbalsta gadījumā.
Ar pilnu Balvu novada domes
lēmumu tekstu var iepazīties mājas
lapā www.balvi.lv.

Gaidiet tautas skaitītāju savās mājās
No 1.marta Latvijā notiek tautas skaitīšana. Skaitīšanas pirmajā
posmā iespēju aizpildīt anketas
internetā izmantoja vairāk nekā
650000 iedzīvotāji. Tos cilvēkus,
kuri šo iespēju neizmantoja, no
17.marta mājās apmeklēs tautas skaitītāji. Tautas skaitīšana
turpināsies līdz 31.maijam.
10. un 11.martā Balvos notika tautas skaitītāju mācības. Balvos reģionālais tautas skaitīšanas
vadības un koordinēšanas centrs
atrodas Tālākizglītības centrā
Brīvības ielā 47. Mācībās piedalījās
26 tautas skaitītāji no Balvu,,

Rugāju, Baltinavas un Viļakas
novadiem. Tautas skaitītājiem
ir savas īpašas darba apliecības
ar fotogrāfiju. Apliecība iekārta
rozā lentā uz kuras ir uzraksts
„Tautas skaitīšana 2011”. Tautas
skaitītājam būs īpaša soma ar tautas skaitīšanas logo un konkrētās
personas identifikācijas numuru.
Iedzīvotāji neskaidrību vai šaubu
gadījumā aicināti zvanīt uz bezmaksas tālruni 80000777. Visa
informācija par tautas skaitīšanas
aktualitātēm atrodama arī interneta
mājaslapā www.tautasskaitiisana.
lv .
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Novada budžets mūsu iespējām un vajadzībām

Kā plānots nākamā
gada budžets

Pašvaldības
budžets
ir
līdzeklis pašvaldības politikas
realizācijai ar finanšu metodēm.
Svarīgākais, kas jānodrošina
pašvaldībai,
ir
ilgtspējīga
administratīvās
teritorijas
attīstība, efektīvi izmantojot
konkurētspējīgo priekšrocību
un vienlaikus sabalansējot
saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālajām
interesēm.
Balvu novada pašvaldība arī
turpmāk savā darbībā īstenos
ilgtermiņa finanšu stabilitātes
politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās
attīstības tempu nodrošināšanu
un labvēlīgu apstākļu radīšanu
uzņēmējdarbībai, lai sekmētu
un pilnveidotu likumā „Par
pašvaldībām”
noteikto
pašvaldību autonomo funkciju
nodrošināšanu.
Balvu novada pašvaldība, sagatavojot 2011.gada konsolidēto
pašvaldības budžetu, plāno
nepieciešamos finanšu resursus
pašvaldības funkciju izpildei,
kā arī pašvaldības ekonomiskās
un sociālās infrastruktūras
attīstībai un uzsākto projektu
realizācijai.

Svarīgākie akcenti

- Sastādot jauno budžetu
lielāku vērību veltījām novada
lauku teritoriju attīstībai, - uzsver novada domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, - analizējām
situāciju katrā pagastā. Tāpēc
budžetā ir palielināti līdzekļi
visām
pagastu
pārvaldēm.
Lai sekmētu pagastu pārvalžu
patstāvību, ieviesām
visā
novadā vienotu grāmatvedības
datorprogrammu, kas ļauj katrai pārvaldei sekot līdzi savu
līdzekļu izlietojumam. Novada
grāmatvedībā katrai pārvaldei ir
„savs” grāmatvedis, kas palīdz
kārtot pagasta grāmatvedību un
līdz ar to pastāvīgi seko līdzi
konkrētā pagasta finanšu lietām.
Paredzam iepēju – ja zin kā
izlietoti līdzekļi un, ja ir pamatota
vajadzība, pagasts divas reizes
gadā varēs mainīt līdzekļu izlietojuma pozīcijas, arī papildināt finanses.Katram pagastam ir savs
ieņēmumu plāns un ja pagasts to
pārpildīs, ieņēmumi paliks pagasta rīcībā. Domāju, ka tas ne tikai sekmēs pagastu patstāvību, bet
arī stimulēs palielināt ieņēmumus.
Ikdienas darbā pašvaldību funkciju nodrošināšanai pagasta ir
vajadzīgi līdzekļi, tāpēc katrai
pārvaldei no budžeta ir paredzētas

konkrētas summas kultūras un
sporta pasākumu organizēšanai,
prezentācijām.
Īpaša vērība LAD projektu īstenošanai, piemēram, tiks
remontēts Bērzpils, Briežuciema
un Krišjāņu pagasta
centrs,
remontēsim ceļus, jumtus un
tamlīdzīgi. Noteicošais princips –
pilsēta vienmēr attīstās, jāpanāk,
lai pagasti nostiprinās, tāpēc
vajadzīga īpaša vērība no novada
vadības puses.
Šī gada budžetā vairāk līdzekļu
atvēlēts sportam.Īpaši vēlamies
sekmēt ģimeņu sporta attīstību, lai
vecāki kopā ar bērniem piedalītos
sporta aktivitātēs. Paredzēts, ka
apmaksāsim ēdināšanu, ja bērni
piedalīsies sporta sacensībās.
Konkrēts finansējums paredzēts
volejbola klubam Balvi, jo tā ir
vienīgā komanda, kas piedalās
republikas čempionātā no mūsu
novada.
Šogad
atšķirībā
no
iepriekšējā gada remontos un
renovācijās neparedzam līdzekļus
no bedžeta, bet maksimāli izmantosi m struktūrfondu finansējumu
un tiem paredzēts pašvaldības
līdzfinansējums,
saka
A.Kazinovskis. - No 2010. gada
ir 72000 latu parāds par pamatskolas remontu, kas nebija plānots
budžetā, par kuru nav bijuši
noslēgti līgumi. Darbi ir izdarīti,
un tos apmaksāsim. Kaut gan
īstenībā varētu prasīt atbildību
no tām amatpersonām, kas šo
nelikumīgo situāciju pieļāva.
Par
samaksāto
projektu
īstenošanā baseina būvniecībā,
ir atgriezts PVN 200 000 latu
apmērā. Šo summu paredzam
izlietot minētā parāda segšanai,
līdzfinansējumam
projektam
pamatskolas un Amatniecības
skolas siltināšanai, lai nav jāņem
kredīti, ceram, ka varēsim finansēt
arī citus, mazākus projektus.
Veselības aizsardzībai ir
problēmas valsts mērogā, mēs
esam darījuši un darīsim visu, lai
Balvu slimnīca nebūtu cietēja,
lai Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība racionāli attīstītos
un apmierinātu mūsu cilvēku
vajadzības pēc medicīnas pakalpojumiem.

Budžeta galvenie
skaitļi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta
ieņēmumi
2011.gadā plānoti 8 396 298
latu apmērā, pašvaldības bāzes
ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumiiedzīvotāju ienākuma, nekustāmā
īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm)
nodoklis un azartspēļu nodoklis,

kas šajā gadā plānoti 2 819 880
latu apmērā (34% no kopējiem
budžeta ieņēmumiem). Saskaņā
ar 2011.gada valsts budžeta likumu pašvaldībām tiek garantēti
96% no nodokļa ieņēmumiem, ja
tiks konstatēta neizpilde vairāk
par 4%, Ministru kabinets lems
par IIN neizpildes kompensēšanu.
16% jeb 1 376 489 latu no
pamatbudžeta
ieņēmumiem
sastādīs saņemtie maksājumi
no valsts budžeta izlīdzināšanas
fonda. Resursus 655 719 latu
apmērā, kas ir 8% no kopējiem
pamatbudžeta
ieņēmumiem,
plānots piesaistīt no valsts
budžeta un ES fondu finansēto
investīciju projektu īstenošanas.
Pārējie ieņēmumi ir valsts budžeta
mērķdotācijas - galvenokārt
izglītības
pasākumiem,
nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību nodevas,

Sociālā aizsardzība;
1236563; 11%

556 520 lati, kas ir 5% no
pašvaldības pamatbudžeta.
Pašvaldības infrastruktūras
uzturēšanai 2011.gadā plānots
finansējums 2 077 431 lati
(19% no pamatbudžeta). Izdevumi galvenokārt saistīti ar
pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanu.
Pašvaldības pārvaldes izdevumiem plānots 904 189 latu,
kas ir 8% no pamatbudžeta
faktiskajiem
izdevumiem.
Sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanai
paredzēts
finansējums 58 996 lati (1% no
pamatbudžeta)
Pašvaldības
2011.gada
kopbudžeta plānoto izdevumu
sadalījums pa izdevumu veidiem
dots 2.attēlā.

Investīcijas

Ekonomiskās
krīzes
apstākļos,
samazinoties
pašvaldības
ieņēmumiem,
iespējas
novirzīt
līdzekļus

Izpildvara; 904189;
8%
Sabiedriskā kārtība
un drošība; 58996;
1%

Ekonomiskā darbība;
1614164; 15%

Atpūta, kultūra un
reliģija; 556520; 5%

Izglītība; 4401266;
41%

Pašvaldību terotoriju
un mājokļu
apsaimniekošana;
2077431; 19%

Veselība; 25533; 0%

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta
izdevumi
plānoti 10 874 662 latu apmērā.
Pamatbudžeta izdevumu sadaļā
lielākais izdevumu īpatsvars
sociālajai aizsardzībai 1 236
563 latu- 11% no pamatbudžeta
un izglītības nozarei 4 401
266 latu (t.sk. mērķdotācija- 1
605 733 latu), kas ir 41 % no
pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Sociālajai aizsardzībai
2011.gada
pamatbudžetā
paredzētajos izdevumos ietilpst
Sociālā dienesta finansējums un
palīdzība
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. 2011.gadā pabalstos maznodrošinātajiem paredzēts
iztērēt 268 368 latu.
Kultūrai, atpūtai un sportam
budžetā paredzēts finansējums

pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās”, „Izglītības iestāžu
informatizācija”, „Cilvēkresursi
un nodarbinātība”.
2011.gadā
novadā
plānots
realizēt
projektus
„Energoefektivitātes
paaugstināšana
pašvaldības
izglītības iestāžu ēkās II kārta”
kopsummā par 826 177 latiem
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Kubulu pagasta Kurnas ciemā”
kopsummā par 420 185 latiem,
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Tilžas pagasta Tilžas ciemā”
kopsummā par 420 197 latiem,
„Transporta sistēmas efektivitātes
un satiksmes drošības uzlabošana
Balvos” kopsummā par 1 361 406
latiem.
Kultūras jomā 2011.gadā
turpināsies tautas nama rekonstrukcija un piebūves būvniecība
Vīksnas pagasta „Mieriņos” .

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi
2011.gadā sastāda 166 104 lati jeb
1.9 % no pašvaldības konsolidētā
budžeta.
Speciālā budžeta izdevumi
plānoti 166 104 latu apmērā. No
autoceļu fonda līdzekļiem 158
504 latu tiks izlietoti kārtējiem
Balvu novada ceļu uzturēšanas
un remontdarbiem.
Dabas resursu nodokļa mērķis
ir ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un
vides piesārņošanu, kā arī veiIedzīvotāju ienākuma
nodoklis, nekustāmā
īpašuma nodoklis;
2819880; 34%

1.att. 2011.gada kopbudžeta
ieņēmumu sadalījums.

kā arī ieņēmumi no darījumiem
ar
pašvaldības
īpašumiem.
Mērķdotācijas no valsts budžeta
paredzētas 1 961 845 latu ( 23%),
budžeta iestāžu ieņēmumi 1 329
685 latu (16%).

Pārējās valsts
dotācijas; 1961845;
23%

Pārējie ieņēmumi;
252670; 3%

Budžeta iestāžu
ieņēmumi; 1329685;
16%

Ieņēmumi no ES
projektu īstenošanas;
655729; 8%
Saņemtie maksājumi
no valsts budžeta
izlīdzināšanas fonda;
1376489; 16%

2.att. Balvu novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izdevumu
sadalījums pa nozarēm

attīstībai ierobežotas. Iespējas
saņemt pašvaldības aizņēmumus
2011.gadā tiks piešķirtas piedaloties ES līdzfinansētos projektos. Izvērtējot Balvu novada
pašvaldības budžeta realizācijas
termiņus,
pamatbudžetā
iekļauti 12 projekti. Lielākais
finansējuma apjoms plānots novada infrastruktūras attīstībai, kā
arī izglītībai. 2011.gadā turpinās
projektus „”Darba praktizēšanas

dot vides aizsardzības pasākumu
finansiālo nodrošinājumu. Vides
aizsardzības pasākumiem plānots
7 500 latu.

Saistības

Galvojumu neatmaksātā summa uz 01.01.2011.gadu sastāda
4 414 Ls, neatmaksātie aizdevumi 2 704 847 Ls. Atmaksājamo
aizņēmumu un galvojumu kopējā
summa uz 01.2011.gadu sastāda
2 709 261 latu.

Balvus apmeklē draugi no Zviedrijas

1. martā Balvus apmeklēja Zviedrijas organizācija
„Gnosjö Hjälper” piecu
cilvēku sastāvā.

Vispirms
organizācijas
pārstāvji apmeklēja Balvu
novada pašvaldību, kur Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis pasniedza
Pateicības rakstu organizācijas
Gnosjö Hjälper vadītājam
Arne Svensonam par ilgstošu
un veiksmīgu sadarbību ar
Balvu novada pašvaldības
iestādēm.
Organizācijas
pārstāv-

ji
apmeklēja
Balvu
Tālākizglītības
un
cilvēkresursu attīstības centru,
Sociālo dienestu, pansionātu
„Balvi” un Balvu amatniecības
vidusskolu. Pēc šo iestāžu
apmeklējumiem varēja redzēt,
cik iepriecināti viesi bija par
to, ka redz, cik svarīga ir ne
tikai materiālā palīdzība, bet
arī personiskie kontakti, kuri
izveidojušies jau gandrīz 10
gadus atpakaļ. Esot iestādēs
viesi varēja redzēt atvesto
dāvinājumu
pielietojumu
un
apzināja
iespējamās
vajadzības nākotnē.

Organizācijas
pārstāvju
tikšanās reizē ar iestāžu
vadītājiem Marutu Castrovu,
Anitu
Petrovu,
Pēteri
Supi,
Sarmīti
Cunsku,
izpilddirektore Inta Kaļva
stāstīja par sociālās aprūpes
sistēmu
Balvu
novadā,
problēmām un iespējamajiem
risinājumiem.
Izveidojās
ļoti jauka un sirsnīga saruna
par abpusējām sadarbības
iespējām. Izpilddirektore īpašu
paldies saka šīs starptautiskās
sadarbības koordinatorei un
tulcei Dagnijai Dalbiņai.

3.

A. Kazinovskis un I. Kaļva kopā ar viesiem
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Pirmā ziema jaunajā Bērzpils Saieta namā

Vokālais ansamblis saieta nama atvēršanas pasākumā

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

Audējas

Pērļotāju nodarbības

Vingrotājas

Saruna ar Bērzpils pagasta
kultūras darba organizatori
Annu Krivišu.
- Kad atklāja šo namu?
- 2010. gada 17. novembrī,
valsts svētku priekšvakarā, tika
Bērzpils pagasta centrā svinīgi
tika atklāts Saieta nams.
- Kā tas radās?
- Saieta nama renovācijas
ideja tapa Bērzpils pagasta padomes laikā, kad vērās vaļā
ES struktūrfondu programmas
šāda veida mērķiem. Pagasta
centrā bija tukšas veikala ēkas,
kas piederēja pagastam un, lūk,
renovācijas rezultātā pagasta centrs ir ieguvis skaistu ēku.
- Pastāstiet, lūdzu, par
pašdarbības kolektīviem!
- Pagastā darbojas sieviešu
vokālais ansamblis vadītāja
Daiga
Griestiņa,
kolektīvu
vada no 1997.gada, ir Bērzpils
vsk. mūzikas skolotāja. Namā
mājvietu atradusi fokloras kopa
‘’Saivenis”’ vadītājs Juris Stepanovs, kolektīvu vada kopš 2010.
gada, pats spēlē arī pagasta lauku
kapelā un muzicē kopā ar folkloras
kopu. Arī dramatiskais kolektīvs
“Knaģis” darbojas Saieta namā.
Iestudē lugas un skečus visiem
pagasta kultūras pasākumiem.
Visi kolektīvi piedalās pagasta
rīkotajos kultūras pasākumos.
- Vai jaunā iespēja veicina
aktivitātes?
- Līdz ar Saieta nama
atklāšanu, arī pagasta iedzīvotāji
ir kļuvuši aktīvāki un izteikuši
vēlmi piedalīties intrešu pulciņos:
vingrošanas, ko vada Zinaida Logina no Balviem, bijusī
bērzpiliete. Pati aktīva sportiste.
Vingrošanas nodarbības apmeklē
12 dalībnieces.
Pērļošanas
nodarbības vada Iveta Ūseniece
no
Lazdukalna.
Pērļošanas
pulciņus vada gan Eglaines, gan
Rugāju skolās. Desmit dalībnieces
no pērlēm darina visāda veida
bižutēriju. Ar interesi piecas
pagasta sievas piedalās aušanas
pulciņā, ko vada pieredzējusī un
ilgadējā audēja Irēna Kindzule.
Aust sākusi no 12 gadu vecuma.
Īpaši izcelt nevar neviena pulciņa,
jo katrs cilvēks, kas darbojas
pulciņos ir atradis sev tīkamo un
dara to ar aizrautību.
- Kādi pasākumi ir bijuši?
- Pirmais un lielākais no
tiem saieta namā ir bijusi nama
atklāšana, kuru apmeklēja daudz
pagasta iedzīvotāju. Pasākumu
ieskandināja gan vokālais ansamblis, gan fokloras kopa “Saivenis”. Namu iesvētīja draudzes
prāvests O. Misjūns. Pirmie
Saieta namu iedejoja pagasta
pensionāri atpūtas pēcpusdienā
pagasta pensionāriem - viņu
lustējās kā jaunības dienās.Notikusi arī pirmā Ziemassvētu eglīte
mazajiem pagasta bērniem. Ir
nodejota Ziemassvētku balle un
rīkotas diskotēkas jauniešiem,
kā arī Saieta nama nama durvis ir atvērtas iedzīvotāju
sanāksmēm un semināriem zemniekiem, zemes īpašniekiem par
lauksaimniecības jautājumiem.
Ļoti skaists un emocionāls bija
sieviešu dienai veltīts koncerts
“Manā četristabu sirdī...”, ko
sniedza māklinieki no Alūksnes:
Ilva Karro, Santa Sāre un Guntis

Irēnas mācekle.Viss vēl notiek.
Mēs vēl mācāmies. Pieļauju
iespēju, ka aušanas pamatiemaņas
kādreiz varēšu iemācīt arī savām
3 meitām. Jāatzīmē, ka šai brīdī
esmu darba meklētāju rindās
un Saieta nama nodarbībās
man ir lieliska iespēja tikties ar
cilvēkiem. Gan redzēt, dzirdēt citus, gan dalīties savā pieredzē vai
zināšanās.”

Antra Zelča

25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Represijām
veltītajā
konferencē Latviešu pēdas
Sibīrijā un Tālajos Austrumos Balvu novadu ar referātu
pārstāvēs Irēna Šaicāne, Balvu ģimnāzijas skolotāja.
Pētot Balvu pilsētas
vēsturi, I.Šaicāne kopā ar
skolas audzēkņiem apkopojusi materiālus par Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu
1941. un 1949. gadā. Šim
Latvijas vēstures periodam
veltīta eskpozīcija izvietota
ģimnāzijas novadpētniecības
muzejā.
Pirms diviem gadiem Balvu pilsētas dome izdeva Irēnas
Šaicānes sarakstīto grāmatu
„Balvi-pilsēta ezeru krastos”. Izdevuma gandrīz 500
lappusēs autore plaši un dziļi
atklāj pilsētas vēstures lappuses kopš 1549. gada, kad rakstos pirmo reizi minēts Balvu
vārds.
Rakstot par deportāzijām,
vēsatures pētniece atzīmē:
„Arhīvu dokumenti lieci-

Mana vecvectēva Arvīda Eizāna
ģimene 1949. gada 25. marta
deportācijā

na, ka Latvijas iedzīvotāju
deportācija kā PSRS īstenotā
valsts terora sastāvdaļa bija
iecerēta vienlaikus ar Latvijas
okupāciju.”
Laikrakstā publicējam I.
Šaicānes audzēknes Lindas
Eizānes sagatavoto materiālu
par deportācijām un tām
veltītās konferences programmu.

“Latviešu pēdas Sibīrijā un
Tālajos Austrumos”

starpnovadu zinātniskā konference
18. martā Gulbenes kultūras centrā

Anna Kriviša pasākumā

Brutāns. Tas skatītājiem ļoti patika.
No 7. marta ir Saieta nama
otrajā stāvā ir apskatāma izstāde
“Skaistākie ziemas mirkļi”, kur
savas fotogrāfijas ir iesniegušas
Liene Circene, Marija Poševa,
Lolita Sergeviča un Evita
Šķestere.
- Vai un kāds ir pagasta
pārvaldes atbalsts?
- Saieta nams sadarbojas ar
Bērzpils pagasta pārvaldi, jo
namā notiek arī pārvaldes rīkotās
sanāksmes un semināri. Pārvaldes
vadītājs Ādolfs Sergevičs nekad
neatsaka palīdzību, jo tieši ar
viņa un pārvaldes darbinieku
gādību Saieta namā tika uzliktas stelles, ko namam uzdāvināja
Anita Šustere, Bērzpils pagasta
iedzīvotāja. Ir nodoms Saieta namā ielikt vēl stelles, lai
topošajām audējām aušanas darbi
iet uz priekšu raitāk, jo pulciņā
darbojoties, jau darbi šķiras labāk.
Arī turpmāk ir ieceres rīkot
izstādes gan audējas izstādīs
savus pirmos darbus, gan arī
pērļotājas savas darinātās rotas.
- Kā veidojas sadarbība ar
citām pagasta iestādēm?
- Sadarbība ar skolu un citām
sabiedriskām
organizācijāmm
pagaidām nav aktīva. Ar
skolu sadarbojamies, sakarā
ar inventāru. Izpalīdzam viens
otram ar krēsliem un aparatūru.
Gribētos, lai namu vairāk
apdzīvo arī pagasta jaunieši ar
savām aktivitātēm,rīkotu savus
pasākumus.
- Pastāstiet, lūdzu, par sevi!
- Pati par kultūras pasākumu
organizatori strādāju no 2001.
gada aprīļa mēneša un 2011.gadā

būs jau 10 gadi kopš es strādāju
kultūras jomā. Kopā ar citiem
Balvu, Rugāju un Viļakas novada kultūras darbiniekiem 2008.
gadā neklātienē beidzu Kultūras
koledžu - kultūras menedžeris.
Man patīk strādāt šajā jomā, jo
ir iespēja satikties ar interesantiem cilvēkiem. Plānot un radoši
strādāt pie kultūras pasākuma
izveides, ieliekot savu fantāzijas
dzirksti un arī savu vēstījumu tajā,
ko es gribu svarīgu un aktuālu
caur pasākumu pateikt....
- Kādas ir ieceres pavasara
cēlienam?
- Gatavojamies Lieldienu
pasākumam-koncertam, kā arī
taps izstādes saistītas ar audēju
un pērļotāju aktivitātēm. Vasarā
aktivitāte namā būs mazāka, jo
visi kultūras pasākumi notiks pagasta estrādē, gan koncerti, gan
zaļumballes. Pagasta sievas jau
nāk ar iecerēm ko darīt nākošajā
ziemā: viņas grib iemācīties darboties ar klūdziņām, pīt grozusunn veidot citus darinājumus no
klūdziņām.
Bērzpils pagasta iedzīvotāja
Antra Zelča: - Kopš Bērzpilī
atklāts Saieta nams, mans ikdienas
dzīves ritms ir mainījies. Mūsu pagasta kultūras darba organizatore
Anna pagājušā rudenī aicināja
iedzīvotājus izteikt savas vēlmes,
kādas nodarbības, pulciņus mēs
labprāt apmeklētu.Vislielālo atbalstu guva vingrošanas- aerobikas, pērļošanas un aušanas ievirzes.Protams, pieteicos visos
pēc kārtas, lai gan nezināju, vai
tāda aušana man vispār interesē.
Bet, ja piedāvājums ir tepat
Bērzpilī, tad jāizmanto.Rezultātā
esmu kļuvusi aizrautīga pērļotāja
un pacietīga aušanas speciālistes
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Anita Antuha

Bērzpils pagasta iedzīvotāja
Anita Antuha atzīst: - Par
Bērzpils Saieta nama darbību
varu teikt tikai labus vārdus. Tas
bija tik ļoti nepieciešams pagasta iedzīvotājiem, jo līdz ar tā
nodošanu ekspluatācijā, pagasta
kultūras pasākumu organizatorei
radās lielākas iespējas iekļaut
iedzīvotājus dažādās aktivitātēs
- ir vairāk pulciņu. Arī es pati
apmeklēju pērļošanas pulciņu,
apgūstot pērļošanas pamatus.
Nodarbības notiek siltā, plašā
telpā.

Pagasta pārvaldes vadītājs
Ādolfs Sergevičs izsaka lielu
prieku par to, ka nams visu laiku ir apdzīvots. Tas pierāda tā
nepieciešamību.

5.

9.00 - 10.00 fotostāsts par pasākumu Cesvainē
10.00 Sveiciens konferences dalībniekiem - dzied Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas koris “Silver”
10.15 Konferences atklāšana - Sandra Daudziņa- Gulbenes novada domes priekšsēdētāja;
Uzrunas: - Gunārs Resnais - Latvijas politiski represēto
apvienības priekšsēdētājs; Daina Kļaviņa - valsts prezidenta
kancelejas vēsturnieku komisijas pārstāve; Sarmīte Ēlerte, kultūras
ministre; Jānis Vanags - idejas autors, pasākuma “sirds”- pasākuma
rezolūcija, skolēnu ZPD vērtēšanas komisijas ievēlēšana
10.35 Skolēnu ZPD prezentācijas; katra novada prezentāciju
ievada LPRA novadu nodaļu vadītāju uzrunas un simboliska
piemiņas uguns iedegšana ;
1. Alūksnes nodaļa (Alūksne +Ape)
2. Balvu nodaļa ( Balvi, Baltinava, Rugāji,Viļaka )
3. Gulbenes nodaļa
4. Madonas nodaļa ( Madona, Lubāna, Cesvaine, Ērgļi,
Varakļāni )
12.00 “Litene 1941.gads” - Jānis Zvaigzne, ilggadējais
Gulbenes novada Litenes pamatskolas direktors, sabiedriskais darbinieks un Litenes pagasta vēstures pētnieks, divu grāmatu: „Kas ir
Litene?”, „Litene” autors.
12.20 “1941. gada un 1949. gada deportācijas. Gulbene. Latvija”- Irīna Zeibārte , Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora
vietniece zinātniskajā darbā
12.40 „Latvijas Valsts arhīva dokumenti – vēstures liecības par
balveniešiem 1949. gada 25. marta deportācijā”- Irēna Šaicāne,
Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja
12.55 Grāmatas “Rūgto vērmeļu kauss” prezentācija - Ilona
Vītola - izdevēja
13.10 Vārds ielūgtajiem LPRA nodaļu vadītājiem no citiem
novadiem
15.00 * Dejo Gulbenes kultūras centra deju kopa “Sauleszaķis”
* ZPD dalībniekiem - Pateicību pasniegšana, kur sava novada
skolēnus apsveic arī Alūksnes un Balvu LPRA novadu nodaļas vai
pašvaldības pārstāvji.
* Dejo Gulbenes kultūras centra deju kopa “Sauleszaķis”
* ZPD dalībniekiem -Pateicību pasniegšana, kur sava novada
skolēnus apsveic arī Gulbenes un Madonas LPRA novadu nodaļas
vai pašvaldības pārstāvji.
* Dejo Gulbenes kultūras centra deju kopa “Sauleszaķis”
* ZPD dalībniekiem - galveno balvu pasniegšana 2 grupās
* Rezolūcijas pieņemšana, ko izstrādājis J.Vanags
* Sibīrijā dziedāto dziesmu dziedāšana - vada Laura Anže/koris “Silver”
* Simboliski Gulbenes pašvaldība “dod stafeti“ Alūksnei
* Kopīgi dziedāta tautas lūgšana “ Dievs, svētī Latviju”
16.30 Piemiņas brīdis pie Gulbenes stacijas, Represēto piemiņas
vietā, un svecīšu aizdegšana uz perona, pie sliežu ceļiem.
Aicinām visus interesentus piedalīties konferencē!

Savu zinātniski pētniecisko
darbu rakstīju, balstoties uz
Latvijas Valsts arhīva 1894.
fonda 1.apraksta 7245.lietas
arhīva darbinieku sagatavoto kopiju materiāliem. Šos
materiālus Rīgā, LVA skatīja
autores darba vadītāja, vēstures
skolotāja Irēna Šaicāne. Viņa
arī atlasīja kopijām arhīva
dokumentus, kā arī mudināja
pamatīgi iepazīties ar arhīva
materiāliem. Tas arī tika
paveikts – izlasīju, tulkojot no
krievu valodas latviski, mana
vecvectēva Arvīda Eizāna
izsūtīšanas - uzskaites lietas
dokumentu kopiju lapas.
Tas,
manuprāt,
bija
pietiekoši, lai spētu saprast un
izzināt par vecvectēvu Arvīdu
Eizānu, jo lasīju arī vecvectēva
paša rakstītās atmiņas, runājos
ar vecmammu Āriju un tanti
Veltu.
Lai saprastu vēsturisko
situāciju, lasīju 2007. gadā
LVA darbinieku sagatavoto
divsējumu grāmatu „Aizvestie: 1949. gads”, īpašu
uzmanību pievērsu Viļakas
apriņķim, lai atrastu sarakstā
vecvectēva ģimeni, lai saprastu toreizējos vēsturiskos notikumus.
Lēmums
par
Arvīda
Eizānu ģimenes izsūtīšanu
tika sagatavots jau savlaicīgi.
Izraksts, kurš datēts ar 1949.

rakstīts, ka jāizsūta:

1. Arvīds Eizāns,
dzimis1912, ģimenes galva
2. Anna Eizāne, dz.1919
sieva
3. Velta Eizāne
dz.1942.,
meita
4. Ārija Eizāne dz.1947.
meita

Pazemojumu
un
grūtību pilnais ceļš līdz
specnometinājuma Isiļkulas
stacijai
turpinājās
līdz
10.aprīlim. Dzīvojot tālumā un
svešumā, 1954. gadā Arvīdam
un Annai Eizāniem piedzima
dēls Jānis.
Dzīve nebija viegla, darbs
smags un nepateicīgs, bet
ģimene dzīvoja saliedēti un
draudzīgi. Nebija pārtikuši,
bet nebija arī badā. Mājoklis
vienmēr bija tīrs un sakopts.
Un tikai 1956. gadā 19.
jūnijā Eizānu ģimeni piemeklē
priecīga vēsts. Pēc septiņu
gadu ilgās dzīves Sibīrijā,
viņiem bija dota atļauja atgriezties dzimtenē, Latvijā.
No Veltas Dziļumas (mana
tante) un Ārijas Tihomirovas
(mana vecmamma) atmiņām
varu secināt, ka dzīve Sibīrijā
bija sūra. Atgriežoties Latvijā
no sākuma nebija īpaši
vieglāk, jo viss bija jāsāk no
jauna: nebija nedz māju, nedz
iedzīves, viss iepriekšējais bija
zudis.

Eizānu ģimene pirms izsūtīšanas

gada 21. februārī, atzīmēts, ka
Otto Eizānam (Arvīda Eizāna
tēvs) piederēja saimniecība,
kuru veidoja 47 ha zemes,
īpašumā bija 3 zirgi, 12 govis,
3 cūkas. Izmantots arī algots
darbaspēks, jo saimniecībā
strādāja
divi
sezonas
strādnieki, ieskaitot ganu.
LVA dokumentos ir atrodama vēl viena izziņa, kura
datēta ar 1949. gada 4. martu.
Tajā norādīts, ka Otto Eizāns
miris un mājas „Auzāji”, kas
atradās Viļakas apriņķa Balvu
pagasta Vistusalas ciemā jau
pārgājušas jaunā saimnieka
Arvīda Eizāna īpašumā. Tiek
pieņemts lēmums par A.Eizāna
ģimenes pārvietošanu uz
PSRS attālākajām vietām.
Lēmumā par
Arvīda
Eizāna ģimenes izsūtīšanu

Tajā pašā laikā sapratu,
ka gan mana vecmamma, gan
tante nežēlojas un nečīkst par
savu grūto likteni un pārciesto.
Īpašu aizliegumu apgūt
sev izvēlēto profesiju neviena
no māsām netika saņēmusi
kā par iemeslu kalpojot faktam, ka ir bijušas izsūtītas, bet
vecākā A. Eizāna atvase Velta
vienreiz saskārās ar papildus
jautājumiem un izprašņāšanu
šajā sakarā.
Nebija viegli to visu
pārdzīvot un izturēt, spēju tikai ar apbrīnu klausīties, kas
ticis paveikts, izturēts un sasniegts.
Linda Eizāne,
Balvu Valsts ģimnāzijas
12.klases skolniece
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos ,2011.gada 20.janvārī
Nr.2/2011

Uzmanieties,
iegādājoties gāzi
balonos !
Joprojām Balvu novadā
aktuāla ir problēma, kad apritē
nonāk ar no Krievijas ievestu
gāzi pildīti sadzīvē lietojamie
gāzes baloni.
Novadā
gāzes
balonu
lietotāji vairākkārt griezušies pie
SIA „Latvijas propāna gāzes”
speciālistiem, ar sūdzībām, par
„lētāk” nopirktajiem, no Krievijas ievestajiem gāzes baloniem.
Iegādājoties šādu „neskaidras
izcelsmes” gāzes balonu –
pircējs apdraud ne tikai savu,
bet arī apkārtējo iedzīvotāju
drošību. Nereti ir arī gadījumi,
kad negodīgi tirgotāji balonu
nepiepilda pilnu, bet no patērētāja
samaksu saņem kā par pilnu balonu. Tāpēc mēģinot ietaupīt,
pircēji nereti pat pārmaksā
negodīgajiem
tirgotājiem.
Nopērkot gāzes balonu pie kāda
nelegāla tirgoņa, pircējs liedz sev
tiesības, izmantot balona garantijas priekšrocības.
Lai izvairītos no nelaimes
gadījumu draudiem, iegādājoties
gāzes balonu, pircējam jāņem
vērā daži nosacījumi:
gāzes balonu ieteicams pirkt
tikai oficiālā tirdzniecības vietā;
ieteicams iegādāties balonu, uz kura redzams balona
uzpildītāja logo. Tā ir kā papildus garantija, ka uzņēmums
uzņemas atbildību par gāzes balona kvalitāti;
obligāti jābūt noplombētam
(apvilkts ar zaļu plēvkārtu) balona ventilim, plomba nedrīkst
būt bojāta;
obligāti no tirgotāja jāpieprasa
pirkuma čeks vai kvīts un garantijas talons.
SIA “Latvijas propāna gāze”
ir vienīgais uzņēmums Latvijā,
kas nodrošina diennakts bezmaksas avārijas izsaukumus saviem
gāzes baloniem.
Avārijas
dienesta
tālr.:
80000404.
Balvu novadā SIA „Latvijas
propāna gāze” gāzes balonus var
iegādāties šādās tirdzniecības
vietās:
Gruševa Ilona, Bērzpils
IU “Madzeva”, Naudaskalns
Brosova Ņina,Vīksna
Ivanovs Igors, Kubuli
Cīrulis Gunārs, Vectilža
Andrejeva Valentīna, Bērzkalne
Bukovska Daina, Egļuciems
SIA “Līgo II”, Krišjāņi
SIA “Senda DZ”,
Briežuciems
“Vlave” IK, Kubuli
SIA “Tik-Tak”, Tilža
SIA “Senda DZ”, Balvi, Brīvības
iela 72
SIA “Senda DZ”,Balvi, Vidzemes iela 8
SIA „Latvijas propāna gāze”,
Partizānu iela 5
SIA „Latvijas propāna gāze”
Balvos un tuvākajā apkārtnē
veic arī bezmaksas gāzes balonu piegādi un pieslēgšanu
gāzesplītij. Pasūtījumus pieņem
T: 64522834; 28234392.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2011. gada 20. janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.1,18.§)

Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu
un aizsardzību
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par
pašvaldībām”
43.panta 6., 9. punktu un Meža
likuma 8. panta otro daļu;
Vispārīgie noteikumi.
1.1. Lietotie termini un to skaidrojums:
1.1.1. Apstādījumi – visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā veidā
apaudzētas un koptas platības,
kurās neiegūst augu produkciju
pārtikai, koksni, grieztus ziedus
un citu produkciju. Apstādījumi
ietver sevī parkus, skvērus, alejas,
kapsētas, piemiņas vietas, nogāžu
un
krastu
nostiprinājumus,
aizsargstādījumus, ielu apstādījumus, ūdensteču, ūdenskrātuvju,
dzīvojamo un rūpniecisko teritoriju apstādījumus u.c. platības, kur
var būt gan koki, krūmi, vīteņaugi,
puķu stādījumi, zālieni, ceļi,
ūdensteces un ūdenskrātuves, takas, laukumi, labiekārtojuma elementi, arhitektūras mazās formas.
1.1.2. Sabiedriskie apstādījumi
- visai sabiedrībai brīvi pieejamas apstādījumu platības uz
pašvaldības, valsts vai privātā
īpašumā esošas zemes.
1.1.3. Avārijas koks - koks ar
vizuāli redzamiem bojājumiem,
kurš izraisa riska situāciju, tam
var būt pacēlusies sakņu sistēma,
sasvēries vai ieplaisājis koka
stumbrs, koks ir sašķēlies vai
nolūzuši tā galvenie zari vai galotne u.c.
1.2. Šie noteikumi nosaka
apstādījumu projektēšanas, veidošanas, uzturēšanas un aizsardzības kārtību Balvu novadā,
kā arī atbildību par šo noteikumu
neievērošanu.
1.3. Juridiskas un fiziskas personas ir atbildīgas par šo noteikumu
ievērošanu sev piederošās vai
valdījumā esošās zemes platībās.
Apstādījumu projektēšana un
ierīkošana.
2.1. Balvu novadā apstādījumus
var ierīkot jebkura fiziska vai juridiska persona uz sev piederošas
vai lietošanā nodotas zemes,
ievērojot Balvu novada teritorijas
plānojumu un citus spēkā esošos
normatīvos dokumentus.
2.2. Fizisko un juridisko personu
īpašumos, kā arī pašvaldības
iznomātajās teritorijās jaunu sabiedrisko apstādījumu veidošana
vai esošo apstādījumu rekonstrukcija veicama saskaņā ar teritorijas
apstādījumu projektu vai skici,
kas jāsaskaņo ar pašvaldības
būvvaldes vadītāju.
2.3. Visos gadījumos, kad
celtniecības vai remonta darbu
dēļ nepieciešams bojāt, pārstādīt
vai likvidēt apstādījumu elementus vai arhitektūras mazās formas,
projektā nepieciešams paredzēt
apstādījumu vai arhitektūras
mazo formu atjaunošanu.
2.4. Visos būvprojektos, skiču
projektos, shēmās, rakšanas
darbu atļaujās ietvertās prasības
arī teritorijas labiekārtošanai,
apstādījumu
rekonstrukcijai,
veidošanai, atjaunošanai, pēc

būvdarbu pabeigšanas nevar
nodot ekspluatācijā vai parakstīt
darbu pieņemšanas – nodošanas
aktus, ja nav saņemts būvvaldes
vadītāja atzinums par teritorijas
labiekārtošanu vai saskaņojums
uz iesniegtās izpildshēmas.
Apstādījumu
apsaimniekošanas un
izmantošanas nosacījumi.
3.1. Ikviena zemes gabala
īpašniekam ir pienākums paša
spēkiem un par saviem līdzekļiem
apsaimniekot uz zemes gabala
esošos apstādījumus.
3.2. Balvu novada zemes
īpašnieku,
nomnieku
un
lietotāju pienākums apstādījumu
apsaimniekošanā ir:
3.2.1.
nodrošināt
esošo
apstādījumu uzturēšanu, kopšanu
un atjaunošanu atbilstoši šiem noteikumiem;
3.2.2. nepazemināt augsnes
auglību apstādījumos;
3.2.3. nepieļaut apstādījumu
aizaugšanu ar nezālēm;
3.2.4. nepieļaut apstādījumu
piegružošanu
ar
ražošanas,
celtniecības un sadzīves atkritumiem,
piesārņošanu
ar
notekūdeņiem, augiem un videi
kaitīgām vielām;
3.2.5. nepieļaut apstādījumu
izmīdīšanu, izbraukāšanu, smilts,
sniega un ledus uzkrāšanu sabiedriskajos apstādījumos, izņemot speciāli tam paredzētās
vietās;
3.2.6. nepieļaut apstādījumu
izvirzīšanos
ārpus
īpašuma
robežām, kas var traucēt gājēju
un transporta drošu kustību;
3.2.7. sausā laikā laistīt sabiedriskos apstādījumus;
3.2.8. regulāri tīrīt dabīgās
vai mākslīgās ūdensteces un
ūdenskrātuves (grāvjus un caurtekas);
3.2.9. veikt avārijas koku
izzāģēšanu;
3.2.10. savlaicīgi veikt koku un
krūmu vainagu veidošanu un
zālienu pļaušanu sabiedriskos
apstādījumos.
3.3. Pasākumu organizēšana
apstādījumos jāsaskaņo ar Balvu
novada pašvaldības izpilddirektoru.
3.4. Meža fondā neietilpstošo
augošu koku ciršanu (izņemot
kokus, kuru celma caurmērs ir
mazāks par 12 centimetriem)
atļauts veikt tikai pēc rakstiskas Balvu novada Domes Vides
komisijas atļaujas saņemšanas.
3.5. Koku izzāģēšanu kultūras
pieminekļu aizņemtās platībās un
to aizsargjoslās saskaņo ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju un Balvu novada
Domes Vides komisiju.
3.6. Koku izzāģēšanu parkos,
kapsētās, mākslīgas izcelsmes
koku rindās (alejās), kas ir
garākas par 20 metriem (arī tad, ja
tās atrodas ceļu zemes nodalījuma
joslā) un kuru platums (lielākais
attālums starp malējo koku stumbru centriem perpendikulāri koku
rindas virzienam) ir mazāks par
20 metriem, koku izzāģēšanu

saskaņo ar Balvu novada Domes
Vides komisiju.
3.7. Koku izzāģēšanu dabiskas
izcelsmes koku rindās, kuru platums ir mazāks par 20 metriem,
saskaņo ar Balvu novada Domes
Vides komisiju.
3.8. Šo noteikumu 3.4., 3.5.,
3.6., 3.7., punktos minētajos
gadījumos, lai saņemtu saskaņojumu, persona iesniedz rakstisku iesniegumu Balvu novada
Domes Vides komisijai.
3.9. Koku vainagu veidošanu,
sausu un avārijas koku izzāģēšanu
atļauts veikt, saskaņojot to ar Balvu novada Domes Vides komisiju.
3.10. Koku, krūmu, dzīvžogu,
puķu un citu apstādījumu elementu likvidēšanu sabiedriskajos
apstādījumos atļauts veikt tikai
pēc saskaņošanas ar Balvu novada Domes Vides komisiju.
3.11. Koku izzāģēšana aizliegta
laikposmā no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim, izņemot koku izzāģēšanu
avārijas situācijas novēršanai
un koku ciršanu ceļu satiksmes
drošības nodrošināšanai.
3.12. Pirms lēmuma pieņemšanas
par koku izzāģēšanu pilsētas
labiekārtošanai
un
zaļumstādījumu
uzturēšanai
(izņemot
koku
izzāģēšanu
avārijas situācijas novēršanai),
pašvaldības Vides komisija var
noteikt piemērojamo sabiedriskās
apspriešanas
procedūru
un
kārtību.
Pēc
apspriešanas
rezultātu apkopošanas pašvaldība
pieņem attiecīgu lēmumu.
3.13. Veicot koku zāģēšanu novada teritorijā:
3.13.1.
jānodrošina
darba
drošības ievērošana, jāsaņem
nepieciešamās
atļaujas
no
komunikāciju īpašniekiem, apsaimniekotājiem, lietotājiem;
3.13.2. jānodrošina citu koku
un apstādījumu, kā arī ēku un
inženierkomunikāciju aizsardzība
koku zāģēšanas laikā;
3.13.3. jānodrošina savlaicīga
nozāģēto koku, zaru un lapu
aizvākšana.
3.14. Pašvaldības piederošā vai
piekrītošā teritorijā, par augošu
koku
izzāģēšanas
atļauju,
ja tie nav bīstami vai bojāti,
ieinteresētā persona sedz visus
izdevumus par koku izzāģēšanu
un ieskaita pašvaldībai, par katru atļauto zāģēto koku 30 Ls,
kuri tiks izlietoti jaunu koku un
krūmu stādu iegādei pilsētas un
novada apstādījumu ierīkošanai
un rekonstrukcijai.
Apstādījumu aizsardzības
nosacījumi būvdarbu un remonta darbu procesā.
4.1. Veicot būvniecības un remonta darbus apstādījumos vai
atsevišķu koku tuvumā, darbu
izpildītāju pienākums ir iežogot
būvniecības teritorijā esošo koku
stumbrus ar vairogiem, kas nav
zemāki par 2 m.
4.2. Veicot būvniecības un remonta darbus, nepieļaut koku
stumbru apbēršanu ilgāk par 10
dienām.

4.3.
Bez
Balvu
novada
pašvaldības Būvvaldes rakstiskas
saskaņojuma neveikt rakšanas
darbus koka vainaga zonā, ja
rakšanas dziļums ir lielāks par 0.3
m.
4.4. Veicot ielu un laukumu cietā
seguma klāšanas darbus ap koku
stumbriem atstāt apdobi vismaz
2,5 m diametrā un ap krūmiem
apdobi vismaz 1,5 m diametrā,
apdobi var noklāt ar ekosegumu
vai metāla režģi.
4.5. Bez saskaņošanas ar Balvu novada pašvaldības Būvvaldi, veicot
būvniecības darbus apstādījumos,
grunts līmeņa vertikālās izmaiņas
pieļaujamas ne vairāk par 0,3 m
salīdzinājumā ar esošo. Ja grunts
līmeni nepieciešams paaugstināt
vai pazemināt vairāk par 0,3 m,
tad būvprojektā ir jāparedz īpaši
pasākumi, kas nodrošinātu koka
augšanu.
4.6. Būvmateriālu un citu kaitīgo
materiālu (degviela, smērviela
u. c.) uzglabāšana pieļaujama ne
tuvāk kā 5 m attālumā no koku
vai krūmu vainaga ārmalas.
4.7.
Būvobjektu
pievedceļi
jāierīko ārpus apstādījumiem.
Apstādījumu aizsardzības
noteikumi.
5.1. Balvu novada sabiedriskie
apstādījumi ir sabiedriska vieta.
5.2. Sabiedriskajos apstādījumos
aizliegts:
5.2.1. bez saskaņošanas ar
Balvu novada pašvaldības izpilddirektoru rīkot atrakcijas,
gadatirgus un citus publiskus
pasākumus, veikt pagaidu būvju
uzstādīšanu, tirdzniecības vietu
ierīkošanu vai citu tamlīdzīgu
rīcību, kas var nodarīt postījumus
apstādījumiem;
5.2.2. mazgāt veļu, transporta
līdzekļus, peldināt dzīvniekus
sabiedrisko apstādījumu, kā
arī ugunsdzēsības vajadzībām
izbūvētajās ūdenskrātuvēs;
5.2.3. braukt ar transporta
līdzekļiem,
velosipēdiem,
skrituļslidām un skrituļdēļiem, kā
arī spēlēt komandu spēles, ja tas
nav speciāli atļauts;
5.2.4. ganīt lopus vai nodarboties
ar citu lauksaimniecisko darbību;
5.2.5. piegružot apstādījumus
un ūdenstilpnes ar atkritumiem,
bojāt apstādījumus;
5.2.6. celt teltis, kurt ugunskurus,
dedzināt zāli, ķert un iznīcināt
savvaļas dzīvniekus;
5.2.7. patvaļīgi ierīkot sakņu
dārzu;
5.2.8. tecināt koku sulu, bojāt
koku mizu, piestiprināt kokam vadus, auklas, dažādus priekšmetus
un uzrakstus vai dzīt naglas kokos;
5.2.9. suņiem rakt un bojāt
apstādījumus.
Atbildība par noteikumu
neievērošanu.
6.1. Šo noteikumu ievērošana
ir obligāta visām juridiskām
un fiziskām personā, par
to
neievērošanu
iestājas
administratīvā atbildība.
6.4. Atbildība par šo noteikumu
pārkāpšanu paredzēta Balvu
novada pašvaldības 2009.gada
29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Noteikumi,
par kuru pārkāpšanu paredzētā
administratīvā atbildība”.
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Sakarā ar šķīdoņa iestāšanos tiek
noteikts masas ierobežojums 3.5 t
uz šādiem ceļiem:

Stāsts ar
turpinājumiem
Ārsts Andris Tjunītis Balvos zināms ne tikai kā mediķis,
bet arī kā aktieris, dzejnieks,
fotogrāfs, dziedātājs. Pavasara sākumā viņš kārtējo reizi
pārsteidza ar jaunu dzejas
grāmatu un iespaidu stāstu
par sev skaistāko Latvijas upi
– Amatu.
Pirmā sērija
26.februārī Balvu Novada
muzejā publiski tika atvērta
Andra Tjunīša nu jau trešā dzejas grāmata „Mākoņtirgotājiem
Gājēju ielā”. Klāt bija ģimene,
draugi, līdzīgi domājošie. Andris savos dzejoļos nebeidz
pārsteigt ar domas lidojumu,
sajūtu bagātību, neparastību
un valodas bagātību. Grāmatas
atvēršanas svētki bija brīnišķīgs
piedzīvojums dzejā, mūzikā,
bildēs. Andris saka, ka šis brīdis
viņam bijis ļoti ģimenisks,
intīms, kā rituāls, kurā jāpiedalās
līdz galam.
Otrā sērija
8.martā
Andris
Novada
muzejā turpināja iepazīstināt ar
savu daiļradi. Šajā dienā ziedu
saloni ir tukšāki nekā parastā
ikdienā un arī sieviešu smaidu
ir daudz vairāk saņemot ziedus
tikai tāpēc, ka viņas ir sievietes.
Arī šī izstāde ir par sievietēm
- šarmanto Parīzi, straujo un
trakulīgo upi Amatu un mākslu.
Amata katru gadu arvien
vairāk un vairāk vilina varonīgos
mesties tās ūdeņos un ļauties tās
krāčainajām straumēm. Šie foto
kadri sniedz liecības par to, cik
daudz mūsu pusē cilvēku, kuri ir
iemīļojuši šo skaisto, bet reizēm
pat bīstamo upi.
Izstādes idejas autors saka:
„ ... esot kopā ar Latvijas

Balvu pagastā:
Naudaskalns – Ozolsala
Reči – Balvi
Naudaskalns – Silamala
Silamala – Dūrupe
Naudaskalns – Lemešava
Lācupe – Dzeņulauza
Bērzkalnes pagastā:
Bērzkalne - Ploskena
Bērzkalne - Taureskalns
Silakrogs - Auzāji
Elkšņeva - Mūrova
Silakrogs - Lazdukalns
Vējava - Brieževa

Noskaņu pārpilns. Andris Tjunītis par savu jauno grāmatu: „Lai kā,
bet viss, ko te atradīsiet, ir īsts un noticis kā vakardiena. Nācis caur
vēlmi un spēju atcerēties, mīlēt un dot. Šis ir vienīgais veids, ka spēju
pateikties dzīvei un Jums.

skaistāko ūdeņu meiteni Amatu...
Mežonīgu no dabas, jaunavīgu
savā plūdumā, neaprēķināmu
spēkā un mežcirtēju neskartu.
Tā reibina ar reizēm nevaldāmo
straumi, kurā reizēm nav
iespējams noturēties, pat piecelties kājās, ar ledaino, bet pēc brīža
silto elpu, ar vizbuļu piebērtajiem
krastiem un gaisu. Ar pavasara
gaisu jebkurā gadalaikā, reizēm
pat divpadsmit reizes gadā. Ar
KOPĀBŪT sajūtu. Kopā ar
dabu un draugiem. Ar atmiņām
par esošajiem un upē uz mūžu
palikušajiem. Mūsu sajūsmu,
esot kopā ar šo dabas brīnumu
jums rāda Andra, Ivetas, Vitālija,
Māra, Emīla un citu fotoaparāta
rokās turētāju bildes.”
Vēl viena no šīs izstādes
sastāvdaļām
ir
Andra
Tjunīša
dzejoļu
grāmatai

„Mākoņtirgotājiem Gājēju ielā”
Astras Ambarovas – Ločmeles
gleznotās glezniņas. „Tā sanācis,
ka vispilnīgāk protu runāt caur
krāsām. Bet tas jau arī padara šo
dzīvi un pasauli brīnišķīgu, ka
ikviens, kurš jūt sevī vēlmi radīt
skaisto, to spēj izpaust caur Dieva
doto talantu. Vārdi ietērpti krāsās
un iztriepti uz audekla – tā es
varētu sacīt par šiem darbiņiem,
kuros esmu mēģinājusi sajust
un nodot tālāk savu izpratni
par šo niansēti smalko dzejas
rindu noaustajām noskaņām.
Jūtos priecīga par iespēju dot
citiem savu redzējumu un būtu
gandarīta, ja tas izdotos,” stāsta
Astra.
Izstāde muzejā skatāma līdz
aprīļa beigām. Gaidīsim pavasari
kopā!

Daugavpils Universitāte prezentē programmas
Daugavpils
Universitātes Balvu filiālē turpinās
izglītība par valsts piešķirto
finansējumu.
2010./11.
mācību gadā Balvos uzsāka
mācības divas DU klātienes
studiju programmas „Datordizains” un „Tiesību
zinātne”. Izvērtējot pirmā
semestra sekmes, budžeta
vietas ir ieguvuši astoņi studenti, līdz šim bija tikai divas.
Pasniedzēji atzīst, ka Balvu
filiāles studentu zināšanu
līmenis ir salīdzinoši augsts.
Labi rezultāti
2011.gada
februārī
pēc
veiksmīgas
sesijas nokārtošanas
pieci
Daugavpils
Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes
Balvu filiāles tiesību zinātnes
studenti, saņēma priecīgu
ziņu, ka ir ieskaitīti budžeta
grupā un līdz nākamajai sesijai par mācību maksu nebūs
jāuztraucas.
Studente O. Usina uzsver,
ka ir ļoti priecīga, ka augstāko
izglītību var iegūt šeit - Balvos, un prieks vēl lielāks ir
tāpēc, ka centība mācībās tiek
novērtēta. Viņai uzskata, ka
tagad ir dubultprieks mācīties
un turpināt censties.
Arī A. Bērziņa un N.
Ločmelis ir gandarīti par sasniegto un noteikti centīsies
noturēt zināšanu līmeni,
vai pat uzlabot sekmes arī
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turpmāk. Arī viņi piekrīt Olgas teiktajam, ka svarīgi ir tas,
ka augstāko izglītību var iegūt
Balvos.
Savukārt E. Jaunbērziņa
un K. Kočāne uz Daugavpils
Universitātes filiāli Balvos
mēro ceļu no Gulbenes novada. Arī viņas uzskata, ka
saņemtā budžeta vieta tikai vairos prieku un centību
turpmākajā mācību procesā.
Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka
lekcijas tiek iekārtotas tā, lai
arī cilvēki no tālākām vietām
var paspēt uz nodarbībām
un, ja nepieciešams, palikt
kopmītnēs. Arī E. Jaunbērziņa
ir priecīga un gandarīta par
paveikto, bet tas vēl ir tikai
pats sākums. Viņa, tāpat kā
pārējie, cer ne tikai saglabāt
budžeta vietu arī turpmāk, bet
arī iegūt stipendiju.
„Paldies Balvu atraktīvajiem
un
kreatīvajiem
cilvēkiem, īpaši Ingai, kas
palīdz veidot mācību darbu
universitātes filiālē. Novēlam
neapstāties pie sasniegtā Jums
un mums!” saka studenti.
Mūzikas un mākslas
fakultātes
„Datordizaina”
programmā budžeta vietas
ieguva trīs studenti.„Mēs
esam topošie datordizaineri.
Mācīšanās man ir bauda!”
saka E. Vinogradova. Pēc L.
Šaicānes vārdiem patīkami
ir mācīties pie gudriem un

atsaucīgiem pasniedzējiem,
priecē arī tas, ka mācības var
apvienot ar darbu. Marija
Bogdanova vēlējās uzrunāt
visus: „Iespēja studēt ir ikvienam cilvēkam, vajag tik nākt
un pieteikties.”
No marta Balvu Muižā
būs apskatāma DU studentu
un pasniedzēju darbu skate,
bet šobrīd vēl var skatīties DU
Balvu filiāles 1.kursa studentu
Darbu skati.
Jaunas iespējas
Nākošajā gadā paredzētas
sekojošas studiju programmas:
- Maģistra studijas „Sabiedrības un iestāžu vadība,”
„Darba aizsardzība.”
- Prof. bakalaura studijas:
„Tiesību
zinātne,”
„Datordizains,”
„Mūzikas
skolotājs,” „Datorzinātnes,”
„Mākslas
menedžments,”
„Informāciju tehnoloģija”
- 1.līmeņa profesionālā
studiju programma : „Civilā
drošība un aizsardzība”
6.aprīlī Balvu Muižā
notiks DU „Atvērto durvju
diena”.
Aicinām visus, lai iegūtu
sīkāku
informāciju
par
iespējām studēt DU Balvu
filiālē.
Maruta Castrova,
Balvu Tālākizglītības
centra vadītāja

Bērzpils pagastā:
Pāliņi - Dārza iela
Mūramuiža - Sola
Dārza iela - Vecpils Mūramuiža
Dārza iela - Bēržu kapi
Markova - Bērzieši - Augstari
- Domopole
Augstari - Polders
Stacijas iela - Patmalnieki
Līdumnieki - Zosuļi
Golvari - Zosuļi
Golvari - Kononi
Saksmale
Atkritumu
izgāztuve
Viškuļi - vecais Ičas tilts
Silamuiža - Dārza iela
Bērzieši - Dziļaune
Pāliņi -Domopole
Paukle - Beļauski
Ičas tilts - Klāni
Viškuļi - Baka
Beļauski - Viškuļi
Baka - Javenieki
Golvari - Keiba
Ičas tilts - Polders
Līdumnieki - Liepnīte
Golvari
Pelerijas
Līdumnieki
Zosuļi - Auziņi
Bērzpils Tilžas ceļš Lāčaunieki
Beļauski - Mičuļi
Domopole - Toki
Rēzeknes Gulbenes ceļš Laiviņas
Briežuciema pagastā:
Dukuļeva- Cērpene,
Dambergi - Ploskene - Augstasils
Lazdulejas pagastā:
Kīļi- Orlovas vārti
Egļuciems- Petrovka

Krišjāņu pagastā:
Krišjāņi-KrampiņasRuncene-Krišjāņi
Runcene-Mežupe
Mežupe-Purviņas
Mežupe-Zeltupe
Kubulu pagastā:
Sita-Briedīši
Sita-Kozlova
Stirnusala-Sita
Stacija-Celmene
Steķentava-Pērkoni
Gobusala-Guznava
Oļģina-Andrakalna kapi
Vladimirova-Sita
Esmeraldova-Meirāni
Bankas ceļš
Meirāni-Esmeraldova
Celmene kaltes ceļš
Tilžas pagastā:
Miza - Pakalnieši
Pakalnieši - Baldonis
Plēsums - Keiba
Pakalnieši - Sīviņš
Pauliņš - Barbāns
Ločmelis
Kāpessila
kapi
Terentjevs - Pičukāns		
Graudumnieks
Deņisovs
Ūdrenes ceļš
Zelčs - I-Komplekss
Tilžas kapi - Meteņi
Plēsums - Toki - Keiba Tilža
Miza - Stalidzāns P.		
Brakovska - Ločmelis
Berķi - Zelči
Logins - J. Stalidzāns
Vectilžas pagastā:
Sudarbe - Grūznis
Pulksteņi - Sāvāni
Vectilža - Medņusala
Tilts - Tilžas pagasts
Krutova - Lutenānu kapi
Vīksnas pagastā:
Vīksna - Zaļmežnieki
Sprogas -Oknupe-Pokuļeva
Smiltene - Oknupe
Ukraina- Kačupe
Derdziņi - Derdziņu kapi
Vīksna - Valentinova
Makšinava - Ašusila karjers

Balvu Tālākizglītības centrā
Brīvības iela 47, Balvi
Notiek pieteikšanās uz ANGĻU valodas kursiem
12 klašu skolēniem - sagatavošanās angļu valodas
NOSLĒGUMA EKSĀMENAM (24 stundas – 25 lati)
Pirmā tikšanās 5. aprīlī plkst. 16.00
tālr./ fakss: 64507012, 26585964,e-pasts: centrs@balvi.lv
SIA „Gulbenes auto apmācības centrs
Autoskola piedāvā kursus C un D profesionālās kategorijas iegūšanai (35 stundas)
Notiek grupu komplektēšana
Apmācības Balvu Tālākizglītības centrā
tālrunis: 64473285, 29267227,
e- pasts: aacgulbene@inbox.lv

Līdz 30.aprīlim pensionāriem 1stundas baseina,
hidromasāžas baseinu apmeklējums (bez saunas) darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00, uzrādot
pensionāru apliecību, maksās 1,25 Ls.
Būsiet gaidīti!
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AFIŠA

APTAUJAS ANKETA
Balvu novadā ir uzsākta „Balvu teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam” izstrāde, kas noteiks
pašvaldības rīcībā esošo fizisko resursu - zemes un dabas pamatnes turpmākās izmantošanas un aizsardzības
nosacījumus, ierobežojumus, vienlaicīgi līdzsvarojot valsts, sabiedrības un katra novada iedzīvotāja intereses
teritorijas izmantošanas jomā.
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām Balvu novada
administratīvajās robežās un ir saistoši zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, izstrādājot detālplānojumus,
uzsākot zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu, uzsākot būvprojektēšanu un būvniecību,
veicot teritorijas labiekārtošanu, veicot rekultivāciju, veicot zemes transformāciju, uzsākot zemes dzīļu izmantošanu
vai veicot citu saimniecisko darbību Balvu novadā.
Atcerieties, ka Jūsu priekšlikumi būs pamats Jūsu interešu iekļaušanai topošajā Balvu novada
teritorijas plānojumā. Lai teritorijas plānojumā tiktu ievērotas Jūsu intereses, lūdzam sniegt informāciju par savu
īpašumu turpmākās izmantošanas iecerēm aptaujas anketā (it īpaši gadījumos, ja esat iecerējuši būvēt, apmežot
vai veidot dīķus).

Balvu Kultūras un atpūtas centrā

1. Kā Jūs domājat turpmāk izmantot savā īpašumā vai apsaimniekošanā esošo zemi? Vai plānojat veikt kādas
aktivitātes (apbūvēt, sadalīt zemesgabalu, apmežo, rakt dīķus) vai arī Jūs apmierina esošais īpašuma izmantošanas
veids.
(Lūdzu norādiet īpašuma nosaukumu un kadastra numuru).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Ja Jums ir priekšlikumi, kā labāk turpmāk izmantot kādu konkrētu teritoriju vai objektu citur novadā – lūdzu
uzrakstiet.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Kopā Balvu novadā ir apstiprināti 13 ciemi. Atzīmējiet kuriem pēc Jūsu domām būtu saglabājams ciemu statuss.
Balvu pagasts:  Naudaskalns  Verupļeva
Lazdulejas pagasts:  Egļuciems
Bērzkalnes pagasts:  Bērzkalns  Rubeņi
Tilžas pagasts:  Tilža
Bērzpils pagasts:  Bērzpils
Vectilžas pagasts:  Vectilža
Briežuciema pagasts:  Briežuciems
Vīksnas pagasts:  Vīksna  Makšinava
Krišjāņu pagasts:  Krišjāņi
Balvu novads:  Saglabājami visi
Kubulu pagasts:  Kubuli
Citi: _________________________________________

19.martā plkst.20:00
Tematisks izklaides pasākums 80-to gadu stilā visām
paaudzēm ,,Puķubērnu ballīte”. Pasākuma tēma – viss par un
ap hipijiem. Muzicēs DJ Jānis un Āris no Gulbenes. Ieeja,
piesakoties un ievērojot Dress kodu Ls 1,-, pārējiem Ls 2,-

4. Jūsu priekšlikumi par to, kuras teritorijas novada teritorijas plānojuma būtu jāiekļauj kā ainaviski nozīmīgas, t.i.
tādas, kuru izmantošana ir pakārtota teritorijas ainaviskajai vērtībai (upju ielejas, teritorijas abpus autoceļiem). __
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. Vai pēdējo 10 gadu laikā novada teritorijā esat novērojuši tādas plūdu vai citas dabas riska teritorijas, kas var radīt
būtiskus zaudējumus? Ja jā, tad miniet konkrētas vietas un teritorijas.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Atzīmējiet lūdzu pēc Jūsu domām 5 galvenos resursu, kurus būt nepieciešams attīstīt Balvu novadā.
 Vidējo un mazo uzņēmumu attīstība
 Mākslas un kultūras jomu attīstība
 Izglītības iespēju dažādošana
 Sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošana
 Speciālistu saglabāšana un piesaistīšana
 Sabiedriskā transporta attīstīšana

 Jaunu komunikāciju tīklu izbūve,esošo atjaunošana
 Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana
 Dabas resursu iegūšana
 Aizsargājamo teritoriju saglabāšana
 Veselīga, nepiesārņota vide
Citi: ______________________________________

18.martā plkst.17:00
Dzejas draugu tikšanās. Leontīnes Apšenieces un Gunta
Bojāra dzejas lasījumi – uzvedumi „Manā bērnības pļavā”
un „Meklējiet Žaku! Savu Žaku.” Balvu Valsts ģimnāzijas
jauniešu sniegumā. Ieeja bezmaksas.
19.martā plkst.17:00
„PĀRDODU VĒJU UN ZIRGU VĒL KLĀT...” Aktiera un
dziesminieka Vara Vētras pirmā dziesmu albuma prezentācija
.Dziesmas-dzeja-sarunas. Biļešu iepriekšpārdošana.

24.martā plkst.11:00
Balvu novada mazo vokālistu konkurss ,,Cālis 2011”.
24.martā plkst. 19:00
Kinopunkta 12.filma ,,Kleitas, mātes un meitas”. Ieeja
nemainīga – 1 santīms.
25.martā plkst.11:00
Pasākums Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienā - ziedu nolikšana pie pieminekļa Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru piemiņai Balvos, tad kopīgi
braucam uz Kubuliem – pulksten 11:30 piemiņas brīdis pie
dzelzceļa stacijas, pulksten 12:00 pasākums Novada muzejā,
ap pulksten 13:00 senioru jauktā kora „Pīlādzis” un Kubulu
garīgo dziesmu ansambļa „Vakarblāzma” koncerts. Skanēs
Andreja Eglīša dzeja.
31.martā plkst. 19:00
Liepājas Nacionālo Bruņoto spēku bigbenda koncerts.
6. aprīlī plkst. 16:00
Liepājas pilsētas Leļļu teātra viesizrāde – Ēriks Kūlis „Nikniķa
stiķi”. Ieejas maksa Ls 1,- Biļešu iepriekšpārdošana
13.aprīlī. plkst. 19:00
Daugavpils teātra viesizrāde – Kristīne Jokste ”Klepernīku
pogosta zvaigzne”. Izrāde latgaliešu valodā. Biļešu cena Ls 3,4,- 5,- Biļešu iepriekšpārdošana
15.aprīlī plkst. 19:00
„Estrādes serpentīns!” - jauna muzikāli - izklaidējoša koncertprogramma. Koncertā apvienojumā ar jau iemīļotām un
jaunām dziesmām, izskanēs humoreskas par mūsu dzīvi un
ikdienu.Koncertā piedalīsies: Liene Šomase, Ieva Akurātere,
Viktors Lapčenoks, Santa Zapacka & Harijs Ozols un Zigurds
Neimanis.
Ieejas maksa no Ls 3,- līdz Ls 6,- Biļešu iepriekšpārdošana

7. Jūsu priekšlikumi par transporta sistēmas uzlabošanai novadā un Balvu pilsētā (ielu, ceļu remontēšana un
būvniecība, veloceliņi, satiksmes drošības uzlabošanas vietas).
___________________________________________________________________________________________

Kubulu pagasts

___________________________________________________________________________________________
Aizpildiet anketu līdz 2011.gada 6.aprīlim un iesniedziet to Balvu novada domes kancelejā, 2.stāvā Bērzpils ielā 1a,
Balvos, Balvu novadā, LV-4501.

18.03. Kubulu pagasta ,,Cālis 2011,,
18.03. Diskotēka bērniem
25.03.Atceres pasākums, veltīts 25. marta represiju upuriem
Bērzkalnes pagasts
18.03. pagasta mazo vokālistu konkurss ,,Cālis,,
27.03. tikšanās ar pagasta represētajiem

Anketā lūdzu norādiet:
Datumu _______________
Ja esat fiziska persona, lūdzu norādiet:
Vārdu, Uzvārdu ________________________________________ Kontakttālruni___________________________
Patstāvīgo dzīvesvietas adrese __________________________________________________________________
Ja pārstāvat uzņēmumu, lūdzu norādiet:
Uzņēmuma nosaukumu __________________________________ Reģistrācijas Nr. _________________
Adresi _____________________________________________________________________________________
Norādot anketā datus par sevi vai savu uzņēmumu, tā kā priekšlikumi un ierosinājumi tiks pievienota
„Balvu teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam” izstrādes materiāliem.

PALDIES PAR ATSAUCĪBU!

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

no 15.03. Kubulu KN mazajā zālē pirmsskolas izglītības
iestādes „Ieviņa” bērnu darbu izstāde „Skaties, es protu!”

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Briežuciema pagasts
19.03. Koncerts sievietēm
Tilžas pagasts
18.03. Deju vakars
26.03. Balvu novada vokālo ansambļu skate
No 13.03. Fotogrāfiju izstāde ,,Pa novada saules takām,,
Krišjāņu pagasts
21.-25.03.Vaļasprieku izstāde
Vectilžas pagasts
18.03.plkst.20.00 grupas ,,Sandra,, 20 gadu jubilejas koncerts
,,Laika slota,, plkst.22.00 balle

Redaktors
Modris Teilāns
Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

Tirāža: 5000
eksemplāri

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem
atbild to autors.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: bnz@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, mājas lapa: www.balvi.lv

