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18.februārī krāšņā šovā
Balvu Kultūras un atpūtas centrā tika noskaidroti skaistumkonkursa “Mis
un Misters Balvi 2010”
laureāti.
Mis Balvi titulu izcīnīja Anna
Lauskiniece, Misters Balvi ir
Kristiāns Alpe. Vice Mis titulu ieguva Aiga Mača, bet par
Vice Misteru tika atzīts Aigars
Kuprišs. Lielākās skatītāju
simpātijas izpelnījās Aiga
Mača un Lauris Čakāns. Savas
simpātijas nosauca un apbalvoja arī konkursa atbalstītāji
klubs „Bimini”, SIA „Bermudi”, „Oriflame” pārstāvji, Balvu Mākslas skola, fotogrāfs
Kaspars Teilāns. Laikraksta „Vaduguns” lasītāju balvu saņēma Jana Keiša, Ivo
Kapteinis un Aigars Kuprišs.
Mis Balvi titula ieguvēja Anna
atzina, ka konkursam gatavojusies mērķtiecīgi, tomēr bijusi ļoti pārsteigta par žūrijas
vērtējumu. „Es saprotu, ka
ar konkursu nekas nebeidzas.
Pēc ziediem un apsveikumiem nāks arī kritika,
bet tas tā ir vienmēr. Esmu tam
gatava,” saka Anna. Misters
Balvi Kristiāns stāsta, ka viņa
piedalīšanos konkursā jūtami
atbalstījusi ģimene. Pieredze,
kas gūta sagatavošanās posmā,

Dome lēma

15.februāra
Domes sēde
Ievēl priekšsēdētāja vietnieku
Deputāti nolēma par Balvu
novada Domes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt deputāti Ināru Ņikuļinu.

Veic izmaiņas komiteju
sastāvā
Dome
nolēma
atbrīvot
Andri
Kazinovski
no
Izglītības,
kultūras,
un
sporta jautājumu komitejas locekļa pienākumiem;
ievēlēt Izglītības, kultūras,
un sporta jautājumu komitejas sastāvā Ināru Ņikuļinu;
atbrīvot Andri Kazinovski
no Sociālās un veselības
aprūpes jautājumu komitejas
locekļa pienākumiem; ievēlēt
Sociālās un veselības aprūpes
jautājumu komitejas sastāvā
Ināru Ņikuļinu.
Deleģē pārstāvi
Novada Dome nolēma par
Balvu novada pašvaldības
pārstāvi Latgales plānošanas
reģiona Attīstības padomē
deleģēt Balvu novada Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski.

4. (26.) numurs

Noskaidroti Mis un Misters Balvi

Balvos atklāts tūrisma
informācijas centrs
22.februārī Balvu Novada
muzeja ēkā Balvos, Brīvības
ielā 46 tika atklāts Tūrisma
informācijas centrs (TIC).

Jaunās

telpās ar jaunām
iecerēm. Balvu novada Tūrisma
centra un muzeja ieejas durvis
atrodas blakus. Par izdevīgo izvietojumu priecājas gan novada
vadība, gan TIC vadītāja Ineta
Krakupe (no labās).

Apmierināti ar paveikto. Konkursanti un pasākuma producents Ivars Saide atzīst,
ka šajā konkursā zaudētāju nav – ir tikai ieguvēji. Jaunieši pilnveidojuši savu fizisko
formu, mācījušies skatuves runu, defilē, ieguvuši labus draugus.
lieti noderēs turpmākajā dzīvē.
Konkursa žūrijas priekšsēdētāja Mis Latvija direktore
Inta Fogele pēc šova atzina,
ka Balvos konkurss norisinās
ļoti augstā mākslinieciskā
un tehniskā līmenī. „Šeit
pasākumu uztveru vairāk kā
šovu nevis konkursu. Pēc

šāda līmeņa vajadzētu tiekties arī citu skaistumkonkursu
rīkotājiem,” teica I.Fogele.
Šogad pasākumu Balvos vadīja
Normunds Rutulis. Arī viņš
teica, ka ir patīkami pārsteigts
gan par dalībnieku sniegumu, gan sirsnīgo atmosfēru
pārpildītajā skatītāju zālē.

Konkursu „Mis un Misters
Balvi 2010” tiešraidē varēja
skatīties arī interneta lietotāji
visā pasaulē mājas lapās www.
balvi.lv un www.lrtv.lv .
Konkurss „Mis un Misters
Balvi” norisinājās jau sesto
reizi.

Izmaiņas komisiju sastāvā

pašvaldības
pamatbudžetu
2011.gadam:
- kārtējā gada ieņēmumus 8
396 298 latu apmērā, saskaņā
ar 1.pielikumu,
- izdevumus atbilstoši valdības
funkcijām un
ekonomiskajām kategorijām
10 874 662
latu apmērā,
saskaņā ar 2.pielikumu,
- saņemtos aizdevumus
1 862 050 latu apmērā,
-aizdevumu
atmaksājamās
pamatsummas 439 588 latu
apmērā,
-novirzīt plānoto izdevumu
segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2011.gada sākumu 1
055 902 latu.
2.Apstiprināt Balvu novada
pašvaldības
pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu uz gada
sākumu 1 133 987 latu apmērā
un pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 78 085
latu apmērā.
3.Apstiprināt Balvu novada
pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumus 166 104 latu
apmērā un izdevumus 166 104
latu apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu.
4.Apstiprināt Balvu novada
pašvaldības ziedojumu un
dāvinājumu ieņēmumus 210
latu apmērā un izdevumus 1
500 latu apmērā, saskaņā ar
4.pielikumu.
5.Apstiprināt Balvu novada

pašvaldības
atmaksājamo
aizņēmumu,
galvojumu
apmēru, 2 709 261 latu
apmērā.
6.Noteikt, ka Balvu novada
pašvaldībai tiesības finansēt
Balvu novada pašvaldības
budžeta iestādes un pasākumus
proporcionāli
saņemtajiem
ieņēmumiem, nepārsniedzot
budžetā paredzētās summas.
7.Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi
nedrīkst pārsniegt Balvu novada pašvaldības asignējuma
līdzekļus, kā arī līdzekļus
no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem
par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu
ieņēmumiem.
8.Budžeta
izpildītājiem
līdz 07.03.2011. iesniegt
apstiprināšanai
precizētas
ieņēmumu
un
izdevumu
tāmes, atbilstoši piešķirtajiem
budžeta asignējumiem.
9.Budžeta izpildītājiem ir
tiesības apstiprinātā budžeta
ietvaros izdarīt grozījumus
ieņēmumu
un
izdevumu
tāmēs, iesniedzot pamatotus
priekšlikumus
tāmju
grozījumiem Finanšu komitejai.
Ar pilnu novada Domes
lēmumu tekstu un pielikumiem
var iepazīties mājas lapā
www.balvi.lv

Dome nolēma atbrīvot Jāni Trupovnieku no Administratīvo
aktu strīdu komisijas locekļa
pienākumiem
un
ievēlēt
Administratīvo aktu strīdu
komisijas sastāvā Balvu novada Domes priekšsēdētāju
Andri Kazinovski; atbrīvot
Antonu Pužuli no Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās
iepirkumu komisijas locekļa
pienākumiem, atbrīvot
Andri Kazinovski no Balvu
novada pašvaldības Pastāvīgās
iepirkumu komisijas locekļa
pienākumiem un ievēlēt Aivaru Kindzulu Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās
iepirkumu komisijas sastāvā;
atbrīvot Jāni Trupovnieku,
no Zemes komisijas locekļa
pienākumiem un ievēlēt Balvu
novada Domes priekšsēdētāju
Andri Kazinovski Zemes
komisijas sastāvā.

24.februāra
Domes sēde
Apstiprina
2011.gada
budžetu
Domes ārkārtas sēdē tika
nolemts:
1.Apstiprināt Balvu novada

Atklājot jaunās TIC telpas, novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis uzsvēra,
ka tūrisms ir viena no novada
attīstības prioritātēm, un ar to ir
saistīti reāli nākotnes plāni. Viņš
teica, ka cilvēkiem patīk ceļot
un mums ir ko tūristiem parādīt.
Tagad informāciju par tūrisma
iespējām ne tikai Balvu novadā
varēs saņemt TIC. Centra
vadītāja Ineta Krakupe pastāstīja,
ka TIC varēs saņemt informāciju
un konsultācijas par tūrisma
iespējām Balvu novadā, kaimiņu
novados, visā Latgalē un Latvijā.
TIC sagatavo un izplata tūrisma
bukletus un ceļvežus, gatavo
jaunus tūrisma produktus. Balvu
novada Tūrisma informācijas
centra darba laiks ir darbdienās
no plkst. 8:30 līdz 17:00. Pusdienu pārtraukums no plkst.
12:00 līdz 12:30.

Atvērts ziedojumu konts

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

Suņu īpašnieku ievērībai

Sakarā ar aktuālo klaiņojošo
suņu problēmu Balvu pilsētā
un arī novadā, Balvu novada Pašvaldības policija
atgādina, ka suņu īpašniekiem
jāievēro Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumu
Nr.266 „Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai
publiskās
izstādēs,
kā
arī
suņa
apmācībai” prasības, pretējā
gadījumā dzīvnieku īpašnieki
tiks saukti pie administratīvās
atbildības.
Būsim atbildīgi par saviem mājdzīvniekiem un pret
apkārtējiem iedzīvotājiem!

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: bnz@balvi.lv, t.: 64522465, 26335803, mājas lapa: www.balvi.lv
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos, 2011.gada 15.februārī
Nr.6/2011

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2011.gada 15.februāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.4,21.§)

PAR BALVU NOVADA UN BALVU PILSĒTAS SIMBOLIKU
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 7.punktu
1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi nosaka Balvu novada un Balvu pilsētas
simboliku un kārtību, kādā tā
izgatavojama un lietojama.
1.2.Balvu novada simbolika,
kuras lietošanas kārtību regulē
šie noteikumi, ir ģerbonis
un karogs. Balvu pilsētas
simbolika, kuras lietošanas
kārtību regulē šie noteikumi, ir
ģerbonis, karogs un logo.
1.3.Balvu novada un Balvu pilsētas ģerboņus, karogus un logo, to attēlus vai
elementus
drīkst
izmantot
komercsabiedrības,
biedrības, nodibinājumi un
privātpersonas
atribūtikas,
suvenīru,
rūpniecības,
pārtikas, sadzīves un tml.
priekšmetu noformēšanā un
ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos tikai
ar Balvu novada pašvaldības
Vides komisijas (turpmāk
tekstā – Pilnvarotā institūcija)
atļauju, izņemot gadījumus,
kad
simboliku
atveido
ierobežotā apjomā bezpeļņas
nolūkos, t.i. personiskām
vajadzībām, mācību nolūkos,
bibliotēkās,
muzejos
un
arhīvos, kā arī informatīviem
mērķiem, piemēram, veidojot
tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika.
1.4.Standartus un kvalitātes
prasības produkcijai, uz kuras
drīkst atveidot Balvu novada
vai Balvu pilsētas simboliku un tās elementus, nosaka
pilnvarotā institūcija.
1.5.Pieteikumus
par
Balvu
pilsētas
simbolikas izmantošanu izskata
Pilnvarotā institūcija, kuras
lēmums ir apstrīdams Balvu
novada Administratīvo aktu
strīdu komisijā.
1.6.Balvu novada un Balvu
pilsētas simbolikas lietošanas
atļaujas saņemšanai fiziskām
un
juridiskām
personām
Domes
pilnvarotajai
institūcijai jāiesniedz: iesniegums; juridiskām personām
- reģistrācijas apliecības kopija, izstrādājuma skice vai etalona paraugs, izmantošanas
mērķis un formas apraksts,
izstrādājumu skaits.
1.7.Atļauju izmantot Balvu
novada vai Balvu pilsētas simboliku komerciālos nolūkos
Pilnvarotā institūcija izsniedz
pēc pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir noteikta.
1.8.
Tirdzniecības
uzņēmumiem,
pieņemot
realizēšanai jebkura veida
izstrādājumus ar Balvu novada
vai Balvu pilsētas simboliku, jāpieprasa no ražotāja
Pilnvarotās institūcijas
izsniegtās atļaujas kopija, ku-

rai tirdzniecības uzņēmumā
jāatrodas šo izstrādājumu
realizēšanas periodā.
1.9.Pēc
Balvu
novada
pašvaldības
policijas
pieprasījuma ražotājam vai
tirgotājam
ir
pienākums
uzrādīt Pilnvarotās institūcijas
atļauju (vai tās kopiju) simbolikas lietošanai, un uz iepriekš
minēto amatpersonu lūguma
- arī ražojamo vai pārdodamo
produkciju, kura satur Balvu
novada vai Balvu pilsētas simboliku vai tās elementus.
1.10.Saskaņā ar Pilnvarotās
institūcijas atzinumu un Balvu
novada Domes lēmumu var
tikt atļauts lietot Balvu novada
un Balvu pilsētas simboliku
arī citos gadījumos, kas nav
paredzēti šajos noteikumos.
2.Balvu novada ģerboņa
apraksts
2.1. Sarkanā laukā melna vilka
galva; pēdā sudraba uzlecoša
saule ar 10 lauzītiem stariem.
(Pielikums Nr.1).
3.Balvu novada ģerboņa
attēla lietošana
3.1.Balvu novada pašvaldībai
ir novada ģerboņa lietošanas
ekskluzīvās
tiesības
uz
veidlapām,
zīmogā,
pašvaldības policijas zīmotnēs
(atšķirības zīmēs pie formas
tērpa un žetonos), deputāta
krūšu nozīmē, apliecībās,
vizītkartēs,
iespieddarbos, uz izdevumu vākiem
un titullapām, Balvu novada pašvaldības atzinības
un goda rakstos, diplomos
un citos oficiālajos dokumentos,
reprezentācijas
materiālos, laikrakstā “Balvu
Novada Ziņas”, iestāžu un
struktūrvienību dokumentos
(arī veidlapās), kā arī izvietot
pie šo iestāžu ēkām, dienesta
telpām un uz šīm iestādēm
piederošajiem
transporta
līdzekļiem.
3.2.Lietojot novada ģerboni,
neatkarīgi no izmēriem, tam
precīzi proporcionāli jāatbilst
apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam.
3.3.Pilnvarotā
institūcija
izskata fizisko un juridisko
personu iesniegumus par
atļauju piešķiršanu lietot
Balvu novada ģerboņa attēlu
dažādu svinīgu pasākumu,
sarīkojumu,
ielu
gājienu
noformēšanai, ēku fasāžu, kā
arī iekštelpu noformēšanai
sabiedrisko pasākumu norises
vietās.
4.Balvu novada karoga
apraksts
4.1.Balvu novada karogs ir
taisnstūra audums ar platuma
un augstuma attiecību 2:1
(Pielikums Nr.2).
4.2.Karogs ir divpusējs (karoga abas puses ir identiskas).
4.3.Uz karoga attēlotas divas

horizontālas krāsu joslas: baltā
josla augšā un sudrabkrāsas apakšā. Joslu platuma attiecība
ir 2:1.
4.4.Karoga
baltajā
joslā
horizontāli centrā attēlots Balvu novada ģerbonis, kura augstums ir 2/3 no karoga baltās
joslas augstuma. Ģerboņa
augšējā mala ir 2/9 karoga
augstuma attālumā no karoga
augšējās malas.
4.5.Karoga standarta izmērs –
1,0 x 2,0 m.
4.6.Karoga krāsas – balts,
melns, purpursarkans Pantone
208C, sudrabs Pantone 877C.
5.Balvu novada karoga
lietošana
5.1.Balvu novada karogu
atļauts pacelt valsts svētkos
kopā ar Latvijas Republikas
valsts karogu, kā arī novada,
tautas vai ģimenes svētkos.
5.2.Paceļot Balvu novada
karogu, jāievēro tādi paši noteikumi, kā noteikumi paceļot
valsts karogu.
5.3.Novada karoga attēlu
atļauts izmantot dekoratīvos
nolūkos kā novada simbolu
tādā veidā un tādos apstākļos,
kas
nepieļauj
necieņas
izrādīšanu pret to, un tikai ar
Pilnvarotās institūcijas atļauju.
5.4.Galda
karodziņu
fiziskajām un juridiskajām
personām
atļauts
lietot
oficiālās
pieņemšanās,
ģimenes svētkos, kā arī citos
gadījumos ikdienā, garantējot
pienācīgu cieņu pret galda
karodziņu.
5.5.Aizliegts izgatavot Balvu
novada karogu bez Pilnvarotās
institūcijas
atļaujas
un
pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir noteikta.
6.Balvu pilsētas ģerboņa
apraksts
6.1. Sarkanā laukā uz labo pusi
pagriezta melna vilka galva.
(Pielikums Nr.3).
7.Balvu pilsētas ģerboņa
attēla lietošana
7.1.Balvu novada pašvaldībai ir
ģerboņa lietošanas ekskluzīvās
tiesības vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem
un titullapām, reprezentācijas
materiālos, laikrakstā “Balvu
Novada Ziņas”.
7.2.Lietojot
ģerboni,
neatkarīgi no izmēriem, tam
precīzi proporcionāli jāatbilst
apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam.
7.3.Pilnvarotā
institūcija
izskata fizisko un juridisko
personu iesniegumus par
atļauju piešķiršanu lietot
Balvu pilsētas ģerboņa attēlu
dažādu svinīgu pasākumu,
sarīkojumu,
ielu
gājienu
noformēšanai, ēku fasāžu, kā
arī iekštelpu noformēšanai
sabiedrisko pasākumu norises
vietās.

8.Balvu pilsētas karoga
apraksts
8.1.Balvu pilsētas karogs ir
taisnstūra audums ar platuma
un augstuma attiecību 2:1
(Pielikums Nr.4).
8.2.Karogs ir divpusējs (karoga abas puses ir identiskas).
8.3.Uz karoga attēlotas divas
horizontālas krāsu joslas: baltā
josla augšā un sudrabkrāsas apakšā. Joslu platuma attiecība
ir 2:1.
8.4.Karoga centrā attēlots
Balvu pilsētas ģerbonis, kura
augstums ir 2/3 no karoga augstuma.
8.5.Karoga standarta izmērs –
1,0 x 2,0 m.
8.6.Karoga krāsas – balts,
melns, sarkans Pantone 186C,
sudrabs Pantone 877C.
9.Balvu pilsētas karoga
lietošanu
9.1.Balvu pilsētas karogu
atļauts pacelt balvu pilsētas
teritorijā valsts svētkos kopā
ar Latvijas Republikas valsts
karogu, kā arī pilsētas, tautas
vai ģimenes svētkos.
9.2.Paceļot Balvu pilsētas
karogu, jāievēro tādi paši noteikumi, kā noteikumi paceļot
valsts karogu.
9.3.Pilsētas karoga attēlu
atļauts izmantot dekoratīvos
nolūkos kā pilsētas simbolu
tādā veidā un tādos apstākļos,
kas
nepieļauj
necieņas
izrādīšanu pret to, un tikai ar
Pilnvarotās institūcijas atļauju.
9.4.Galda
karodziņu
fiziskajām un juridiskajām
personām
atļauts
lietot
oficiālās
pieņemšanās,
ģimenes svētkos, kā arī citos
gadījumos ikdienā, garantējot
pienācīgu cieņu pret galda
karodziņu.
9.5.Aizliegts izgatavot Balvu
pilsētas karogu bez Pilnvarotās
institūcijas
atļaujas
un
pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir noteikta.
10.Balvu
pilsētas
logo
apraksts
10.1.Balvu
pilsētas
logo
attēloti ēku un torņu silueti ar
uzrakstu augšējā kreisajā pusē:
„Es mīlu savu pilsētu”. (Pielikums Nr.5).
10.2.Logo augstuma un garuma proporcijas ir 3:8.
11.Balvu
pilsētas
logo
lietošana
11.1.Balvu novada pašvaldībai
ir ekskluzīvās tiesības lietot
Balvu pilsētas logo iespieddarbos, uz izdevumu vākiem
un titullapām, reprezentācijas
materiālos, laikrakstā “Balvu Novada Ziņas” un citos
gadījumos.
11.2.Lietojot Logo, neatkarīgi
no izmēriem, tam precīzi
proporcionāli
jāatbilst
apstiprinātajam logo paraugam.
11.3.Pilnvarotā
institūcija
izskata fizisko un juridisko
personu iesniegumus par
atļauju piešķiršanu lietot
Balvu pilsētas logo attēlu
dažādu svinīgu pasākumu,
sarīkojumu,
ielu
gājienu
noformēšanai, ēku fasāžu, kā
arī iekštelpu noformēšanai

publisko pasākumu norises
vietās.
12.Atbildība un kontrole
12.1.Par šo noteikumu 1.8.,
1.9., 5.3., 5.4., 7.2., 9.3., 9.4.
un 11.2. punktos noteikto
prasību neievērošanu noteikts administratīvais sods –
brīdinājums vai naudas sods
līdz Ls 50.
12.2.Administratīvā
soda
uzlikšanas
pamats
ir
dokumentāli noformēts protokols par Balvu novada vai
Balvu pilsētas simbolikas
izmantošanu bez atļaujas vai
nodevas samaksas, noteiktā
standarta vai kvalitātes prasību
neievērošanu.
12.3.Pilnvarotā institūcija ir
tiesīga atteikt izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju personai, kura pēdējā gada laikā
ir saukta pie administratīvās
atbildības par šo noteikumu
neievērošanu.
12.4.Administratīvā
soda
uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju
no noteikumu pildīšanas
un
nodarīto
zaudējumu
atlīdzināšanas.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 28.februāris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos, 2011.gada 20.janvārī
Nr.3/2011

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2011.gada 20.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.1,37.§)
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PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX”
SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļām
1. Vispārējie noteikumi

3

1.1. Šie noteikumi nosaka Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
(turpmāk tekstā – Aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumus, maksāšanas kārtību.
1.2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām
personām Balvu novada administratīvajā teritorijā.
2. Sniegto pakalpojumu cenrādis, maksāšanas kārtību un atvieglojumi
2.1. Aģentūras sniegto pakalpojumu Cenrādis nosaka maksu par sniegtajiem pakalpojumiem
2.2. Pašvaldības pasūtījumu izpildei piemērojama atlaide – 10 %.
2.3. Maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Aģentūras
sniegtos maksas pakalpojumus.
2.4. Fiziskām personām maksa par Aģentūras pakalpojumiem veicami pirms
darbu izpildes Aģentūras kasē, Bērzpils ielā 56, Balvos.
2.5. Juridiskām personām maksa par augstākminētiem pakalpojumiem
tiek veikta bankā ieskaitot finanšu līdzekļus Aģentūras kontā atbilstoši
piestādītajam rēķinam.
2.6. Ienākumi no maksas pakalpojumu sniegšanas tiek ieskaitīti Aģentūras
Budžetā.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX”
SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

4
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AFIŠA
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
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Pavasara Iedomu Spoguļi
„Dārgā, Tevis dēļ es par ēzeli ietu uz Tibetu...”
A.Čaks
Čaks joprojām ir dzīvs un mūsu vidū. Savāda sajūta – nemaz negribas
saukt viņu par aizgājēju. Tieši otrādi. Čaks ir tiešs, runā bez aplinkiem un
nepārprotami. Viņš mums tāds ir vienīgais. Čaku nevar kopēt, jo to īpatnējo
smeldzi un smaržu kas virmo starp dzejas rindām nevar sajaukt ne ar ko.
Arī šodien, tāpat kā toreiz, mākoņi uzdurti torņiem, sarkst, vēsums sēž parkos uz soliem, bet kāds trīs stundas kabatā meklē pēc vienīgā santīma. Un tad
pamalē uzdīgst skumjas ... Bet dzīve ir tikpat sarežģīta, cik īsa, lai vienkārši
ļautos to izkaisīt vējā.
Mārtiņš Vilsons veidojot savu dzejas izrādi no dzejoļu krājuma ”Iedomu
spoguļi” daudzajiem slāņiem izraudzījies dažas galvenās līnijas, kas gluži
kā dzīvē tā vai citādi visas sakņojas mīlestībā. Bet pati Viņa vai Dārgā, kuras dēļ „es par ēzeli ietu uz Tibetu”, uz skatuves nemaz neparādās (varbūt
Viņa ir skatītāju zālē?), paliek vien Dzejnieka sapņos, nojausmās, ilgās. Kā
nepiepildāmais, kā zvaigzne, ko velti saukt plaukstā.
Šajā Iedomu Spogulī mēs varam atpazīt sevi, atgriezties tur kur „Liepas satumst . . .” un „Miglā asaro logs . . .”. Čaku var arī izdziedāt. Kurš tad to
nezin ?
Tas viss Jums un mums 8.martā plkst. 19.00 Balvu muižā. Ieeja 2 Ls.
Pieņemam kolektīvu pieteikumus. Vīrieši, dāvājiet Dāvanu kartes!
Gaidīsim Jūs uz šo Jauko stundu veltītu – Pavasarim - 8.martam - Mīlestībai
- Sievietēm!
Organizē Tālākizglītības centrs

Latgales fotogrāfi aicina

Latgales fotogrāfu biedrības aktīvisti un tās vadītājs Igors Pličs, viesojoties Balvos, aicināja mūsu novada fotogrāfus piedalīties fotokonkursā
„Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali”.
Konkursa mērķis ir piesaistīt Latvijas profesionālo un amatieru fotogrāfu
spējas un talantu Latgales reģiona īpatnību objektīvai, un atraktīvai
atspoguļošanai, iegūt Latgales attēlu kolekciju, kura spētu atklāt reģiona
vides savdabību un notikumu nozīmību, izveidot ekspozīciju un izdot fotoalbumu, kurš atspoguļotu Latgales reģiona dinamiskās attīstības tendences,
kontekstā ar tradicionālo kultūru. Attēliem jābūt fotografētiem Latgalē. Tajos var būt ietvertas sadzīves paražas un novadu tradīcijas, kultūra, „Latgales krāsas”, portreti, ražošana, Latgales reģiona cilvēku sadzīve - viņu raksturu īpašības, ticība, Latgales daba un tās problēmas. Attēliem jāapmierina
laikmetīgas vizuālās informācijas un labas fotogrāfiskās gaumes prasības.
Latgales fotogrāfu darbu izstādes laikā Balvu Kultūras un atpūtas centrā
izskanēja doma, ka Balvu novada fotogrāfi varētu vasaras beigās rīkot savu
izstādi un izvērtēt darbus, kurus sūtīt uz kopējo foto izstādi un ieteiktu ievietot foto albumā.
Ar fotokonkursa nolikumu
interesenti var iepazīties
internetā www.balvi.lv
vai Balvu Novada muzejā.
Radušos jautājumus varat
uzdot Dacei Teilānei
e-pasts: kurdace@inbox.lv
Latgales fotogrāfi Balvos.
Izstādē Balvu KAC I.Pličs
aicināja Balvu fotogrāfus
nekautrēties un aktīvi
piedalīties Latgales
fotogrāfu biedrības darbā.
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5.martā no plkst.13:00
Gulbenieša Grigorija Gorodko (grupas “One Day” dibinātāja, komponista, ģitārista un solista), skatuves vārds Gregs, ģitārspēles
meistardarbnīca Ieeja bezmaksas.
plkst.19:00
3.starpnovadu spēļu programmu vadītāju saspēle „NO SMIEKLU
KULES jeb 3 vienā”. Vairākas spēļu programmas, muzicē Gregs,
pasākumu vada skatītāju simpātija Ginta Traine. Piedalās Latgales
Dāmu pops.
6.martā plkst.12.00
Novada deju kolektīvu kopmēģinājums.
12.martā plkst.18.00
Latvijas LUSTU salidojums. Koncertā piedalās kolektīvi,
kuru nosaukumā izskan vārds „luste”. Ieeja bezmaksas.
17.martā plkst.11.00
Balvu pilsētas mazo vokālistu konkurss ,,Balvu Cālis”.
18.martā plkst.17:00
Dzejas draugu tikšanās. Paredzēti Leontīnes Apšenieces un
Gunta Bojāra dzejas lasījumi – uzvedums „Manā bērnības pļavā”
un „Meklējiet Žaku! Savu Žaku.”
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.
plkst.20.00
Tematisks izklaides pasākums 80-to gadu stilā visām paaudzēm
,,Puķu bērnu ballīte”.
24.martā plkst.11.00
Balvu novada mazo vokālistu konkurss ,,Cālis 2011”.
plkst.19.00
Kinopunkta 12.filma ,,Kleitas, mātes un meitas”.
Ieeja nemainīga – 1 santīms.
25.martā no plkst.11.00
Piemiņas brīdis, veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai.
Balvu pagastā
5.martā plkst.20.00 atpūtas vakars pašdarbniekiem,
aktīvistiem, atbalstītājiem
Bērzkalnē
18.martā pagasta mazo vokālistu konkurss ,,Cālis,,
27.martā tikšanās ar pagasta represētajiem
Bērzpilī
5.martā plkst.14.00 Sieviešu dienai veltīts koncerts ,,Manā
četristabu sirdī,,
Briežuciemā
19.martā Koncerts sievietēm
Kubulos
6.martā TDK ,,Cielaviņa,, piedalās deju kolektīvu
kopmēģinājumā Balvu KAC
18.martā Kubulu pagasta ,,Cālis 2011,,
18.martā Diskotēka bērniem
19.martā Jauktais vokālais ansamblis koncertē Viļakā
25.martā Atceres pasākums, veltīts 25. marta represiju upuriem
26.martā jauktais vokālais ansamblis un ansamblis
,,Vakarblāzma,, piedalās vokālo ansambļu skatē Tilžā
Krišjāņos
21.-25.martā Vaļasprieku izstāde
26.martā pagasta sieviešu vokālais ansamblis piedalās novada skatē
Lazdulejā
11.martā plkst.19.00 ,,Tik dēļ Jums, daiļās dāmas,,
14.-23.martā Bērnu zīmējumu izstāde ,,Pirmās pavasara vēsmas,,
Tilžā
11.martā Salnavas amatierteātra iestudējums komēdija
,,Teātra mūzas,,
Deju vakars
18.martā Deju vakars
26.martā Balvu novada vokālo ansambļu skate
No 13.martā Fotogrāfiju izstāde ,,Pa novada saules takām,,
Vectilžā
18.martā plkst.20.00 grupas ,,Sandra,, 20 gadu jubilejas
koncerts ,,Laika slota,,
plkst.22.00 balle
Vīksnā
5.martā plkst.21.30 atpūtas vakars ,,Sievietēm par godu,
vīriešiem par prieku,, ar spēlēm, atrakcijām un balli, muzicē grupa
,,Ceļā,,
6.martā.plkst.14.00 Meteņdienas gaidīšanas svētki ģimenēm
ar bērniem. Pasākums uz kalna ( vizināšanās zirga pajūgā,
pankūku ēšana, slidināšanās no kalna, krāsošana sniegā...)
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