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Direktorei tika uzdoti daudzi
interesanti jautājumi par bērnību,
skolas un studiju gadiem,
pirmajām darba vietām un vaļas
priekiem. Ikviens par Māru varēja
uzzināt ko jaunu.
Starp jubilāres sveicējiem bijušie un esošie darba kolēģi un
draugi.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
pasniedza
Mārai

Pimanovai
Balvu
novada
Domes augstāko apbalvojumu –
Atzinības rakstu par ilggadēju,
pašaizliedzīgu un profesionālu
darbu Balvu pamatskolā, skolas
vides sakārtošanu un sakarā ar
dzīves 60 gadu jubileju – un
savā apsveikuma runā uzsvēra,
ka par veiksmīgu Balvu pilsētas
attīstību ir jāpasakās prasmīgiem
un spēcīgiem iestāžu vadītājiem,
kāda arī ir Māra Pimanova.

Aktuāli
Ar 15. septembri Balvu
peldbaseins
atsāks
sezonu.
Novada Domes septembra sēdē
apstirināja baseina pakalpojumu
cenrādi. Tajā atlaides paredzētas
bērniem, bet pirmajā darbības
dienā būs 10% atlaides visām
biļetēm, arī gada abonementam.
Peldbaseinā tāpat kā līdz šim
darbosies sāls istaba, bet šinī
sezonā būs pieejami arī masiera
un kosmetologa pakalpojumi.
Mūsu
novadā
viesojās
Dagdas un Vecumnieku novadu
pašvaldību darbinieku delegācijas.
Viņi interesējās par mūsu novada
pašvaldības darbu, apskatīja
pilsētas un lauku skaistākās vietas.
Dagdas novada pārstāvji iepazina
arī sociālā dienesta un pansionāta
darbību.

Mans laiks ir rudens –
ar spurainām asterēm,
dzeltenām saulespuķēm
un samtainām samtenēm.

16.-17.
septembrī
Rīgā
norisināsies Latvijas vēsturnieku
1. kongress “Latvijas vēsture:
pētniecības stāvoklis, izpētes
problēmas un risinājumi”, kurā
ar ziņojumu “Pilsētu vēstures
avoti Latvijas arhīvu fondos:
Balvu pilsētas piemērs” uzaicināta
piedalīties Balvu Valsts ģimnāzijas
skolotāja,
novada
muzeja
muzejpedagoģe Irēna Šaicāne.

Šoruden jau sešdesmitais.
12.septembra
pēcpusdienā
diskusiju klubā „Viena diena
manā mūžā” tika aicināta
Balvu pamatskolas direktore
Māra Pimanova, kurai šoruden
nozīmīga dzīves jubileja – 60.

17. septembrīSaeimas
vēlēšanas

Cienījamie Balvu novada iedzīvotāji!
Sestdien mēs visi dosimies uz vēlēšanu iecirkņiem, lai balsotu par jauno Saeimu. Kādi būs mūsu
valsts priekšstāvji, to ar savu balsojumu noteiksim mēs visi kopā un katrs atsevišķi. Aicinu būt pilsoniski atbildīgiem, piedalīties vēlēšanās un rūpīgi izsvērt, par ko atdot savu balsi. Lai Saeimā tiktu ievēlēti
cilvēki no mūsu novada, aicinu nekautrēties un sarakstā iepretim mūsu novada deputātu kandidātiem,
kuri ir izpelnījušies jūsu uzticību, ielikt + zīmi. Piedalīsimies vēlēšanās un atbildīgi izdarīsim savu izvēli!
Andris Kazinovskis,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Balvu novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki līdz 17.septembrim
Tālrunis
Tālrunis
uzziņām
uzziņām
14.
15.
16.
līdz
09.
09.
09. 11.Saeimas 11.Saeimas
vēlēšanu
vēlēšanu
dienā
dienai
9:13 14:18 15:19 26450027 64522727

iec.
nr.

objekts

Adrese

318

Balvu pilsētas ģimnāzija

Dārza iela 2, Balvi, LV-4501

319

Balvu kultūras un atpūtas centrs

Brīvības iela 61, Balvi, LV-4501

9:13 14:18 15:19

29719799

64522833

320

Balvu Amatniecības skola

Vidzemes iela 26, Balvi, LV-4501

9:13 14:18 15:19

29198335

64521957

323

Tautas nams

Tautas nams, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu
novads, LV-4561

9:13 9:13 15:19

26123227

26417861

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu
novads, LV-4590

9:13 9:13 15:19

26628220

26628220

325

Bērzpils pagasta Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu
novads, LV-4576

9:13 9:13 15:19

26601738

26601738

326

Briežuciema pagasta pārvalde

Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads,
LV-4595

9:13 9:13 15:19

29140851

64521298

327

Krišjāņu pagasta pārvalde

Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu
novads, LV-4574

9:13 9:13 15:19

26372319

64546622

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads,
LV-4566

9:13 9:13 15:19

29172470

26186364

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, LV4592

9:13 9:13 15:19

20237176

26582130

336

Tilžas pagasta pārvalde

9:13 15:19

26518320

64522516

337

Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu
novads, LV-4571

9:13 9:13 15:19

64546327

64546327

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads,
LV-4580

9:13 9:13 15:19

26412983

26412983

Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads,
9:13
LV-4572

Vēlēšanu
iecirkņu
darba laiks 11. Saeimas
vēlēšanu
dienā 2011.
gada 17. septembrī no
plkst. 7.00 līdz 20.00.
320.vēlēšanu iecirknis (Balvu Amatniecības
skolā) strādās no 7.00
līdz 22.00
Balvu novada vēlēšanu
komisijas telefoni priekšsēdētājs
Ivars
Logins
29118683,
sekretāre Ilona Ločmele
26161143,
datorspeciāliste
Daina
Tutiņa 29168237

b
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Domes priekšsēdētāja sleja

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 15. septembris

Dome lēma

8. septembra
Domes sēde

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Par to, lai kvalitatīvi un
daudzveidīgi pakalpojumi
Ir beidzies līgums ar uzņēmumu, kas sniedza atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus Balvu novadā. Vai to atjaunot, vai
meklēt jaunu pakalpojumu sniedzēju – tāds bija jautājums, ko nācās
izvērtēt pašvaldībai. Izpētot jautājumu, secinājām, ka ir iespēja panākt,
lai atkritumu savākšana noritētu labāk. Novada Domes speciālistu un
vadības grupa apmeklēja Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizāciju (ZAAO) Valmierā, tikāmies ar uzņēmuma speciālistiem,
izvērtējām viņu piedāvājuma klāstu, apmeklējām poligonu un atkritumu savākšanas vietas.
“Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”
(ZAAO) ir Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldību 1998. gadā dibināts
uzņēmums ar mērķi sniegt kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām visā Ziemeļvidzemes
reģionā, kura darbība aptver visu Vidzemi. Tas bija pirmais šāda profila
uzņēmums valstī.
Tā darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana,
apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana un apglabāšana. Uzņēmuma
īpašnieki ir Ziemeļvidzemes reģiona 22 pašvaldības.
Redzējam, ka atkritumu apsaimniekošana norit ļoti mūsdienīgi,
efektīvi un kvalitatīvi. Plašs ir uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu
klāsts. ZAAO sniedz 52 pakalpojumus: sadzīves atkritumu savākšana,
atkritumu maisu iegāde konteineriem un privātmājām(nelielam atkritumu daudzumam), sabiedrisko pasākumu apkalpošana, konteineru
mazgāšana, pazemes atkritumu konteineri Bio, atkritumu savākšana
un lielgabarīta atkritumu savākšana, būvgružu un celtniecības atkritumu savākšana, videi kaitīgu, tāpat arī zaļo atkritumu savākšana, EKO
laukumu izveide, kur ir iespēja nogādāt lietotu sadzīves tehniku, un atkritumu noglabāšana poligonā, bezmaksas papīra atkritumu savākšana
birojos un iestādēs.
Izvērtējot mūsu novadā pieejamos pakalpojumus, secinājām, ka
labākos un daudzveidīgākos pakalpojumus mūsu novadam var sniegt
ZAAO un būtu vēlams sadarboties.
Novada Domes deputāti sēdē pieņēma lēmumu – iestāties uzņēmumā
un izdarīt iemaksu uzņēmuma pamatkapitālā. Mūs pārliecināja tas, ka
uzņēmuma uzkrāta ilgstoša darba pieredze, uzņēmumā strādā zinoši
speciālisti, kas ievieš jaunākās un modernākās tehnoloģijas, kas ir sevi
pierādījušas citās Eiropas valstīs, piedāvājumu klāsts ir daudzveidīgs.
Tas liek cerēt, ka šī sadarbība nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu
ikdienā tik svarīgā - atkritumu savākšanas un apsaimniekošas jomā,
gan no iedzīvotājiem, gan iestādēm un uzņēmumiem visā novadā.

Balvu novada uzņēmēji izstādē
„Rēzeknes uzņēmējs 2011”

Rēzeknes 2. vidusskolas sporta kompleksā notika viena no lielākajām uzņēmēju izstādēm Latgalē „Rēzeknes Uzņēmējs 2011”.
Savu produkciju plašā klāstā piedāvāja Latgales amatnieki, īpašu
ekspozīciju šoreiz apmeklētājiem
sniedza biznesa inkubatoru „IDEJU VIESNĪCA” jaunie uzņēmēji.
Balvu novadu šajā izstādē pārstāvēja A/S „Balvu maiznieks”
un pazīstami novada amatnieki
keramiķi Jolanta un Valdis Dundenieki, galdniecības meistars
Valdis Dundurs. Viņu ekspozīciju
papildināja roku darinātās skaistās sveces un Gunas Zdanovičas

apgleznotie trauki un lukturi.
Balvu novada pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” biznesa inkubatoru
„IDEJU VIESNĪCA BALVI”
pārstāvēja Ģirts Teilāns.
Iespēja vēlreiz ielūkoties jauno uzņēmēju ražotajā produkcijā un sniegtos pakalpojumos
tiks piedāvāta arī Balvos, Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
telpās Vidzemes ielā 2B no 14.
septembra.
Viktors Šļuncevs,
„Ziemeļlatgales Biznesa centra”
direktors

Par nacionālās
pretošanās kustības
dalībnieka statusa
piešķiršanu

Balvu novada Dome nolēma
piešķirt nacionālās pretošanās
kustības
dalībnieka
statusu
Arnoldam Voicišam.

Sociālā palīdzība

Deputāti lēma par piecu
novada iedzīvotāju ievietošanu
ilgstošas
sociālās
aprūpes
institūcijā un sociālā pakalpojuma
apmaksu.

Piešķir Atzinības rakstu

Sēdē nolēma piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstu
Balvu pamatskolas direktorei
Mārai Pimanovai par ilggadēju,
pašaizliedzīgu un profesionālu
darbu Balvu pamatskolā, skolas
vides sakārtošanu un sakarā ar
dzīves 60 gadu jubileju.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Deputāti lēma par zemes
ierīcības projekta darba uzdevuma
apstiprināšanu,
par
zemes
vienības platības precizēšanu,
par adrešu piešķiršanu, maiņu un
likvidēšanu, par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajām lauku
apvidus zemes vienībām, par
samaksas apmēra samazinājumu
par izpērkamo zemi, par zemes
vienības daļas nomu un citus
jautājumus.

Par novada teritorijas
plānojumu

Tika nolemts nodot Balvu
novada teritorijas plānojuma

pirmo redakciju un vides
pārskata projektu sabiedriskajai
apspriešanai
un
atzinumu
saņemšanai.
Sabiedriskās
apspriešanas
termiņu noteica no 2011.gada
26.septembra līdz 2011.gada
4.novembrim.
Paziņojumu par Balvu novada
teritorijas plānojuma pirmās
redakcijas un vides pārskata
projekta sabiedrisko apspriešanu
publicēs vietējā laikrakstā un
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Finanšu jautājumi

Deputāti lēma par saistošo
noteikumu
Nr.19/2011
„Grozījumi
Balvu
novada
pašvaldības
24.02.2011.
saistošajos
noteikumos
Nr.8/2011 „Par Balvu novada
pašvaldības 2011.gada budžetu””
pieņemšanu, par finanšu līdzekļu
piešķiršanu
neparedzētiem
gadījumiem, par aizņēmumu
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un
iedzīvotājiem”
projekta
„Bērnu rotaļu laukuma izbūve
Vectilžā” realizēšanai, par Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes
maksas
pakalpojumiem,
par
saistošo
noteikumu
Nr.20/2011 „Grozījumi 2009.
gada 10.septembra saistošajos
noteikumos
Nr.3
„Nodeva
par būvatļaujas saņemšanu””
pieņemšanu,
par
saistošo
noteikumu Nr.21/2011 „Par
kārtību, kādā Balvu novada
pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības
mantu un finanšu līdzekļus”
pieņemšanu, par grozījumiem
Vīksnas,
Vectilžas,
Kubulu
pagastu pārvalžu nolikumos,
par grozījumiem Balvu novada
pašvaldības Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.

Īpašumu pārdošana

Sēdē
nolēma
pārdot
nekustamos īpašumus Daugavpils
ielā 62 Balvos, nekustamo
īpašumu
„Grantskalni”,
Akmeņrūči,
Tilžas
pagastā,
nekustamo īpašumu „Dūjiņu
kūtiņas” Balvu iela 6A Bērzkalnē
Bērzkalnes pagastā.

Balvu novada teritorijas
attīstības programma

Deputāti apstiprināja Balvu
novada
teritorijas
attīstības
programmu 2011. – 2017.gadam.
Balvu
novada
attīstības
programma 2011.-2017.gadam
ir izstrādāta saskaņā ar Balvu
novada
domes
2010.gada
11. martā pieņemto lēmumu
„Par Balvu novada attīstības
programmas izstrādi”. Attīstības
programmas izstrādes uzdevums
ir izvirzīt mērķus un noteikt
pašvaldības plānoto darbību un
atbalstāmos pasākumus, kuri
sekmētu novada harmonisku
attīstību.
Izstrādājot
programmu,
tika veikta iedzīvotāju aptauja.
Strādājot darba grupām, tika
veikta SVID analīze un diskutēts
par pilsētas attīstības iespējām,
vīziju un mērķiem.
Attīstības programma sastāv
no trīs daļām. Pirmajā daļā
ir veikta novada pašreizējās
situācijas un SVID analīze.
Balstoties
uz
pašreizējās
situācijas analīzes rezultātiem,
attīstības programmas otrajā daļā
ir noformulēta novada attīstības
vīzija, stratēģiskie mērķi un
vidēja un ilgtermiņa prioritātes,
trešajā daļā ir ietverts rīcības
plāns un investīciju plāns. Rīcības
un investīciju plāns ir sagatavots
periodam no 2011.gada līdz 2017.
gadam.
Ar pilnu sēdes tekstu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv.

Balvu novada pašvaldības Būvvaldes sniegto pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Cena latos
(bez PVN)

1.1.Ēku un būvju pieņemšana ekspluatācijā
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Mazstāvu dzīvojamās mājas un to palīgēkas
Pārējās ēkas un būves
Atkārtota ēkas vai būves pieņemšana ekspluatācijā

20,50,30,-

1.2. Izziņu sagatavošana un izsniegšana
1.2.1.
1.2.2.

Par nekustamā īpašuma tiesisko
pamatojumu un jaunbūvju raksturojumu
Citu izziņu sagatavošana un izsniegšana

10,3,-

1.3. Arhitektūras un plānošanas uzdevuma vai būves nojaukšanas uzdevuma
sagatavošana un izsniegšana
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Mazstāvu dzīvojamajām mājām un to palīgēkām
Pārējām ēkām un būvēm
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pagarināšana

10,20,5,-

1.4. Būvvaldes arhīva pakalpojumi
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Izgatavoto kopiju un norakstu sagatavošana no arhīva materiāliem (viena A4 lapa)
Izziņu sagatavošana no arhīvā esošiem materiāliem (viena izziņa)
Iepazīšanās ar dažādiem dokumentiem, izmantojot būvvaldes arhīva materiālus
(viens projekts)

2,5,5,-

1.5. Materiālu izskatīšana, sagatavošana un atļauju izsniegšana
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

Būves un ēku fasāžu vienkāršotās renovācijas, rekonstrukcijas apliecinājuma
kartes, inženiertīklu shēmu un projekta dokumentācijas izskatīšana, saskaņošana
vai akceptēšana
Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana
Rakšanas darbu atļaujas un būvatļaujas termiņa pagarināšana
Par būvatļaujas termiņa katru nokavēto mēnesi
Tehnisko noteikumu sagatavošana (viens objekts)

10,15,5,5,20,-
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Balvu Sporta skolas
peldbaseina maksas
pakalpojumu cenrādis
Sniegtie pakalpojumi

Ls/stundā
(tai skaitā
PVN)

Pieaugušie:
- baseina apmeklējums
3.00
- baseina apmeklējums darba dienās no 9.00
-14.00
2.80
(ja apmeklējums virs 2 stundām 3.stunda par brīvu)
- abonements noteiktam apmeklējumu skaitam
vienā mēnesī:
11.20
- 4 apmeklējumi
16.20
- 6 apmeklējumi
20.80
- 8 apmeklējumi
24.00
- 10 apmeklējumi
250.00
- sezonas abonements
Skolēni:
- baseina apmeklējums
1.50
- Balvu novada pašvaldības vispārizglītojošo
izglītības iestāžu interešu grupu dalībniekiem
baseina apmeklējums (6 mācību stundas mācību
gadā)
0,10
- Balvu Sporta skolas peldēšanas interešu izglītības
programmas audzēkņiem baseina apmeklējums
(12 apmeklējumi mēnesī mācību gadā)
0,10
- abonements noteiktam apmeklējumu skaitam
vienā mēnesī:
8.40
- 6 apmeklējumi
10.40
- 8 apmeklējumi
12.00
- 10 apmeklējumi
Bērni līdz 3 gadu vecumam:
bezmaksas
- baseina apmeklējums
Ģimenes biļete baseina apmeklējumam
4.00
- 1 pieaugušais un 1 bērns līdz 10 gadu
vecumam
5.00
- 1 pieaugušais un 2 bērni līdz 10 gadu
vecumam
6.50
- 2 pieaugušie un 1 bērns līdz 10 gadu vecumam
- 2 pieaugušie un 2 bērni līdz 10 gadu vecumam
7.00
Piemaksa ģimenes biļetei par katru bērnu (ja ir
0.50
vairāk kā 2 bērni)
Visa peldbaseina, hidromasāžas baseinu
60.00
izmantošana
Peldbaseina viena celiņa, hidromasāžas baseinu
25.00
izmantošana (ne vairāk kā 10 personas)
Sniegtie pakalpojumi
Trenažieru zāle:
- apmeklējums (Ls/stundā)
- abonements noteiktam trenažieru zāles
apmeklējumu skaitam vienā mēnesī:
- 5 apmeklējumi
- 10 apmeklējumi
Sāls istabas apmeklējums (Ls par vienu seansu):
- pieaugušajiem
- bērniem līdz 18 gadu vecumam
- vienam pirmsskolas vecuma bērnam un
vienam pieaugušajam
- individuālais seanss vienai personai
Sāls istabas abonements 10 seansiem:
- pieaugušajiem
- bērniem līdz 18 gadu vecumam
- vienam pirmsskolas vecuma bērnam un vienam
pieaugušajam
Telpu noma:
- medicīnas māsas kabineta noma (Ls mēnesī)
- dienesta viesnīcas telpas noma (Ls mēnesī)
- kafejnīcas virtuves noma (Ls mēnesī)
- kafejnīcas elektrības patēriņš (Ls mēnesī)
- kafejnīcas siltā un aukstā ūdens patēriņš (Ls
mēnesī)
- kafejnīcas zāles noma pasākumiem (Ls
stundā)
Peldēšanas inventāra noma (par 1 vienību)

Dzejas dienas...

Septembrim piestāv
asteres, gladiolas un
skolas bērni.

Septembrim piestāv
kartupeļu talkas un pilni
apcirkņi.
Septembrim piestāv dzeja,
kad varam lūkoties pēc
jaunās dzejas ražas.

Dzejas dienas Balvu centrālajā bibliotēkā no 19.līdz 23.septembrim. Balvu Valsts ģimnāzijas
septiņi klašu kolektīvi viesosies
bibliotēkā, lai iepazītos ar dzejas
jaunumiem. Balvu pamatskolas
un Balvu amatniecības vidusskolas jaunāko klašu kolektīvi
tiek aicināti uz sarunām par bērnu dzeju „Kāds ābolains rudens,
kāds kļavlapains lietus līst”. 15.
septembrī pirmsskolas izglītības
iestādē „Sienāzītis” piecgadīgie
un sešgadīgie audzēkņi nāks uzzināt, kas ir Rainis, ko viņš ir atstājis bērniem dzejas stundā „Manu
lellīti sauc Lollīte”.
Dzejas dienas nav iedomājamas bez dzejas un dzejniekiem.
Šos svētkus kuplinās dzejnieks,
tulkotājs Andris Akmentiņš. 21.
septembrī Balvu pamatskolas
krievu tautības 1.-5. klašu skolēni
ir aicināti uz tikšanos ar dzejnieku, balvenieti Aleksandru Aleksejevu.
16. septembra rītu Balvu centrālās bibliotēkas kolektīvs iepazīsies ar jaunumiem bērnu dzejā.

Lielākais
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
Vidzemē ir SIA “Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija” (ZAAO), kuru 1998.
gadā dibināja Ziemeļvidzemes
reģiona pašvaldības. Šobrīd tās
īpašnieki ir Ziemeļvidzemes
reģiona 22 pašvaldības, kas ir
bijušo Valmieras, Cēsu, Valkas
un Limbažu rajonu pagasti un
pilsētas.
ZAAO sniedz kvalitatīvus

nodrošinot sniegto pakalpojumu atbilstību kvalitātes ISO
9001:2008 un vides standartu
ISO 14001:2004 prasībām.
ZAAO nodrošina sadzīves
atkritumu regulāru izvešanu gan
no daudzdzīvokļu namiem, gan
privātmājām pilsētā, gan arī lauku sētām, piedāvājot dažāda tilpuma konteinerus un saskaņojot
izvešanas grafiku. Iedzīvotāju
ērtībai ikvienam, kurš noslēdz
līgumu ar ZAAO tiek nosūtīts arī

5.00
8.00

2.20
5.00
20.00
10.00
17.00
35.36
37.00
53.40
15.13
10.08
4.00
0.20

Sezonas atklāšanas dienā atlaide – 10%. Baseina apmeklējumu
atlaides pensionāriem, represētajiem, invalīdiem un pilna laika
studentiem, uzrādot apliecību - 10%. Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 10 un vairāk cilvēki- 10%.
Viens apmeklējums - viena stunda, kurā ietilpst nodarbības - 60
minūtes, dušas un ģērbtuves izmantošana pirms un pēc apmeklējuma
-15 minūtes.

Bērnu un jauniešu lasītavā
vizuālā izstāde “Ak,zeme, cik Tu
pasakaini skaista” - dzeja un daba
senlaicīgajās pastkartēs no Jura
Pušpura privātkolekcijas aicina
pievēst uzmanību vērtībām, kas
bija un joprojām ir.
Interneta telpā jebkuram apmeklētājam pieejama informācija
par dažādām saitēm, kur atrast
dzejoļus internetā.
Pateicoties
Kultūrkapitāla
fonda atbalstītajam projektam
„Dzejas dienas nav vienas”, dzejas dienas ir iespēja pagarināt līdz
pat Ziemassvētkiem. 5.oktobrī
lieliem un maziem dzejas mīļotājiem būs iespēja tikties ar dzejnieci Maiju Laukmani, decembrī
ar novadnieku un Runča Franča
saimnieku, dzejnieku Uldi Ausekli un kompnistu Uldi Fridrihsonu.
Lai dzeja ienes romantismu
mūsu steidzīgajā ikdienā! Gaidīsim bibliotēkā!
Ingrīda Supe, lietotāju
apkalpošanas nodaļas vadītāja

ZAAO ir veiksmīgi attīstījies

Maksa
ar PVN
1.10

2.50
1.20
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Atkritumu savākšana

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā Ziemeļvidzemes
reģionā, kā arī Apes novadā,
Gulbenes novada Rankas un Lizuma pagastos un dažās Pierīgas
pašvaldībās – Siguldā, Mālpilī,
Sējā un Inčukalnā.
Uzņēmums piedāvā dažāda
veida atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus, kuri pieejami gan
pilsētās dzīvojošiem, gan arī lauku pagastos. Līdzšinējā darbībā
ZAAO vienmēr ir spējis uzturēt
augstu servisa līmeni, vienlaicīgi
nodrošinot saprātīgu maksu par
sadzīves atkritumu savākšanu. Tā
kā tas ir pašvaldību uzņēmums,
tad saimnieciskā darbība nav
orientēta uz maksimālas peļņas
gūšanu, bet gan tieši uz iedzīvotāju
vajadzību apmierināšanu.
ZAAO ir veicis nepārtrauktas
investīcijas gan autoparka, gan
konteineru parka attīstīšanā,

atkritumu izvešanas kalendārs,
kas vienlaikus satur informāciju
par iespējām šķirot atkritumus.
Uzņēmums nodrošina arī
dažādu būvniecības atkritumu,
lielgabarīta atkritumu un zaļo at-

kritumu savākšanu.
Arī atkritumu šķirošanas
iespējas ZAAO ir veiksmīgi
attīstījis ar Vidzemes pašvaldību
atbalstu izveidojot EKO punktus pilsētās, gan arī pagastu centros iepakojuma savākšanai. Ir
izveidoti arī speciāli laukumi
otrreizējo izejvielu nodošanai EKO laukumi, kas sekmīgi darbojas Ziemeļvidzemes lielākajās
pilsētās, kur bez izlietotā iepakojuma bez maksas tiek pieņemti
arī logu stikli, sadzīves bīstamie
atkritumi un nolietota sadzīves
elektrotehnika.
ZAAO lielu lomu iedala
arī iedzīvotāju un uzņēmumu
informēšanai un izglītošanai
par atkritumu apsaimniekošanu,
stāstot gan par vispārīgiem atkritumu
apsaimniekošanas
jautājumiem, gan par tām
ZAAO piedāvātām iespējām ko
ikviens var izmantot, lai atkritumu izvešana būtu lētāka un
videi draudzīgāka. Uzņēmums
aktīvi izglīto arī skolēnus un
bērnudārzniekus, viņiem ik gadu
piedāvājot dažādus atraktīvus
konkursus.
Tā
veiksmīgas
darbības
pamatā ir laba sadarbība ar
vietējām pašvaldībām, iedzīvotāju
atsaucība un ieinteresētība, kā arī
profesionāli darbinieki.

ECO punkts pilsētās

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Zinību diena „Pīlādzītī” Jaunais mācību

gads arī “Ieviņā”

Katru gadu 1. septembri „Pīlādzēni” gaida ar nepacietību ne tikai tāpēc, ka
no rīta grupiņās notiek īpaša
sagaidīšana, bet gan tāpēc, ka
ciemos ierodas viesi.

1.septembra rīts Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādē
„Ieviņa” iesākās neparasti un
rosīgi.

viss „Pīlādzīša” kolektīvs. Bet ne
jau tikai tāpēc viņa ieradās. Pūce
pārbaudīja gan bērnu, gan Pepijas zināšanas, vai pa vasaru nav
aizmirsuši iemācītos burtus, ciparus, ģeometriskās figūras. Viņiem
bija jāizliek no burtiem savas
iestādes nosaukums „Pīlādzītis”.

Cik dažāds var būt prieks!
Bet pāri visam sportotprieks!
Arī Vectilžas pagastā ir daudz
priecīgu brīžu, starp tiem – pagasta Sporta svētki.

Netradicionālajos sporta veidos: ,,Rikšiem, bērīt...” (ragavu
vilkšana), malkas zāģēšana ar
,,družbu”, (malkas zāģēšana ar
zāģi – divroci), “stiprinieks”,

Skolotājas agrā rīta stundā
lika vītni un sēja balonus ieejas
vārtiem, izrotāja pagalmu, sabēra konfektes grozā, atvēra lielās
durvis. Pulksten 730 durvīs priecīgi stāvēja Pele, Kaķis, iestādes
vadītāja Lija un uz sliekšņa būrītī
rāmi sēdēja jaunais „Ieviņas” iemītnieks Trusis. Ar jaukiem sveicieniem, rokasspiedieniem, bučām un konfektēm tika sagaidīti

gudrību, laipnību, pieklājību,
bet Pepija Garzeķe uzjautrināja
bērnus ar savu nezināšanu un
neaudzinātību. Izrādījās, ka
viņas skolas somā atrodas nevis
burtnīcas, grāmatas, zīmuļi, bet
gan lelles, mašīnītes un bumbas. Bērni viņai ieteica vēl palikt
pirmsskolas izglītības iestādē
”Pīlādzītis” un pamācīties, lai
nākošajā gadā kopā ar viņiem
varētu doties droši uz skolu.
Nobeigumā lielā „Pīlādzīša”
saime kopā ar vecākiem, Gudro
Pūci un Pepiju Garzeķi priekšgalā
veica goda apli ap savu iestādi,
dziedot dziesmu „Kur tu teci,
gailīti, mans”.
Vēlāk grupās notika cienāšanās ar svētku mielastu, ko
bija sarūpējuši bērnu vecāki.
Ilona Ločmele,
PII „Pīlādzītis”metodiķe

taļu, dziesmu un dažādu radošu
darbību palīdzību Kaķis un bērni
izskaidroja Pelei, ko bērni bērnudārzā dara, un aicināja Peli savā
pulciņā. Svētku rīta noslēgumā
tika noskaidroti „Ieviņās” vislielākie bērni, kuri nākošgad dosies
uz skolu, viņi dāvanā saņēma
grāmatzīmes. Pele parūpējās, lai
arī citiem bērniem tiktu dāvanas,
tādēļ visiem bērniem uzdāvināja

Patiesi, sporta spēles un visas
aktivitātes to ietvaros ir kā svētki,
kā atpūta. Un vēl jo vairāk –
sporta spēles ir tā reize, kad brīvā
nepiespiestā gaisotnē vienkopus
pulcējas tik kuplā skaitā.
27.augustā Vectilžas pagastā
notika Sporta svētki. Svētku
programmā tika iekļauti gan
komandu, gan individuālie,
tradicionālie un netradicionālie
sporta veidi. Komandas tika
aicinātas izmēģināt savus spēkus
futbolā,
volejbolā,
ģimeņu
stafetē. Savukārt individuāli savas prasmes varēja parādīt basketbola soda metienos, šautriņu
mešanā, šaušanā, svaru bumbas
celšanā, riteņbraukšanā.

gultas nešana, neizpalika bez
ovācijām.
Ģimeņu stafetē sveicām
Ločmeļu, Lazorenko, Jermacānu
un Pauliņu ģimenes!
Visas dienas garumā varēja
baudīt sev tīkamo sporta veidu.
Visās sporta aktivitātēs uzvarētāji
tika sveikti ar diplomiem un
piemiņas veltēm. Lai nu kā, bet
gribētos apgalvot, ka mēs esam
bagāti. Mums ir aktīvi cilvēki,
prieks un kopā sanākšanas brīži,
kuri dara dzīvi piepildītu. Un
tieši šīs lietas gribas paturēt savā
tuvumā!
Maruta Arule,
Vectilžas pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Ar ziediem klāt
1. septembris!

visi bērni un viņu vecāki. Jau no
liela attāluma, nākot uz bērnudārzu, bērni manīja, ka notiek kaut
kas neparasts, baloni, rotājumi
un jaukie pasaku tēli liecināja, ka
svētki patiešām ir klāt! Bērniem,
kuri vasarā bērnudārzu neapmeklēja Kaķis un Pele palīdzēja atrast
savas grupiņas, bet vadītāja vecākiem uzdāvināja jaunus bukletus

saldējumus.
Redzot bērnu mirdzošās acis
un vecāku priecīgos smaidus,
domājam, ka svētku pārsteigums
izdevies!
Lai veiksmīgs un neparasts arī
jaunais mācību gads!

Balvu zēnu un jauniešu
komandām veiksmīga
futbola sezona
Futbola kluba „Balvu vilki”
zēnu un jauniešu komandu treneris Ainis Šaicāns informē, ka
šīs vasaras sezona bijusi treniņiem un spēlēm bagāta.

Visi gāja jautrās rotaļās:
„Rotaļa
ar
burtiņiem”,”10
pirkstiņi”, ”Vingro dziesmiņa”.
Tika dots arī zvērests, klātesošie
(vecāki,
bērni,
darbinieki)
deva solījumu būt čakliem,
izpalīdzīgiem, draudzīgiem.
Gudrā Pūce izcēlās ar savu

Šogad tā bija Gudrā Pūce un
Pepija Garzeķe. Pūce ieradās
pavisam neparastā veidā. Tā
nevis atlidoja, bet gan atbrauca
ar rotaļmašīnu, kura bija pilna ar
rudens ziediem. Šīs balvas saņēma

Ar to bērni lieliski tika galā, taču
Pepijai Garzeķei tas sagādāja
lielas grūtības. Pārbaudījumi
nebeidzās. Pūce bija sagatavojusi
dažādus atjautības uzdevumus
par zirņiem, par „piramīdijām”,
par ģeometriskām figūrām un
daudz ko citu.

par iestādi.
Svētki ar to nebeidzās, pēc
brokastīm, Kaķis un Pele visus
bērnus aicināja uz zāli, kur ar ro-

Sporta svētki Vectilžā

Jau no paša rīta Rūķis Tops
nepacietīgs ar ziediem rokās un
gudrības vitamīniem mīņājās
gaidot lielos un mazos ,, sienāzēnus’’, kas devās uz bērnudārzu.

bērnu un vidējās grupās sameklēt sev jaunus draugus. Svētku
turpinājumā 6- gadīgie bērni apmeklēja Balvu bērnu bibliotēku,
lai iepazītos ar burtu alfabētu. Arī
paši mazākie bikli un kautrīgi pir-

Katrā grupā bija noslēpies
kāds pārsteigums, kas lika straujāk iepukstēties mazajām sirsniņām. 5 - gadīgos un 6 - gadīgos
bērnus Rūķis pulcināja zālē, lai
kopā meklētu draudzības atslēdziņu un ietu rotaļās. Arī Karlsons
nenocietās un atlidoja 5- gadīgo

moreiz spēra soļus pa zinību taku.
,,Sienāzīšu’’ balsis ar apsveikuma dziesmām Zinību dienā iepriecināja arī apmeklētājus Balvu
tirdzniecības centrā.
Lai tikpat jauks un saticīgs,
veselīgs un pārsteigumiem bagāts
ir mums visiem šis mācību gads!
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Latvijas Ziemeļaustrumu futbola līgas jaunatnes čempionātā
iegūtas augstas vietas. Čempionāts notika septiņās vecuma grupās – U 8 komanda ieguva pirmo
vietu, U 10 komanda izcīnīja otro
vietu, U 11 komanda savā grupā
ieguva pirmo vietu, U 12 vecuma
grupā mūsu komanda arī ieguva
pirmo vietu, 2005. gadā dzimušo grupā izcīnīta trešā vieta un
jauniešu grupā arī izcīnīta pirmā
vieta.
Kopumā šovasar aizvadītas 53 spēles. No tām 34 spēlēs
Balvu zēni izcīnījuši uzvaras, 14
spēles beigušās neizšķirti, bet piecās spēlēs piedzīvots zaudējums.

Kopējā vārtu bilance – 104 gūti
vārti un 17 ielaisti vārti. Treneris
atzīmē, ka labākais vārtu guvējs
savā vecuma grupā bija Kristaps
Saliņš. Viņš spēlēja U 10 grupā
un guva 13 vārtus.
A.Šaicāns slavē zēnus par uzcītību un izsaka paldies visiem atbalstītājiem, līdzjutējiem un zēnu
ģimenēm.

Brāļi Daniels un Kristaps Saliņi
no Tilžas. Kristaps (no kreisās)
ir labākais vārtu guvējs savā
vecuma grupā

Bez treniņiem nav uzvaras. Vasarā jaunie futbolisti intensīvi
trenējās trīs reizes nedēļā

Veidojas par labu vārtsargu.
Aleksandrs Semjonovs cītīgi
trenējas un veiksmīgi aizvada
spēles U 11 un U 12 vecuma
grupās

Inga Eisaka,
metodiķe

Zinību dienas svētki
Balvu tirdzniecības centrā
Šī gada 1. septembrim Zinību dienai, bija nopietni
gatavojies Balvu tirdzniecības
centrs.
Pusdienlaikā Balvu tirdzniecības centru pieskandināja
skanīgās pirmsskolas izglītības
iestādes „Sienāzītis” bērnu
balstiņas, pie kurām ir strādājusi
muzikālā audzinātāja Iluta Tihomirova un arī pedagoģes
Lienes Akmeņkalnes audzēkņi
no Balvu pamatskolas un Balvu
Valsts ģimnāzijas. Uzjautrināt
bērnus bija arī ieradušies Gailis
no Ābeces un Ēzelītis. Bērni
ļoti aktīvi darbojās radošajās

darbnīcās, kur varēja pagatavot
grāmatzīmes, kā arī dažādas
skaistas lietiņas no pērlītēm.
Viena
no
galvenajām
aktivitātēm bija zīmēšanas
konkurss, kurā bērni zīmēja
gan
vasaras
spilgtākos
piedzīvojumus,
gan
savu
ģimeni, gan skolu.
Balvu Tirdziniecības centrs
aicina būt aktīviem un nobalsot
par šiem zīmējumiem līdz 30.
septembrim, kurus var apskatīt
Balvu tirdzniecības centra ( Supernetto) 2. stāvā.
Būsim aktīvi un atbalstīsim
zīmētājus!

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

Modra Teilāna foto
Pamatskolas zēni. Šī komanda šosezon spēlēja visvairāk un izcīnīja 1. Vietu U 12 vecuma grupā
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SAISTOŠIE
NOTEIKUMI

Balvos
2011.gada 11.augustā
Nr.18/2011

PIELIKUMS
Balvu novada Domes 2011.gada
11.augusta lēmumam (sēdes prot
Nr.16,41§)

grozījumi 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
tirdzniecību publiskajās vietās un pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskajās vietās Balvu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Balvu novada pašvaldības
2010.gada 13.maija saistošajos
noteikumos Nr. 4 “Par tirdzniecību publiskajās vietās un pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskajās vietās Balvu novadā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 1.2. punktu izteikt

Nr.p.k.

šādā redakcijā:
„1.2. Nodarboties ar tirdzniecību
publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju (atļaujas forma 1. pielikumā)”.
2. Noteikumu 1.3. punktu izteikt
šādā redakcijā:
„1.3. Tirdzniecības atļauju izsniedz Balvu novada pašvaldības

izpilddirektors vai pagasta pārvaldes vadītājs atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem
un šiem noteikumiem.”.
3. Noteikumu 2.1.punktu izteikt
šādā redakcijā:
2.1. Nodevas likme
par tirdzniecību publiskās vietās
izbraukuma tirdzniecības laikā ir:

Nodevas objekts

Nodevas
likme (Ls)

Balvos veiksmīgi noslēdzas
kampaņa “Šķiro pa tīro”
1.septembrī poligonā „Kaudzītes”, Litenes pagastā, notika Latvijas Zaļā punkta rīkotās atkritumu
šķirošanas kampaņas „Šķiro pa
tīro!” noslēdzošā izloze. Klātesot
Latvijas Zaļā punkta tehniskajam
direktoram Kasparam Zakulim,
Balvu novada domes, kā arī SIA
„ALBA 5” pārstāvjiem no 4 akcijas ikmēneša veicināšanas balvu
saņēmējiem tika izlozēts veiksmīgākais atkritumu šķirotājs Balvos,
kurš ieguva 200 Ls dāvanu čekus
no veikalu tīkla „Maxima”. Vērtīgo dāvanu laimēja balveniete Liene

atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās
2.1.1. Vienreizējās
vietās masu pasākumos:
2.1.1.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;

3.00

2.1.1.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto alkoholu);

10.00

2.1.1.3. ar rūpniecības precēm.

5.00

izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās vienai
2.1.2. Atļaujas
dienai:
2.1.2.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;

0,50

2.1.2.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto alkoholu);

3,00

2.1.2.3. ar rūpniecības precēm;

1,00

2.1.2.4. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).

0,50

izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās vienam
2.1.3. Atļaujas
mēnesim:
2.1.3.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;

3,00

2.1.3.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražotoalkoholu);

30,00

2.1.3.3. ar rūpniecības precēm;

5,00

2.1.3.4. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).

3.00

izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās vienam
2.1.4. Atļaujas
gadam:
2.1.4.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem;

25,00

2.1.4.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto alkoholu);

130,00

2.1.4.3. ar rūpniecības precēm;

35,00

2.1.4.4. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).

25,00

Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iluta
Mežule atver laimīgo lozi
bet īpašu atzinību izsaka tiem, kuŠaicāne(augšējā att.).Apsveicam!
Kampaņa „Šķiro pa tīro!” Balvos riem atkritumu šķirošana ir ikdienorisinājās no maija līdz augusta bei- nas paradums. Tāpat Latvijas Zaļais
gām un tās ietvaros Balvu iedzīvotāji punkts atgādina, ka, šķirojot atkritutika aicināti šķirot savas iztukšotās mus, ir svarīgi būt akurātiem un šķidzērienu plastmasas (PET) pudeles. rošanas konteineros izmest lietas, kas
Kopumā akcijas ietvaros otrreizē- norādītas uz konteineru uzlīmēm, jo
jai pārstrādei balvenieši ir nodevuši šķiroto atkritumu konteinera sastāvs
ar vairāk nekā 15% sadzīves atkri10,51 m3 PET pudeļu.
Latvijas Zaļais punkts pateicas tumu piemaisījumu tiek nogādāts
ikvienam Balvu iedzīvotājam, kurš atkritumu poligonā nevis pārstrādes
iesaistījās kampaņā „Šķiro pa tīro!”, rūpnīcā.

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša- Noteikumu 1.2. un 2.3.punktos bija pretruna attiecībā uz personu, kura izsniedz atmības pamatojums
ļauju tirdzniecībai publiskās vietās. Noteikumu 2.1.punktā nebija saprotams, kādas
nodevas ir jāmaksā, ja atļauja tiek lūgta vairākām dienām, mēnesim vai pat gadam.
2. Īss projekta satura Ar grozījumiem pretruna starp noteikumu 1.2. un 2.3. punktiem novērsta. Noteikumi
izklāsts
ir papildināti ar izstrādātu formu, kādai ir jāizskatās atļaujai tirdzniecībai publiskās
vietās. Ar grozījumiem nodevas maksāšanas noteikumi ir precizēti. Izmainīti arī nodevu apmēri.

Balvu Tautas teātra māksliniecisko vadītāju Vairu Resni 9.
septembrī 60. dzimšanas dienā sveica Balvu novada vadība,
Balvu Kultūras un atpūtas centra darbinieki un Balvu Tautas
teātra pārstāvji.
Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva teica, ka
jubilāres dzīve sasaucas ar Annas Brigaderes vārdiem, tie varētu
būt: Vaira, Dievs, Daba, Darbs. Sveicot jubilāri, viņa vēlēja Vairai
daudz skaistu dzīves dienu un izteica cerību, ka arī starp mums
turpmāk būs daudz cilvēku, kuri - tā kā jubilāre, katru dienu
izdzīvo caur sirdi un dvēseli.

Izsoles sākotnējā cena – 1348.33 Ls.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajā pārvaldē, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldības Saimnieciskajā pārvaldē, ne vēlāk kā līdz 2011.gada
03. oktobra plkst. 10.55, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2011.gada 03. oktobra plkst.10.55 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa
5.00 LVL, Balvu novada pašvaldības Reģ.Nr. 90009115622 bankas kontā:
SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz
2011.gada 17. oktobrim. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā
sēžu zālē, 2011. gada 03.oktobrī, plkst. 11.00.

Ķiršu iela 9A, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no
zemes gabala 1129 m2 platībā, kadastra Nr. 3801 003 0709.

Izsoles sākotnējā cena – 1448.33 Ls.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajā pārvaldē, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldības Saimnieciskajā pārvaldē, ne vēlāk kā līdz 2011.gada
03. oktobra plkst. 10.25, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2011.gada 03. oktobra plkst.10.25 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa
5.00 LVL, Balvu novada pašvaldības Reģ.Nr. 90009115622 bankas kontā:
SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz
2011.gada 17. oktobrim. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā
sēžu zālē, 2011. gada 03.oktobrī, plkst. 10.30.

Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.18/2011 “Grozījumi 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par tirdzniecību publiskajās vietās
un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskajās vietās Balvu novadā”” projektu

Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Normunds
Dimitrijevs sveic Gunāru Amantovu, 1. septembra izlozes
uzvarētāju, kurš saņēma veicināšanas balvu - 6 mēnešu
abonementu vienam no “Dienas žurnāli” izdevumiem

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Uz budžetu manāmu iespaidu noteikumi neatstās.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
Uzņēmējdarbības vide tiks uzlabota, jo būs iespējams saņemt tirdzniecības atļauju uz
uz uzņēmējdarbības
ilgāku laiku. Nodevas par vienu dienu ir samazinātas.
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām proce- Administratīvās procedūras netiek mainītas
dūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar pri- Nav
vātpersonām

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

Kubulu pagasta svētki
- Kubulu pagasta svētkos mēs
visi bijām reizē darītāji un skatītāji - teica Maija Laicāne, Kubulu
pagasta kultūras pasākumu organizatore.
Pagasta svētki iesākās ar sēņotāju sacensībām, tajās dalībnieku
nebija daudz, bet bija ļoti atrak-

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli sekojošus nekustamos
īpašumus:
Pelnupes iela 10A, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no
zemes gabala 1305 m2 platībā, kadastra Nr. 3801 001 0509.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Mūsu režisorei - jubileja

Ķiršu iela 9, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no zemes
gabala 1061 m2 platībā, kadastra Nr. 3801 003 0329. Izsoles

sākotnējā cena – 1248.33 Ls.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības
informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajā pārvaldē, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldības Saimnieciskajā pārvaldē, ne vēlāk kā līdz 2011.gada
03. oktobra plkst. 09.55, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2011.gada 03. oktobra plkst.09.55 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa
5.00 LVL, Balvu novada pašvaldības Reģ.Nr. 90009115622 bankas kontā:
SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz
2011.gada 17. oktobrim. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā
sēžu zālē, 2011. gada 03.oktobrī, plkst. 10.00.

mandu sacensībās stiprākie bija
mednieku kolektīva pārstāvji, bet
ciemu un ielu konkurencē - “Betmeņi”.
Liela interese bija par netradicionālu sporta veidu - staigāšanu ar koka kājām, ko izmēģināja
gandrīz ikviens, bet vislabāk sevi

7.

parādīja Niks Bukovskis un Dita
Keiša. Velosipēdu sacensības organizēja Leons Belka. Bet visātrākais velosipēdists izrādījās Elvis Rozītis.
Pirmo reizi notika zolītes turnīrs, ko organizēja Guntars Kočāns. Pirmo vietu ieguva Kazimirs Kozlovskis.
Mazajiem pagasta iedzīvotājiem bija iespēja ar krītiņiem
zīmēt sapņu vilcieniņus un lēkāt
piepūšamajās atrakcijās.
Visiem garšoja pagasta iestāžu vārītās zupas, bet vakarā kupli
apmeklēti bija koncerti un balle,
ko spēlēja pagasta muzikanti Jānis un Ruta Ločmeļi.

Bērnudārza “Ieviņa” komanda
stafetē, aizmugurē - sportisko
aktivitāšu organizators Edgars
Kaļva

tīvi. Visvairāk - sešus kilogramus
salasīja Igors un Ginta Ivanovi.
Autoorientēšanās sacensībās
piedalījās desmit komandas. Paldies Aivaram Indriksonam par inventāru šo sacensību norisei.
Sacensībās uzvarēja pagasta
jauniešu komanda. Iestāžu ko-

Skaistas dāliju (73 šķirnes) un kartupeļu (22 šķirnes) izstādes
iekārtoja Biruta Circene, vislielākā dāliju kolekcija - Indrai Tūmiņai

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību
glābj krīzes vadības komanda
Gulbenes, Balvu, Rugāju,
Viļakas un Baltinavas novadu
pašvaldības ar 9. septembri
apstiprinājušas jaunu valdi
kā krīzes vadības komandu
Gulbenes un Balvu slimnīcu
apvienībai.
Tās uzdevums ir triju mēnešu
laikā izstrādāt slimnīcu attīstības
plānu, kas nodrošina apvienības
turpmāku
pastāvēšanu
un
attīstību. Krīzes vadības komandā
ir Alīda Vāne, Aizkraukles
slimnīcas valdes priekšsēdētāja,
Ināra Ņikuļina, Balvu novada
domes deputāte, Guntis Blūms,
Gulbenes novada domes deputāts.
Nepieciešams
atrast
un
piedāvāt
izeju
no
krīzes
situācijas, lai apturētu zaudējumu
pieaugumu, kas netika izdarīts
pēc
slimnīcu
apvienošanās.
Parādi un zaudējumi kopsummā
ir vairāk nekā miljons latu.
Apvienībai ir gan parādi par
komunālajiem
maksājumiem,
gan arī nenomaksāti nodokļi
valstij, gan zaudējumi, kas
radušies, ārstējot pacientus virs
Veselības ministrijas noteiktās
kvotas – kopsummā vairāk nekā
miljons latu. A. Vāne uzsvērusi,
ka patlaban galvenais uzdevums
esot likvidēt funkciju dublēšanos
slimnīcas darbā un nodrošināt
kvalitatīvu veselības aprūpi –
gan ambulatoro, gan stacionāro.
Viņa kā būtisku lietu norādījusi
, ka nedrīkst būt tā, ka vienā
apvienībā ir divas neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodaļas.

Šāda nodaļa var atrasties vienā
ārstniecības iestādē, bet otrā
ir
nepieciešams
kvalitatīvs
ambulatorais dienests ar dienas
stacionāru. Līdzīga situācija ir arī
attiecībā uz slimnīcu nodaļām.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs
Andris
Kazanovskis stāstīja, ka lēmums
par krīzes vadības izveidi radās
pēc konsultācijām Aizkraukles
novada domē un Pašvaldību
savienībā. Līdzās lielākajām –
Gulbenes un Balvu novada pašvaldībām – apvienības īpašnieces
ir arī Viļakas, Baltinavas un
Rugāju novada pašvaldības.
Pašvaldības iecēlušas A. Vāni
par apvienības vadītāju, jo vēlas
izmantot Aizkraukles slimnīcas
pieredzi kā kompetences centru.
Arī šīs pilsētas slimnīcai bija
finansiālas
problēmas,
bet
Aizkraukles
novada
dome
pieņēma lēmumu, kas ļauj sekmīgi
attīstīt
ārstniecības
iestādi.
Patlaban Aizkraukles slimnīcā
71% daļu pieder pašvaldībai, bet
29% – investoram – Veselības
aprūpes fondam.
Tik kritiska finanšu situācija
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienībā nav izveidojusies
viena gada laikā. Un tāda tā nav
pirmo reizi. Andris Kazinovskis
atcerējās, ka jau 2003. gadā
tika ierosināta Balvu rajona
pašvaldības uzņēmuma „Balvu
slimnīca” maksātnespēja. Tajā
laikā pašvaldības un slimnīcas
vadības
kopīgiem
spēkiem
izdevās to novērst.

Kad šogad no jauna sāka
briest finansiāli nelabvēlīga
situācija, Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
ņēma iniciatīvu savās rokās, kopā
ar pārējiem akcionāriem izvērtēja
kritisko situāciju, konsultējās
ar
Aizkraukles
slimnīcas
speciālistiem, ar Pašvaldību
savienību. Analizējot
darba
organizāciju, tika secināts, ka
saimniekošana nav bijusi izmaksu
ziņā efektīva. Īpaši, ja ņem vērā,
ka apvienība ir saņēmusi miljons
latu Eiropas fondu finansējumu.
Ja ieņēmumu un izdevumu
bilance būtu saprātīga, tad nebūtu
tendence palielināties parādiem.
Tika atlaista līdzšinējā valde
un meklēti dažādi problēmas
risināšanas ceļi. Arī Veselības
aizsardzības ministrijas vadība
ir tikusies ar lielāko apvienības
īpašnieku Gulbenes un Balvu
novada pašvaldību vadītājiem.
Ministrija atteicās segt parādus.
Atlika vienīgais variants – veidot
krīzes vadības komandu.
Andris
Kazinovskis
ir
pārliecināts,
ka
Gulbenes
un Balvu apvienība strādās,
medicīniskie
pakalpojumi
iedzīvotājiem tiks sniegti, krīzes
komanda to „izvilks no bedres” un
apvienība spēs racionāli izmantot
ārstēšanai paredzēto naudu, ļaujot
sadalīt sniegto pakalpojumu
klāstu starp slimnīcām atbilstoši
tehnoloģiskajām iespējām un
nodrošinājumam ar medicīnas
speciālistiem.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

8.

www.gudrasgalvas.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 15. septembris

ir Tava iespēja tieši sazināties ar

Numura skaitlis

14

Balvu novada lauku ļaudis,
lielāko saimniecību pārstāvji,
14. oktobrī pulcēsies uz
tradicionālo “Zemnieku balli”

Numura vārdi
Oldoss Hakslijs
Viss, kas mums ir
vajadzīgs, ir nedaudz vairāk
laipnības citam pret citu.
/IneseTora/
lai degam ar liesmu
un aizdedzam citus
par sauli
par gaismu
par skanīgu dziesmu
lai degam ar liesmu
un parādām ceļu
tai saulei
tai gaismai
tai dzīvei, kas svēta
lai degam ar liesmu
kā lāpa pār tumsu
lai neļaujam apdzist
tai gaismai, kas deg

Sveicam Balvu pamatskolas
direktori Māru Pimanovu
nozīmīgajā dzīves jubilejā!
Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde
20.09.2011. Balvu poliklīnikā
pieņems tehniskais ortopēds.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tel.
22075071.
Maksa par vizīti: Bērni – 10 Ls,
Pieaugušie – 12 Ls
23.09.11. plkst.11.00 pieņems
urologs Ķ. Ivanovs
Bērzpils iela 7, Dr. Semjonovas
ģ.ā. prakse,
iepriekšpieteikšanās tel.
29436635, vizīte 10 Ls.

SIA „Lauku atbalsta
centrs” vēlas nomāt vai pirkt
lauksaimniecībā izmantojamu zemi. Tālr.: 29119806.
Saimniecība
rajonā meklē
T:29216646

Tukuma
traktoristu.

Lasiet “Balvu Novada
Ziņas” arī internetā
www.balvi.lv
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2011. gada 21. aprīlis
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11.Saeimas deputātu kandidātiem:

8. (30.) numurs

Izlasi un nodod citam!
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

• Uzdot jebkuru interesējošu jautājumu un saņemt atbildes
www.gudrasgalvas.lv
Tava
iespēja
tieši
• Noskaidrot
savu uzskatu saderībuirrīkā
„Pielaiko
partiju!”
•sazināties
Redzēt solījumus
un turēt deputātu
kandidātus
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pārdot,
mainīt pašu audzēto, ražoto, darināto,
Miķeļdienas gadatirgū.
laipni aicināti un gaidīti
Notiks dažādas atrakcijas,
Miķeļdienas gadatirgū
Notiks dažādas atrakcijas, ieradīsies čigānu
ieradīsies čigānu tabors
tabors no Galgauskas,, kā arī neizpaliks
no Galgauskas, būs arī
tradicionālais umurkumurs un dārzeņu sautējums
tradicionālais umurkumurs un
pulksten 21.00 TN Balle
spēlē:grupas „Angel”, ”Rondo”
dārzeņu sautējums
Ieejas maksa: 1.50- līdz 23.00
2.00- pēc 23.00
Pulksten 21.00 Tautas namā
Balle, spēlēs grupas „Angel”,
”Rondo”. Ieejas maksa: 1.50
Uz tikšanos Naudaskalnā!
Ls - līdz 23.00, 2.00 Ls - pēc
23.00
Uz tikšanos Naudaskalnā!

Balvu Tālākizglītības centrs
Balvu Muiža, Brīvības iela 47, Balvi

Notiek pieteikšanās uz sekojošiem maksas kursiem:
- Mednieku un medību vadītāju apmācība 40 stundas
- Adobe Photoshop (attēlu un fotogrāfiju apstrāde) 20
stundas
Mācību maksu iespējams maksāt pa daļām!
tālr./ fakss: 64507012, 26585964, e- pasts: centrs@balvi.lv
Balvu poliklīnikas Sirds veselības kabinetā ikviens iedzīvotājs,
kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, tiek aicināts pārbaudīt savu sirds
veselību bez maksas un bez ārsta nosūtījuma, kabinets atsāk
darbu no 19.09.2011. katru darba dienu no 8.00 - 16.00, iepriekš
savu apmeklējumu iespējams pieteikt pa tālruni 64520015.
Apmeklētājus profilaktiski izmeklē un konsultē, tiek noteikts :
• auguma un svara mērījums,
• ķermeņa masas indekss,
• asinsspiediens,
• cukura līmenis asinīs,
• holesterīna līmeni asinīs,
• triglicerīdu līmeni asinīs.
Kabinetu vēlams apmeklēt tukšā dūšā.
Izmantojiet šo iespēju apmeklēt Sirds veselības kabinetu savas
veselības labā! Būsiet laipni gaidīti!
ĶIRBĪTIS aicina piedalīties visus gan pirkt, gan pārdot
gribētājus uz Rudens dārza svētkiem
24. septembrī plkst.11.00 pie «SĀTAS» Partizānu ielas 14
pagalmā (bijusī Vaduguns ēka). Piedāvājiet
dārzā izaudzēto, burciņās salikto vai mājās
pagatavoto.
Piedāvājiet mājražojumus vai pakalpojumus.
Būs mūzika, atrakcijas, pankūkas, gatavosim
dārzeņu sautējumu –veidosim SVĒTKUS
kopā!!!!
Sīkāka informācija 26162614 Maruta
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Izdevumu sagatavoja

Ilona Vītola

Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

Balvi
15.septembrī plkst.18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Nacionālo Bruņoto Spēku 20 gadu jubilejas ieskaņas koncerts.
Ievērojot Latvijas armijas tradīcijas, ieeja koncertā – bez maksas.
16. septembrī plkst. 13.00 Meža dienu ietvaros notiks
dekoratīvo koku stādīšana Balvos pie vecās slidotavas
17.septembrī Rudens gadatirgus Balvos
19.-23.septembris Balvu centrālajā bibliotēkā Dzejas nedēļa.
24. septembrī plkst.11.00 pie “SĀTAS” Partizānu ielas 14
pagalmā (bijusī Vaduguns ēka) Rudens dārza svētki. Būs mūzika,
atrakcijas, pankūkas, gatavosim dārzeņu sautējumu.
Balvu pagasts
24.septembrī plkst. 10.00 pie Naudaskalna ezermalas
Mikeļdienas tirgus ar dažādām spēlēm, atrakcijām un
konkursiem, priekšnesumiem, dārzeņu sautējumu un pašu
andelēšanos. Vakarā balle.
Briežuciema pagasts
16.septembrī plkst.14.00 Briežuciema pagasta Tautas namā
Muzikāls dzejas uzvedums ‘’Mēs uzcēlām pili...’’M. Lāpāna
autordziesmas, dzeja no A. Tjunīša grāmatas “Liesma pa vidu’’.
Lazdulejas pagasts
No 27. septembra līdz 14. oktobrim Lazdulejas pagasta zālē
būs apskatāma izstāde „Rudentiņš bagāts vīrs”
Kubulu pagasts
30.septembrī Kubulu pagasta Kultūras namā pasākums „Gada
skolotājs”

Balvu bērnu un jauniešu centrs uzsāk audzēkņu
uzņemšanu 2011./2012. mācību gadam.
Balvos, Brīvības ielā 48 no 9.00 – 17.00 ( Informācija
26322415,26520322)
Programmas:

Vizuālā un lietišķā māksla

• Rokdarbu pulciņš 1.-5. klasei „Čaklie pirkstiņi”, pedagogs Inese Hmara

• Rotaslietu izgatavošana 5.-12. klasei, pedagogs Skaidrīte Veina
• Klūdziņpīšanas pulciņš, pedagogs Skaidrīte Veina
Tehniskā jaunrade

• Kokapstrādes pulciņš, pedagogs Dzintars Putniņš
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mūzika,teātris un dejas
Teātra studija, pedagogs Vaira Resne
Teātra sagatavošanas grupa, pedagogs Vaira Resne
Dejas bērniem no 4-6 gadiem, pedagogs Dita Nipere,
Mūsdienu dejas iesācējiem ( 7-11 gadi), pedagogs Dita Nipere
„Di - dancers”( Junior) dejotāji ar pieredzi( 12-15 gadi), pedagogs Dita Nipere
Hip Hop solisti un dueti – dejotāji ar pieredzi, pedagogs Dita
Nipere
„Di - dancers” (Jaunieši) - dejotāji ar pieredzi (16 -18gadi), pedagogs Dita Nipere
Pašapziņas celšanas studija „Lote”, pedagogs Līga Moroza Ušacka
Citas izglītojošās programmas
Angļu valoda bērniem ( 5-7 gadi), pedagogs Dita Nipere
Foto pulciņš, pedagogs Dzintars Putniņš
Gidu pulciņš, pedagogs Irēna Šaicāne
Brīvais laiks un atpūta
Brīvā laika centrs, darbs laiks darbdienās no 13.00 – 18.00, pedagogs Inga Kataja - Paegle
Jauniešu klubiņš, darba laiks no 14.00 - 19.00, pedagogs Maruta
Laicāne
Nāc pulkā!
Iepazīsties ar pulciņa skolotāju un noskaidro nodarbību laikus!
Iepazīsties ar Balvu bērnu un jauniešu centra iekšējās kārtības
noteikumiem!
Pārdomā un pārliecinies, vai Tava izvēle atbilst Tavām vēlmēm,
vai spēsi visu apvienot ar mācībām skolā vai citām ārpusstundu
nodarbībām!
Atnes vecāku parakstītu iesniegumu (ja Tev jau ir 18 gadi, tad
iesniegumu vari rakstīt pats - un reģistrē to pie lietvedes)!

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: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

