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Balvu
pagastā
suminām
simtgadnieci
Sestdien, 14. maijā, savu skaisto dzīves jubileju svinēja Balvu
pagasta iedzīvotāja Anatolija Kopāne, kura gan dzimusi, gan
augusi Balvu pagastā. Apsveikt kundzi šajā nozīmīgajā dienā bija
ieradusies Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina un Balvu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ķerāns.
Kā atzina simtgadnieces meita Zinaida Uibo, tad svētku
reizēs, kad visi kopā, ir vajadzīga 31 krūzīte. Gaviļniecei ir trīs
meitas un prāvs mazbērnu un mazmazbērnu pulciņš.

Tikšanās Krišjāņos

Ievziedu laikā Balvu novada
Domes vadība un deputāti devās
ciemos uz Krišjāņu pagastu, kur
tikās ar vietējiem iedzīvotājiem, lai
pārrunātu aktuālākos jautājumus,
izrunātu
problēmsituācijas
un atbildētu uz iedzīvotājus
interesējošiem
jautājumiem.
Balvu novada Domi pārstāvēja
novada
Domes
priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva, izpilddirektora vietnieks un
deputāts Normunds Dimitrijevs,
Sociālā dienesta vadītāja un deputāte
Anita Petrova, Tautsaimniecības
un vides komitejas priekšsēdētājs,
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
un deputāts Aivars Kindzuls.
Kā Intai, tā arī Normundam,
Aivaram un Anitai Krišjāņi atsauca
atmiņā bērnību un skolas laiku,
kad visi kādreiz ballēs ir dejojuši
Krišjāņu Tautas namā.
Tikšanos atklāja Krišjāņu pagasta
pārvaldes vadītājs Jāzeps Ludboržs,
nedaudz pastāstot par Krišjāņu
pagastu, kas ir otrs mazākais pagasts
aiz Lazdulejas Balvu novadā. Jāzeps
Ludboržs pateicās visiem, kuri
atrada laiku un atnāca uz tikšanos,
kā arī aicināja iedzīvotājiem būt
aktīviem,
uzdot
interesējošos
jautājumus un piedalīties diskusijā.
Lazdulejas
pagastā
paaudze
noveco, iedzīvotāju paliek mazāk.
Galvenokārt
krišjānieši
strādā
zemnieku
saimniecībās,
veic
individuālo darbu. Krišjāņos pēdējo
gadu laikā ir sakārtoti lielākā daļa
ceļu, saremontēta skola, tautas
nams, sakārtota ūdenssaimniecība.
Tuvākajā laikā plānoti realizēt
bibliotēkas
renovācijas,
sporta
laukuma labiekārtošana, un ceļa
„Krišjāņi – Krampiņas – Runcene
–
Krišjāņi”
rekonstrukcijas
projekti. Iestājoties Balvu novadā
pamazām piepildās tukšie dzīvokļi,
bet personas, pārsvarā ir maksāt
nespējīgas.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis

savā uzrunā uzsvēra, ka novadu
veidošanās laikā pārmaiņas skāra
visus pagastus. Tagad Balvu novadā
jācenšas panākt, lai katrā pagastā
notiktu visi pasākumi, tiktu realizēti
projekti. Jaunās vadības prioritātes
– vairāk uzmanības jāpievērš lauku
teritorijām. - Maksimāli cenšamies
izmantot Eiropas struktūrfondu
līdzekļus, - uzsvēra A. Kazinovskis.
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva atzina –
Krišjāņi vienmēr ir ar īpašu auru.
Īpašs paldies nama saimniecei par
skaistajām telpām. Paldies pagasta
pārvaldes vadītājam, jo darbi sokas,
ir plānoti, ar taupību un pārdomāti.
Prieks, par to, ka Krišjāņos ir skola,
jo, kur ir skola, tur – dzīvība.
Sociālā dienesta vadītāja Anita
Petrova vēlreiz pateicās pagasta
pārvaldes vadītājam, kurš atrada
līdzekļus, lai izremontētu un atvērtu
jaunu sociālā darbinieka kabinetu.
Pārrunāja sociālos jautājumus,
pabalstu un citas lietas.
No iedzīvotāju puses izskanēja
jautājums,
kad
varētu
sākt
remontēt sporta laukumu. Tika
izteikti ierosinājumi uzlabot ceļa
segumu un drošību no Krišjāņiem
uz Bērzpili. Pārrunāja slimnīcu
apvienību jaunumus un Tilžas ātrās
medicīniskās palīdzības punkta
iespējamo slēgšanu nakts stundās.
Skolas pārstāvji priecājas, ka ir uz
vietas, ka vecākiem nav jādomā,
cikos bērniem jāceļas, lai tiktu
skolā. Skolēni mācās, ir labi rezultāti
mācībās,
piedalās
sacensībās.
Varbūt grūtāk ar materiālo bāzi, bet
apmierina gan ēdināšana, gan bērnu
vadāšana.
Tikšanās ar iedzīvotājiem bija
ļoti sirsnīga, jauka un atklāta. Vecākā
apmeklētāja – bijusī skolotāja,
dramatisko
kolektīvu
vadītāja
Natālija Zdanoviča Balvu novada
Domes pārstāvjiem veltīja dzejoli,
kuru sāka ar vārdiem: /Latvieši,
mums jāturas kopā, lai dzīvotu, /
Latvieši, mums jāturas kopā, lai
mīlētu, /Lai mūžu, mūžos te būtu./

Aktuāli
2. jūnijā plkst. 15:30
Kubulu pagasta Kultūras namā
visi interesenti tiek aicināti
uz tikšanos ar Balvu novada
Domes vadību un deputātiem.

Anatolija Kopāne

Ilutas Mežules foto

18. maijā Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis
piedalīsies
Latgales plānošanas reģiona
attīstības
padomes
sēdē
Daugavpilī,
kur
debatēs
par sabiedriskā transporta
organizēšanu, par reģionālās
reformas
tālāko
virzību
un 2. līmeņa pašvaldību
izveides
pamatotību,
par
ES
struktūrfondu
finanšu
līdzekļu investīciju analīzi
reģionālajā
griezumā
un
citiem jautājumiem, arī par
Daugavpils
Universitātes
attīstības perspektīvām.

Lai bērniem būtu ģimenes
“Lāču dienas Balvos”
14. maijā Lāča dārzā notika
Balvu novada aizbildņu
ģimeņu godināšana.
Sakarā
ar
Ģimenes
dienu Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina pasniedza Balvu
novada Domes pateicības
rakstus aizbildņiem Annai
Korlašai, Olgai Taubei un
Pāvela un Teklas Kozlovsku
ģimenei, kuri uzņēmušies
bez vecāku gādības palikušo
bērnu aprūpi, audzināšanu un
izglītošanu, dodot bērniem
iespēju augt ģimenē, saņemt
atbalstu, ģimenes siltumu un
mīlestību.
Anna
Korlaša
kopš
2001. gada nodrošina bez
vecāku
gādības
palikušā
Edgara Kaļiņina aprūpi un
audzināšanu, neskatoties uz
savu cienījamo vecumu (79
gadi) apzinīgi pilda aizbildņa
pienākumus.
Olga Taube savu mīlestību

Balvu novada Domes Pateicības rakstu Olgai Taubei pasniedz Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina
Modra Teilāna foto

Ģimenes diena atnāk ar
dzelteno - saules, siltuma,
gaismas, saskaņas, dzīvības un
dzīvesprieka krāsu. Cilvēks bez
ģimenes, tāpat kā viss dzīvais bez
saules, reizēm sāk nīkuļot.
Būt par vecākiem nav
upurēšanās,
nav
prestiža
jautājums,
nav
ilgtermiņa
ieguldījums
vai
labdarības
akcija. Būt vecākiem - tā ir izvēle,
kas jāveic mums pašiem. Tā ir
iespēja mums pašiem augt un
attīstīties, priecāties un mācīties,
apzinoties, kā no lugas, kurā
mēs esam galvenie varoņi, mēs
nonākam citā scenārijā- kurā
galvenie varoņi ir mūsu bērni.

Bērni pie mums atnāk
dažādi: cits rūpīgi plānots, ilgi
gaidīts un gribēts, cits likteņa un
varbūt pat nejauši sūtīts. Varam
vien minēt, vai viņi izvēlas mūs,
uz mākoņa maliņas sēžot, un
prātot, cik lielā mērā no tā, ko
mēs darām vai nedarām, mainās
viņu raksturs un dzīve, cik lielā
mērā mēs paši maināmies,
kļūstot par vecākiem... Taču
galvenais- apzināties, ka ikviens
mūsu saskarsmes mirklis atstāj
sekas, ka mēs nemitīgi veicam
apzinātas un neapzinātas izvēles.
Jo vairāk mēs apzināmies to, ko
darām, jo vieglāk un veiksmīgāk
tiekam galā ar dažādām ikdienas

un
atbalstu
Edgaram
Saveļjevam sniedz kopš 2003.
gada, Edgaru mīl un audzina,
kā savu dēlu, apzinīgi pilda
aizbildņa pienākumus.
Pāvela
un
Teklas
Kozlovskas ģimeni kopš 2001.

gada par savu sauc Oskars
Klikucis. Ģimene ieguldījusi
daudz pūļu, palīdzot Oskaram
izaugt par labu bērnu, apzinīgi
pilda aizbildņa pienākumus.
Jaunieši šogad kļūs pilngadīgi.

situācijām un dzīvi kopumā.
Ģimenes dienā izsakām
pateicību aizbildņu ģimenēm,
kuras ir spējušas veiksmīgi
tikt galā ar dažādām dzīves
situācijām, audzinot bez vecāku
gādības palikušus bērnus. Īpašs
paldies Annai Korlašai, Olgai
Taubei,
Teklas
Kozlovskas
ģimenei, kuru aizbilstamie drīz
kļūs pilngadīgi un aizbildņi
šiem bērniem ir devuši iespēju
uzaugt ģimenē, saņemt atbalstu,
ģimenes siltumu un mīlestību.
Rudīte Krūmiņa,
Balvu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
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Dabas resursu nodoklis sadārdzinās maksu par atkritumiem
Balvu novada pašvaldībā
ar iesniegumu par sadzīves
atkritumu maksas noteikšanu
griezies uzņēmums Alba5.
Reģionālajā
sadzīves
atkritumu poligonā “Kaudzītes”
Litenes pagastā, ko apsaimnieko
SIA “Alba 5” un kur jau vairākus
gadus nonāk arī Balvu novadu
iedzīvotāju sadzīves atkritumi,
no maija palielināsies atkritumu
apglabāšanas maksa. Dārgāk būs
jāmaksā, jo valstī ir palielināts
dabas resursu nodoklis.
- Kā uzsver Ainars Melderis,
SIA “Alba 5” valdes locekli, tas
nav ne poligona, ne pašvaldību
ierosināts paaugstinājums, bet gan
valsts noteiktais sadārdzinājums
- Dabas resursu nodoklis par
atkritumu apglabāšanu valstī ir
palielinājies – bija 3 lati par tonnu,
šogad ir jau 5 lati, nākamgad būs
7 lati, bet 2013.gadā – 12 lati
par tonnu, kas atkal būs jauns
sadārdzinājums no valsts puses.
Pašlaik poligona tarifā dabas
resursu nodoklis ierēķināts vēl
pēc vecajām izmaksām.
- Tāda ir situācija pašlaik.
Poligons ir ilgi nepalielinājis
izmaksas, sedzot zaudējumus no
iepriekšējo gadu peļņas, bet nu
izmaksas palielināsies par latu
uz kubikmetru. Diemžēl nevaram
valstij šo nodokli nesamaksāt.
Par brīvu jau nekas vairs nav –
nevienu atkritumu bez maksas
neapglabā. Bet tas ir pareizi, jo
jāmudina iedzīvotājus vairāk
šķirot atkritumus, nevis noglabāt
zemē,- paskaidro A.Melders.

Tomēr ar atkritumu šķirošanu
pašlaik novadā tik raiti nesokas.
Atkritumus
šķirosim
Balvu
pilsētā. Par šķiroto atkritumu
transportēšanu
uz
Litenes
poligonu
iedzīvotājiem
nav
jāmaksā – ja mājsaimniecībā
atkritumus šķiro, tad ir mazāks
atlikušo atkritumu daudzums, ko
met kopējos konteineros un par
ko gan maksā paši iedzīvotāji.
Veidojot poligonu, Balvos radīja
iespēju iedzīvotājiem šķirot
atkritumus, izveidojot šķirošanas
laukumus.
Kā
informēja
Ainars
Melderis, cena, kas jāmaksā par
atkritumiem veidojas no trīs
izmaksu komponentiem:
1.maksa
par
atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šķirošanas
un
pārkraušanas
objektu
uzturēšana atbilstoši līgumam,
kuru noslēdz pašvaldība un
atkritumu apsaimniekotājs,
2.sabiedrisko
pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu
poligonos
un
izgāztuvēs,
3.dabas resursu nodoklis
par
atkritumu
apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
Balvu
novada
Dome
5. maija sēdē apstiprināja
maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novada
Balvu pilsētā un pagastos,
ko
veido:
Balvu
novada

Balvu pilsētas un pagastu
teritorijās saskaņā ar atkritumu
apsaimniekotāja SIA „Veolia
Vides
serviss”
noslēgtajos
līgumos noteikto maksu par
sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu, kura noteikta: Balvu
pilsētas administratīvajā teritorijā
- 5,03 (pieci lati un 03 santīmi
bez PVN) par 1m3; Kubulu,
Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas,
Vectilžas,
Tilžas,
Krišjāņu,
Bērzpils, Briežuciema pagastos
– Ls 6,09 (seši lati un 09 santīmi
bez PVN) par 1m3; Vīksnas
pagastā – Ls 1,54 (viens lats un 56
santīmi bez PVN) par 1m3; Balvu
novada pašvaldības pansionātā
„Balvi” – Ls 0,53 (nulle lati
un 53 santīmi bez PVN) par
1m3, Sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā „Kaudzītes”
Litenes pagastā, Gulbenes novadā
– Ls 4,96 (četri lati un 96 santīmi
bez PVN) par 1m3
Dabas
resursu
nodoklis
par
atkritumu
apglabāšanu
Dabas resursu nodokļa likumā
noteiktajā apmērā: Ls 0,19 (0
lati un 19 santīmi bez PVN) par
1m3 (iekļauts šī lēmuma 2.punktā
minētajā apstiprinātajā tarifā);
Ls 1,06 (viens lats un 06 santīmi
bez PVN) par 1m3 (nav iekļauts
šī lēmuma 2. punktā minētajā
apstiprinātajā tarifā).
Poligons drīzumā vēlas īstenot
teju 1,9 miljonus vērtu projektu,
pilnveidojot infrastruktūru, lai tā

Dabas zinātnes ir aizraujošas
Piedalīsies
12. un 13. maijā skolēniem nepieciešamību,
lai
skolēni
Daugavpilī no- nākotnē būtu konkurētspējīgi darstarptautiskā untika skolotājiem
ESF projekta „Dabaszinātnes ba tirgū un augtu par topošajiem
un
matemātika”
vērienīgs uzņēmējiem, ne darba ņēmējiem.
investīciju
pasākums
„Domā
citādāk!
Ko par šo pasākumu saka paši
Eksaktāk!”. 96 vidusskolēni no skolēni?
Latvijas skolām iejutās jauno
Terēze Stanka, 10.d klase:
un inovāciju 32pētnieku
un zinātnieku lomās, Daugavpilī man bija iespēja doties
praktiski darbojās Daugavpils uz tikšanos ar DU rektoru,biologu
Universitātes
laboratorijās, un kukaiņu pētnieku
Arvīdu
forumā
institūtos un pilsētvidē, tikās Barševski, kurš visus ieinteresēja
ar
zinātniekiem,
apmeklēja ar savu interesanto un pozitīvo
Daugavpils uzņēmumus, sacentās stāstījumu. Man arī bija iespēja
Vitebskā
mācību spēļu turnīrā, analizēja, aizbraukt ekskursijā uz SIA
Lai piedalītos starptautiskajā
investīciju
un
inovāciju forumā Vitebskā,
kas notiks 20. un 21. maijā, uz
Baltkrieviju dosies Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis.
Saskaņā
ar
Vitebskas
apgabala
administrācijas
uzaicinājumu viņš kopā ar citiem Latgales novadu un pilsētu
vadītājiem pārstāvēs Latgales
plānošanas reģionu.
Forumā Latvijas delegācija
varēs iepazīties ar Vitebskas
apgabala investīciju projektiem
un uzņēmumu piedāvājumiem.
Tajā tiks prezentēti svarīgākie
investīciju projekti, parakstīti
sadarbības līgumi. Foruma
dalībnieki iepazīsies ar Vitebskas apgabala uzņēmumiem,
apmeklēs Vitebskas apgabala
pilsētas un laukus, kur notiks
sarunas par investīcijām un
sadarbību tirdzniecībā.

izvērtēja un diskutēja par paveikto, ka arī veidoja mācību reklāmu,
lai mājās atgrieztos iedvesmoti un
pārliecināti, ka dabaszinātnes ir
aizraujošas un perspektīvas.
No Balvu Valsts ģimnāzijas uz
Daugavpili devās fizikas skolotāja
Ārita Andrejeva un trīs skolēni
Terēze Stanka, Guntars Pužulis
un Kristaps Gruševs, kurus dalībai
projekta pasākumos kā labākos
dabaszinību priekšmetos izvirzīja
10. klašu skolēni.
Kamēr vieni pētīja kukaiņus,
citi
eksperimentēja
fizikas
laboratorijā, citi ar modernām
iekārtām noteica savu fizisko
veselību, bet vēl citi uzzināja, kā
Latvijā top hologrammas.
Kamēr
skolēni
darbojās
darba stacijās, skolotāji laiku
aizvadīja saturīgās sarunās jeb
„Zinātnes tējnīcā”, tiekoties ar
Daugavpils Universitātes profesoriem. Tējnīcas dalībnieki
iesaistījās
diskusijā
par
nanozinātnes iespējām, riskiem,
ko rada tehnoloģijas, zinātnieku
atbildību, augstskolu, zinātnieku
un
skolotāju
sadarbības

“Magistr”, kas nodarbojas ar tauvu, sintētisko šķiedru un auklu
ražošanu un savā darbībā izmanto
jaunākās tehnoloģijas. No šīm
dienām visvairāk patika grupu
darbs un radošais process, kad
pašiem vajadzēja veidot plakātus
un prezentācijas. Ieguvu jaunu
pieredzi un draugus.
Guntars Pužulis, 10.c klase:
Man liekās, ka vislielākais,
ko ieguvu bija zināšanas. Biju
gan Anatomijas un fizioloģijas
katedrā, kur uzzināju sīkāk par
savu veselību, Inovatīvās mikroskopijas centrā, kā arī biju
ekskursijā uz uzņēmumu “Aurora Baltika”. Iemācijāmies arī
dažādas spēles, ko turpmāk varēs
spēlēt mācību stundās. Kopumā
pasākums likās ļoti interesants un
noteikti gribētos tādus vairāk.
Kristaps Gruševs, 10.b klase:
Dabaszinātņu pasākums ir viens
no tiem, uz kuru es dotos jebkurā
laikā, jo tajā iegūtā pieredze un
jauni kontakti ir neatsverami, jo
tajā tika pulcināti visas Latvijas
labākie un vispusīgākie skolēni.

atbilstu obligātajām prasībām,
tāpēc marta sēdē Balvu novada
deputāti lēma par SIA „Alba 5”
iesniegtā tehniski ekonomiskā
pamatojuma
akceptēšanu.
Infrastruktūras attīstības 2.kārtas
projekta laikā, kam finansējumu
piesaistīs arī no Kohēzijas

priekšapstrādes
kompleksa
būvniecība.
Balvu
novada
Dome
apstiprināja prioritārās investīciju
programmas
finanšu
plānu
ar pieņēmumu, ka projekta
īstenošanai tiek piesaistīts ES KF
finansējums (skat.tabulu nr.1).

Ieguldījumu attiecināmās izmaksas, 100%
t.sk.:
KF fonds
84,322%
Uzņēmums (kredīts)
15,678%
Neattiecināmās izmaksas
Īstermiņa kredīts (PVN segšanai)
Kopā projekta izmaksas (ar PVN)
fonda, izbūvēs reversās osmozes
iekārtu un sadzīves atkritumu
mehāniskās
priekšapstrādes
kompleksu. Deputāti akceptēja
SIA „ALBA 5” iesniegto tehniski
ekonomisko projektu „Atkritumu
apglabāšanas
poligona
„Kaudzītes”
infrastruktūras
attīstība II kārta”, ES KF darbības
programmā “Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.5.
prioritātes “Vides infrastruktūras
un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana”
3.5.1.pasākuma
“Vides
aizsardzības
infrastruktūra”
3.5.1.2.2.
apakšaktivitātes
“Reģionālu
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmu attīstība”, kas tiek virzīts
ES KF atbalsta saņemšanai un
tajā iekļautās aktivitātes reversās
osmozes iekārtu būvniecība un
sadzīves atkritumu mehāniskās

1 545 513
1 303 210
242 303
340 013
340 013
885 526

Balvu novada dome noteica,
ka PVN nodokļa neattiecināmās
izmaksas finansējamas no SIA
„ALBA 5” līdzekļiem.
Lai nodrošinātu ar ES
Kohēzijas fonda līdzekļiem
līdzfinansētā, projekta „Atkritumu
apglabāšanas
poligona
„Kaudzītes”
infrastruktūras
attīstība II kārta” īstenošanu,
nodrošināt pašu finansējuma daļas
galvojumu, proporcionāli Balvu
novada pašvaldības piederošajām
SIA „Alba 5” kapitāla daļu
skaitam, t.i.,26.61% , jeb LVL
64476.83 apmērā.
Tika noteikts, ka projekta
īstenošanai nepieciešamo pašu
finansējuma daļu, kas sastāda
242303 LVL, SIA „Alba 5”
saņemt kā ilgtermiņa aizdevumu
no kredītiestādes.

Lustes brauciens
Lustes brauciens uz senioru
deju kopu sadancošanos “Saivas
jampadracis”
Salacgrīvā
7
maijā, kurā piedalījās 14
kolektīvi
no
Latvijas
un
viens kolektīvs no Lietuvas.
Pa ceļam apskatījām Mērnieku
pamatskolu, Sarkanās klintis

Salacas krastos, trošu gājēju
tiltu pāri Salacai un priecājāmies
par saulrietu jūras krastā.
Paldies «Lustes» kolektīvam par
atsaucību, īpaši vadītājai Intai
Sležai, gidam un fotogrāfam
Atim Šimkēvičam un šoferītim
no Šķilbēniem Francim Bukšam.

Lolitas Laicānes foto
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Kur sapņi un atmiņas kopā vijas

7. maijā Balvu Valsts
ģimnāzijas sporta zālē notika
svinīgais pasākums, veltīts
skolas 80 gadu jubilejai.

apsveikumus, Balvu novada
Domes priekšsēdētāja Andra
Kazinovska, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājas

priekšnesumus. Klātesošie bija
sajūsmināti par Balvu Valsts
ģimnāzijas skolotāju dziedāto
dziesmu. Uzstājās Balvu Mūzikas
skolas vijolnieku ansamblis,
mazie „Rakarīšu” dejotāji, kā
arī Balvu Sporta skolas dejotāji.
Pasākumā dziesmas izpildīja gan
tagadējie skolēni – Aiga Mača,
Bruno Sležis, Darja Ivanova,
Madara Smirnova, Emīls Tjunītis
u. c., gan skolas bijušie absolventi
– grupas „Otto” mūziķi, Ilze
Dvinska un Raitis Piļka, māsas
Kuzminas un Deksnes.

Lai arī esmu salīdzinoši jauno absolventu vidū, bija prieks
atkal paciemoties skolā un kopīgi ar saviem klasesbiedriem
atcerēties skolas gaitas. Arī satikto skolotāju smaids lika
atcerēties skolas laiku. Jā, skola saistās tiešām ar patīkamām
atmiņām un pretimnākošiem skolotājiem, kuriem mēs
rūpējām un tikām saprasti, tāpēc ir prieks paciemoties skolā.
Augstskolā nudien tā vairs nav. Ģimnāziju tik tiešām atceros
kā savas otrās mājas. Paldies skolas vadībai un skolotājiem,
kas visu skolas laiku radīju iemeslu ar prieku apmeklēt skolu
un noorganizēja iespēju absolventiem atkal satikties.
Ilze Logina – ģimnāzijas absolvente, LU studente.

2.

1.
Pasākuma moto „Mums ir
kopīgas mājas, kur sapņi un
atmiņas kopā vijas” rosināja uz
domām par kopīgām saknēm un
zināšanu avotu, no kura ilgus
gadus smelts un smelts, aicināja
dažādu paaudžu cilvēkus atsaukt
atmiņā skolā pavadītos gadus.

Ivetas Tiltiņas un skolas direktora
Viktora Šļunceva apsveikuma
vārdus, izskanēja gandarījums par
paveikto un atziņa par nemitīgas
pilnveidošanās nepieciešamību.
Ļoti daudz jauku vēlējumu izteica
gan tuvāki, gan tālāki ciemiņi,
kolēģi un sadarbības partneri.
Daudziem īpaši atmiņā palika
sirsnīgā Daugavpils diacēzes
bīskapa Eināra Alpes uzruna
svētkos.
Ciemiņi varēja vērot dažādus

3.

Mūsu skolas absolventi,
Sudraba pūces ieguvēji Elvijs
Sprudzāns un Laura Mozule,
palīdzēja ieskatīties vēstulēs

Rutas Cibules, Zaigas Lāpānes un
Māra Lāpāna atmiņās par skolas
gadiem.
Svētki nebeidzās ar kopīgi

4.
Katram no šī pasākuma
atmiņā palika kas īpašs, bet
ikviens klātesošais izjuta pozitīvo
gaisotni, sirsnīgumu un mīļumu,
kas te valdīja. Ļoti emocionāls
bija brīdis, kad zālē tika aicināti
pensionētie pedagogi, kuru liela
dzīves daļa bijusi saistīta ar skolu.
Uzklausot Valsts prezidenta
Valda Zatlera, Ministru prezidenta
Valda Dombrovska atsūtītos

5.
nākamībai, ko 2000. gada
priekšvakarā rakstīja to laiku
skolēni, mēģinot iedomāties, kāda
varētu būt skola 21. gs. sākumā.
Skola nav tikai vieta, kur
mācās, te ir sastapti draugi,
mīlestība, piedzīvoti jautrāki un
bēdīgāki notikumi. Šīs atziņas
varēja saklausīt bijušo absolventu

6.
No kreisās - Harijs Petrockis, Saeimas deputāte Inese Laizāne, Andris Kazinovskis un Iveta Tiltiņa
Modra Teilāna foto

nodziedāto skolas himnu un
salūtu, jo īstais atmiņu laiks tikai
sākās, bijušajiem klasesbiedriem
tiekoties.
Rudīte Priedeslaipa – ģimnāzijas absolvente un skolotāja
1., 4., 6. Modra Teilāna foto
2., 3., 5. Kristīnes Mežales foto

Balvu Valsts ģimnāzijai – 80
Pārcelta vēl viena vēstures lappuse. Skolēni un skolotāji
atgriezušies ikdienas darba gaitās, tomēr sirdīs glabā pacēlumu un
sirsnības mirkļu izjūtas, kas valdīja jubilejā.
Paldies mūsu absolventiem, pašvaldībai, visiem skolotājiem,
kuri strādāja un strādā ģimnāzijā, visiem, visiem, kas atrada laiku
būt kopā ar mums šajā nozīmīgajā pasākumā.
Paldies par veiksmes vēlējumiem, jo veiksme visās lietās ir
puse no uzvaras.
Paldies mūsu atbalstītājiem, kas palīdzēja mums šo pasākumu
sarīkot.
Paldies zemessargiem, kas palīdzēja uzturēt kārtību, un
tehniskajiem darbiniekiem, kas rūpējās par tīrību.
Vēlreiz pateicos visiem. Lai katrs rīts aust ar jaunām cerībām, lai
katra diena pārsteidz ar skolēnu labajiem darbiem.
Viktors Šļuncevs, Balvu Valsts ģimnāzijas direktors
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Lāču dienas Balvos

Saldējums ar politiķiem

Saulainā un siltā dienā, kad
prāts nemaz vairs nenesas uz
mācīšanos, Balvu pamatskolas
5b klase uzaicināja Balvu novada
Domes priekšsēdētāju Andri
Kaznovski uz saldējumu.

nevienu rūpnīcu, jo to aizliedz
likums, bet novads var atbalstīt
uzņēmējdarbību. Viens no veidiem
ir Biznesa inkubators – centrs, kura
mērķis ir iedrošināt uzņēmējus šeit
darboties.

Modra Teilāna foto

14. maijā Balvos, Lāča
dārzā notika pirmās Lāču
dienas Balvos, uz kurām bija
aicināti visi interesenti, īpaši
„Lāča” vārda nesēji.
Pasākums notika par godu
akmens skulptūru uzstādīšanas
Lāča dārzā 20 gadu jubilejai.
Pasākumu atklāja Latvijas
spēkavīru
federācijas
paraugdemonstrējumi,
kurus
vadīja
Latvijas
spēkavīru
federācijas prezidents Raivis
Vidzis. Viņš aicināja izmēģināt
savus spēkus arī pasākuma
apmeklētājus.
Pasākuma turpinājumā notika
„Bērnu ratiņu parāde”. Māmiņas
ar bērnu ratiņiem pulcināja Lāču
mamma, kura pastāstīja par to,
cik bērnu Balvos ir piedzimis
pēdējā laikā un kādi ir Balvu
novadā populārākie bērnu vārdi.
Bērnu ratiņu parāde noslēdzās
ar kopēju dziesmu „Aijā žūžu
lāča bērni”, kuru mazajiem
balveniešiem dziedāja māmiņas
kopā ar pasākuma apmeklētājiem.
Balvu vilks savukārt bija
pulcinājis ar sevi mīļdzīvnieciņus
un viņu saimniekus, kuri devās
„Mīļdzīvnieciņu parādē” ar deju.
Skatītāju interese par parādes
dalībniekiem bija ļoti liela.
Pasākuma ietvaros notika
Balvu novada aizbildņu ģimeņu
godināšana, kurā tika godinātas
3 aizbildņu ģimenes. Atzinīgus
vārdus šīm ģimenēm teica Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietniece Ināra Ņikuļina. Viņiem
muzikālus
sveicienus
sūtīja
skolotājas Ilutas Tihomirovas
mazie dziedātāji.
Lāča dārza Lācis aicināja tos,
kas bija ielikuši darbu, lai akmens
kompozīcijas tiktu izveidotas,
dalīties atmiņās par dārza tapšanu.
Savās atmiņas dalījās Dzintars
Putniņš, kas 1991.gadā bija Balvu

pilsētas
municipāldirektors,
Juris
Annuškāns
(bijušais
Balvu pilsētas Tautas deputātu
padomes izpilddirektors) un
Jānis Romanovskis ( šoferis, kas
veda akmeņus uz Lāča dārzu).
Lācis viņus apbalvoja ar īpašo
„Lāču dienas Balvos- 2011”
piemiņas kausu. Par Lāča dārza
popularizēšanu un uzturēšanu
piemiņas kausu Lācis pasniedza
Balvu novada Domei un
uzņēmumam „SAN TEX”.
Tāpat īpašas medaļas saņēma
amatnieks Ēriks Kanaviņš, Lāču
ģimene no Balviem, kafejnīcas
„Lāča ķepa” īpašnieks un „Lāču”
māju iemītnieks, kā sporta
aktivitāšu, kas notika pasākuma
ietvaros uzvarētāji.
Pasākuma
laikā
bija
iespējams piedalīties gan dažādās
sportiskās aktivitātēs - „sumo”
cīņās, „Ģimeņu startos”, velo
braukšanas sacensībās, stabā
kāpšanā, gan darboties radošajās
darbnīcās,
gan
apmeklēt
amatnieku tirdziņu, gan nobaudīt
„Stipro Lāču viru”.
Notika konkursa „Balvu lācis
- 2011” , kuru organizēja Balvu
novada muzejs, apbalvošana.
Konkursa uzvarētājiem dejoja
deju
studijas
„Terpsihora”
dalībnieki.
Godināšanas nobeigumā par
godupirmajām Lāču dienām
Balvos atskanēja Ērika Kanaviņa
lielgabala zalve un pasākuma
dalībnieki
sūtīja
sveicienus
no Balvu Lāču dārza, palaižot
debesīs balonus ar lācīšiem.
Turpinājumā Lāča dārzā
muzikālu
dāvanu
sniedza
mākslinieki Raimonda Vazdika,
Elita Veidemene un Aivars Brīze,
bet Balvu Kultūras un atpūtas
centrā notika Balvu Tautas teātra
izrāde A. Čehovs „Lācis”.

Modra Teilāna foto

5.

Kristīne Ļeontjeva (no kreisās), Andris Kazinovskis, Iluta Mežule,
Ieva un Santa Apšenieces

Metodes
„Saldējums
ar
lielajiem” mērķis ir
parādīt
bērniem, ka pašvaldība nav
nekas tāls un nesaprotams, bet tur strādā cilvēki, ar kuriem var
veidot sarunas, kuriem var uzdot
jautājumus un nākotnē sadarboties,
lai pilsētu padarītu par labāku un
draudzīgāku vietu dzīvošanai.    
Balvos šāds pasākums tika
rīkots projekta „Skaties tālāk”
ietvaros. Tā mērķis ir paaugstināt
visas Latvijas reģionu bērnu un
jauniešu līdzdalības prasmes,
dodot iespēju iesaistīties lēmumu
pieņemšanā un vietējās pašvaldības
attīstībā. Projekta ietvaros jau
notikuši tādi pasākumi kā „Kafija
ar politiķiem”.
Diskusija sākās ar jautājumu,
kas ir deputāts? A.Kazinovskis
paskaidroja, ka deputāts – tā ir
profesija, kur ļoti, ļoti daudz
jāzina. Politiķim jābūt cilvēkam ar
universālām zināšanām. Politiķis –
tā arī ir dzīves pieredze, tāpēc arī
vairums novadu vadītāju ir cilvēki
gados. Ļoti, ļoti reti ir jauni cilvēki.
Tālāk saruna raisījās kā intervija
– ar jautājumiem un atbildēm,
5b klases audzēkņi vaicāja un A.
Kazinovskis atbildēja.
Ko domājat par Balviem?
Kāda ir nākotnes vīzija?
Balvi nākotnē ir sakopta, skaista
un mājīga mazpilsēta. Attīstība
visu laiku ir procesā. Balvu pilsētas
vīzija – mēs gribam būt Latvijas
austrumu robežas svarīgākā pilsēta,
Ziemeļlatgales centrs Latgales
reģionā. Gribētos, lai Balvi būtu
tā vieta, kur cilvēkiem būtu miers,
komforts un darbs.
Vai var atjaunot Balvu lielo
uzrakstu iebraucot Balvos, lai
garāmbraucēji un pilsētas viesi
varētu to redzēt?
Piekrītu, ka zīmēm būtu jābūt
arī no citām pusēm iebraucot
Balvos, ne tikai no Gulbenes
puses. Tas prasa laiku un līdzekļus.
Paldies par šo jautājumu. Domāsim
par šīm zīmēm.
Vai Balvos paredzēti ielu
remonti?
Pilsētā ielas tiek remontētas
katru gadu. Tuvākajā nākotnē
plānoti Raiņa un Pilsoņu ielas
posmu remonti. Redzeslokā ir
vairākas ielas, kas prasa remontu
vai
jaunu
asfalta
segumu,
piemēram, Ķiršu, Rūpniecības un
Pilsoņu ielas daļas.
Vai
Balvos
atjaunos
rūpnīcas, piemēram, bijušo gaļas
kombinātu, piena pārstrādes
rūpnīcu?
Pašvaldība
nevar
uzcelt

Vai Balvus var vairāk
izgaismot?
Tā kā valstī ir krīze un taupības
pasākumi. Arī Balvu novada
pašvaldība domā, kur ietaupīt
naudu. Arī vasarā plānojam
samazināt apgaismojumu.
Kad Latvijā beigsies krīze?
Pirmkārt, Balvi nebija tie, kas
izraisīja krīzi valstī. Tas jāprasa
Rīgas politiķiem, kuri pieņem
lēmumus. Kad būs darbs un
attīstība, tad krīze beigsies. Balvu
novads cenšas, lai Balvos nekas
neapstātos, piemēram, lai turpinātos
būvniecības un renovāciju darbi, lai
cilvēkiem būtu darbs un alga.
Vai Balvos ir paredzēti
mājokļi cilvēkiem, kuriem nav
kur dzīvot?  
Balvos ir sociālie dzīvokļi.
Pašvaldībai ir samērā plašs
dzīvojamo telpu piedāvājums.
Mums ir divas sociālās mājas –
Liepu ielā 2, kur dzīvo cilvēki
ar
invaliditāti
un
kustību
traucējumiem, un Daugavpils ielā
73, kur dzīvo trūcīgas personas un
ģimenes. Ir vēl dzīvojamās istabas
Raiņa ielā 52 – pensionāriem
un iedzīvotājiem ar zemiem
ienākumiem
un
pansionātā

Kāpēc Balvos nav dzīvnieku
patversmes?
Tas ir dārgs prieks, jo
izmaksas ir lielas. Tas praktiski
ir privātbizness. Par to vairāk
vajadzētu padomāt privātajiem.
Kāpēc Balvos nav kino
teātra?
Tas bija deviņdesmito gadu
vidū. Uzņēmējs pārtrauca savu
biznesu. Tas izskaidrojams ar to,
ka tehnoloģijas attīstās, mājās ir
iespēja skatīties filmas, dažiem
pat ir savas kino zāles mājās.
Bija mēģinājums atjaunot kino
skatīšanos Balvos, kad Balvu
Kultūras un atpūtas centrā bija
iespēja skatīties filmas par 1
santīmu, bet atsaucība bija ļoti, ļoti
maza. Tā kā tas arī ir bizness, tad
jādomā, lai tas atmaksātos.
Kāpēc Balvos nav skeitparka?
Bija skeitparks, bet cilvēki paši
to sabojāja.
Kāpēc Balvos nav sporta
halles, kur varētu spēlēt hokeju
arī vasarā?
Hokeja halles ir tikai lielajās
pilsētās. Jo tas arī prasa lielus
līdzekļus viņas uzturēt. Balvos
nākamajā ziemā plānojam izveidot
jaunu slidotavu.
Kāpēc
Balvos
nav
debesskrāpju?
Nav
pieprasījuma
pēc
dzīvokļiem tik liela, lai būvētu
debesskrāpjus. Uzņēmējs sāka
būvēt daudzzīvokļu māju pie
ezera, bet nepabeidza. Acīmredzot
pietrūka naudas.
Vai skvērā salabos soliņus?
Gribam atrast pašus lauzējus,
lai tie salabo soliņus. Pašvaldība
lēnām labo soliņus. Tas arī prasa
naudas līdzekļus.
Mācību stunda strauji tuvojās
beigām. Balvu novada Domes
priekšsēdētājs pats vēlējās uzdot
jautājumu klasei – Par kādu
profesiju nākotnē domājat?
No skolēnu vidus atskanēja–
jurists,
sportists,
inženieris,
ķirurgs...
Sarunas noslēgumā priekšsēdētājs uzteica skolēnus, kuri bija
izdomājuši tik gudrus jautājumu,

Modra Teilāna foto

„Balvi”, kas ir cilvēkiem, kuri ir
palikuši bez dzīvojamās platības
un kuri ir spējīgi veikt komunālos
maksājumus. Bet ir cilvēki, kuriem
neinteresē šī iespēja, jo rakstura
vai dzīves veida dēļ labāk staigā pa
ielām. Viņiem ir nakts patversme.
Vai tad, kad es izmācīšos par
ķirurgu, man būs Balvos kur
strādāt?
Droši vien. Veselība vajadzīga
ikvienam. Par ārstu droši var
mācīties.

un uzsvēra:
– Kad mācīsieties un domāsiet
par nākotni, atceraties, ka viss
ir sasniedzams tikai ar saviem
spēkiem. Dzīvē pašiem viss ir
jānopelna, nekas nenāk viegli.
Tad zināsiet vērtību, cik tas viss
maksā un cik daudz jāstrādā, lai
to nopelnītu. Latvijā pašiem ir
jāstrādā, jārisina savas problēmas.
Un pirms došanās prom – pats
garšīgākais – saldējums, kuru gardi
varēja apēst starpbrīdī.
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Balto zeķīšu svētki
Sestdien Balvu muižā un
parkā
valdīja
pavasarīga
noskaņa. Un ne jau tikai tāpēc,
ka kokiem jau saplaukst lapas,
bet galvenokārt tāpēc, ka todien
te sapucējās liels pulks jauno
ģimeņu ar mazuļiem.

Uz Balto zeķīšu svētkiem
ieradās 63 mazuļi, protams, kopā
ar saviem vecākiem. Uz svētkiem
bija aicināti visi tie mazuļi, kuri
dzimuši 2010. gadā, pavisam 104
ģimenes.
- Tā ir mūsu novada vērtīgākā
daļa,
savos
sirsnīgajos
apsveikuma vārdos uzsvēra
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva. Viņa
sacīja: - No jums, jaunās ģimenes,
no jūsu mazuļiem ir atkarīgs tas,
kāda būs mūsu novada un mūsu
valsts dzīve pēc gadiem, kādas
būs mūsu vecumdienas.
Jaukus vēlējumus izteica
Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja
Svetlana
Romanovska, svētku dalībniekus
iepriecināja
deju
studijas
Terpsihora un šova deju grupas
Leo dejotāji, Balvu Mūzikas
skolas audzēknis Dāvis Lāpāns.
Atmiņai no šī pasākuma būs
svētkos saņemtās dāvanas –
simboliskās baltās zeķītes, īpašas
medaļas un sponsoru sarūpētās
dāvanas.
Kopā tika aicināti mazuļi,
kuri dzimuši 2010. gadā un
deklarēti Balvu novadā. Visvairāk

gaviļnieku bija Balvu pilsētā –
58, 3 Balvu pagastā, 2 Bērzpils,
4 Briežuciema, 5 Krišjāņu, 7
Kubulu, 2 Lazdulejas, 8 Tilžas, 8
Vectilžas, 7 Vīksnas pagastos.
Šāds pasākums jaundzimušos
un viņu vecākus priecēja jau

astoto gadu.
Šogad, sveicot mazuļus,
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore
Inta
Kaļva
pasniedza katram īpaši gatavotu
medaļu. Tās vienā pusē iegravēts
Balvu novada ģerbonis, bet otrā –

svētku nosaukums, bērniņa vārds,
dzimšanas datums. Tradicionāli
katrs mazulis saņēma baltu
zeķīšu pāri un atbalstītāju
sarūpētu dāvaniņu. Par tām
rūpējās
aptieka Ieva – Sil,
Balvu aptieka, Penneres aptieka,
Zeltkalnes aptieka. Bērzpils
aptieka. Tilžas aptieka, “Zvaigzne
ABC”,SIA “Tik-Tak 1”, veikals
“Sandra”, SIA “Balvu bildes”, R.
Melioranskas I/U “Latgale” un
personīgi Zelma Šulce. Sakām

paldies visiem, kuri iesaistījās šo
svētku veidošanā un norisē, īpaši
svētku atbalstītājiem SEB bankai,
deju studijai “Terpsihora”.
Svētku
noslēgumā
visi
klātesošie mazuļiem nodziedāja
“Aijā žūžū”, tad pulcējās uz
tradicionālo kopbildi.
Tie, kuri nevarēja ierasties
uz šo pasākumu, tiek gaidīti
Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļā.

Modra Teilāna foto

Mātes diena „Dedzu skalu, dedzu sveci” Balvu „Pīlādzītī”
Divas dienas 6. un 9. maijā
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis” notika
Mātes dienu pasākumi.
Visas 11 grupas organizēja
mīļus un sirsnīgus šos svētkus.
Katrai grupai bija sagatavots savs
scenārijs; („Saulīt silta, māmiņ,
jauka”, ”Pie saulītes ciemos”,
”No saknītes lazda zied....”,
”Mammīte, bitīte”, ”Es savai
māmiņai kā sirsniņa azotē”,

”Mīļā, mīļā māmiņa” un citi.
Pasākumus apmeklēja māmiņas un vecmāmiņas, viņas
aplūkoja avīžu - plakātu izstādi
„Tā runā bērni”, ”Tādi mēs
esam”,iepazinās ar bērnu darbu
izstādi, atpazina zīmējumos
sevi. Pasākumi bija ļoti dažādi:
gan bērnu koncertiņi,gan teātra
izrādes („Nevaldāmie sivēntiņi”
10. grupas bērnu izpildījumā,
”Frizūru šovs”8.grupas bērnu
izpildījumā). Māmiņām, vecmā-

Ilonas Ločmeles foto

miņām tika dota iespēja gan
dziedāt, dejot, rotaļāties, vingrot.
Jautrību un atraktivitāti izraisīja
dažādas rotaļas, spēles, stafetes,
sacensības; gan aplīšu mešana,
bērnu ģērbšana, pogu izlasīšana
no
makaroniem
un
citas
aktivitātes.
Pārsteidzošas, ar sevišķu
mīlestību gatavotas bija bērnu
dāvaniņas: saulītes no DVD
diskiem, pašaudzēti puķu stādiņi,

lādītes, ziedu piespraužamie
pušķīši no auduma, draudzības
torte ar pārsteigumu, glezniņas
no papīra šķīvīšiem, apgleznotas
vāzītes, puķu groziņi un no papīra
gatavoti apsveikumi.
Silti un mīļi izvērsās šie
svētki katrai ģimenei un arī
visiem iestādes darbiniekiem.
Ilona Ločmele,
PII „Pīlādzītis”metodiķe

“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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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2011.gada 15.aprīļa
lēmumu (sēdes prot.
Nr.9,3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ ĢIMENE VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA PERSONA ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU BALVU NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu un likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru
nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk ģimene (persona)) atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā
novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ģimene (persona), atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu
līmenis uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
60 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) sociālā
darba speciālisti izvērtē tāpat kā atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, pēc rakstiska
iesnieguma saņemšanas, kuru iesniedzis viens no ģimenes locekļiem
vai atsevišķi dzīvojoša persona.
4. Pamatojoties uz Dienesta sociālā darba speciālistu novērtējumu,
lēmumu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam,
pieņem Dienesta vadītājs vai Dienesta vadītāja vietnieks.
II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana
5. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam, iesnieguma iesniedzējam izsniedz rakstisku izziņu par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (1.pielikums).
6. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs,
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir uz sešiem
mēnešiem. Ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav
darbspējīgs, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir uz
vienu gadu. Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) var atkārtoti
vērsties Dienestā ar lūgumu noteikt tās atbilstību maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam.
III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
7. Dienesta lēmumu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam var apstrīdēt Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu
strīdu komisijā, iesniegumu iesniedzot Dienestā.
8. Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

pielikums
IZZIŅA
Balvos
201__.gada “___.” “______________”
Nr.______
Par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests apliecina, ka personai vai
ģimenei, kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................
(vārds, uzvārds, personas kods)
un kura dzīvo ________________________________, atbilstoši Balvu
novada pašvaldības 2011.gada 15.aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.11 /2011 “Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Balvu novadā” piešķirts maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss.
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz laikposmu no
201__.gada “___.” “_________________” līdz 201__.gada “___.”
“_________________”.
_______________________
(pilns amata nosaukums)
(paraksts)
(paraksta atšifrējums)

«Cilvēks. Krāsa.
Daba. Mūzika»

Noslēdzot 7. starptautisko zinātnisko konferenci «Cilvēks. Krāsa.
Daba. Mūzika» konferences organizatoriskās komitejas un savā
vārdā personīgi vēlos pateikt lielu, lielu paldies visiem kopā un katram
individuāli, par darbu, par atbalstu, par iniciatīvu, par zinātniski
radošo darbību mākslā un mūzikā, par attieksmi, par laiku, par spēku
un varēšanu u.t.t. Sagatavojot un noogranizējot konferenci 5 dienu
garumā ar tās dažādajām zinātniskajām un radošajām aktivitātēm.
Konferencē dalību bija pieteikuši kopumā 163 dalībnieki no
13 pasaules valstīm: ASV, Baltkrievijas, Itālijas, Ķīnas, Latvijas,
Lietuvas, Polijas, Lielbritānijas, Somijas, Spānijas, Turcijas, Vācijas,
Zviedrijas; konferencē klātienē bija ieradušies vairāk nekā 100
dalībnieki no Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Somijas,
Spānijas, Turcijas, Vācijas un Zviedrijas.
Triju sekciju darbā un stendu prezentācijā savus zinātniskos un
radošos pētījumus prezentēja 59 konferences dalībnieki.
Izdotajā 7. starptautiskās zinātniskās konferences «Cilvēks.
Krāsa. Daba. Mūzika» tēžu krājumā publicētas 47 tēzes no 8 pasaules
valstīm, bet 7. starptautiskās zinātniskās konferences «Cilvēks. Krāsa.
Daba. Mūzika» katalogā publicēti dažādās mākslas tehnikās radīti 52
autoru darbi no 6 pasaules valstīm.
Tekstilmākslas darbnīcās divu dienu garumā piedalījās 7
konferences dalībnieki, Keramikas darbnīcā 15 dalībnieki, Vokālās
mūzikas studijā piedalījās 9 dalībnieki, Instrumentālās mūzikas
sekcijā - 8 dalībnieki, bet 6. starptautiskajā plenērā «Taka» trīs dienu
garumā piedalījās 13 dalībnieki.
Liels PALDIES visiem vēlreiz, kopā mēs varam padarīt daudz
kā laba! Sākam gatavoties 8. starptautiskajai zinātniskajai konferenci
«Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika», kura notiks 2013.gada 8.-12. maijā
Daugavpilī.
Māris Čačka, Dr.paed., Mg.art., docents, Daugavpils Universitātes
Mūzikas un mākslu fakultātes dekāna p.i.

Balvos
2011.gada
15.aprīlī
Nr.11/2011

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par 2011.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11/2011 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu Balvu novadā” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi ,,Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Balvu novadā” nepieciešami, lai varētu noteikt
personu loku, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā, studentiem pretendēt uz stipendijām, ģimenēm saņemt
cita veida palīdzību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, kā
arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais
stāvoklis.
Ģimene (persona), atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu līmenis uz
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60 % no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē tāpat kā
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam - atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmēs.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par

administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejā.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes 2011. gada
15.aprīļa lēmumu (sēdes prot. Nr.9,4.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Balvos 2011.gada
15.aprīlī
Nr.12/2011

PAR ĪPAŠUMIEM, KURUS NEŅEM VĒRĀ NOSAKOT ĢIMENES (PERSONAS) ATBILSTĪBU
TRŪCĪGAS VAI MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS)
STATUSAM BALVU NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ministru
kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.apakšpunktu.

1.
Saistošie noteikumi nosaka kritērijus, kad novērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošā zeme, mežs un ēkas, nav uzskatāmas par īpašumu.
2.
Papildus Ministru kabineta noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, par
īpašumu nav uzskatāma:
2.1. zeme un/vai mežs, kuru kadastrālā vērtība nepārsniedz 2000 latus;
2.2. ēkas, kuras netiek klasificētas kā dzīvojamās ēkas, kurās nav dzīvojamo telpu (pastāvīgai vai
sezonas rakstura dzīvošanai) un kuras ir funkcionāli piederīgas dzīvojamajai ēkai (pirts, klēts, nojume,
siltumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanai u.tml.).
3. Nosakot īpašuma kadastrālo vērtību, tiek izmantota Valsts zemes dienesta izsniegta īpašuma kadastra
izziņa.
PASKAIDROJUMA RAKSTS par 2011.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12/2011 „Par īpašumiem,
kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam Balvu novadā” projektu
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Norādāmā informācija
Šobrīd tiesiskā regulējuma klientu īpašumu novērtēšanai attiecībā uz zemi, mežu,
ēkām nav, tāpēc arī novērtēt objektīvi klientu īpašumus nav iespējams. 30.03.2010.
Ministru kabineta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.punkts nosaka, ka par īpašumu nav uzskatāmi
zeme, mežs, ēkas atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem
kritērijiem. Tāpēc šajos saistošajos noteikumos ir noteikti kritēriji īpašumu (zemes,
meža un ēku) novērtēšanai.
Saistošie noteikumi nosaka kritērijus, pēc kādiem tiks vērtēti klientu īpašumi (zeme,
mežs un ēkas), lai piešķirtu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
Nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par
īpašumu netiks uzskatīta zeme un/vai mežs, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz
2000,00 latus un ēkas, kuras netiek klasificētas kā dzīvojamās ēkas, kurās nav
dzīvojamo telpu (pastāvīgai vai sezonas rakstura dzīvošanai) un kuras ir funkcionāli
piederīgas dzīvojamajai ēkai (pirts, klēts, nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra,
materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanai u.tml.).
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs klientu skaitu un nepalielinās budžeta
izdevumus.
Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav.

“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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Numura skaitlis

1000

Balvos
27. maijā plkst. 17:30 Balvu pilsētas parks. Starpnovadu bērnu
un jauniešu radošais festivāls. Svētku gājiens plkst. 17:00

4. jūnijā Balvos, vecajā
slidotavā notiks pasākums
“Motociklu vasara - 7”.
Parādes brauciens pa
pilsētas ielām būs pulksten
17.00, pasākums sāksies
pēc stundas. Kā parasti būs
atmiņas, konkursi, lielais
ugunskurs un “lielā omlete”
no 1000 olām. Vakara viesis Ivo Fomins.

Numura vārdi

Balvu Mūzikas skola

Marks Aurēlijs
Ja esi kādam izdarījis
labu un šis labais darbs ir
nesis
augļus, tad kapēc gan
tu neprāti, vēl alksti pēc
atzinības
un balvas par savu labo
darbu?

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

Balvu pagasts
20.maijā plkst. 20:00 Jauktā vokālā ansambļa „Malduguns” 10.
gadu jubilejas pasākums, Balvu pagasta Tautas namā
Bērzpils pagasts
21.maijā plkst. 22:00 Brīvdabas sezonas atklāšana- Bērzpils
pagasta estrādē- zaļumballe
Briežuciema pagasts
28.maijā plkst. 21:00 Kaspara Antesa koncertballe.
Ieejas maksa līdz 22:00 - Ls 1.50, pēc 22:00 - Ls 2.00.
Kubulu pagasts
20.aprīlis – 20.maijs Fotoizstāde „Deju kolektīvam „Cielaviņa”
– 10, Kubulu Kultūras nama Mazā zāle
Vectilžas pagasts
21.maijā Pensionāru pēcpusdiena ,,Dzīvīte, dzīvīte…”
Vīksnas pagasts
7.-21.maijs Māmiņu portretu izstāde, 1.-5.klases skolēnu
zīmējumi,
Vīksnas pagasta Tautas namā

8. (30.) numurs

Izlasi un nodod citam!
Balvu muižā,
Brīvības ielā 47

Darbojas ēdnīca –
kafejnīca

Darba laiks no 9:00 – 15:00
• piedāvājumā maltītes
dažādām gaumēm
• kompleksās pusdienas
(1,-Ls)

katru sestdienu no 12.00 līdz 13.00 organizē bezmaksas konsultācijas bērniem, kas vēlas mācīties klavieru, vijoles, akordeona,
pūšaminstrumentu, sitam-instrumentu spēli. Iestājpārbaudījums
notiks trešdien, 2011. gada 1. jūnijā plkst.17.00
Sīkāka informācija: 29169345, 64521095

Balvu Mākslas skola

Teātra iela 2 , Balvi , Balvu novads , LV 4501, 64521658,
29157234, balvims@e-apollo.lv,www.balviart.webs.com
Mācību maksa 4,00 Ls mēnesī.
Skolā ar Tevi radoši strādās: Elita Teilāne, Anita Putniņa, Olga
Reče, Rudīte Liepiņa, Elita Eglīte.
Audzēkņi mācību procesā apgūst:
gleznošanu, zīmēšanu, kompozīciju, grafiku , datorgrafiku,
animācijas filmu veidošanu, mākslas valodas pamatus, auduma
apgleznošanu, trauku apgleznošanu, keramiku.
Divas reizes gadā skolā notiek mācību ekskursijas un radošo
darbnīcu nedēļas, kur mācību procesā iegūtās prasmes un
zināšanas tiek pielietotas dažādu radošo darbu veikšanā.

Aicinām Tevi mācīties Balvu Mākslas skolā, ja Tev ir
8 gadi vai 10 gadi 24. maijā pl.15.00 mēs Tevi gaidīsim
uz iestājeksāmeniem. Lūgums iepriekš pieteikties
Iestājeksāmeni notiek zīmēšanā un gleznošanā. Materiālus
iestājeksāmeniem nodrošina skola.
Iesniedzamie dokumenti:
Vecāku aizpildīta Balvu Mākslas skolas iesnieguma veidlapa ,
dzimšanas apliecības kopija , fotogrāfija 3x4 cm

Vēstules

Labi vārdi par pansionātu
Iepriekš daudzviet lasītas
ne visai labas ziņas par Balvu
pansionātu. Ir jau pierasts,
ka masu mediji sliktās ziņas
publicē labprāt. Bet šoreiz
publicējam pozitīvu vēstuli,
kas nesen tika saņemta “Balvu
Novada Ziņās”. Prieks par to!
Pansionātā
‘’Balvi’’ jau
daudzus gadus par direktoru
strādā Pēteris Supe. Viņš vada 80
cilvēku kolektīvu un gādā par 167
pansionāta iemītniekiem.
Pēteris Supe ir vadītājs ar lielo
burtu. Viņš ir laipns, izpalīdzīgs,
saprotošs un pretimnākošs. Ja
ko palūgsi, viss tiek izdarīts
uzreiz. Piemēram, ja jābrauc
uz poliklīniku pie ārsta, vecam,
slimam cilvēkam ir grūti iekāpt
autobusā. Tādēļ tika ierosināts, ka
vajadzētu izgatavot paliktnīti, lai
vieglāk varētu iekāpt. Vienā dienā
tas tika palūgts un otrā dienā
paliktnītis jau bija gatavs.
Viņa
vadīšanas
laikā
notikusi grandioza pansionāta
labiekārtošana un renovācija.
Pirmkārt, lieli remontdarbi
veikti dzīvojamā korpusā. Tika
nomainīti logi , uzlikts jauns
jumts, kā arī istabiņās veikti
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

dažādi
remonti:
nokrāsotas
sienas, grīdas, uzklāts linolejs.
Tad vēl lielas pārmaiņas ir
notikušas arī ēdināšanas jomā.
Tagad pansionāta iemītniekus
ēdina
firma
SIA ‘’Senda
Dz’’. Ēdiens ir garšīgs, labas
kvalitātes, tikai ir mazākas
porcijas nekā agrāk, kad ēdināja
pansionāts. Ar 2011. gada 1.
martu ēdamzālē ierīkoja veikalukafejnīcu, kur var iegādāties visas
nepieciešamās preces, piemēram,
bulciņas, augļus, žāvētu gaļu,
piena
izstrādājumus.
Par
pārdevēju strādā Anita Kukule.
Ja veikalā kāda prece ir beigusies,
tad pietiek tikai palūgt un otrā
dienā tā jau ir atvesta.
Par pansionāta iemītnieku
veselību
rūpējas
astoņas
medmāsas. Vēl par iemītniekiem
gādā trīs sociālie darbinieki, kuri
apciemo iemītniekus istabiņās,
pajautā, kā viņi jūtās un kāda
palīdzība
ir
nepieciešama.
Pansionāts algo divus šoferus,
kuri
vajadzības
gadījumā
iemītniekus ved pat uz Rīgu
pie ārstiem. Tiek domāts arī par
veļas tīrību, katru nedēļu tiek
iedota svaiga, izmazgāta veļa. Pie
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Zaļais punkts, Balvu novada pašvaldība, „Veolia
vides serviss” un „ALBA 5” Balvos uzsāk vērienīgu
atkritumu šķirošanas akciju

Sākot ar maiju, līdz pat augusta beigām Balvos un 24 citās Latvijas
pilsētās notiks atkritumu šķirošanas veicināšanas akciju „ŠĶIRO PA
TĪRO!”. Tās ietvaros iedzīvotāji aicināti šķirot PET pudeles un laimēt
dāvanu čekus 200 latu vērtībā.
Akcija ilgs līdz augusta beigām un tajā iedzīvotāji aicināti
saplacinātas PET pudeles, kurās ievietota lapiņa ar akcijas dalībnieka
vārdu un telefona numuru, mest dzeltenas krāsas konteineros, kas
izvietoti pilsētā.
Lai pateiktos akcijas dalībniekiem par vērtīgo darbu, Latvijas
Zaļais punkts katru mēnesi izlozēs veicināšanas balvu – 6 mēnešu
abonementu vienam no desmit „Dienas žurnāli” izdevumiem pēc
laimētāja izvēles. Akcijas pēdējā izlozē no visiem veicināšanas balvu
ieguvējiem Balvos tiks izlozēts viens dalībnieks, kurš saņems akcijas
galveno balvu – dāvanu karti 200 Ls vērtībā no veikala MAXIMA.
Visi akcijā savāktie materiāli nonāks plastmasas pudeļu pārstrādes
rūpnīcā „PET Baltija”, kas atrodas Jelgavā.
Akcijas veiksmīgu norisi nodrošina atkritumu apsaimniekotāji
„Alba 5”, „Veolia vides serviss”, Balvu novada pašvaldība, veikalu
tīkls MAXIMA, interneta portāls inbox.lv un vides reklāmas
operators JCDecaux.

ieejas durvīm atrodas sargs, kurš
uzrauga, lai neienāktu neviens
svešais un netraucētu pansionāta
iemītniekus. Kopā šeit strādā četri
sargi.
Juridiskajos
un
saimnieciskajos
jautājumos
konsultē direktora vietniece Jana
Komane. Par kultūras pasākumu
norisi rūpējas Indra Ciukure.
Pansionātā ir daudz aprūpētāju,
kuri uzkopj telpas un palīdz
pansionāta iemītniekiem. Bieži
ciemos tiek aicināti koncertu un
teātru mākslinieki, kuri iepriecina
pansionāta iemītniekus. Tad vēl
ir arī rokdarbu pulciņš, kurš ir
labs veids kā pavadīt brīvo laiku
un apgūt jaunas iemaņas. Šīs
nodarbības vada Amatniecības
vidusskolas skolotāja Skaidrīte
Veina, kuras vadībā var iemācīties
pīšanu no klūdziņām, dažādu
suvenīru un brošu izgatavošanu.
Lai būtu vairāk tādu iestāžu
vadītāju, kāds ir pansionāta
‘’Balvi’’ direktors Pēteris Supe.
Gods kas gods viņam!
Pansionāta iemītnieku vārdā
R. Jermacāne
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