Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2011.gada 17.novembris

23. (45.) numurs

Valsts svētku
pasākumu afiša

Balvu novada Domes
Atzinības raksts piešķirts
o
Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājai
ANNAI KOČĀNEI par izciliem panākumiem
profesionālās meistarības celšanā un tās
pārmantojamības nodrošināšanā un sakarā ar
50 gadu darba jubileju;
o
Balvu Amatniecības vidusskolas direktores vietniecei izglītības jomā DAINAI
MEDINIECEI par radošu, kvalitatīvu mācību
procesa organizāciju, izglītojamo izciliem sasniegumiem novada un valsts olimpiādēs, aktīvu
līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē;
o
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
„Sienāzītis” vadītājai IVETAI BARINSKAI
par ilggadēju, radošu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu pirmskolas izglītības iestādes
„Sienāzītis” pastāvēšanā un tālākā attīstībā un
sakarā ar dzīves jubileju;
o
SIA „Balvu autotransports” šoferim
NIKOLAJAM
STEPANOVAM par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu
uzņēmumā SIA „Balvu autotransports”;
o
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes vadītājas vietniecei
ELITAI MOZULEI par aktīvu atbalstu projektu apguvē pašvaldības teritorijas attīstībai un
novada ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai
un sabiedrisko aktivitāti;
o
Neatliekamās medicīniskās palīdzības Balvu punkta ārsta palīgam ŅINAI
NEIPREISAI par ilggadēju, godprātīgu,
pašaizliedzīgu un kvalitatīvu neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodrošināšanu novada

Balvi
17.novembrī plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums „Ar mīlestību uz Latvijas zemi” Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Piedalās viesmākslinieki Ilona Bagele un Artūrs
Mangulis. Plkst.21.00 Balle. Spēlē grupa „Gints & Es”. Ieeja brīva.
Balvu pagasts
19.novembrī plkst. 17.00 Balvu pagasta tautas namā Muzikāla
dzejas izrāde “Mēs uzcēlām pili...” A.Tjunīša dzeja, M. Lāpāna autordziesmas. Plkst.21.00 Balle. Spēlē grupa „Ceļā”. Ieeja brīva.
Bērzkalnes pagasts
16.novembrī plkst. 10.00 Svinīgs pasākums veltīts Latvijas
Proklamēšanas gadadienai. Bērzkalnes pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes zāle.
Bērzpils pagasts
18.novembrī plkst. 14.00 Bērzpils Saieta namā Valsts svētkiem
veltīts pašdarbnieku koncerts.
Briežuciema pagasts
17. novembrī plkst. 9.00 Valsts svētkiem veltīts pasākums
„Ceļojums pa Latviju” Briežuciema pamatskolā.
Lazdulejas pagasts
19. novembrī plkst.19.00 Lazdulejas pagasta Bārā – kafejnīcā
„Stogs” pateicības pasākums pagasta iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas noskaņās. Ieeja ar ielūgumiem.
Krišjāņu pagasts
18.novembrī plkst. 19.00 Krišjāņu pamatskolas zālē koncerts
“Esi stipra mūsu Tēvu zeme- Latvija”. Plkst.22.00 Balle. Spēlē grupa
„Draugi”. Ieeja brīva.
Kubulu pagasts
17. novembrī plkst.12.30 Valsts svētkiem veltīts pasākums „Mana
dziesma Latvijai” Stacijas pamatskolā
19. novembrī plkst.22.00 Kubulu kultūras namā deju vakars. Spēlē
Gregs. Ieejas maksa Ls 1, Vīksnas pagasts
18.novembrī plkst. 15.00 Vīksnas pamatskolā valsts svētkiem
veltīts koncerts „Skaista mana brāļa sēta”, piedalās ansamblis
„Vakarblāzma”, deju kopa „Rūtas” un TDK „Cielaviņa”.

iedzīvotājiem;
o
Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta
sociālajai darbiniecei MARUTAI PRANCĀNEI
par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu
sociālajā jomā un ieguldījumu jauno darbinieku
apmācībā;
o
Balveniešiem LUDMILAI un PĒTERIM
KNĒĢERIEM par sniegto materiālo palīdzību
un atbalstu Balvu novada trūcīgajām ģimenēm ar
bērniem un bērniem bāreņiem;
o
Lazdulejas pagasta iedzīvotājai, SIA
„Mārbe” īpašniecei un Lazdulejas pagasta lauku
tīkla iedzīvotāju biedrības „Lazduleja” valdes
priekšsēdētājai MĀRĪTEI BERĶEI par aktīvu
darbošanos Lazdulejas  pagasta sabiedriskajā dzīvē
un teritorijas labiekārtošanā;
o
Tilžas pagasta kultūras pasākumu organizatorei INESEI KALNIŅAI par ilggadēju un radošu
kultūras vides bagātināšanu;
o
Tilžas
vidusskolas
direktoram
VOLDEMĀRAM ČEKSIM par ilggadēju radošu
darbību un nozīmīgiem nopelniem izglītības vadības
jomā un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;
o
Kubulu pagasta iedzīvotājai MARUTAI
OZOLAI par augstu morāli ētisko un tikumisko
vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē un par aktīvu
iesaistīšanos novada kultūras un sabiedriskajā
dzīvē;
o
Balvu novada muzeja vadītājai IVETAI
SUPEI par ieguldījumu novada muzeja vēsturiskā
mantojuma saglabāšanā un papildināšanā un Balvu
novada atpazīstamības veicināšanā.
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10.novembra
Domes sēde
Domes sēdi, kas
izbraukumā – Balvu
ģimnāzijā 10.novembrī,
Andris Kazinovskis,
priekšsēdētājs.

notika
Valsts
vadīja
domes

Par
Balvu
novada
pašvaldības Sociālā dienesta
maksas pakalpojumiem.
Deputāti apstiprināja cenas –
medicīniskajiem un sadzīves pakalpojumiem, ko sniedz Sociālais
dienests.

pasākumā   „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem”
un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Tilžas
internātpamatskolas  katlu mājas
rekonstrukcija” un   projektu
iesniegumu konkursā Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.- 2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Bērnu rotaļu laukuma
izbūve Vectilžā”, kā arī lemts par
līdzfinansējuma nodrošināšanu
Balvu Valsts ģimnāzijas projektam „Kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšana un saglabāšana Balvu
Valsts ģimnāzijas muzejā”.
Lēma par dalību projektu
iesniegumu konkursā Latvijas
Lauku attīstības   programmas
2007.- 2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam
„Balvu
novada
pašvaldības ceļu „Brimkene 1
- Akmeņkalni”, „Gobusala Guznava” posmu rekonstrukcija”
un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Krišjāņu Tautas
nama rekonstrukcija”, kā arī par
aizņēmumu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projekta„Sporta
laukuma rekonstrukcija Bērzpilī”
realizēšanai un par aizņēmumu
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projekta „Tautas nama ēkas rekonstrukcija un
piebūves būvniecība Vīksnas pagasta „Mieriņos”” realizēšanai.

Par mērķdotācijām pedagogiem un mācību literatūrai
Sēdē lēma par mērķdotācijas
sadali
pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2011.
Par
Atzinības
raksta gadam.
Tika
apstiprinātas
piešķiršanu
piešķirtās mērķdotācijas Balvu
Sakarā ar valsts svētkiem novada pašvaldības pamata un
par īpašiem nopelniem ar vispārējās vidējās izglītības
Domes augstāko apbalvojumu iestāžu pedagogu darba samaksai
- Atzinības rakstu nolēma apbal- un valsts sociālās apdrošināšanas
vot 13 novada iedzīvotājus.
obligātajām iemaksām, piešķirtās
mērķdotācijas interešu izglītības
Nekustamie īpašumi
programmu pedagogu daļējai
Šajā Domes sēdē lielākā darba samaksai un valsts sociālās
daļa jautājumu bija saistīti apdrošināšanas
obligātajām
ar   lēmumiem par nekustamo iemaksām un mērķdotācijas
īpašumu. Deputāti lēma par pašvaldības izglītības iestādēs
nekustamo īpašumu sadali, par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
adrešu piešķiršanu, par zemes apmācībā nodarbināto pedagogu
nomu,
izdarīja
grozījumus darba samaksai un valsts sociālās
grozījumiem   lēmumos par   apdrošināšanas
obligātajām
nedzīvojamo telpu nomas līguma iemaksām.
slēgšanu un par ēkas nodošanu
Deputāti balsoja par Valapsaimniekošanā. Tika risināti sts budžeta apakšprogrammas
jautājumi par nedzīvojamās 1.01.06.00 „Mācību literatūras
ēkas – bijušās   fermas Kubulu iegāde ES dalībvalstu valodu
pagastā nojaukšanu, par zemes uzsākšanai no 1.klases un Latviierīcības
darba
uzdevuma jas vēstures mācību priekšmeta
apstiprināšanu, par ceļazīmju ieviešanai ar 2011.gada 1.sepuzstādīšanu, par bieži sastopamo tembri” un Valsts budžeta
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas apakšprogrammas   „Sociālās
izsniegšanu. Sēdē noteica no- drošības
tīkla
stratēģijas
mas maksu par   nedzīvojamo pasākumu īstenošana- Pirmsskotelpu nomu , apstiprināja Balvu las un sākumskolas mācību satnovada pašvaldības instruk- ura pilnveide” piešķirto līdzekļu
ciju „Par izīrētāju pienākumiem sadali 2011.gadam.
dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā”,
Atbalsts dalībai projektu
Par vadības principu maiņu
noteikumus par rūpnieciskās zve- konkursos
pašvaldībās
jas tiesību nomas Pērkonu ezerā
1. Tika izteikts atbalsts
Deputāti nolēma noraidīt
izsoli.. Tika pieņemti lēmumi dalībai projektu iesniegumu
LPS 22.kongresa aicinājumu
par nekustamā īpašuma nodokļa konkursā Latvijas Lauku attīstības  
nākamā ES budžeta ietvaros
parāda piedziņu.
programmas 2007.- 2013.gadam
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par sociālo pakalpojumu maksas atvieglojumiem, par ievietošanau sociālās
aprūpes iestādēs.

Latvijai piekrītošās ES budžeta
kvotas
finansējumu
sadalīt
pašvaldībām pēc principa „nauda
seko iedzīvotājam”, vadoties tikai
pēc iedzīvotāju skaita pašvaldībā.
Viņi atbalstīja LPS 22.kongresa
rezolūciju „Par attīstības vadības
principu maiņu” aicinot  Saeimu
un Ministru kabinetu nākamajā
Eiropas Savienības budžeta
ietvaros vismaz trešo daļu no
Latvijai piekrītošās ES budžeta
kvotas
finansējuma
sadalīt
pašvaldībām, pielietojot   šādus
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas   piedāvātos
kvotēšanas rādītājus:
1.1. iekšzemes
kopprodukts uz vienu iedzīvotāju statistiskajos reģionos (lielākas
investīcijas
reģioniem
ar
zemākiem ekonomiskās izaugsmes rādītājiem, mazinot Rīgas
pilsētas dominanti investīciju
piesaistē);
1.2. nodokļu
ieņēmumi
pašvaldības budžetā uz vienu iedzīvotāju (investīcijas
pašvaldībām, kurām ir mazāki
pašu rīcībā esošie resursi
attīstībai);
1.3. pašvaldības iedzīvotāju
skaita īpatsvars no reģiona
iedzīvotāju kopskaita (lielāki
ieguldījumi
attīstības
centros kā teritoriju attīstības
virzītājspēkos);
1.4. pilsētu
iedzīvotāju
īpatsvars pašvaldībā no reģiona
pilsētu iedzīvotāju kopskaita
(lielāki ieguldījumi pašvaldībām,
kurās
lielākais
iedzīvotāju
īpatsvars koncentrējas pilsētās);
1.5. pašvaldības ceļu tīkla
kopgarums (lielāki ieguldījumi
teritorijās, kurās ir jāuztur lielāks
ceļu tīkls).
Grozījumi saistošajos noteikumos
Sēdē lēma par Balvu novada
pašvaldības 2011.gada 8.septembra saistošo noteikumu  „Par
kārtību, kādā Balvu novada

pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības
mantu un finanšu līdzekļus”
precizēšanu un   par saistošo
noteikumu „Grozījumi Balvu
novada pašvaldības 24.02.2011.
saistošajos noteikumos „Par
Balvu novada pašvaldības 2011.
gada budžetu”” pieņemšanu.
Sēdē atcēla Balvu novada
Domes iepriekšējā gada 16.decembra lēmuma „Par Latvijas
jaunatnes olimpiādes rīkošanu
Balvos”, noklausījās informāciju
par Latvijas Republikas Veselības
ministrijas šī gada 1.novembra
vēstuli „Par turpmāku sadarbību
veselības veicināšanā”. Par kontaktpersonu sadarbībai ar ministriju nozīmē Anitu Petrovu.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere pastāstīja
par Balvu Valsts ģimnāzijas
darbību un attīstības virzieniem,
parādīja skolu. I.Paidere runāja
par aktualitātēm Balvu Valsts ģimnāzijā, uzsverot, ka
2011./2012.mācību gada mērķis
ir veidot radošu, tradīcijām
bagātu skolas vidi, kvalitatīvas
un konkurētspējīgas izglītības
ieguvei. Informē par Balvu
Valsts ģimnāzijas attīstības
virzieniem, kadru atbilstības
un
skolas
mikroklimata
izvērtēšanu, vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas
(ar padziļinātu angļu valodas
apmācību) ieviešanu, skolas
atpazīstamības
veicināšanu,
infrastruktūras un mikroklimata uzlabošanu caur ES projektu realizāciju, skolēnu skaitu, klašu komplektu skaitu,
interešu izglītības pulciņiem,
skolas pulciņiem, vadības grupu, pedagoģisko personālu,
izmaiņām kavējumu uzskaites un
administrēšanas kārtībā, atbildību
par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, kā   arī par
sasniegumiem pēdējo 3 mācību
gadu laikā.

Kāds ir pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm?

Arvien biežāk šāda veida
jautājumu uzdod sociālajiem
darbiniekiem, tādēļ pacentīšos
atbildēt, lai iedzīvotājiem būtu
lielāka izpratne par pašvaldības
piedāvātajām iespējām.
Sociālā dienesta Sociālās
palīdzības nodaļā un pagastu
pārvaldēs pie sociālā darbinieka var griezties ikviena trūcīga
daudzbērnu ģimene ar lūgumu
izvērtēt viņas ienākumus un
lemt par materiālo palīdzību.
Ja ienākumi uz katru ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz 90 latus, ģimene tiek atzīta par trūcīgu.
Trūcīga ģimene var saņemt
mājokļa
pabalstu,
bērniem
brīvpusdienas skolā, palīdzību
mācību līdzekļu iegādē (šogad
20 lati uz katru bērnu) un atbalstu
veselības aprūpei. Ja ienākumi uz
katru ģimenes locekli ir mazāki
par 40 latiem mēnesī, ģimenei ir
tiesības arī uz GMI pabalstu.
Šogad,
uzsākot
mācību
gadu, Balvu novada skolās
brīvpusdienas saņem ne tikai
trūcīgo ģimeņu bērni, bet arī
visi daudzbērnu ģimeņu bērni,
neatkarīgi no viņu ienākumiem.

Sākot ar novembri, brīvpusdienas
piešķirtas visiem bērniem līdz ceturtajai klasei ieskaitot – pilsētas
skolās 50% apmērā, lauku skolās
100% apmērā. Tas nozīmē tikai
to, ka pašvaldībai ir svarīga
ikviena ģimene un tā mēs soli
pa solim ejam pretī ģimenēm ar
bērniem un ēdināšanu uzskatam
par vienu no svarīgākajiem
jautājumiem.
Tās trūcīgās ģimenes, kuras atkārtoti nav saņēmušas
A/S
„Latvenergo”
dāvanu
kartes, to var izdarīt līdz šī gada
beigām. Nākamajā, 2012.gadā
A/S „Latvenergo” plāno atbalstu
sociāli mazaizsargātām ģimenēm
ar bērniem, tas ir: trūcīgām
ģimenēm ar bērniem (kuras
iepriekšējā kampaņā ir saņēmušas
tikai vienu karti); ģimenēm ar
bērniem invalīdiem; ģimenēm ar
audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem bērniem; daudzbērnu
ģimenēm (kas nav saņēmušas
kompensāciju A/S „Latvenergo”
apkalpošanas centros).
No sirds priecājamies par tām
ģimenēm, kuras šovasar ar centīgu
darbu un mīlestību rūpējās par

saviem mazdārziņiem un novāca
pirmo ražu. Mazdārziņu iecere
bija izpilddirektores Intas Kaļvas
piedāvājums ģimenēm, lai iedotu
rokās makšķeri, bet zivi noķertu
viņi paši. Dažas ģimenes izrādīja
vēlmi šo iesākto projektu turpināt
arī nākošgad.
Ģimenēm, kurās sadzīves
apstākļi
vai
savstarpējā
komunikācija ne vienmēr ir
tā labākā, kādu vēlētos katrs
bērns, piedāvājam iespēju savas atvasītes ievietot diennakts
bērnudārzā, kur uzturēšanās
izdevumus sedz pašvaldība no
sava budžeta līdzekļiem.
Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļas ciešā sadarbība ar
draugiem no Zviedrijas, ļauj
daudzbērnu ģimenēm palīdzēt ar
apģērbu, apaviem un gultas veļu.
Spējam piedāvāt arī bērnu ratiņus
un gultas tiem vecākiem, kuriem
gaidāms ģimenes pieaugums.
Tāpat nemitīgi tiek meklēti ceļi
uz dažādu fondu atbalstu.
Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļā,
nepieciešamības
gadījumā, ikviena daudzbērnu
ģimene var griezties pēc

psiholoģiskā atbalsta, ja radušās
grūtības bērnu audzināšanā,
savstarpējās
attiecībās
vai
izmainījusies bērna uzvedība
skolā. Psihologa konsultācijas
Balvu novada iedzīvotājiem ir
bez maksas. Bērnu integrācijai
skolas vidē, labs palīgs ģimenēm
varētu būt sociālais pedagogs,
kurš šogad uzsācis aktīvu
sadarbību ar daudzām izglītības
iestādēm.
Nodaļā
piedāvājam
arī
ārstnieciskās vingrošanas un bērnu
masāžas pakalpojumu, veiksmīgi
darbojas jauno māmiņu skola,
dažādu sociālo prasmju apguvei,
kas saistās ar bērna kopšanu un
audzināšanu. Ja ģimenē ir bērns
ar īpašām vajadzībām, kopā ar
vecākiem individuāli lemjam par
piemērotāko atbalsta veidu.
Balvu novada iedzīvotājiem,
tai skaitā arī daudzbērnu
ģimenēm, pieejami „Dienas
centra” pakalpojumi – friziera,
šuvēja, medmāsas, masiera pakalpojumi, iespējams izmazgāt
veļu un nomazgāties dušā,
nepieciešamības
gadījumā
apmeklēt lietoto apģērbu nolikta-

vu, tehnisko palīglīdzekļu nomas
punktu. Personām ar smagiem
funkcionāliem
traucējumiem,
saņemt transporta pakalpojumus nokļūšanai ārstniecības vai
rehabilitācijas iestādē. Palīdzam
risināt arī dzīvokļa jautājumus,
ja ģimene nonākusi šāda veida
grūtībās.
Mans
aicinājums
un
novēlējums visām ģimenēm:
pašiem ar savu piemēru it visā –
mīlestībā uz darbu, attieksmē vienam pret otru un līdzcilvēkiem,
rādīt piemēru saviem bērniem.
Tā ir vislabākā skola un ar drošu
garantiju, ka rezultāts noteikti
būs, un ilgtermiņā. Pašvaldība,
finanšu iespēju robežās, var tikai
atbalstīt Jūsu centienus un radīt
pateicīgāku infrastruktūru un pakalpojumus, ko mēs arī darām.
Viss pārējais ir paša cilvēka
rokās, nepalaidiet to garām! Pa
īstam laimīgi mēs būsim tikai tad,
kad varēsim paļauties uz sevi.
Anita Petrova,
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja
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Baltkrievijas vēstnieks apmeklē Balvu novadu

Pirms svētkiem Balvu novadu apmeklēja Baltkrievijas
vēstnieks Latvijā Aleksandrs
Gerasimenko un Baltkrievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī
Viktors Geisiks. Vispirms viesiem
bija saruna ar Balvu novada
Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski. Domes priekšsēdētājs
un augstais viesis pārrunāja
līdzšinējo sadarbību, ieskicēja
tās perspektīvos virzienus. Tajā
tika skarti arī jautājumi par
tālākas sadarbības iespējām starp
Baltkrieviju un mūsu novadu,
lai Balvu novadam izveidotos sadraudzība ar kādu rajonu
Baltkrievijā.
Baltkrievijas viesi ar patiesu
ieinteresētību iepazinās ar mūsu
novadu. Muzeja direktores Ivetas
Supes vadībā viņi devās nelielā
ekskursijā pa pilsētu, Balvu Novada muzejā viņi apskatīja novada vēsturei veltīto ekspozīciju,
izstādes. Viesi pabija Balvu
Mūzikas
skolā,
bibliotēkā,
apskatīja pilsētas baseinu.
Vizītes programmas ietvaros viesi iegriezās Balvu
novada pašvaldības aģentūrā
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”. Ar aģentūras darbību
viesus iepazīstināja direktors
Viktors Šļuncevs. Viesi ar interesi ielūkojās jauno uzņēmēju
darbībā. Savas ražotnes rādija
SIA „WINWOOD”, SIA „Eco
Fabrika”, SIA „Melany”.
Viesi tika iepazīstināti arī

Baltkrievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko (no
labās) un Baltkrievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks
kopā ar Balvu novada Domes izpilddirektori Intu Kaļvu (no
kreisās) aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesacentrs” apmeklējuma
laikā

Pie stellēm novada muzejā

ar sistēmu kā notiek jaunatnes
iesaistīšana uzņēmējdarbībā, veidojot pirmos biznesa plānus, dibinot skolēnu mācību uzņēmumus

Balvu novada muzeja direktore Iveta Supe stāsta par mūsu
novadu

un piedaloties Skolēnu Mācību
Uzņēmumos (SMU) produkcijas
gadatirgos. Stāstītais un redzētais
viesos izraisīja lielu interesi. Par

Relaksējoši mājīgā gaisotnē

Katru
gadu
novembra
otrajā otrdienā sociālie darbinieki svin savus profesionālos
svētkus. Balvu novadā svētku
svinības šogad izvērtās sirsnīgā,
relaksējošā pasākumā, kura laikā
atskatījāmies uz paveikto un
uzkrājām spēkus turpmākajam
darbam.
Svinībām īpašu noskaņu
piešķīra Balvu novada Domes
priekšsēdētāja Andra Kazinovska un vietnieces, sociālās
un veselības aprūpes jautājumu
komitejas
locekles,
Ināras
Ņikuļinas klātbūtne svinību
sākumā. Priekšsēdētāja uzruna,
kurā izskanēja pozitīvi vārdi
par mūsu darbu un ieteikumi
nākamajam darba cēlienam,
deva gan uzmundrinājumu, gan
motivāciju darba kvalitātes latiņu
pacelt vēl augstāk. Pārdomu
vērti bija Ināras Ņikuļinas
vārdi, ka mammām, skolotājiem
un sociālajiem darbiniekiem      
nepieciešama     īpaša     sirds
mīlestība.
Svētku brīdī kopā ar mums
bija arī tuvākie sadarbības partneri
– „Pansionāta „Balvi”” kolektīvs
un Balvu novada bāriņtiesa.
Svētkiem romantiskāku noskaņu
piešķīra  Zintis Krakops, atraktīvs
mūziķis ar spēcīgu balsi.
Atskatoties uz paveikto, varam droši teikt, ka mūsu iestrādes

un
izveidotā
infrastruktūra
sociālajā jomā iet pareizo ceļu,
ko atzinīgi novērtējuši daudzie šī
gada ciemiņi – Latvijas novadu
izpilddirektori, Alūksnes un Dagdas pašvaldību vadītāji, kā arī
Jelgavas, Rīgas, Vecpiebalgas,
Alsviķu un Lietuvas republikas
sociālie darbinieki, kuri šogad
īpaši kuplā skaitā apmeklēja
mūsu iestādi.
Jāatzīst, ka tam visam
pamatā ir sūrs ikdienas darbs un
pašvaldības vadības sapratne, atbalsts un uzticēšanās. Nenoliegšu,
ka mūsu nākotnes iecerēs ir
vairāki jauninājumi, kuri varētu
uzlabot un pilnveidot mūsu darbu, tādēļ ir vērts papūlēties, lai
ieceres piepildās.

Viesi un Ģirts Teilāns (centrā)

Saviem darbiniekiem novēlu
spēku ikdienas darbiem, prasmi pareizi sadalīt savu laiku
un saprast, kas ir svarīgs un
kas svarīgāks. Lai nepietrūkst
labestības pret tiem, kuri atrodas
dzīves grūtībās!
Anita Petrova,
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja

to pastāstīja Viktors Šļuncevs
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” direktors .

Pēcpusdienā
Baltkrievijas
viesi apskatīja mūsu novada
lauku ražotnes - Tilžas rapsis un   
Balvu flora.

Apmeklēja Saeimas
namu un fanoja par
„Rīgas Dinamo”

Rīgas Valsts   tehnikuma   Balvu filiāles audzēkņi
31.oktobrī devās ekskursijā uz
Rīgu. Apmeklēja Rīgas Valsts
tehnikumu un tikās ar direktoru Ēriku Grīnbergu – tikšanās
bija, kā draudzīga satikšanās
ar
pretīmnākošu,
smaidīgu
cilvēku, kas uzklausīja audzēkņu
viedokļus un atbildēja uz visiem
sagatavotajiem
jautājumiem,
beigās novēlot izdevušos dienu,
patīkamu hokeja spēli un, ka tieši
priekš mums, diena ir bijusi tik
skaista, kā arī iepazināmies ar
skolas vēsturi.
Nākamias apskates objekts
bija – Eiropas māja. Audzēkņi tika
informēti par iespējām piedalīties
dažādās apmaiņas programmās,
prakses darbiem Eiropas valstīs.
Iepazīstināja ar parlamenta dar-

bu, kā arī pastāstīja tuvāk par Eiropas dienu un ES.
Lielu
interesi
jauniešos
izraisīja Saeimas nams: gan
skaistās zāles, gan Saeimas
sēžu zāle, kur tiek izstrādāti un
pieņemti, apstrādāti likumprojekti. Izrādās, ka deputātu ikdienas
dzīve nav no vieglajām. Deputātu
darba laiks nav normēts.
Noslēgumā visi devās uz
„Arēna Rīga” hokeja spēli, kur
klātienē varēja vērot un līdzi just
iemīļotajai „Rīgas Dinamo” komandai.   Lielākais gandarījums
bija par Rīgas Dinamo  uzvaru.
RVT audzēkņi saka PALDIES visiem pedagogiem un
šoferim Pēterim Iļjanovam par
jauko un interesanti noorganizēto
dienu!

Sociālā dienesta dāvana
sadarbības partneriem
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Lāčplēša dienā – piemiņas brīdis un lāpu gājiens
Svinot
Lāčplēša
dienu
Tilžas pagasta   iedzīvotājus
aicinājām - 11. novembrī plkst.
15.00 uz piemiņas brīdi pie
Tilžas ”nacionālo partizānu   cīnītājiem par Latvijas brīvību
un neatkarību” piemiņas vietas,  
un Brāļu kapiem.
Uzrunu klātesošajiem pagasta iedzīvotājiem, skolēniem
un jaunsargiem    teica pagasta
pārvaldes vadītājs Vilnis Dzenis
un Tilžas kultūras darba organizatore Inese Kalniņa.
11.novembrī, Lāčplēša dienā,
godinām savas tautas varoņus drosmīgos latviešu kareivjus, kuri
ticēja Latvijas valstij tik cieši,
ka skaitlisks pārspēks izrādījās
bezspēcīgs dzīvas idejas priekšā.
Tā bija īpaša paaudze, kurai pirmo
reizi bija iespēja ar savām rokām,
sirdsdegsmi, ticību un mīlestību
izcīnīt un nosargāt brīvību savai
zemei. Mēs šodien godinām arī
visus tos Latvijas dēlus un mei-

Tilžas kultūras darba organizatore Inese Kalniņa uzrunā
piemiņas pasākuma dalībniekus

tas, kas krituši dažādās kaujās,
dažādos vēstures posmos.
   Ik lappuse Latvijas vēsturē
atgādina, ka mūsu brīvības cena
ir bijusi augsta. Mūsu Latvija
ir un būs tāda, kādu paši to veidosim. Par notikumiem Tilžā un
tās apkārtnē pastāstīja Tilžas vi-

dusskolas pedagoģijas maģistre,
vēstures un sociālo zinību
skolotāja Aina Rakstiņa. Pēc tam
pulksten 15.20 sākās lāpu gājiens
uz Balto krustu.
Lāpu gājienā piedalījās Tilžas
vidusskolas jaunsargi, skolēni,
skolotāji un pagasta iedzīvotāji.

Tilžas jaunsargi pie Baltā krusta

Ikviens pagasta iedzīvotājs
tika aicināts izbaudīt šo kopības
sajūtu, līdzi ņemot gaismas simbolus – lāpas un svecītes.
Aizdedzot
sveces,
atcerējāmies
mūsu
vēsturi,
domājām par mūsu nākotni,
par mūsu cilvēkiem Latvijā un

plašajā pasaulē! Sava valsts – tas
ir ikkatra individuāls un visas
tautas kopīgs nopelns, un tikai
kopīgiem spēkiem spēsim mūsu
Latviju veidot par vietu, kur katrs
jūtas piederīgs, pārliecināts un
gaidīts.

Godina sudrabkāzu pārus

Laimīgās ģimenes sveic Balvu novada Domes izpilddirektore
Inta Kaļva

Lai popularizētu ģimenes institūcijas
lomu sabiedrībā, viens no pasākumiem,
ko rīko Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļa, ir sudrabkāzas. Uz tām tiek
aicināti pāri, kas laulības Balvos slēguši
pirms 25 gadiem.Šogad sudrabkāzu
ballē Balvu Kultūras un atpūtas centrā
tikās 22 pāri.

Jubilāriem par godu dzied Zigfrīds
Muktupāvels

Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Svetlana Romanovska ar
dzīvesbiedru Ati
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Par aktualitātēm valsts
kultūrpolitikā un Balvu novada
pieredzi kultūras darbā

Lai diskutētu par kultūras
nozares
aktualitātēm,
Kultūrizglītības un nemateriālā
mantojuma centrs sadarbībā ar
plānošanas reģioniem rīko 4
izglītojošus seminārus Latvijas novados: Cēsīs, Talsos,
Mazsalacā un Balvos.
Tātad 9.novembrī bija mūsu,
Balvu novada,   kārta uzņemt
ciemiņus. Semināros tiek aicināti
piedalīties gan kultūras centru/
namu vadītāji, gan profesionālās
ievirzes mākslas un mūzikas
skolu vadītāji, gan pašvaldību
kultūras darba vadītāji, taču
reģionālais princips nav spēkā
– varēja pieteikties uz semināru
jebkurā norises vietā. Balvu novadu bija izvēlējušies ne tikai
visu Latgales novadu darbinieki,
bet arī jelgavnieki, lielvārdieši,
alūksnieši, valcēnieši, madonieši,
koknesieši,
aizkrauklieši,
kopā virs 90 dalībniekiem.
Tas mūs īpaši iepriecināja, jo
iepazīstinājām ar Balvu novada
pieredzi kultūras un izglītības
procesu stratēģiskajā plānošanā,
pārvaldē un finansēšanā. Apsveikuma vārdus teica Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietniece
Ināra Ņikuļina, pārskatus par
darbību kultūras jomā sniedza
Iveta Tiltiņa, Anita Strapcāne,
Aija Putniņa, Ilga Oplucāne,
Inese Buliņa, muzicēja Tautas pūtēju orķestris „Balvi” un
Kubulu jauktais vokālais ansamblis. Notika jauno tautu tērpu
demonstrēšana, kuri kolektīviem
darināti gan no pašvaldības, gan
no nevalstisko organizāciju un  
projektos iegūtā finansējuma.

Kultūras darbiniekus uzrunā Kultūrizglītības un nemateriālā
mantojuma centra direktore Dace Melbārde

Krišjāņu bibliotēkas
atklāšana pēc remonta

Ceturtdienas pēcpusdienā Mārtiņdienā - jaunajās Krišjāņu
pagasta
bibliotēkas
telpās
pulcējās bibliotēkas lasītāji un
viesi, lai svinīgi atzīmēt brīdi,
kad jaunā bibliotēka ver durvis. Telpu remonts veikts projekta “Krišjāņu un Briežuciema
bibliotēku lasītavu un publisko
interneta pieejas punktu rekonstrukcija” ietvaros. Kopumā
remontdarbiem abos pagastos
izlietoti 13 781,36 lati, abās
vietās vienādā apjomā. Jaunajās
telpās bibliotēkas darbiniekus
un lasītājus sveica Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, novēlot, lai
tajā vienmēr daudz apmeklētāju
– gan grāmatu lasītāju, gan interneta lietotāju.
Līdz šim bibliotēka bija atradusies sešās dažādās vietās.
Kā atcerējās Balvu centrālās
bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule, kādreiz tā atradusies
nelielā istabiņā ar krāsns apkuri.
Salīdzinot ar pašreizējām telpām

liekas pat neticami, ka kādreiz tā
strādāts.
Vietējās skolas mārtiņbērni,
viesi no Novada domes un
Centrālās bibliotēkas kopā ar
Krišjāņu ļaudīm priecājās par pagasta bibliotēkas jauno veidolu.
Pēc vairāku mēnešu satraukuma
pilnām dienām, kas saistītas
ar rekonstrukcijas darbiem,
bibliotēka atsāka pilnvērtīgu
lietotāju apkalpošanu. Tagad
bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, sociālo dienestu,
pastu. Ar 11. novembri Krišjāņu
bibliotēka iegūst arī jaunu saimnieci. Turpmāk to vadīs Iluta
Ludborža. Ilggadējā bibliotēkas
vadītāja
Gunta
Ludborža
pieņēmusi lēmumu turpmāk savu
laiku veltīt ģimenes rūpēm.
Vietējās skolas audzēkņi un
skolotāja Gunta Rižā sveica visus ar nelielu Mārtiņdienas uzvedumu, bet pēc tam „pareizi
uzvesties mācīja” Karpaču Luce  
(Aina Korkla).

Muzicē jaunie pūtēji

Centrālo
pārskatu
par
aktualitātēm
kultūrpolitikā  
sniedza Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centra
direktore Dace Melbārde.
Semināra dienas otrajā daļā
semināra dalībnieki dalījās divās
grupās – Balvu Mūzikas skolā
profesionālās ievirzes mākslas un
mūzikas skolu vadītāji diskutēja

par kritērijiem skolu finansēšanai
nākotnē, bet kultūras centru/namu
darbinieki centās iedziļināties
darba tiesiskājās attiecībās,
personālvadības un atalgojuma
politikā.
Dienas noslēgumā balvenieši
vairakkārt tika uzteikti par
semināra izcilu organizatorisko
un saturisko līmeni.

Ruta Cibule (no kreisās), Jāzeps Ludboržs, Gunta Ludborža
un Gunta Rižā

Volejbola un basketbola aktualitātes

12.novembrī Balvu pamatskolas sporta zālē pirmo spēli
šajā sezonā   Latvijas volejbola   čempionāta 1.līgas spēle
aizvadīja mūsu volejbolisti VK
„Balvi”, kur stājās pretī Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas
studentu komanda „LSPA”.
VK „Balvi” volejbolisti
spēli iesāka ļoti labi panākot
8:3, lieliski uzbrukumā darbojoties mājinieku komandas līderim Gatim Stepanovam. Panākot rezultātu 14:7
par labu mājiniekiem „LSPA”
treneris, lai apturētu mājinieku
iniciatīvu bija spiests paņemt
tehnisko
pārtraukumu.
Pēc
tehniskā pārtraukuma „LSPA”
rindās līdera dotības lieliski
nodemonstrēja Gatis Berdinskis
gūstot 7.p.(!) pēc kārtas pārņemot
spēles vadību. Pirmajā setā viesu
komanda uzvarēja ar rezultātu
22:25.
Otrā seta sākums lielisks
izdevās VK „Balvi” volejbolistiem, kur kārtējo reizi lieliski
nospēlējot Gatim Stepanovam
un Aldim Barkānam. Šajā setā
„studenti” mēģināja visādi lauzt
spēles gaitu ar biežām spēlētāju
maiņām taču tas rezultātu nedeva. Balvenieši šajā setā uzvarēja

5.

„LSPA” ar rezultātu 25:23.
Lai gan trešajā setā pirmos
punktus guva rīdzinieki, ātri
vien spēles iniciatīvu pārņēma
„Balvi” spēlētāji trešajā setā labi
nospēlējot Andrim Vasiļēvičam.
Trešā seta rezultāts par labu
balveniešiem- 25:17
Ceturtais sets mijās abu komandu labās un garās izspēlēs.
Šajā setā varēja just, ka VK
„Balvi” spēlētājiem pirmajā spēlē
nedaudz piekliboja saspēlēšanās
un sapratne laukumā. Spēles
rezultāts 18:25 „LSPA” volejbolistu labā.
Izšķirošajā piektajā setā
balvenieši bija apņēmības pilni „paņemt” sezonas pirmajā
spēlē 2.p mājas spēlē. Piektā
seta sākums izdevās lielisks
panākot 8:5 „Balvi” labā! Taču
ar lieliskām gremdēm galotni
nospēlēja Raimonds Dzenis
un Mikus Jākobsons. Galotnē
ļoti interesantā un saspringtā
spēlē tomēr uzvarēja „LSPA” ar
rezultātu 14:16, kopējā spēlē 2:3
rīdzinieku labā.
19.
un
20.novembrī
2011./2012.g sezonu uzsāks Balvu novada atklātais basketbola
čempionāts, kuru bez ilggadēja
sponsoraBalvu
novada

pašvaldības, šogad par sponsoriem basketbola čempionātam
kļuvuši- AGRE SPORT, AGRE
ELECTRO UN BEST LĪZINGS,
kā arī informatīvais atbalstītājs
„Vaduguns” . Pirmās spēles B
grupai norisināsies Rugāju sporta
hallē plkst. 10:00.
Šajā
sezonā
pavisam
pieteikušās 14(!) komandas.
Lielu interesi par Balvu novada
atklāto čempionātu basketbolā
ir izrādījuši kaimiņu novadiAlūksnes novada komanda
„LAVE”, divas komandas no
Rugāju novada- „Rugāji” un
„Rugāji Juniors”, kā arī trīs
komandas no Gulbenes novada- „Rūsiņš”, „Respect you”
un „Lokomotīve”. Šajā sezonā
komandas tiek izlozētas divās
grupās  A un B:
A grupa jeb „nāves grupā ”:
tika salozētas šādas komandasVīksna, „LAVE”(Alūknse), „Respec you” (Gulbene), Austrumi
2010, Barons R, Diogēns Audio,
Tilža.
B grupā: Rugāji,  Ozolmājas/
Amatnieki, Balvu Sporta skola, „Rūsiņš”(Gulbene), MMB
Bērzskalne un Rugāji Juniors un
„Lokomotīve” (Gulbene).
Patīkami, ka ar katru gadu Bal-

vu novada sporta dzīvē iesaistās
gan vietējie sportot gribētāji, gan
arī vietējie uzņēmēji, kas atbalsta
sportu. Liels prieks par tādiem
uzņēmumiem kā SIA BARONS
R, SIA DIOGĒNS AUDIO, SIA
OZOLMĀJAS un informatīvo
atbalstītāju laikrakstu „Vaduguns”, kas atbalsta sportu un
veselīgu dzīves veidu. Priecē, ka
aizvien vairāk kaimiņu novadu
sporta cienītāji izvēlas piedalīties
Balvu
novada
pašvaldības
organizētājos pasākumos. Liels
prieks ir par jaunajiem basketbola sponsoriem- AGRE
SPORT, AGRE Electo un BEST
LĪZINGS, kas sagādājuši īpašas
balvas.

Spēļu kalendārs 19.-20.novembrim:
19.novembrī
10:00 Ozolmājas/Amatnieki Rugāji Juniors
11:30 Rugāji - BJSS 2
13:00 Ozolmājas/Amatnieki -  
MMB Bērzkalne
14:30 Rūsiņš - Rugāji
20.novembrī
10:00 BJSS 2 - Rūsiņš
11:30 Rugāji Juniors - MMB
Bērzkalne
13:00 Rugāji - Ozolmājas/
Amatnieki
14:30 Rūsiņš - Rugāji Juniors
Edgars Kaļva,
Balvu novada sporta
metodiķis

Latvijas volejbola čempionāta 1.līgas turnīra tabula:
TURNĪRA TABULA
PAMATTURNĪRS
KOMANDA
P-TI
1 LSPA
5
2 RUNDĀLE- BAUSKA 5
3 ZIEMEĻKURZEME
3
4 VALGUNDE
3
5 SK RTU-UPS
3
6 VK BALVI
1
7 VK OZOLNIEKI
1
8 LU
0
9 RVS
0

SPĒLES SETI REZULTĀTI
N U Z U Z ATT 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
2 2 0 6 2 3.00 1 0 1 0 0 0
2 2 0 6 2 3.00 1 0 1 0 0 0
1 1 0 3 0 max 1 0 0 0 0 0
1 1 0 3 0 max 1 0 0 0 0 0
2 1 1 3 3 1.00 1 0 0 0 0 1
1 0 1 2 3 0.67 0 0 0 1 0 0
2 0 2 2 6 0.33 0 0 0 1 0 1
1 0 1 03 0 0 0 0 0 0 1
2 0 2 06 0 0 0 0 0 0 2

“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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“Balvu Novada Ziņas”, 2011.gada 17.novembris

Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras mantojums un kā to saglabāt
Laikraksta
Balvu
Novada Ziņas iepriekšējā numurā
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis rakstīja par mūsu
identitātes problēmām. Turpinot izvērst šo tēmu, publicējam
zinātniski praktiskajā konferencē
Ziemeļlatgales lasījumi nolasīto
kultūras ekspertes Balvu centrālās
bibliotēkas direktores Rutas Cibules referātu.

Mēs zinām galvenos dokumentus, kas nosaka jēdziena
nemateriālais kultūras mantojums  
jēdziena traktējumu: UNESCO
Konvencija
par
nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu,
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas,
ministru kabineta koncepcija
par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Dažkārt der
ielūkoties arī valdību deklarācijās,
jo tieši tās ir rīcības dokumenti  
kādam konkrētam laika posmam.
Valdību deklarācijās der ielūkoties
ne tāpēc, ka pastāv ticamība, ka tās
tiks pildītas, bet, lai pārliecinātos
par to vai vispār un, ja ir, tad un
kādā kontekstā mūs interesējošais
jēdziens ir tajās pieminēts..... bet
šoreiz par valsts līmeņa dokumentiem nē. Dažkārt ir grūti nošķirt , kur
ir robeža starp vārdiem par atbildību
un bezatbildību. Bezatbildība
visbiežāk tiek paslēpta zem gariem
spriedelējumiem, dokumentiem
vai dokumentu projektiem, kuri
vai nu nedarbojas, vai nu nekad
netiek līdz galam izstrādāti. Bet
realitāte ir šodiena un vakardiena
,un rītdienas iespējamība atkarīga
tieši no tā. Arī tik dzīvā procesā kā
Nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana un pārmantošana. Tai
skaitā arī no mūsu izpratnes par to,
kas ir gandrīz pielīdzināma mūsu
spējai uzmanīgi raudzīties savā
apkārtnē, līdzcilvēkos un norisēs.
Šajā ziņojumā es nerunāju par
nemateriālo kultūras mantojumu
dziesmu un deju svētku procesa
izpratnē, bet par tā   ar likumu
neaizsargāto daļu, proti, tradīcijām,
prasmēm, valodu  un tamlīdzīgi.
Ziemeļlatgale un intuitīvā
gudrība
Ziemeļlatgale vienmēr ir bijusi
intuitīvi gudra, un sargājusi savas
nemateriālās kultūras bagātības.
Galu galā, tā, iespējams, ir lielākā
bagātība, kas mūsu puses ļaudīm
pieder.
Kādu ģeogrāfisko apvērumu
es saprotu, lietojot jēdzienu
Ziemeļlatgale!?
Šis
jēdziens
vairākās
publikācijās ir lietots ar dažādu
ģeogrāfisko aptvērumu. Pamatā tas
attiecas uz Balvu rajona teritoriju ,
kāds tas pastāvēja līdz 2009. gada
jūlijam. Anda Beitāne savā promocijas darbā doktora zinātniskā
grāda iegūšanai „Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu
tradicionālajā mūzikā” uzsver, ka
Ziemeļlatgales jēdziens latviešu
tradicionālās kultūras pētniecībā
ir samērā neskaidrs. Pēc Latvijas kultūrvēsturisko apgabalu
un Latvijas laika administratīvi
teritoriālā iedalījuma, šeit pieder
bijušā Abrenes apriņķa teritorijas, proti, Liepnas, Vīksnas Balvu, Viļakas Šķilbēnu, Baltinavas
Tilžas, Rugāju un Bērzpils pagasti, taču stingras Ziemeļlatgales
robežas parasti netiek vilktas. Iveta Tāle publikācijā „Tradicionālā
dziedāšana kā Ziemeļlatgaliskās
identitātes sastāvdaļa” ar to saprot
Viļakas, Medņevas, Šķilbēnu,
Baltinavas un Briežuciema pagastus. Vēl būtu iespējams minēt
arī vairākus citus līdzīga rakstura
piemērus.
Par bijušo Balvu rajona teritoriju
Sakarā
ar
Ziemeļlatgales
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanas pētniecību esmu
2009.gada pavasarī pievērsusies
problēmai, kādā veidā risināsim
jautājumus pēc pašvaldību reformas

2009.gada jūnijā? „ ( domāti NKM
saglabāšanas un pārmantošanas
jautājumi). Uz šo jautājumu manu
jautājumu atbildēja 228 respondenti, un atbilžu sadalījums bija
sekojošs: 40 respondenti uzskatīja,
ka katrs novads suverēni risinās
savus jautājumus, 119, ka senās
iestrādes turpinās darboties un
attīstīsies, 51, ka kopā risināsim
atsevišķus jautājumus, bet 18 respondentiem nebija atbildes uz šo
jautājumu.
Reforma   ir svarīgs notikums
tik neaizsargātai kultūras jomai
kā nemateriālais kultūras mantojums. Mans personīgais viedoklis un pieredze ļauj domāt, ka
katra sabiedrības organizācijas
reforma zināmu laiku ietekmē
kultūras procesus, un attīstība
atkal iestājas pēc savstarpējās
atbildības nodefinēšanas jaunajās
struktūrās. Šī jautājuma kontekstā
atgriezīsimies dažus gadu desmitus nesenā pagātnē.

Iepriekšējo
desmitgadu
svarīgākie notikumi
Pagājušā gadsimta pēdējās
desmitgadēs var iezīmēt divus
institucionāli un organizatoriski svarīgus notikumus, kuri ir
iezīmējuši šodienas nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas
un
pārmantošanas
vaibstus
Ziemeļlatgalē.
Pirmais svarīgo notikumu
vilnis šajā sakarā saistāms ar  
pagājušā gadsimta 80. gados
rajonā notiekošo ciema padomju savstarpējās sacensības
konkursiem. Tieši   šī sacensība
bija tā, kas sākotnēji daudzviet
rosināja ideju sapulcināt  kopā savas dziedošās sievas, un no tām
veidot etnogrāfiskos   ansambļus.
Šis piemērs izrādījās sekmīgs un
lipīgs..... galu galā , kā veiksmīgi
pionieri jau darbojās Briežuciems,
Upīte, Rekova....sekoja Šķilbēni,
Medņeva, Viļaka, Atzele, Kuprava, Susāji, Tilža  -  kolektīvi, kuri
nu jau sekmīgi darbojās vairāku
gadu desmitu garumā. Kolektīvi,
kuri ir bijuši un ir  simboli savām
pašvaldībām, un apstiprinājums
tam, ka tradicionālā dziedāšana
ir viens no pamatīgākajiem  
Ziemeļlatgales zīmoliem. Tie
kļuva par pamatu visai turpmāk
izvēršamajai darbībai.
Otrs
organizatoriski
un
institucionāli svarīgais posms
saistās ar rajona padomes darbību
laika posmā no 1999. gada līdz
2009. gadam.   Tieši šajā laika
posmā kultūras nodaļa, realizējot
dažādus NKM saglabāšanas un
pārmantošanas projektus, ikviena
jautājuma risinājumam piesaistīja
zinātnisko
konsultantu.
Desmit gados, strādājot roku rokā
strādājot entuziastiem, praktiķiem
un zinātniekiem,   izveidojās tas
pamats, kas līdzās vecajām un
dzīves gudrajām sievām iedeva Ziemeļlatgales nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas
un pārmantošanas procesam daudz
gados jaunu cilvēku klātbūtni.
Pēc
sadalīšanās
četros
patstāvīgos novados
Viena no iezīmēm, ko mēs jau
reizi pa reizei sarunās pieminējām
arī agrāk, ir tā, ka Orlovas un
Stompaku purvi bijušo rajona
teritoriju sadala divās pietiekami
atšķirīgās kultūrtelpās, vienā no
kurām dominē uzsvars uz latgalisko vārdu un garu, bet otrā pretēji.
Manuprāt, tagad tas ir kļuvis
labāk redzams. Bet, tas ir mans  
pieņēmums.
Latgaliskākie novadi
Tagad nedaudz par aktivitātēm
un darbības formām bijušā rajona
vairāk latgaliskajā daļā, proti,
Viļakas un Baltinavas novados. Te
esmu saskatījusi darbības, kuras
saistāmas ar NKM saglabāšanu
vairākos aspektos. Konkrēti, to
dokumentējot,   veicot vērtības
nostiprināšanu,
popularizējot

un tālāk nododot ar neformālās
izglītības palīdzību.
Šajā vasarā Viļakas un Baltinavas novados tika realizēts pietiekami nozīmīgs projekts „Tradicionālo
prasmju saglabāšana Latvijas austrumu pierobežā”. Ģeogrāfiski tas
aptvēra Baltinavas, Medņevas,
Šķilbēnu, Kupravas pagastus un
Viļakas pilsētu. Tematiski tās
bija meistardarbnīcas: aušanas,
tradicionālo mūzikas instrumentu
spēles (šajā gadījumā vijoles)un
tradicionālās dziedāšanas prasmju
apgūšanai.  Ar atšķirīgu uzdevumu
katrā norises vietā.
Prieks, ka notiekošais aizrāva
meistardarbnīcu vadītājus un
aizkustināja to organizatorus.
Rezultātā tam oktobra beigās sekoja atsevišķas, vasarā iegūto prasmju nostiprināšanai organizētas
meistardarbnīcas
„Tradicionālo
muzicēšanas prasmju apgūšana
Viļakas novadā”. Te atkal ir runa par
tradicionālās vijoļspēles prasmēm.
Šo abu projektu realizētājs ir
Viļakas novada dome, kā mācību
spēkus izmantojot gan sava novada prasmju nesējus, gan mūzikas
akadēmijas
etnomuzikoloģijas  
programmas studentus un absolventus. Finansējuma avots : VKKF
gan tradicionālās kultūras nozares
kontekstā, gan Latgales kultūras
programmas ietvaros.
Viļakas novada kontekstā īpaši
izceļama Ināras Sokirkas darbība.
Gan kā folkloras kopas „Egle”
vadītājas, gan kā nenogurdināmas
lokālā kultūras mantojuma vācējas.
2007. gadā veiktais vākums
„Medņevas etnogrāfiskā ansambļa
dzīvesstāstu dokumentēšana” vēlāk
kļuva par Andas Beitānes redakcijā  
veidotās grāmatas „Medņevas
dziedātājas”
būtisku
daļu.”.
Savukārt folkloras kopa „Egle”,
kuras darbības pamatā ir misijas
apziņa par lokālās dziedāšanas
tradīcijas saglabāšanu, republikas
speciālistu atzinumā 2010. gadā tā
tika nosaukta par izcilu paraugu.
Kā īpaša vieta, kas prot saskatīt
un  daudzveidīgi izmantot  iespējas
, ko piedāvā šodiena NKM prasmju
saglabāšanai un pārmantošanai,
jāmin Upītes ciems Šķilbēnu
pagastā. Aktivitāšu uzskaitījums
šeit ir nemitīgs. Lūk, plašākās
no tām „Tradicionālās kultūras
pārmantošana Upītē: Upītes puses
tautasdanču, vakarēšanas dziesmu, aušanas, masku gatavošanas
un Ziemassvētku čigānos iešanas
meistardarbnīcas   Vairākkārt ir
bijuši Kūkovas novada bērnu
un jauniešu folkloras svētki ar
Viļakas, Baltinavas, Ludzas, Ciblas un Viļānu novadu kolektīvu
piedalīšanos.
Iespējas var izmantot dažādi.
Tās var ieraudzīt un realizēt, tās
var neieraudzīt un nesaprast. Kā
vienu vēl šodien   nenosauktu ,
bet Upītē ieraudzītu un realizētu
iespēju nu jau 10 gadu garumā
jāpiemin latgaļu dzejas un dziesmu
festivāls „Upītes uobeļduorzs”. Uz
to varam raudzīties no vairākiem
aspektiem:
1) Latgaliski
notiekošs
festivāls, tātad tiek kopta un
popularizēta valoda kā īpašs
nemateriālā kultūras mantojuma
nesējs; te uz valodu(tradīciju)
varam raudzīties kā nododamo un
pārmantojamo materiālu.
2) Pats festivāls ar savu
regularitāti ir kļuvis par tradīciju.
Jau minēju, šoruden tas savu uobeluduorzu ieraudzīja 10. reizi
. Tradīcija tā jau ir īpašība ,ko
cilvēki piedēvē šim procesam.
3) Uz šo notikumu varam
raudzīties kā daudzu NKM   izpausmju veiksmīgu miksējumu.
Valoda + festivāla organizācija
kā tradīcija + vietas izvēle kā
tradīcija + citu Ziemeļlatgalei
raksturīgo zīmolu klātbūtne (te
domāju tradicionālo dziedāšanu)
norisēs + pārmantošana, kas jau
ir kļuvusi par atsevišķu tradīciju
Upītē. Tātad,   te uz    nodošanas
un pārmantošanas procesu varam

raudzīties kā uz tradīciju.
Šie ir   pārmatošanas un
saglabāšanas vērienīgākie  piemēri.
Tiem līdzi nāk domas skaidrība,
kas balstās misijas apziņā. Tam
līdzi nāk arī prasme piesaistīt
finansējumu.
Par NKM saglabāšanas aspektiem Viļakas novadā varētu
runāt arī Susāju pagasta muzeja
Vēršukalns kontekstā un vairākos
citos.
Katra novada, pilsētas vai
ciema attīstības iespējas nosaka
iedzīvotāju spēja mobilizēt savu
radošuma potenciālu. Milzīgs
radošuma potenciāls slēpjas arī  
Baltinavas novada ļaudīs. To spoži
nes latgaļu valodas kopēji dramatiskais kolektīvs „Palādas”. Ir arī
daudzas citas NKM jomas, kur
baltinavieši varētu kļūt par izcilniekiem, ja vien spētu mobilizēties.
To novēlu un  uz to aicinu, ne tikai
baltinaviešus.
Balvu novads un nemateriālās
kultūras mantojums
Šajā novadā   parādījušās jaunas aktivitātes, vai turpina darboties iepriekšējo gadu iestrādes.
Te jāmin galvenokārt Briežuciems,
Bērzpils un Vectilža.
Briežuciemā aizsāktās aušanas
tradīciju atjaunošanas aktivitātes
guvušas plašu rezonansi gan savā
pagastā, gan kļuvušas par labi
dīgstošu sēklu Upītē, Baltinavā,
Bērzpilī. Briežuciema audējas
iesaistījušās ari Balvu novada
muzeja organizētajā „Abrenes
tautu tērpa atdzimšanas” procesā.
Prieks, ka mūsu speciālistu veikumu augstu novērtējuši Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja eksperti.   Briežuciema audēju veikums ir labi saredzams arī ikdienā:
mājās, pagasta iestādēs, pagastu
prezentējošos notikumos, ekskursiju grupām. Par vērā ņemamiem
lokālās  tradīcijas  pārmantotājiem
kļuvusi arī   Briežuciema jauniešu
folkloras kopa „Soldanī”. Ar
prieku var vērot, ka audēju un
jauno dziedātāju domas un darbi
daudzkārt savijas kopējos darbos un notikumos. Plašumā
ir gājusi arī maizes cepšanas
tradīciju klātbūtne ikdienā, tūrisma
aktivitātēs, pagasta pasākumos.
Sadarbībā ar biedrību SAULESSVECE   Briežuciema ļaudis
gaida KKF Latgales programmas atbalstītā projekta „Radoši
izzinošās latgaliskās dzīves ziņas
saglabāšanas meistardarbnīcas”.
  Nelielām, taču, pārliecinošām
darbībām savu pienesumu lokālo
prasmju un tradīciju saglabāšanā
sniedz Bērzpils pagastā realizētie
projekti   „Seno prasmju apgūšana
Balvu novada Bērzpils pagastā”
un „Aušanas prasmju saglabāšana
Bērzpils pagastā”. Abi projekti ar
KKF atbalstu.
Vectilžā ar pašvaldības atbalstu turpinās savulaik ar projektu
darbību iesāktās „Muzikantu
dzierkstis”, kas ir lielisks piemērs
kā tautas muzikantam iekļauties
šodienas
kultūras
notikumu
kontekstā, un pat kļūt notikumu
centru.
Par zināmu jaunās paaudzes kolektīvu vadītāju briedumu
liecina spēja rūpēties par tērpu
atjaunošanas
un
darināšanas
procesiem, nemēģinot tos pilnībā
novelt uz pašvaldības pleciem. Te
jāmin vairāku kolektīvu sekmīga
darbība Leader projektu grupā.
Konkrēti: Balvu novada tradicionālo
tautas tērpa daļu darināšanas un
rotāšanas paņēmienu pētniecība,
izgatavošana un popularizēšana  
To realizē Balvu Kultūras un
atpūtas centrs, „Tautas tērpu un
akordeona iegāde Briežuciema
bērnu un jauniešu folkloras kopai
„Soldanī”, Tautu tērpi Vectilžas
folkloras kopai Saime, „Tautas tērpu iegāde folkloras kopai
„Egle”, )Ziemeļlatgales tautastērpu
izgatavošana - Upītes jauniešiem,
Arī Balvu novada muzejs   jau
runā par vairākiem nozīmīgiem

neikdienišķiem projektiem šī
jautājuma kontekstā. Nesen tieši
muzejā notika   konference par
kultūras mantojuma tēmu. Vēl
vairāk, Balvu novadā muzejs ir
kļuvis par stabilu ideju ģeneratoru,
un prot ieraudzīt tām arī finansiālās
iespējas.
Kopš 2007. gada Balvu
centrālā bibliotēka veido Balvu
reģiona kultūrvēstures datu bāzi.
Ar reģionu bibliotekārajā dalījumā
saprotam bijušo Balvu rajona
teritoriju, kur pildām reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju.
Minētās datu bāzes elektroniskā
adrese ir www.balvurcb.lv/kb.
Tajā uz šodienu ir 900 ieraksti,
kuri regulāri tiek papildināti, piesaistot projektu finansējumu. Arī
šobrīd tiek realizēts kārtējais Balvu
reģiona kultūrvēstures datu bāzes
papildināšanas projekts, ko atbalsta
KKF. Atgādināšu, ka datu bāzē ir 7
lielas sadaļas, daudzās no kurām
ir atrodami NKM popularizējoši
materiāli:
• Sadaļa Projekti NKM
saglabāšanai,
kur
ievietots
materiāls par 8 vērienīgiem mūsu
reģionā realizētiem projektiem,  
vairākiem no tiem pievienotas arī
video atskaites. Kārtu rediģēšanai  
ievietošanai gaida vēl divi materiāli
( Upītes un Viļakas)
• Sadaļā personības trīs
apakšnodaļas attiecināmas uz NKM
prasmju nesēju popularizēšanu
-   materiāls par 22 tautas muzikantiem, 157 folkloras vācējiem,
teicējiem un izpildītājiem,59 amatu meistariem.
• Sadaļas kolektīvi un pasākumi
apakšnodaļās   atrodam materiālu
par 19 etnogrāfiskajiem un folkloras ansambļiem, 2 tradicionālajiem
pasākumiem.
• Ir īpaša tradicionālajai katoliskajai mūzikai veltīta sadaļa,
kur atrodam 8 ieraksta vienības
par pslamu dziedājumiem un 6
par maija dziedājumiem. Tajā ievietoti   4 vērienīgi video materiālu
ievietošana ar Tilžas, Kapūnes,
Viļakas un Austaru dziedātāju kopu
sniegumu, kas radušies sadarbojoties ar Latvijas radio kori.
• Sadaļas Kultūras iestādes
apakšsadaļā Mūzikas un mākslas
skolas ar interesi var izpētīt
vairākas NKM interpretējošas
Balvu mākslas skolas audzēkņu
animācijas filmiņas.
Ar KKF Latgales kultūras programmas atbalstu un sadarbojoties ar Balvu novada pašvaldību
un Viļakas Novada domi centrālā
bibliotēka ir izsludinājusi Latgolas folkorys vuokuma konkursu
Apleicīne, kas veltīts Antona
Slišāna dzīvesziņas pieminēšanai.
Tajā šobrīd ir iespējams un vēlams
iekļauties. Konkursa vākums tiks
rezumēts 28. decembrī Antona
Slišāna dzimšanas dienā.

Jauni iesākumi
Balvu tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā Eiropas
sociālā fonda ietvaros programmā
„Mūža izglītības veicināšanas
pasākumi nodarbinātām personām” sākusies 120 stundu programma NKM saglabāšanas un
pārmantošanas jautājumu izpratnei. Studenti tai jau ir pieteikušies.
Ir daudz iespēju, ko ir
ieraudzījuši un izmantojuši mūsu
novadu ļaudis kopjot un sargājot
savu NKM. Esmu nosaukusi
daudzas no tām. Atgādināšu, ka
“Saglabāšana” UNESCO konvencijas izpratnē nozīmē veikt
darbības, kuru mērķis ir nodrošināt
nemateriālā
kultūras
mantojuma dzīvotspēju, ieskaitot tā
identifikāciju,
dokumentēšanu,
pētniecību, saglabāšanu, aizsardzību, popularizēšanu, vērtības
nostiprināšanu, tālāknodošanu, it
īpaši ar formālās un neformālās
izglītības palīdzību, kā arī
atdzīvināt šāda mantojuma dažādus
aspektus.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
              Nr.25 / 2011

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONAS UN
DARBINIEKI IZMANTO PAŠVALDĪBAS MANTU UN FINANŠU LĪDZEKĻUS

APSTIPRINĀTI  ar
Balvu novada Domes
2011.gada 10.novembra
lēmumu (sēdes prot. Nr. 21,
42.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13.punktu, likuma „Par
interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā”
18.panta pirmo daļu
1.Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Balvu novada pašvaldības amatpersonas
un   darbinieki (turpmāk tekstā
– darbinieki)   izmanto novada
pašvaldības īpašumā esošo mantu - dienesta   transportlīdzekļus
un saziņas līdzekļus  un  rīkojas
ar finanšu resursiem.  
1.2. Šī nolikuma izpratnē
pašvaldības darbinieki ir darbinieki, kuru amati minēti
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas
un
iestāžu
apstiprinātajos amata vienību
sarakstos un, kuri ir nodarbināti
pamatojoties uz darba līgumu, vai
ievēlēti amatā novada Domē, vai
pilda noteiktus amata pienākumus
pašvaldības institūcijās.
2. Pašvaldības
īpašumā
esošo
transportlīdzekļu
izmantošana
2.1. Pašvaldības
īpašumā
esošos
transportlīdzekļus
lietošanā dienesta pienākumu
veikšanai
priekšsēdētājam,
priekšsēdētāja vietniekam un
izpilddirektoram
piešķir
ar
Domes lēmumu, darbiniekiem
– ar izpilddirektora rīkojumu,
paredzot
transportlīdzekļa
lietotāja pilnu materiālu atbildību,
tiesības un pienākumus.
2.2. Darbinieki,
kuriem
transportlīdzekļi nodoti lietošanā,
un citi darbinieki var izmantot pašvaldības īpašumā esošos
transportlīdzekļus dienesta braucieniem (darba vajadzībām).
Saskaņā ar šo nolikumu
dienesta braucieni ir dienesta
komandējumi, braucieni uz
semināriem, sanāksmēm, kā arī
citi braucieni, kas saistīti ar amata un darba pienākumu pildīšanu
Latvijas Republikas teritorijā vai
ārpus tās.
2.3. Pašvaldības
īpašumā
esošajiem
dienesta
transportlīdzekļiem katru gadu,
apstiprinot novada pašvaldības
budžetu,
tiek
apstiprinātas
maksimālās mēneša nobraukuma
normas kilometros.
2.4. Ar
transportlīdzekļa
izmantošanu saistīto degvielas
izmaksu atzīšanu saimnieciskās
darbības izdevumos attaisnojuma
dokuments ir ceļazīme (maršruta
lapa).
2.5.
Ceļazīmē (maršruta
lapā) ietver informāciju par
braukšanas laiku (laika periods - diena, nedēļa), brauciena
mērķi (motivāciju), maršrutu,
nobraukto kilometru skaitu,
degvielas patēriņu litros un

par transportlīdzekli atbildīgās
personas apstiprinājumu par
automobiļa izmantošanu un
degvielas norakstīšanu.
2.6. Par transportlīdzekļu,
kas nav nodoti amatpersonu vai
darbinieku lietošanā, nobraukuma normu ievērošanu atbildīgi
attiecīgo
transportlīdzekļu
vadītāji.
2.7. Ja attiecīgajā mēnesī
tiek pārsniegta apstiprinātā
maksimālā nobraukuma norma,
amatpersona vai darbinieks,
kura lietošanā nodots dienesta
transportlīdzeklis, vai atbildīgais
transportlīdzekļa vadītājs par to
informē pašvaldības izpilddirektoru. Veicot braucienu lietderības,
nepieciešamības un steidzamības
analīzi, izpilddirektors informē
novada Domes   priekšsēdētāju
par maksimālās nobraukuma
normas palielināšanu. Domes  
priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka pārtraukt vai turpināt braucienus, nosakot transportlīdzekļa
normas palielināšanu attiecīgajā
mēnesī.
2.8. Darbiniekiem,
kuriem dienesta transportlīdzeklis
piešķirts lietošanā, nedrīkst atstāt
to bez uzraudzības. Dienesta
transportlīdzeklis
jānovieto
maksas autostāvvietā vai slēgtā
teritorijā.
3. Pašvaldības
īpašumā
esošo
saziņas
līdzekļu
izmantošana
3.1. Saziņas līdzekļi šīs
kārtības izpratnē ir pašvaldības
īpašumā esošie mobilie tālruņi,
tālruņi, fakss, internets, elektroniskais pasts.
3.2. Pašvaldības
īpašumā
esošos mobilos tālruņus var
piešķirt individuālā lietošanā
amatpersonām un darbiniekiem darba (amata) pienākumu
veikšanai,
nosakot
tā  
izmantošanas kārtību.
3.3. Pašvaldības izpilddirektors nosaka un izvērtē amatus, kuriem darba pienākumu veikšanai
ir nepieciešami mobilā tālruņa
sakaru pakalpojumi, un piešķir
darbiniekam mobilo tālruni un
numura lietošanas tiesības.
3.4. Pašvaldības
īpašumā
esošos mobilos tālruņus nododot darbiniekiem individuālajā
lietošanā, ar izpilddirektora
rīkojumu tiek apstiprināts tālruņa
sarunu izmaksu limits mēnesī.
3.5. Nododot
individuālā
lietošanā mobilo tālruni Domes
priekšsēdētājam, priekšsēdētāja
vietniekam un izpilddirektoram,
tiek noteikts tālruņa sarunu izmaksu limits mēnesī ¬¬30 latu
apmērā.
3.6. Ja
darbinieks,
kuram mobilais tālrunis nodots individuālajā lietošanā, ir
pārsniedzis apstiprināto limitu
mēnesī, tad viņam jāatlīdzina
pašvaldībai
starpība
starp
faktiskajām
izmaksām
un
apstiprināto limitu mēnesī.
3.7. Ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai nav
iespējams iedalīt pašvaldības  
īpašumā esošu mobilo tālruni,

viņam ir tiesības izmantot
3.9. Pašvaldības
tālruņus
personīgo mobilo tālruni darba aizliegts
izmantot
ziedojupienākumu veikšanai, noslēdzot mu zvaniem, zvaniem dalībai
patapinājuma līgumu par mobilā loterijās, paaugstinātās maksas
tālruņa un (vai) abonenta numura pakalpojumiem un deviņsimtās
bezatlīdzības lietošanu, nosakot sērijas numuriem. Ja ir veikti šādi
lietošanas un norēķinu kārtību.
zvani, darbiniekam jāatlīdzina
3.8. Stacionārā pieslēguma pašvaldībai minēto zvanu izmaktālruņiem tiek apstiprināts tālruņa sas.
sarunu izmaksu limits mēnesī.
3.10. Ja darbinieks mobilo
Ja ir pārsniegts apstiprinātais tālruni vai stacionāra pieslēguma
limits mēnesī, darbiniekam tālruni ir izmantojis personiskām
jāatlīdzina pašvaldībai starpība vajadzībām, tas informē Budžeta
starp faktiskajām izmaksām un plānošanas un grāmatvedības
apstiprināto limitu mēnesī.
nodaļu par sarunu daudzumu un
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2011.gada 10.novembra
lēmumam (sēdes prot. Nr.21, 42.§)

ilgumu, kā arī sedz sarunu izmaksas, iemaksājot to vērtību
pašvaldības norēķinu kontā.  
3.11. Darbinieki ir atbildīgi
par viņu rīcībā nodoto saziņas
līdzekļu (tālruņa, mobilā tālruņa,
faksa, interneta, elektroniskā pasta) izmantošanu un tos izmanto
tikai dienesta vajadzībām.
3.12. Darbinieki ir atbildīgi
par viņu rīcībā nodoto saziņas
līdzekļu glabāšanu.
Domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada 10.novembra saistošo noteikumu Nr.25 / 2011
„Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības
mantu un finanšu līdzekļus” 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
Šādus noteikumu nepieciešamību paredz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmā daļa
Noteikumos ir noteikta kārtība, kāda Balvu novada pašvaldības
amatpersonas un darbinieki rīkojas ar Balvu novada pašvaldības
transporta līdzekļiem, saziņas līdzekļiem, mantu un finanšu resursiem.
Uz budžetu būtisku iespaidu noteikumi neatstās.

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav

Sadarbība ar Valsts ģimnāzijām

Mācību gada garumā Valsts
ģimnāziju
skolotājiem
un skolēniem tiek rīkoti
izglītojoši pasākumi, meistarklases, olimpiādes. Balvu Valsts
ģimnāzijas kolektīvs saviem
sadarbības partneriem piedāvās
peldēšanas sacensības novembra nogalē un februārī pasākumu
„Un aicina skolas muzejs”.
Mūsu skolas skolotāji un skolēni
iespēju robežās arī bagātinās
savu pieredzi, pierādīs savas
zināšanas erudīcijas konkursos
un olimpiādēs. Ar 1.vietu mūsējie
atgriezās no zibensturnīra Valsts
ģimnāziju komandām futbolā.
Novembra sākumā Ogres
Valsts ģimnāzijā notika konkurss
„Iepazīsti Latgali”. Balvu Valsts
ģimnāziju pārstāvēja 12.klases
skolēni Agnese Berne, Māra
Kairiša, Līga Zaharāne, Aleksandrs Sņegovs, Kristaps Supe
un skolotāja Irēna Šaicāne. Līga
stāsta: „Dalībniekiem bija jāveic
vairāki ar Latgales kultūru,
vēsturi, ģeogrāfiju un personībām
saistīti uzdevumi, no kuriem
radošākais bija „Biznesa ideja
Latgalei”. Konkursā ne tikai tika
pārbaudītas jauniešu zināšanas,
tā bija arī lieliska iespēja uzzināt
kaut ko jaunu par Latgali”.
Skolēni atgriezās ar jaunām
zināšanām un gandarījuma
sajūtu.

4
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Vīriešu diena Briežuciemā

Astoto gadu Briežuciemā
kopā
pulcējas
starpnovadu
atraktīvākie kultūras ļaudis, lai
svinētu interesantus svētkus.
Citur atzīmē Mārtiņdienu un
Lāčplēša dienu, bet Briežuciemā
abus svētkus apvienojam, un
sanāk Vīriešu diena!
Pirms astoņiem gadiem, it kā
pa jokam un vienu reizi, radās
ideja Mārtiņdienu nosaukt par
Vīriešu dienu Briežuciemā, jo
sievietēm ir Sieviešu diena, bet
vīriešiem nav. Kur vēl labāku
laiku Vīriešu dienas svinēšanai
kā Mārtiņdienā, kas, kā zināms,
ir saimnieku diena, Mārtiņš – stiprs un skaists latviešu vārds, rudens darbi kārtīgam saimniekam
apdarīti, var arī papriecāties!
Un turpat arī Lāčplēša diena
– vīrišķības, drosmes un patriotisma svētki.
Tajā gadā bija tāda sajūta, ka
visus svētkus   svinam kaut kā
pārspīlēti svinīgi, it kā piespiesti
un uzspēlēti,   gribējās arī   kaut
ko jaunu un nebijušu. Dzīvē
nopietnā tāpat ir daudz, laikam
tāpēc pirmā Vīriešu diena visiem
patika, jo vīriešus sveicām un
godinājām ar labestīgu humoru.
Nākošajā gadā jau iepriekš
daudzi jautāja, vai Vīriešu diena atkal Briežuciemā būs, nekas cits neatlika kā rīkot atkal!
Tas, ka pasākums arvien ir plaši
apmeklēts un notiek astoto gadu,
norāda uz to, ka cilvēkiem svētkos
vajag smieklus, nepiespiestas
atmosfēras. Arī  nopietnus svētkus
kādreiz der pakrāsot ar jautru
noti, der paskatīties uz   lietām
no cita skatu punkta, savādāk,
neierastāk. Dzīve pierāda, ka
tieši šādi svētki ir ilgdzīvojoši.
Tā ir noticis ar Vīriešu dienu, ar
jautro tērpu parādi augustā, kuras
ideju pēdējā laikā pārņēmuši arī
kaimiņnovadu pagasti.
Šogad   pasākumā piedalījās
Daugavpils Universitātes
Balvu filiālē, Balvu Muižā,
Brīvības ielā 47, Balvos no
2011.gada 13.novembra līdz
2012.gada 8.janvārim DU
mākslas bakalaura studiju
programmu absolventu
dizaina darbu izstāde
Programmu
studenti
ir
aktīvi ne tikai studiju uzdevumu
realizētāji, bet arī ārpus studiju
darba iesaistās Mākslas un dizaina katedras un citu   Valsts
un starptautisku organizāciju
rīkotajos projektos, tajā skaitā
mākslas izstādēs.
Nāciet apskatīt izstādi un
iespējams izvēlēsieties studēt
Balvos DU filiālē! Izstādes
ekspozīcijas autors: Māris Čačka,
Sīkāka informācija: DU Mākslas
un dizaina katedra, 65424633,
maksla@du.lv

Balvu novada
pašvaldība atgādina

Jau pagājis 15.novembris
– pēdējais nekustamā īpašuma
nodokļa nomaksas termiņš.
Iedzīvotājus, kuriem ir īpašumā,
nomā vai lietojumā nekustamais
īpašums, un vēl nav nomaksāts
nekustamā īpašuma nodoklis,
lūdzam to izdarīt tuvākajā laikā.
Neskaidrību gadījumā var zvanīt
tālr.Nr.64522592.

Briežuciema „Sipiņu’’ aktrises uzvedumos bez vīriešiem nevar iztikt arī Vīriešu dienā. Jānis un Artūrs.

ne tikai Briežuciema dramatiskais kolektīvs “Sipiņi’’, bet
arī   jaunie Briežuciema aktieri
visus aicināja vienmēr svinēt
Mārtiņdienu, jeb Vīriešu dienu, jo
nav jau tik traki kā reizēm dzīvē
izskatās – vēl jau vistas olas perē
un jaunie gailēni Mārtiņdienai
izšķiļas, tikai ar bērnu dzimstību
mūsu pusē paliek ar vien sliktāk!
Lai vairāk dzimtu jauno Mārtiņu
un Lāčplēšu, pasākuma gaitā
pašdarbniekiem tika dāvināti
ķirbīši, jo zinātne pierādījusi,
ka ,ēdot ķirbju sēklas un mizu ,
var cerēt uzlabot demogrāfisko
situāciju.
Meklējām
arī
glaunāko
šī gada vīrieti. Vadoties pēc
vairākām pazīmēm – kuram
spodrākās
kurpes,
kuram
stingrākā apkaklīte, erotiskāka
josta, kuram naudas vairāk , bet
galvenais, kuram blakus sieviete, kura zina, cik vīrietim daudz
naudas līdzi, tika nolemts, ka
ķirbi demogrāfiskās situācijas
uzlabošanai saņems Medņevas

vīrietis. Solīdais   kungs atbilda
visām pazīmēm, pie tam par viņa
sievietēm pieteicās veselas trīs
dāmas! Ko tu skaistam, bagātam
un gudram padarīsi! Šim kungam
un visiem pārējiem klātesošajiem
Briežuciema dziedošā Pakalnīšu
ģimene dāvāja skanīgu dziesmu.
Briežuciemā Vīriešu dienu
svinēja arī Baltinavas dāmas,
medņevieši un salnavieši, kuplā
skaitā bija ieradušies Ineses Daukstes aktieri no Vectilžas, arī mūsu
puses vīriešu iemīļotā Krapaču
Ļuce, ar tautiskām dziesmām
vīriešus un viņu iemīļotās sievietes priecēja Upītes dziedātājas.
   Pasākums noslēdzās ar labiem padomiem, kā dzīvi padarīt
vieglāku, un sev patīkamāku no
Krapaču Ļuces padomu pūra un
kopīgi dziedāto dziesmu ‘’Mīļie
puiši, labie puiši”, lai neprecētie
sasparojas sievas meklēt, bet
precētie saprot, ka izdarīta
pareizā izvēle dzīvē.
Uz tikšanos nākošgad Vīriešu
dienā Briežuciemā!

Balvi
Līdz 25.novembrim Balvu Kultūras un atpūtas centrā skatāma
gleznotājas, Balvu Mākslas skolas skolotājas, studijas “Olīves”
vadītājas Olgas Rečes gleznu izstāde.
17.novembris Balvu centrālajā bibliotēkā pilnīga bibliotēkas
lietotāju elektroniskās apkalpošanas uzsākšana. Lasītāju karšu
izgatavošana un izsniegšana.
23.novembrī Balvu centrālajā bibliotēkā tikšanās ar Balvu reģiona
audējām. Dženijas Berķes dvieļu izstāde.
25.novembrī plkst. 13.00 Balvu novada muzejā pagraba stāsti ”
Ko stāsta Balvu ozoli? ”
25.novembrī plkst.19:00 Ata un Jāņa Auzānu koncertprogramma
„Rokasspiediena attālumā...” Piedalās Oranžā kora meitenes, mūziķi:
Ēriks Upenieks, Aleksandrs Rjapčuks (akustiskās ģitāras), Viktors
Veļičko (kontrabass), Nauris Bartusevičs (sitamie instrumenti).
Sākusies biļešu iepriekšpārdošana.
26.novembrī plkst.22.00 Diskotēka jauniešiem, piedaloties Samantai Tīnai. Līdz plkst.23:00 ieejas maksa Ls 2,-, vēlāk Ls 3,27.novembrī plkst.13.00 „GAISMA NĀK!” –Adventa pirmās
sveces iedegšana kopā ar Balvu Amatniecības vidusskolas skolēniem
un pedagogiem.
27.novembrī plkst. 16.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra gaismu iedegšana Centrālajā eglē.
Bērzpils pagasts
26.novembrī plkst. 13.00 Bērzpils Saieta namā Atpūtas
pēcpusdiena pagasta pensionāriem
Briežuciema pagasts
Visu novembri Briežuciema tautas namā apskatāma fotokonkursa
‘’Mēs Latgalē’’ fotogrāfiju izstāde
Tilžas pagasts
26.novembrī plkst. 18.00 Tilžas kultūras nama atklāšanas
pasākums. Koncertēs grupa „Galaktika”, plkst. 22.00 Balle. Spēlē
grupa „Gints & Es”.

Izstādes Balvu Novada muzejā:

•
Ceļojošā izstāde „ Tautas apģērbs un mode” 26.oktobris
-31.decembris
•
IZSTĀDE PAR BALVU TEĀTRI, kur skatāmas gan
bijušo, gan esošo aktieru fotogrāfijas, dažādu izrāžu rekvizīti, tērpi,
programmiņas, afišas, albūmi un diplomi.
•
Gaidīsim Balvu Novada muzejā, Tēvzemes mēnesī uz
tikšanos, kuras tēma “Cik mana Latvija skaista!” Grupas lūdzam
iepriekš pieteikties pa tālr.64521430 vai mob.tālr.27835582
(pielikumā afiša)
Vēl muzejā skatāmas pastāvīgās ekspozīcijas:
• „Latgales partizānu pulkam 90”
• Kārļa Ozoliņa mantojums
• Tautas tērpi
• Dundenieku keramika
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Pamatojoties uz lauksaimnieku pieprasījumu
LLKC Balvu nodaļa rīko semināru par bioloģiskās
lauksaimniecības attīstības saimniekošanas noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem produkcijas
ražošanā augkopībā un lopkopībā, dokumentācijas
noformēšanu,
kontroles
prasībām,
kontrolēs
konstatētiem trūkumiem, to novēršanu. Seminārs notiks 23.novembrī plkst. 10:00 Balvos , Brīvības ielā
46A ZARLP Balvu sektora zālē, lektore agronome Inta
Serģe, aicinām piedalīties visus interesentus.

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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