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Ar dzeju pasaule ienāk tevī
Laternu spēles skatlogu stiklos,
izmēda vasaras pēdējo elpu,
pārsārtas lūpas un tabakas dūmi
vārtrūmē kaķu sērdzīgās acis.
Iežūrē vēji palodzei elkonī,
novaid rūtis, auklējot mēnesi,
svece trīsot spītīgi staro,
krāsns vēl nekuras,drēgnumu
svinot.
Krēsla aizslauka vakaru projām
tumsa ar mūžību zvaigznes gana
manā naktskreklā siltuma pietiek
aizlūdzot Klusumu
nemierā
dzītiem.
Viss, kas saistās ar dzeju un
šo rudeni, man ieskanējās šinī
dzejolī, kurš tapa nākošajā rītā
pēc sirsnīgā pasākuma Bērzpils
saietu namā, kur mani uzaicināja
Anna.
Reizēm liekas, ka pasaule
ir gana nežēlīga, taču, tā ir tāda
kāda ir, nedaudz skarba un auksta,
bet tajā pašā laikā, sava iekšējā
siltuma krāsota, tā iegūst citu
skatījumu un sajūtas. Rudens man
saistās ar sevis meklējumiem,
izvērtēšanu, meklēšanu pēc
būtiskākā pasaulē, tāpat arī ar
tuvojošos veļu laiku, ar domām
par aizgājušajiem tuviniekiem un
aizlūgumiem par mieru savai un
viņu dvēselēm. Tāda klusa sevis
sagatavošana gaidīšanas laikam
pirms Ziemassvētkiem.

Vienmēr man ir bijis
vienkāršāk savas sajūtas izteikt
rakstiski, liela runātāja neesmu.
Agrāk nedomāju, ka ar dzeju
būšu uz – Tu. Tā ir sanācis,
dzeja man kļuvusi sava veida
mehānisms iekšējai sakārtotībai,
līdzsvarotībai. Bērnībā rakstīju
zālē guļot, vērojot skudras un
kukaiņus, rakstīju par viņiem
pasakas tādā dzejiskā formā.
Pirmie mani dzejojumi no
bērnības un vidusskolas laikiem
ir izmesti, nekas nav saglabāts,
jo nekas no tā man nepatika.
Pašreiz man būtiski ir vienkārši
rakstīt, rakstot augt un, protams,
ir gandarījums, ja kādam mana
dzeja ir nepieciešama. Manas
būtības labākā daļa ir manā dzejā,
viss cits laikam jau paliek manī.
Bērzpilī pie Annas dzejas pasākumā izvērtās jaukas,
sirsnīgas un rosinošas sarunas
par dzeju, tās lomu mūsu dzīvēs
un Latvijā kopumā. Neformāla
un mājīga atmosfēra rada to
vajadzīgo radošo gaisotni, kas
ļauj ne tikai diskutēt, bet arī uzkurina to nepieciešamo dzirkstelīti,
kas radošiem cilvēkiem tik ļoti
nepieciešama. Un, varbūt kādu
radoši aizsnaudušos, tas pamodina īstajā laikā un vietā.
Vija Birkova

15.oktobrī Bērzpils saieta namā jaunie dzejnieki Vija
Birkova, Ineta Atpile-Jugane,
Aigars Jaundžeikars kopā ar dzejas pēcpusdienas apmeklētājiem
kopīgi veidoja dzejas gleznu.
Pasākuma ievadā katrs autors
iepazīstināja ar sevi un lasīja savus dzejoļus.
“‘Dzeja ir veids, kā piedzīvot
sevi šajā pasaulē un kā pasaule
ienāk Tevī ar visu, kas tajā ir.
Dzeja, tā ir saruna ar sevi, ar
Tevi, ar kaut ko un neko. Reizēm
dzejolis uzkrīt kā sniegs uz galvas, reizēm nāk ilgi un lēni. Bet
galvenais, ka tā notiek, jo tikai tā
mēs kļūstam bagātāki un ļaujam
tādiem kļūt arī tiem, kas lasa’’,
par dzejas rakstīšanu saka Ineta

AKTUĀLI
Zemnieki tiekas
rudens ballē

Atpile-Jugane.
Vēlāk notika kopīga diskusija ar klausītājiem par dzejas
popularitāti Latvijā.
Vai dzejai ir perspektīva
Latvijā? Vai šodien daudzi lasa
dzeju? Un klātesošie atzina,
ka tagad aizvien vairāk sāk
paši rakstīt dzeju, varbūt, lai
aizbēgtu no pelēkās ikdienības.
Apmeklētāji stāstīja, ka dzejas
lasīšana ir atkarīga no emocionālā
dvēseles stāvokļa. Un pasākuma
beigās, katrs izteicās par sev tuviem autoriem. Ojārs Vācietis,
Ārija Elksne, Māra Zālīte, Jānis
Peters, Imants Ziedonis - tās ir un
paliek nemainīgas vērtības līdzās
jaunajiem latviešu autoriem.

Grāmatu svētki bija gaidīti

14.oktobrī Balvos notika Grāmatu svētki kopā ar Zvaigzni ABC.
Lieliem un maziem lasītājiem bija iespēja tikties ar talantīgiem un
iemīļotiem latviešu grāmatu autoriem - Olgu Lisovsku, Annu Skaidrīti
Gailīti, Moniku Zīli, Akvelīnu Līvmani, Jāni Ūdri, Māri Olti, Ievu Samausku, Lindu Dreimani, Daci Judinu, Gitu Andersoni un projektu
vadītāju Kristīni Kokinu.
Zvaigznes grāmatnīcā bija bagātīgs aktivitāšu klāsts– viktorīnas,
tikšanās un fotografēšanās ar grāmatu tēliem, kā arī ievērojami cenu
pārsteigumi grāmatām.
Grāmatu svētku aktivitātes norisināsies visā pilsētā un Kubulu
pagastā, piedāvājums bija ļoti plašs.

Ināra Ņikuļina atklāj Grāmatu svētkus Balvos

Tikšanās ar Akvelīnu Līvmani Balvu novada muzejā. Viņa
stāstīja par veselīgu dzīvesveidu.

Pēc 10 gadu pārtraukuma ar Balvu novada Domes atbalstu tika rīkota
novada zemnieku balle. Uz to bija
ielūgti mūsu kaimiņu novadu – Baltinavas, Rugāju un Viļakas pārstāvji,
lauksaimnieku
organizācijuZiemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes un Austrumvidzemes Lauku konsultāciju
biroja Balvu filiāles speciālisti.
Vakaru, kas notika Kubulu
kultūras namā, vadīja vietējie
pašdarbnieki, kas sniedza arī skaistus
priekšnesumus. Vakara dalībniekus
iepriecināja viesi no Kārsavas novada Salnavas pagasta, muzicēja
grupa Marčello. Īpašs paldies Kubulu kultūras nama vadītājai Maijai
Laicānei, kura bija daudz darījusi, lai
vakars izdotos interesants.
Zemniekus uzrunāja mūsu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Balvu nodaļas
lauku attīstības speciālists, agronoms
Imants Kārkliņš, ZRLP pārstāve Elita Mozule un citi. Zemniekus sveica
Rugāju novada pārstāve zemniece
Sandra Kapteine, Viļakas novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks Alberts Draviņš un citi.
Zemnieku balles apmeklētāji
bija priecīgi par šo pasākumu,
kas dod iespēju tikties un kopīgi
atpūsties. Viņi izteica cerību, ka šāds
sarīkojums būs arī nākamgad.

Balvu novada
iedzīvotāji!

Laiks skrien nemanot, pavisam
drīz jau klāt būs 18.novembris –
Latvijas Republikas proklamēšanas
gada diena.
Par tradīciju šajos svētkos kļuvis
- pasniegt Balvu novada Domes
Atzinības rakstus. No-teikti jūsu vidū
ir tādi cilvēki, kuri būtu pelnījuši apbalvojumu.
Lūdzu,
padalāties
ar
šo
informāciju un atsūtiet par šiem
cilvēkiem nelielu aprakstu (iesnieguma formā Balvu novada Domei) uz
e-pastu dome@balvi.lv vai ienesot
personīgi Balvu novada pašvaldībā
2.stāvā 24.kabinetā lietvedei līdz
28.oktobrim!
Varbūt jau kādreiz esat sūtījuši iesniegumus par saviem cilvēkiem, tad
lūdzu atsūtiet vēlreiz! Priecāsimies
kopā, godinot šos cilvēkus! Atzinības
rakstu var piešķirt: par:
• Ilggadēju un radošu darbību
un
nozīmīgiem
nopelniem
sociāliekonomiskājā attīstībā;
• Par izciliem panākumiem
profesionālās meistarības celšanā un
tās pārmantojamības nodrošināšanā;
• Par augsti morāli-ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē
un sadzīvē;
• Par aktīvu iesaistīšanos novada
politiskajā un sabiedriskajā dzīvē,
kas veicinājis novada attīstību un vairojis tā publicitāti un atpazīstamību

Piemēram, māksliniece Agija Staka ļāva atraisīties mazo
mākslinieku fantāzijai Balvu mākslas skolā. Vēlāk mākslas skolas
audzēkņi un citi interesenti piedalījās mākslinieces darbu izstādes
atklāšana Balvu centrālajā bibliotēkā, kur Agija pastāstīja par
zīmējumu tapšanu, īpaši Zvaigznes ABC izdotajām bērnu grāmatiņām
Rūdolfa Blaumaņa „Velniņi”, Māra Oltes „Matīsa piedzīvojumi
mežā” un Valda Klišāna „Matīss spēlē hokeju”.
Grāmatu svētkus organizēja Balvu centrālā bibliotēka, atbalstīja
Par grāmatām dzīva interese – liecināja apmeklētāju skaits
Zvaigzne ABC.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Ja cilvēks ir pelnījis
atzinību
Rudens atnāk ar pirmssvētku noskaņu - pavisam drīz jau klāt
būs 18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas gada diena. Mūsu novadā ir skaista tradīcija godināt mūsu labākos ļaudis,
šajos svētkos pasniedzot Balvu novada Domes Atzinības rakstus. Tāpēc aicinām ikvienu izteikt ierosinājums, kurus cilvēkus
apbalvot. Mūsu vidū noteikti ir tādi cilvēki, kuri būtu pelnījuši
Atzinības rakstu.
Šo novada Domes apbalvojumu var piešķirt par ilggadēju un
radošu darbību un nozīmīgiem nopelniem sociālekonomiskajā
attīstībā, par izciliem panākumiem profesionālās meistarības
celšanā un tās pārmantojamības nodrošināšanā, par augsti morāliētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē, par
aktīvu iesaistīšanos novada politiskajā un sabiedriskajā dzīvē,
kas veicinājis novada attīstību un vairojis tā publicitāti un
atpazīstamību
Iepriekšējā gadā uz valsts svētkiem apbalvojām sešus mūsu
novada cilvēkus, februārī – Balvu pilsētas dzimšanas dienas
svinīgā pasākumā – sešus balveniešus, augustā – Novada svētkos
pagodinājām 15 cilvēkus. Domāju, ka pateicību par veikumu novada labā ir pelnījuši vēl daudzi citi.
Paldies pateikt nekad nevar par daudz, īpaši tāpēc, ka mūsu
pusē daudzu veikums ir tiešām liela pašaizliedzība, panākumi
un sasniegumi, tie kaldināti ar neatlaidību, ar lielu un nesavtīgu
darbu. Tas ir sava veida patriotiskais pienesums mūsu novadam,
Latvijai.
Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās – skan tautasdziesma. Mēs savā pusē ļoti labi apzināmies, ka mūsu panākumi
ir balstīti uz mūsu lieliskajiem ļaudīm. Tas ir mūsu galvenais
resurss. Tāpēc aicinu saskatīt tos, kas padara daudz, kas padara
labi, ikvienu, kas palīdz darīt mūsu dzīvi skaistāku, labāku,
bagātāku. Katrs varam pastāvēt ar to, ar ko esam bagāti – Ventspils ar Naftu, mēs ar saviem cilvēkiem.
Aicinu ikvienu – ja jūs savā darbavietā, pagastā vai pilsētā,
zināt kādu cilvēku, kurš ar savu pašaizliedzīgo darbu, pozitīvo
attieksmi pret dzīvi, labestību ir pelnījis atzinību, lūdzu, rakstiet
par šo cilvēku Domei.

Dome lēma
6.oktobra
Domes
ārkārtas sēde
Domes ārkārtas sēdi 6.oktobrī
vadīja Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, domes priekšsēdētājs.
Par Balvu Sporta skolas
maksas pakalpojumiem.
Sēdē apstiprināja Balvu Sporta skolas sniegto maksas pakalpojumu „Citu novadu pašvaldību
vispārizglītojošo
izglītības
iestāžu audzēkņiem (pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem
ar attiecīgā novada pašvaldību
vai tās izglītības iestādi) baseina
apmeklējums – 1,29 (tai skaitā
PVN) lati .
Par dalību projektā par

„Gaismas objektu nomaiņa
Balvos”.
Deputāti piekrita piedalīties
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas organizētā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ar projektu „Gaismas objektu nomaiņa
Balvos” par projekta kopējām
attiecināmām izmaksām 31
823,73 lati un nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu 10
587,12 latu apmērā, no kuriem 9
547,12 latu apmērā attiecināmo
izmaksu segšanai no Balvu
novada pašvaldības budžeta
vai ņemot aizņēmumu Valsts
kasē un 1 040,00 latu apmērā
neattiecināmo izmaksu segšanai
no Balvu novada pašvaldības
budžeta vai ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.

13.oktobra
Domes sēde

Balvu novada Domes sēdi
13.oktobrī vadīja Andris Kazinovskis
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par grozījumiem
Balvu
novada
pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” dzīvojamo
istabu sociāli mazaizsargātām
personām nolikumā, par īres
tiesību piešķiršanu Pansionātā
„Balvi” ,par personu ievietošanu
ilgstošas
sociālās
aprūpes
institūcijā „Pansionāts „Balvi””.
Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
Sēdē veica grozījumus Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
nolikumā .Nolikuma sadaļu „4.
Pārvaldes struktūra un amatpersonu kompetence” papildināja ar
4.21.punktu šādā redakcijā:
„4.21. Pārvaldei ir izveidota struktūrvienība - Balvu
Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrs, kurš darbojas saskaņā
ar Balvu Iekļaujošas izglītības
atbalsta centra reglamentu.” Izteica Nolikumu jaunā redakcijā.
Papildināja Nolikumu ar Pielikumu . Grozījumi Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes nolikumā ir
spēkā no 2011.gada 13.oktobra
līdz 2013.gada 31.oktobrim uz
Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas 2007.-2013.gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un
prasmes”
1.2.2.pasākuma
„Mūžizglītības
attīstība
un
izglītībā
un
mūžizglītībā
iesaistīto institūciju rīcībspējas
un
sadarbības
uzlabošana”
1.2.2.4.aktivitātes
„Izglītības
pieejamības
nodrošināšana
sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem jauniešiem un
iekļaujošās izglītības attīstība”
papildinājuma 1.2.2.4.1.apakša
ktivitātes „Iekļaujošas izglītības
un sociālās atstumtības riskam
pakļauto
jauniešu
atbalsta
sistēmas izveide, nepieciešamā
personāla
sagatavošana,
nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” projekta
„Izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide” 5.aktivitātes īstenošanas
laiku.
Noteikta Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes struktūra un
Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra reglaments.
Par nekustamo īpašumu
Sēdē izskatīja jautājumus
par nekustamo īpašumu sadali,
par zemes vienības nomu, par
izmaiņām zemes nomas līgumā.
Deputāti arī lēma par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
„Laicānu skola”, Balvu novada
Vīksnas pagastā un nekustamajam
īpašumam „Pagastmājas”, Balvu
novada Kubulu pagastā par zemes
ierīcības projekta izstrādes darba
uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purvmalas”
Balvu novada Briežuciema
pagastā, par būvniecības ieceres
„Balvu Centrālās bibliotēkas
paplašināšana
sabiedrisko
un e-pakalpojumu kvalitātes
nodrošināšanai Balvos, Tirgus
ielā 7” publiskās apspriešanas
rezultātiem un lēmuma par
būvniecību pieņemšanu.
Par autobusa Mercedes
Benz 410 norakstīšanu

Izskatot Balvu Sporta skolas
iesniegumu „Par autobusa Mercedes Benz 410 norakstīšanu”,
deputāti atļāva norakstīt autobusu Mercedes Benz 410,
norakstīto autobusu Mercedes
Benz 410, valsts reģistrācijas Nr.
FD 5315, izkomplektēt, derīgās
automašīnas daļas izmantot kā
rezerves daļas Balvu Sporta
skolas darbības nodrošināšanai,
nederīgās - realizēt metāllūžņu
savākšanas
uzņēmumā
un
ieņēmumus ieskaitīt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta
kontā.
Par nedzīvojamo telpu
nomas līguma slēgšanu
Tika arī risināti jautājumi
par nedzīvojamo telpu nomas
līguma slēgšanu Raiņa ielā
12B, Tilžā, Tilžas pagastā, par
nedzīvojamo telpu nomas līguma
slēgšanu Ūdru ielā 1, Bērzkalnē,
Bērzkalnes pagastā, par ēkas un
zemes gabala Sporta ielā 1, Balvos
nodošanu apsaimniekošanā. Par
Deputāti atteica pārņemt Balvu
novada pašvaldības pārvaldīšanā
un apsaimniekošanā nekustamo
īpašumu „Vīksnas ciems, 136,9
km” Vīksnas pagastā, apstiprināja
izsoles rezultātus nekustamām
īpašumam Ķiršu iela 9, Balvos, nekustamā īpašuma Ķiršu
iela 9A, Balvos, nekustamām
īpašumam Pelnupes iela 10A,
Balvos.
Par
rūpnieciskās
(pašpatēriņa) zvejas tiesību
nomas
izsoli
Pērkonu
ezerā.
Deputāti
nolēma
rīkot
rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas atklātu izsoli
Pērkonu ezerā, piešķirt tīklu
limitu rūpnieciskajai zvejai
pašpatēriņam, sadalot kopējo
Pērkonu ezera limitu (640 m),
nosakot, ka zvejas nomas tiesības
pašpatēriņam var tikt piešķirtas
12 (divpadsmit) personām – viens zivju tīkls 50 (piecdesmit)
metru garumā un 1 (vienai)
personai – viens zivju tīkls 40
(četrdesmit) metru garumā.
Rūpnieciskās
(pašpatēriņa)
zvejas tiesību nomas izsoles
Pērkonu ezerā organizēšanai un
izsoles noteikumu izstrādāšanai
izveidot komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs: Normunds Dimitrijevs - Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, komisijas locekļi:
Iveta Kokoreviča – Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās
pārvaldes juriste, Artūrs Luksts
– Balvu novada pašvaldības
Kubulu
pagasta
pārvaldes
vadītājs, Andra Kudrjavceva
– Balvu novada pašvaldības
Grāmatvedības nodaļas vadītāja,
Aivars Kindzuls – Balvu novada
Domes Tautsaimniecības un
vides komitejas priekšsēdētājs
un Jānis Laicāns – Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās
pārvaldes komunālinženieris.
Par
īrnieku
parādu
saistību atmaksu
Detalizēti
analizējot
jautājumu, deputāti piekrita
atzīt Balvu novada pašvaldības
parādu 16 028,86 apmērā akciju sabiedrībai „Balvu enerģija”
par Balvu pilsētas pašvaldības
dzīvokļiem
piegādāto
siltumenerģiju, par kuru dzīvokļu
īrnieki nav norēķinājušies.
Deputāti lēma arī par
ieguldījumu AS „Balvu enerģija”
pamatkapitālā, par siltumapgādes
tehniskās apkopes programmas
norakstīšanu par Balvu novada
Sporta centra skrejceļa noņemto
gumiju rezdora plākšņu vērtības

apstiprināšanu un atsavināšanu.
Par
Balvu
novada
pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas sadalīšanu
Domes sēde noteica Balvu
novada pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu īres maksas
sadalījumu: Balvu pilsētā – 0.15
Ls/m2 mēnesī dzīvojamās mājas
apsaimniekošanas
izdevumi,
0.05 Ls/ m2 mēnesī pašvaldības
peļņa, Balvu novada pagastos
– 0.07 Ls/m2 mēnesī dzīvojamās
mājas apsaimniekošanas izdevumi, 0.03 Ls/ m2
mēnesī
pašvaldības peļņa.
Dzīvokļu īpašnieku fizisku vai juridisku personu
apsaimniekošanā
nodotajās
mājās, neprivatizēto dzīvokļu
īrniekiem īres maksas lielums
(apsaimniekošanas
izdevumu daļa) piemērojams katras
konkrētās dzīvojamās mājas
atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam apsaimniekošanas
maksas lielumam (peļņas daļa
paliek nemainīga).
Deputāti lēma arī par
ieguldījumu AS „Balvu enerģija”
pamatkapitālā, par siltumapgādes
tehniskās apkopes programmas norakstīšanu par Balvu
novada Sporta centra skrejceļa
noņemto gumiju rezdora plākšņu
vērtības
apstiprināšanu
un
atsavināšanu, par Balvu Mākslas
skolas maksas pakalpojumiem
priekšvēlēšanu pasākumiem, par
Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2011 „Noteikumi par
mācību maksas kompensēšanu
Balvu
novada
pašvaldības
iestāžu amatpersonām un darbiniekiem” apstiprināšanu, par
ieguldījumu AS „Balvu enerģija”
pamatkapitālā, par siltumapgādes
tehniskās apkopes programmas
norakstīšanu.
Finanšu jautājumi
Sēdē pieņēma lēmumus par
papildus pašvaldību autoceļu
un ielu uzturēšanas finansēšanai
piešķirtās
mērķdotācijas
sadalījumu, par aizņēmumu
automašīnas iegādei Balvu novada pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai, kā arī
pieņēma saistošo noteikumu
Nr.24/2011 „Grozījumi Balvu
novada pašvaldības 24.02.2011.
saistošajos noteikumos Nr.8/2011
„Par Balvu novada pašvaldības
2011.gada budžetu””
Deputāti lēma arī par
ieguldījumu AS „Balvu enerģija”
pamatkapitālā, par siltumapgādes
tehniskās apkopes programmas norakstīšanu par Balvu
novada Sporta centra skrejceļa
noņemto gumiju rezdora plākšņu
vērtības
apstiprināšanu
un
atsavināšanu, par Balvu Mākslas
skolas maksas pakalpojumiem
priekšvēlēšanu pasākumiem, par
Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2011 „Noteikumi par
mācību maksas kompensēšanu
Balvu
novada
pašvaldības
iestāžu amatpersonām un darbiniekiem” apstiprināšanu, par
ieguldījumu AS „Balvu enerģija”
pamatkapitālā, par siltumapgādes
tehniskās apkopes programmas
norakstīšanu, par tirdzniecību
ar mazas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem, to munīciju,
sastāvdaļām un palīgierīcēm, kā
arī ar aukstajiem ieročiem.
Sēdes
informatīvajā daļā
deputāti noklausījās SIA „Balvu
autotransporta”
valdes
priekšsēdētāja Jura Boldāna
informācija par uzņēmuma
darbību 2011.gadā un ziņojumu
par A/S „Balvu Enerģija” valdes
un padomes darbību.
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Leader projekti Balvu novadā
Biedrība
„Balvu
rajona partnerība” 2009.gadā
uzsāka „Balvu rajona attīstības
stratēģijas 2009. – 2011.gadam”
īstenošanu. Triju gadu laikā
partnerība ir izsludinājusi 3.Leader projektu konkursa kārtas.
Lai apgūtu stratēģijai pieejamo
finansējumu, partnerība izsludina projektu konkursus, kuros
var projekta pieteikumus iesniegt
vietējās pašvaldības, biedrības,
nodibinājumi un uzņēmēji. „Balvu rajona attīstības stratēģijai”
paredzēto
finansējumu
var
realizēt tikai biedrības “Balvu
rajona partnerība” darbības
teritorijā: Baltinavas, Balvu,
Rugāju un Viļakas novados.
Trijās kārtās iesniedza 135 projektus, atbalstu ir saņēmuši 66
projekti. Projekti nesaņem atbalstu, jo nepietiek finansējumu,
kā arī tie neatbilst iesniegtajai
rīcībai vai stratēģijai.
Balvu novada pašvaldības,
biedrību un uzņēmēju aktivitāte
1. un 2.kārtā ir vērtējama kā
zema, jo iesniedza attiecīgi tikai
10 un 8 projektus. Tikai 3.projektu konkursa kārtā Balvu
novada pašvaldības, biedrības
un uzņēmēji novērtēja iespēju
saņemt Leader finansējumu projektu īstenošanai un iesniedza 24
projektus.
Balvu novadā, izmantojot
Leader finansējumu, ir īstenoti
projekti: tautu tērpu iegāde tautas deju kolektīvam “Cielaviņa”
un jauni skatuves tērpi ir sašūti
Kubulu jauktajam vokālajam
ansamblim (Kubulu pagastā);
tautu tērpi sašūti arī folkloras kopai „Saime” (Vectilžas pagastā);
sakopta vide un labiekārtots
Egļuciema centrs (Lazdulejas
pagastā); paaugstināta biedrības
„Bastions Balvi” kapacitāte
iegādājoties skaņas aparatūru
(Kubulu pagastā); stiprināta
biedrības „Mans patvērums”
(atrodas
Balvu
pilsētā)
kapacitāte, nodrošinot ar biroja
tehniku, datorprogrammām un
mēbelēm, un paplašināta tās
darbību, lai radītu apstākļus
biedrības mērķu īstenošanai atbalsta un palīdzības sniegšanu
ģimenēm, kuras nonākušas
grūtībās sociālo problēmu dēļ,
iedzīvotāju dzīves kvalitātes
paaugstināšanai un sabiedrības
aktivitātes veicināšanai novadā;
un biedrība “Vienlīdzība” ir
labiekārtojusi teritoriju pie Balvu ezera pansionāta “ Balvi”
teritorijā.
Mērķtiecīgā
biedrības
“Bastions Balvi” darbība
Biedrības izveidi uzņēmās
jaunietis Edgars Kaļva. Lai
īstenotu biedrības mērķus, tai
bija nepieciešams iegādāties
aprīkojumu. Tā kā jauniešiem
pašiem nav līdzekļu, lai iegādātos
nepieciešamo tehniku, vienīgais
ceļš kā sasniegt biedrības mērķus
ir piesaistīt finansējumu no projektiem. Biedrība 2010.gadā
īstenoja projektu „Biedrības
„Bastions Balvi” kapacitātes
paaugstināšana” . Biedrības pirmais īstenotais projekts deva lielu
atbalstu līdz šīm nebijušu sporta
pasākumu realizēšanai tieši Balvu novadā. Realizētais projekts

dod iespēju sadarbojamies arī
ar Balvu novada skolām, kurām
nav savas skaņu aparatūras.
Tika realizēts sporta pasākums
„Bastiona street-ball kauss”, ar
2010.gada 1.septembri biedrība
„Bastions Balvi” sadarbojoties
ar lielākajām Latvijas studentu
korporācijām ir nodibinājusi līdz
šim nebijušu basketbola līgu„Latvijas Studentu korporācijas
līga”.
„Bastions Balvi” 2011.gadā
realizēja projektu „Jautrais
skrējiens”. Projektā rezultātā ir
iegādātas piepūšamās atrakcijas,
lai nodrošinātu kvalitatīvus sporta un kultūras pasākumus Balvu
un tuvāko novadu iedzīvotājiem,
kā arī lai veidotu jaunas tradīcijas
sporta svētkos un kultūras
pasākumos. Projektu ieguvēji ir
lauku iedzīvotāji. Tiešā mērķa auditorija ir jaunieši un viņu vecāki.
Piedaloties pasākumos, jaunieši
iemācīsies strādāt komandā un
relaksēties bez atkarības vielām,
uzlabos saskarsmi, pavadot kopā
brīvo laiku.

Mārītes Berķes nopelns
vides sakopšanā Lazdulejas
pagasta centrā - Egļuciemā
Labiekārtota
vide
Egļuciemā. Lazdulejas pagasta
lauku iedzīvotāju biedrība „Lazduleja” vadītāja Mārīte Berķe ir
īstenojusi mērķi un sakopusi
vienu vietu Egļuciema pagasta
centrā. Biedrības realizēto projektu, apmeklēja arī komisija no
Briseles.
Projekta „Sakopta vide un
aktīvs atpūtas dzīvesveids Lazdulejas pagasta iedzīvotājiem”
realizācija nenotika tik raiti kā
bija plānots. Projektu bija plānots
īstenot 6 mēnešos no 2010.gada
janvāra līdz jūlijam. Taču radās
problēmas par īpašumtiesībām,
dokumentu kārtošana aizņēma
ilgāko projekta īstenošanas laiku.
Bet rezultātā projekts veiksmīgi
ir noslēdzies šī gada augustā.
Projekta reālās izmaksas ir 14
108,52 Ls, ELFLA atbalsts ir 12
593,59 Ls, līdzfinansējumu 10%
apmērā nodrošināja: 500,00 Ls –

sašūti tautu tērpi, deju kurpes
un vainadziņi 5.- 6.klašu deju
kolektīva meitenēm. Projekta
kopējās izmaksas: 4000 Ls, no
ELFLA programmas – 3600 Ls.
Projekta īstenošanu līdzfinansēja
Balvu novada pašvaldība. Tērpus
šuva SIA ”Augšzeme MSM” un
deju kurpes izgatavoja „Kristāla
Kurpītes”.
Otra projekta kopējās izmaksas 1630,00 Ls, no tā ELFLA
finansējums
1467,00
Ls, biedrības līdzfinansējums
163,00 Ls. Šī finansējuma iet-

Sociālā
sfērā
īstenots
biedrības „Mans patvērums”
projekts
Projektu īsteno no 17.09.2010.
līdz 31.07.2011. Projekta kopējās
izmaksas ir 1780,00 Ls.
„Projektā
ir
atrisināta
biedrības galvenā problēma,
jo
biedrības
aktivitāšu
organizēšanai no pašvaldības
tiek nomātas telpas, bet nebija
nepieciešamā inventāra. Rezultāti
un ieguvumi projekta īstenošanas
rezultātā: pirmkārt, aprīkota
vieta, lai piedāvātu interesentiem iespēju darboties dažādās
jomās un piedalīties mācībās un
semināros, lai uzlabotu Balvu
novada ģimeņu ar bērniem dzīves
kvalitāti. Otrkārt, izveidots pamats un tehnoloģiskā kapacitāte
aktivitāšu organizēšanai gan
NVO
“Mans
patvērums”
telpās, gan rīkojot izbraukuma prezentācijas, apmācību
seminārus
u.c.
pasākumus.
Treškārt, iegādāto pamatlīdzekļu
izmantošana nodrošina efektīvu
biedrības
ilgtermiņa
plāna
realizāciju - biedrības telpās tiek
organizēti izglītojoši pasākumi,
paplašināta “Māmiņu skolas”
darbība, iesaistot tajā visa novada jaunās māmiņas ar bērniem,
sagatavoti un izsniegti izziņas
materiāli, organizēts biroja
darbs un grāmatvedības uzskaite,” ar projekta ieguvumiem
iepazīstināja projekta vadītāja
Rita Hrustaļova.

Balvu novada dome un 1014,93
Ls SIA „Mārbe”.
Realizējot projektu, ir sasniegts tā mērķis: sakopt, pielāgot
un labiekārtot vidi aktīvam un
kvalitatīvam dzīvesveidam Lazdulejas pagasta iedzīvotājiem:
ierīkot peldvietu, sakopt un
labiekārtot Lazdulejas pagasta
centrālo ielu. Lai realizētu projektu veica divus uzdevumus: 1)
Sakopa un labiekārtoja pludmali.
Dīķa malā izveidota pludmale ar
smilts pamatni, ierīkota ugunskura vieta, uzstādīta lapene,
tualete un ģērbtuve, 4 soli un 3
atkritumu urnas. 2) Sakopa un
labiekārtoja galveno Egļuciema
ciema centrālo ielu. Ieklāts
bruģis 150 m2 gājēju celiņiem,
izveidota strūklaka, sakārtota
ūdens novadīšanas kanalizācija,
iestādīti ilggadīgie stādījumi,
iesēts zālājs, uzstādīti 2 soli un 2
atkritumu urnas.
Jauni tērpi Kubulu pagasta
dziedātājiem un dejotājiem
Kubulu pagasta ģimeņu
biedrība darbojas no 2003. gada,
reģistrēta Uzņēmumu reģistrā
2006.gada 14.jūnijā. Leader
programmā realizējusi divus projektus „Tautu tērpu iegāde tautas
deju kolektīvam „Cielaviņa”” un
„Skatuves tērpu iegāde Kubulu
jauktajam vokālajam ansamblim”. Projekta ietvaros tautas
deju kolektīva „Cielaviņa” divu
vecuma grupu kolektīviem tika

Balvu
novada
pašvaldības
iedzīvotājiem (realizē Balvu novada pašvaldība); Metālapstrādes
un mašīnbūves tehnoloģiju
izveidošana
uzņēmējdarbībai,
izglītībai un zinātnei (realizē
biedrība “Jaunrade attīstībai”);
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma
informācijas tehnoloģiju un programmu iegāde un uzstādīšana,
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanai novada jauniešiem
(Jauniešu centrs Balvos); Aktīvai
atpūtai un veselīgam dzīves veidam (Bērzpils pagastā); Inventāra

Vectilžas fokloras kopa jaunajos tērpos
varos sašuva 20 skatuves tērpu
komplektus –10 sieviešu un 10
vīriešu. Par skaistajiem skatuves
tērpiem ansamblis un ģimeņu
biedrība saka paldies IU „Dana
RK” šūšanas darbnīcas šuvējām
un tās vadītājai J. Raklinskai.

Labiekārtotā pludmale Egļuciemā

3.

Tautu tērpi folkloras kopai
“Saime”
Vectilžas pagasta ģimeņu
biedrība ,,SAIME”
īstenoja
projektu ,,Kultūras mantojums –
nākotnes virziens Vectilžā”. Projekta kopējā summa 1845,25Ls
(no LEADER1660,72Ls, pašu
finansējums 184.52Ls). Realizējot
projektu tika iegādāti 10 sieviešu

iegāde Tradicionālā karate un
tuvcīņas apmācības kvalitātes
uzlabošanai (realizē biedrība
“Balvu karate klubs”); Bērnu
rotaļu un sporta laukuma rekonstrukcija” (Bērzpils pagastā);
Sporta laukuma labiekārtošana”
(Krišjāņu pagastā); Treilera
iegāde atpūtas un sporta iespēju
pilnveidošanai un dažādošanai
(realizē
biedrība
“Sudraba
pakavi”
Tilžas
pagastā);
Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā
mantojuma
pieejamības
nodrošināšana,
izmantojot
laikmetīgo tehnoloģiju iespējas”
(Balvu centrālā bibliotēka);
Balvu novada tradicionālo tau-

Kubulu pagasta dejotāji
un 2 vīriešu tautastērpi. Realizējot
projektu sekmēsim tradicionālās
kultūras vērtību saglabāšanu, veicinot sadarbību starp pašvaldības
iestādēm,
pašdarbības
kolektīviem un vadītājiem,
kaimiņpagastu
pašdarbības
kolektīviem novadā. Piedāvāsim
pagasta iedzīvotājiem un viesiem
kvalitatīvus un nebijušus atpūtas
pasākumus. Projekta īstenošana
palielinās biedrības lomu pagasta
iedzīvotāju dzīvē, kur ieguvēji
būs paši iedzīvotāji.
2011.gadā turpinās pirmā
amfiteātra izveide Ziemeļlatgalē,
projektu realizē biedrība „Balvu teātris”. Ir uzsākti projektu Dienas centra izveidošana

tas tērpu daļu darināšanas un
rotāšanas paņēmienu pētniecība,
izgatavošana un popularizēšana
(Balvu Kultūras un atpūtas centra kolektīvi); Bērzpils vidusskolas skolēni dejo Ziemeļlatgales
tautu tērpos.
Paldies projektu vadītājiem
Irēnai Začevai, Marutai Arulei,
Edgaram
Kaļvam,
Mārītei
Berķei, Ritai Hrustaļovai un
Tatjanai Valujevai par rūpīgu,
centīgu un atbildīgu projektu
īstenošanu Balvu novadā.
Stratēģijas administratīvā
vadītāja Vineta Zeltkalne
Paldies
Balvu novada
pašvaldībai
par
projekta
līdzfinansējumu.
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Situācija ir nostabilizējusies. Strādājam
Saruna ar Briežuciema pagasta pārvaldes vadītāju Anastasiju
Gabrāni.
- Ar ko Jūs kā pagasta
pārvaldes vadītāja varat lepoties
savā pagastā?
- Pagasta lielākā vērtība ir
ļaudis, kas daudzu gadu garumā
neatlaidīgi un godprātīgi strādājuši
un strādā savās saimniecībās,
rūpējoties
par
raženiem
tīrumiem, lopu ganāmpulkiem,
par skaistām, sakoptām mājām
un sētām. Var tikai apbrīnot
šo cilvēku darbīgumu, darba
sparu un neizsīkstošu enerģiju,
lai realizētu savus sapņus un
ieceres, ietu laikam līdzi un
spētu nodrošināt savās ģimenēs
labklājību, kā arī nodrošinātu
ar darba vietām mūsu pagasta
strādāt gribošus iedzīvotājus.
- Pastāstiet, lūdzu, par pagasta lielākajiem ražošanas
uzņēmumiem!
- Darbīgākie un lielākie
mūspuses
saimniekotāji
ir Z.s „Pīlādži”, „Iesalnieki”, „Kalna mājas”, SIA
„Meža
mednis”,
piemājas

• Pirmsjāņu ielīgošana kopā
ar vietējiem un kaimiņu tautas
muzikantiem
• Jaunības svētki
• Netradicionālās sporta
spēles
• Teātra izrādes
• Dzejas dienas.
Drīzumā
svinēsim
tradicionālo mūspuses Vīriešu
dienu Mārtiņdienā, kurā dalību
ņems arī pārnovadu atraktīvākie
kultūras ļaudis.
Atzīmēsim Valsts svētkus,
būs pensionāru vakars, būs gada
noslēguma pasākums.
-Kādas bija izjūtas laikā,
kad veidojās novadi un kādas ir
tagad?
Novadam
veidojoties
pagastā valdīja neziņa, nedrošības
sajūta, trūka informācijas un
skaidrojuma par to, kā dzīvosim
tālāk, vai pagastā turpinās darboties feldšeru vecmāšu punkts,
bibliotēka, Tautas Nams, vai
pastāvēs Briežuciema pamatskola, Pasta nodaļa. Laika gaitā
situācija ir nostabilizējusies un
visas iestādes darbojas. Novadā

Briežuciema ļaudis Likteņdārzā ar laukakmeņiem

ras laikā gaitā un pašu iedzīvotāju
bezatbildīgas rīcības rezultātā ir
nelietojamas.
Nākošgad
ceram
dabūt
finansējumu atdzelžošanas stacijas izbūvei, klusībā sapņojam
pagasta centrā ierīkot apgaismojumu tumšākajām nakts stundām,
zālē (kuru izmanto gan skola, gan
tautas nams) nomainīt grīdu.
- Par ko sāp sirds Latvijā,
pagastā?
- Sāp sirds, ka no Latvijas aizbrauc mūsu jaunieši, mūsu nākotne
labākas dzīves meklējumos, ka
nevaram nodrošināt darba vietas
un normālu iztikšanu. Kaitina
daļa sabiedrības, kas pieraduši
saņemt pabalstus, pārtikas pakas,
bet nevīžo sakopt savu māju,
izaudzēt dārzeņus un kartupeļus,

aiziet uz mežu vai purvu lasīt
ogas un sēnes, tā nodrošinot sevi
ar pārtikas krājumiem ziemas
periodam.
- Miniet kādu jauku notiku-

mu, kas jūs iepriecināja pēdējā
laikā!
- Lai sekmētu radošāku pieeju
darbam, atpūstos no ikdienas,
saulainā septembra ceturtdienā
visi pagasta pārvaldes un iestāžu
darbinieki devāmies ekskursijā uz
Koknesi, kur top „Likteņdārzs”.
Atsaucoties
aicinājumam,
ziedojām 50Ls un iestādījām
koku ar vēlējumu labākai Latvijas nākotnei un Latgalei, kā arī
katrs aizvedām pelēku laukakmeni „Likteņdārza” amfiteātra
pelēkā akmens krāvumam. Ar interesi aplūkojām un izstaigājām
Ķirsona muižu pie Gaiziņkalna,
pabijām Cesvainē, kur dziļu
emocionālu iespaidu atstāja
luterāņu baznīcas ērģeļu skaņas.
- Paldies par sarunu!
Intervēja Ilona Vītola

Pie Latvijai un Latgalei par godu stādītās priedītes

Tikšanās ar Lazdulejas pagasta iedzīvotājiem

Pagasta pārvaldes vadītāja A. Gabrāne kopā ar būvniekiem uz
jaunā ceļa.

saimniecības
„Lāčumigas”,
„Dālderi”,„Briežkalni”,
„Akmentiņi”, Z.s „Austrumozoli”, „Liepas”, „Papardes”.
Lepojamies ar koka darbu
meistariem – Edmundu Kašu un
Aigaru Keišu, kuri šogad izgatavoja skaistas norādes pagasta
centrā un afišu stendu. Lepojamies ar savām maizes cepējām
Viju Jermacāni un Annu Punduri.
- Ar ko iepriecina kultūras
nams?
Jāpriecājas
par
pašdarbniekiem, kuri šajā steigas
pilnajā dzīvē atrod laiku, spēku,
azartu, lai koptu un uzturētu
dzīvas mūsu puses tradīcijas un
kultūrvidi. Tautas nama vadītājas
Zitas Mežales pārziņā darbojas
vecākais etnogrāfiskais ansamblis
Ziemeļlatgalē, bērnu un jauniešu
folkloras kopa „Soldanī”, dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”, deju
kolektīvs „Pāris”, līnijdejotājas,
moderno deju pulciņš, audēju
darbnīca un dziedāšanas pulciņš.
- Kādi ir tradicionālie
pasākumi Briežuciemā?
- Gada garumā ir notikuši
daudzi skaisti pasākumi, kas
priecējuši gan mūs, gan ciemiņus
no kaimiņu pagastiem un novadiem:
•
Gada ieskaņas koncerts,
kurā mūsu pašdarbnieku sniegumam piebiedrojās vokālais
ansamblis „Latgalīte” no Gulbenes
• Lieldienu koncerts un balle
• Starpnovadu amatnieku,
rokdarbnieku darbu izstāde un
prezentācija, pieredzes apmaiņa

lietas tiek risinātas mierīgā,
nosvērtā gaisotnē. Neskaidrību
gadījumā varam griezties pie
pašvaldības speciālistiem, pie
juristiem. Pašvaldības vadība
seko līdzi pagasta dzīvei,
kopīgi risinām visus aktuālos
jautājumus
un
apspriežam
nākotnes perspektīvas.
- Briežuciemā aktīvi īsteno
dažādus projektus...
- Liels prieks, ka novada pašvaldība atbalstīja un
līdzfinansēja projektu, kas deva
iespēju folkloras kopai „Soldanī”
iegādāties jaunus tautu tērpus,
apavus un akordeonu, ar kuriem
paspēja sekmīgi piedalīties skatē
Tilžā.
Nupat tika īstenots projekts „Briežuciema bibliotēkas
lasītavas un publiskā interneta
pieejas punkta rekonstrukcija”,
kā rezultātā mums būs skaista,
plaša bibliotēka.
Vislielākais prieks un milzīgs
paldies par to, ka ar pašvaldības
līdzfinansējumu, ar domu, ka
no katra pagasta līdz novada
centram būs asfaltēti ceļi, „Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstības” projekta ietvaros pašreiz notiek DukuļevasCērpenes ceļa rekonstrukcija
visā 4.5 km garumā.
- Kas pagastā aktuālās
pašlaik?
- Daudz darāmā, lai sagatavotos ziemai. Esam salabojuši
un remontējuši dzīvojamajām
mājām skursteņus, labojam un
mainām logus daudzdzīvokļu
māju kāpņu telpās, vēl ir jāpaspēj
salabot un ielikt ieejas durvis, ku-

18.oktobrī
Balvu
novada
Domes vadība un deputāti devās
uz Lazdulejas pagastu – vienīgo
pagastu, kurā ir strūklaka, lai tiktos ar vietējiem iedzīvotājiem,
pārrunātu aktuālos jautājumus un
izrunātu problēmsituācijas.
Viesus
uzņēma
Lazdulejas pagasta pārvaldes vadītājs
Aivars Kairišs, kurš ievadrunā
aicināja iedzīvotājus aktīvi uzdot
interesējošos jautājumus.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
pastāstīja, kā norit darbs pašvaldībā
un novadā kopumā: - Novadā ir
43 iestādes. Katrai no tām ir savi
pienākumi, uzdevumi un atbildība.
Visiem ir jāstrādā. Kad veidojam
budžetu, skatāmies, lai katrā
pagastā, tajā skaitā arī pilsētā,
vairāk vai mazāk tiktu nodrošināti
līdzekļi un sniegti pakalpojumi. To
parāda ikvienā pagastā kādi darbi
- lielāki vai mazāki projekti.
Notiek regulāra komunikācija
ar pagasta pārvalžu un iestāžu
vadītājiem, cenšamies, lai dzīve
katrā pagastā notiek.
Sarunas
noslēgumā
priekšsēdētājs aicināja pagasta
iedzīvotājus pašiem būt aktīvākiem
un iesaistīties pasākumos.
Inta Kaļva, Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore, sacīja,
ka Lazdulejas pagasts ir pats
mazākais pagastiņš, bet aktīvs –
gan novada svētkos sevi parādīja,
gan jauniešu dienās
pagasta
jaunatne pārspēja citus. Pagasta
pārvaldei ir ļoti skaistas telpas.
Prieks par feldšerpunktu, ka tas
strādā un strādās arī turpmāk.
Novadā mainīsies atkritumu
apsaimniekošanu, turpmāk katram
personīgi būs jāslēdz līgums ar
atkritumu apsaimniekotājiem un
pašiem jāapmaksā rēķini.
Balvu novada Domes deputāts
un pašvaldības izpilddirektora vietnieks Normunds Dimitrijevs teica:
lielu uzmanību pievēršam ceļiem,
to uzturēšanai - mēģinām iztikt ar

tiem budžeta līdzekļiem, kas tiek
piešķirti no valsts. Ir vairāki Eiropas
Savienības projekti, piemēram,
Briežuciema pagastā tiek asfaltēts
ceļa posms Dukuļeva – Cērpene,
tiek rekonstruēta Bērzpils iela Balvos, nesen tika atklāts Verpuļevas
ceļš Balvu pagastā .
Balvu novada Domes deputāte
un Sociālā dienesta vadītāja Anita Petrova sacīja: - Novadam ir
jādara lielie darbi, bet pagastiem
un iedzīvotājiem – mazie. Ja
mēs paši izrādīsim tik maz intereses par jebko, kas notiek mums
apkārt, tad vai vispār ir jēga kaut
ko darīt. Vai tiešām mums nekas neinteresē? Personīgs paldies
Mārītei Berķei par ieguldījumu
ciemata labiekārtošanā. Pašiem
jābūt aktīviem, jālīdzdarbojas!
Ja jums ir idejas par to, ko
varētu vai vajadzētu pagastā, lai
jums, jūsu bērniem būtu ērtāk
dzīvot – dodiet zināmu pagasta
pārvaldes vadītājam vai novada
pašvaldībai, jo varbūt caur kādu
projektu varētu šo ideju īstenot.
Par sociālo sfēru runājot,
būs skolā brīvpusdienas visiem
bērniem līdz 4.klasei ieskaitot –
100 % pagastos un 50% pilsētā.
Lazdulejas pagasta iedzīvotājus
uztrauc
ūdenssaimniecība
Egļuciemā, jo pēc atdzelžošanas
stacijas uzbūves un ūdens spiediena palielināšanas ūdens ir ar rūsu.
Tas izskaidrojams ar to, ka caurules ir vecas un tajās gadu laikā
ir uzkrājusies rūsa, kura tagad, palielinoties ūdens spiedienam, tiek
ar ūdeni piegādāta patērētājiem.
Tas ir jautājums, kurš jārisina,
atzina pašvaldības izpilddirektore
Inta Kaļva.
Iedzīvotāji jautāja, vai arī
turpmāk varētu uz Egļuciemu
braukt, piemēram, mākslas skolas skolotāja un bērniem vadīt
nodarbības,
jo
22.oktobrī,
plkst.11:00 ar sienas gleznas atklāšanu noslēgsies Valsts
izglītības attīstības aģentūras pro-

jektu konkursa Inovāciju īstenošanai
izglītībā projekts „Mākslas talantu
attīstības veicināšana Lazdulejas
pagasta bērniem un jauniešiem”.
Bērniem ļoti patika šīs nodarbības
un labprāt turpinātu.
Inta Kaļva atbildēja, ka
šādas aktivitātes pašiem pagasta
iedzīvotājiem ir jāattīsta un jāizvērš.
Pašiem jānāk ar iniciatīvu, ka to un
to vēlētos. Lai Lazdulejas pagastā
būtu kāds pulciņš pirms jaunā
mācību gada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldē ir jāiesniedz
pulciņa programma. Tāpat jāmēģina
iesaistīties projektos.
Iedzīvotāji jautā, vai būs
slimnīca un poliklīnika?
Andris
Kazinovskis
teica:
- Pašlaik slimnīcā līdz decembra
sākumam darbojas krīzes vadības komanda. Gan slimnīcā, gan poliklīnikā
viss notiek un notiks. Vismazāk
pārmaiņas izjutīs pacienti.
Iedzīvotāji jautā, vai var
izmainīt
skolēnu
autobusa
pienākšanas laiku? Vai ir iespējams
kāds autobusa maršruts no Lazdulejas pagasta centra uz pagasta
nomalēm?
Inta Kaļva norādīja: - Runājot
par skolēnu autobusa pienākšanas
laika maiņu, tas ir diskutējams
un risināms jautājums. Bet
ierosinājumus, ka nepieciešams
kāds papildus maršruts, jāiesniedz
SIA
„Balvu
autotransports”
vadītājam. Tālāk tiks izvērtēts, cik
šis maršruts būs rentabls, cik būs
braucēju, u.tml.
No iedzīvotājiem izskanēja
ierosinājums, ka būtu nepieciešams
pastnieks, kas iznēsātu Balvu novada informatīvo izdevumu Balvu
Novada Ziņas ne tikai pa Lazdulejas pagasta centru, bet arī uz
attālākajām pagasta vietām.
Iedzīvotāji bija apmierināti
ar tikšanos, uzzināja, kas notiek
novadā, jo savādāk informāciju par
novadu kopumā nemaz nesanāk
dzirdēt. Labprāt pēc kāda laiciņa
tiktos atkal.

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2011.gada 20.oktobris

Nav nekā interesantāka kā AHHAA!
2011.gada 7. oktobrī Balvu Mākslas skolas audzēkņi
un skolotāji devās uz Tartu
Igaunijā, lai apmeklētu botānisko
dārzu, izbaudītu 4D kino un
apmeklētu jauno, tikai 2011.
gada maijā atklāto ultramoderno Zinātnes centru AHHAA!
Šajā centrā ļoti saprotamā,
modernā, interaktīvā veidā tiek
piedāvāta atraktīva mācību
vide. Ir iespējams iepazīties
ar zinātni, veikt aizraujošus
eksperimentus. Lielākā daļa
izstāžu veidotas pēc metodes
“rokas klāt” .Šobrīd „AHHAA“
ir lielākā zinātniskā centra ēka
Baltijā. Centrs tapis ar Eiropas
Savienības
līdzfinansējumu.
Tiesa, izmaksu lielāko daļu
– 11,6 miljonus eiro (8,12 miljoni latu) - segusi pati Igaunijas
valsts kopā ar Tartu pašvaldību,
ES piedaloties ar 4,64 miljoniem
eiro (3,248 miljoni latu). Lai arī
aparatūras un atrakciju iegādei
iztērēta tikai nepilna trešdaļa no
jaunā centra izmaksām, pārējo
atvēlot pašas ēkas būvēšanai
un labiekārtošanai. Viss centrs sadalīts jomās: fizika, optika, multimediji, dzīvā daba un
ūdens. “AHHAA” centrs piedāvā
brīnīties gandrīz nepārtraukti.
Ar sajūsmu izmēģinājām visu:
spoguļlabirintu, zīmēt ar krāsu
lielgabaliem, fotografēt savas
ēnas, devāmies ar liftu uz Zemes
dzīlēm, apskatījām lielu akvāriju
ar īstiem jūras koraļļiem, skudru

pili, piecmetrīgu metāla koku,
pa kura zariem-renēm ripo bumbas, uzskatāmi demonstrējot
kinētiskās enerģijas darbības
principus. Interesantas formas
krēslus, arfu, kuru var spēlēt
bez stīgām u.c. Drosmīgākie
izmēģināja braukt ar velosipēdu
pa trosi 9 metru augstumā,
Šeit tas ir iespējams visiem,
atkal jau pateicoties fizikas
brīnumam – smagiem atsvariem
zem velosipēda, kas neļauj tam
apgāzties, ja vien braucēja svars
nepārsniedz 150 kilogramus. Par
drošību, protams, padomāts arī
tajā gadījumā, ja tomēr sadomāsi
nokrist no velosipēda - tad varēsi
droši uzkrist uz elastīga sieta, kas
novilkts metrus trīs zem troses.
Izbaudījām dažādas optiskas
ilūzijas un sajūtas.

Īpašu
sajūsmu
izraisīja
“AHHAA”
sfēriskais
(360
grādu) planetārijs - kinoteātris,
kurā uzstādīts jauns japāņu
izgudrotāja Takajuki Ohiras
brīnumprojektors “Megastar”.
Tas, starp citu, iekļauts Ginesa
rekordu grāmatā kā ar zvaigznēm
bagātākais planetāriju projektors
pasaulē! Šeit ieguvām zināšanas
par zvaigznājiem, Saules sistēmu
un veicām ceļojumu arī ārpus savas galaktikas.
Ekskursija deva iespēju
mums visiem paplašināt savu
redzesloku, izprast fizikas, optikas, multimediju un dzīvās dabas
izpausmes. Rosināja- domāt un
izglītoties!
Elita Teilāne,
Balvu Mākslas skolas direktore

Karīna Ločmele saņem balvu

26.septembrī tiek atzīmēta
Eiropas Valodu diena. Latviešu
valodas aģentūras Eiropas Valodu
dienai 2011 veltītajā konkursā
“Valodas pētnieks” piedalījās
un savas zināšanas pārbaudīja
158 cilvēki, lielākoties skolēni,
skolēnu grupas vai pat klases. Valodas pētniekiem bija
nepieciešams ne tikai risināt

Valsts iestāžu vadītāju tikšanās
Kā jau ierasts, arī oktobra
sākumā notika kārtējā valsts
iestāžu vadītāju un pārstāvju
tikšanās ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski, kurš sanāksmes sākumā
uzrunāja klātesošos, pastāstot par
aktualitātēm novadā.
- Balvu novada pašvaldība
grib uzturēt attīstības tempu, viss
kaut kas notiek – tiek realizēti
lielāki un mazāki projekti. Tiek
risināti dažādi jautājumi, arī
sarežģīti, bet lēnām viss iet uz
priekšu. Priecē, ka labi pildās
pašvaldības budžeta ienākumi,
tas izskaidrojams ar naudas atmaksu, ko esam ieguldījuši projektos un iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumiem. Atbalstam
projektus, kuros pamatā ir Eiropas
nauda, jāatzīmē, ka tā sastāv no
ES un pašvaldības naudas. Arī
nevalstisko organizāciju projektus atbalstam, piemēram, tautu
tērpu iegāde un izgatavošana
Briežuciema folkloras kopai
„Soldanī”, Balvu Kultūras un
atpūtas centra un Bērzpils vidusskolas deju kolektīviem.
Pašlaik aktuāls jautājums ir
par atkritumu apsaimniekošanu
Balvu novadā. Process notiek.
Ieguvēji būs visi, jo būs labāki,
kvalitatīvāki un daudzveidīgāki
pakalpojumi.
Oktobra sākumā Balvu novada pašvaldības speciālisti bija
pieredzes apmaiņas braucienā uz

Jaunpiebalgu. Kaut arī maziņš novads, daudzas lietas ir sakārtotas.
Šādi pieredzes apmaiņas braucieni dod iespēju paskatīties, kā
dzīvo un darbojas citur, salīdzināt
un pasmelties kādas interesantas
idejas.
Par aktualitātēm Balvu valsts
iestādēs
pastāstīja
Valsts probācijas
dienesta
Balvu filiāles vadītājs Juris
Ragovskis, Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Balvu
iecirkņa priekšnieks Dzintars
Čerbakovs, Latvijas autoceļu
uzturētāja Rēzeknes ceļu rajona Balvu nodaļas izpilddirektors Staņislavs Adamovičs, AS
„Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu
reģiona Balvu nodaļas vadītājs
Andis Ločmelis, Austrumvidzemes Lauku konsultāciju biroja Balvu filiāles vadītājs Ivars
Logins, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Balvu daļas
inspektors Aleksejs Kovšovs,
Valsts Ieņēmumu dienesta Balvu
filiāles vadītāja Janīna Pužule,
Ziemeļaustrumu virsmežniecības
Balvu mežniecības mežzine
Guna Začeste.
Valsts probācijas dienests
oktobra sākumā svinēja 8 gadu
jubileju. Balvu nodaļa ir mazliet
jaunāka, jo sākumā probācijas
dienesti tika izveidoti lielajās
pilsētās un vēlāk pārējā teritorijā.
Sakarā ar šo jubilejas pasākumu
no Valsts probācijas dienes-

ta Balvu filiāles 5 darbinieki
saņēma Atzinības rakstus un 2
darbinieki Pateicības rakstus.
Oktobra sākumā bija tikšanās
sakarā ar projektu, kura izstrādē
un arī īstenošanā aktīvi iesaistās
Balvi, vēl piedalās Limbaži
un Auce. Projekts - sociālās
rehabilitācijas
programma
„Darbs ar nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem”.
Balvu
Sociālā dienesta darbinieces tika
parādītas kā piemērs darbam ar
nepilngadīgajiem.
Projektam
noslēdzoties šīs profilaktiskās
lietas kā paraugs būs pieejamas
ikvienai pašvaldībai. Nākamajā
tikšanās reizē analizēs, kā veicies
darbs ar nepilngadīgajiem. Uz
doto brīdi probācijas dienestam ir
100 lietas, no tām 40 – piespiedu
darbs. Kā darba devējus piesaista
arī nevalstiskās organizācijas.
1.oktobrī stājās spēkā Krimināllikuma grozījumi, kuri
paredz papildsoda ieviešanu
par dzimumnoziegumiem notiesātām personām - probācijas
uzraudzība.
Valsts policijā pieaudzis noziegumu skaits, kas galvenokārt
saistīts ar zādzībām un sīkajām
zādzībām veikalos. Jaunākā tendence ir nozagto nevis iznest
no veikala, bet patērēt turpat uz
vietas. 7.oktobrī Balvu iecirkņa
darbinieki
devās
pieredzes
apmaiņas braucienā uz Igauniju. Balvu iecirknim vēl ir kur

5.

augt un attīstīties, lai sasniegtu
kaimiņvalsts līmeni.
Latvijas autoceļu uzturētājs
– sākas ziemas dienests. Gatavojas ceļu kaisīšanai. Pagājušajā
ziemā izkaisīja 600 tonnas sāls,
šobrīd iegādātas jau 450 tonnas,
arī smilts kaisāmais materiāls ir
sagādāts. Balvu nodaļa vinnējusi
konkursos un taisa meža ceļus
galvenokārt pa bijušo Balvu rajona administratīvo teritoriju.
Visi darbinieki ļoti noslogoti, pilda valsts pasūtījumu un papildus
strādā objektos.
A/S „Sadales tīkls” Notiek šādi tādi rakšanas darbi pa
Balviem un Kubuliem – notiek
veco līniju novākšana. Pēdējais
darbs – Dārza ielas sakārtošana.
Vēl palikusi Miera iela un daļa
Skolas ielas. Uzsākts intensīvs
darbs pie elektrolīniju trašu
tīrīšanas un sākusies nākamā
gada objektu projektēšana.
Lauku atbalsta dienests
– 8.oktobrī organizēja braucienu
uz izstādi Rāmavā. Brauciena
dalībnieki bija ļoti apmierināti,
daudz ko interesantu redzēja,
labprāt šādā pasākumā piedalītos
atkārtoti.
Atvērtas divas jaunas programmas „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un daļēji naturālo
saimniecību pārstrukturēšanai”.
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas
dienesta
Balvu
iecirkņa darbinieki šoruden

krustvārdu mīklu, bet arī atšifrēt
ieslēpto vārdu.
Balvu pamatskolas 5.c klases skolniece Karīna Ločmele
ir viena starp tiem 15 pareizo
atbilžu iesūtītājiem, kas saņēma
Latviešu valodas aģentūras un
Eiropas Komisijas Tulkošanas
ģenerāldirektorāta balvu.

cerēja tikt pie jauna jumta savai
ēkai, bet svešā firma īpaši nesteidzas ar jumta uzlikšanu. Izskatās,
ka šoziem būs jādzīvo zem vecā.
Balvu pilsētā parādījusies
problēmteritorija – bijušais gaļas
kombināts, kur jau šoruden divreiz bijuši ugunsgrēki.
Valsts ieņēmumu dienestā
notiek ikdienas darbs. 9
mēnešos iekasēti 4,5 miljoni
Ls, palielinājušās iedzīvotāju
ienākuma, sociālā un peļņas
nodokļa iemaksas, kopumā
ņemot visās ienākumu sadaļās
ienākumi ir palielinājušies.
Meža dienestā reformas
straujiem soļiem iet uz priekšu.
Vēlas visu centralizēt piemēram,
grāmatvedība jau 2 gadus ir Rīgā.
Reforma attiecas uz kādreizējām
mežniecībām. Pašreiz esošie darbinieki tiek izvērtēti, kuriem būs
darbs, kuriem varbūt vēlāk ko
varēs piedāvāt. Balvos palikšot
viens klientu apkalpošanas centrs
– uz bijušo rajona administratīvo
teritoriju.
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“Olīves” rāda savu
veikumu
Aicinām
apskatīt
gleznošanas
studijas
„OLĪVES” mākslinieciskos
lidojumus. Tie ir studijas
dalībnieču darbi, kas tapuši
pēdējā laikā.
Izstāde apskatāma Balvu
Mākslas skolas izstāžu zālē
no 2011. gada 12. oktobra
līdz 12. novembrim.

Sporta dejotāji iepriecina
Balvu Sporta skolas dejotāji
piedalījās
sacensībās
Rīgā
– Latvijas Kausa izcīņā BII E6
klasē 3. Vietu izcīnīja Matīss
Zelčs un Samanta Elizabete Cielaka, Dancers Cup sacensībās E4
klasē finālā 4. vietu ieguva Maksims Fjodorovs un Edīna Kļava.
Sporta dejotāju sacensībās Vasaras atmiņas” juniori II grupā E4,
kas notika Zilupē, par 3. Vietas
laureātiem kļuva Artūrs Zelčs un
Laine Dzērve.

Konferences „Ziemeļlatgales
lasījumi I” programma

Konference par Ziemeļlatgali
26. – 27.oktobrī!
Ziemeļlatgales
teritorija,
ņemot vērā visas vēsturiskās,
ģeogrāfiskās
un
sociālās
sakritības, līdz pat šodienai ir
īpatnējs tradicionālās kultūras
novads. Aktuāls kļuvis jautājums
– kas tad ir šis atšķirīgais
Ziemeļlatgalē? Kā saglabāt šo
savdabību kā vienu no Latgales kultūrvides daudzveidības
izpausmēm? Literatūrā līdz šim
ziņas ir visai skopas. Dalībai
konferencē atsaukušies gan
zinātnieki, gan novadpētnieki,
kuru pētījumi meklē un piedāvā

atbildes uz šiem jautājumiem.
Ar VKKF Latgales programmas atbalstu (LRAA) 1. reizi
Balvu Novada muzejā notiks tik
plaša zinātniski praktiska konference, kas uzsāks pētījumu un
lasījumu ciklu par jautājumiem,
kas līdz šim maz apzināti un
joprojām ir “Baltais plankums”
Latgales kultūrvēstures izpētē.
Konferenci
papildinās
ceļojošā izstāde no Madonas muzeja “Tautas apģērbs un
mode”, kā arī iespēja aplūkot
darbnīcās tapušo Abrenes tērpu.

Iekļaujošas izglītības
atbalsta centrs Balvos
2011.gada oktobrī Balvos
Eiropas sociālā fonda projekta
„Izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide” ietvaros izveidots un
sācis darbu Balvu Iekļaujošas
izglītības atbalsta centrs. Centra
kompetence ir veicināt iekļaujošas
izglītības
vides
veidošanu
izglītības iestādēs, īstenojot
izglītības atbalsta sistēmas funkciju divos aspektos - individuālu
atbalstu un institucionālu atbalstu
izglītojamajam ar speciālajām
vajadzībām.
Balvu Iekļaujošas izglītības
atbalsta centrs nodrošinās:
• Pedagoģiski medicīniskās
komisijas funkcijas, iesakot
izglītojamajiem ar funkcionāliem
traucējumiem spējām, veselības
stāvoklim un attīstības līmenim
atbilstošu izglītības programmu
un atbalsta pasākumus;
• konsultatīvu atbalstu Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbības reģionā
esošajām pašvaldību pedagoģiski
medicīniskām komisijām;
• metodisku un konsultatīvu
bezmaksas atbalstu izglītības
iestādēm,
vecākiem,
speciālistiem un citām personām

par izglītojamajam ar speciālajām
vajadzībām
atbilstošas
izglītības nodrošināšanu, tai
skaitā iekļaujošas izglītības
veicināšanu, nepieciešamajiem
atbalsta pasākumiem;
•
pedagoģiskā
procesa
organizēšanas izglītības iestādēs
izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem uzraudzību;
• sadarbības ar ģimenes
ārstiem, sociālās palīdzības
dienestiem,
ārstnieciskajām
iestādēm
un
sabiedriskām
organizācijām veicināšanu un
pilnveidošanu;
• darbu vienotā datu bāzē ar
Valsts pedagoģiski medicīnisko
komisiju.
Balvu Iekļaujošas izglītības
atbalsta centra darbības reģionā
ir Alūksnes, Apes, Baltinavas,
Ciblas, Gulbenes, Kārsavas,
Ludzas, Rēzeknes, Rugāju un Zilupes novadi.
Balvu Iekļaujošas izglītības
atbalsta centrs atrodas Balvos,
Brīvības ielā 48.
Tā atklāšana notiks šī gada
21.oktobrī plkst. 10.00.

26.oktobris
9.00-10.00 Reģistrācija, rīta
kafija.
10.00 - 10.10 Konferences atklāšana, Balvu novada
Domes priekšsēdētaja Andra
Kazinovska uzruna.
10.10- 10.30 Godinot rakstnieka, folkloras vācēja un
pētnieka, Valsts Kultūrkapitāla
fonda (VKKF) mūža stipendiāta
Antona
Slišāna
piemiņu
- ziņojums „Seno Purnovu
meklējot”, lasa Andris Slišāns.
10.30-11.00 Ilze Loze,
Dr.
habil.
hist.,
LZA
korespondētājlocekle, arheoloģe, Latvijas Universitātes
Latvijas vēstures institūta
arheoloģijas nodaļas speciāliste
“Lagažas
apmetnes
atklājumi kopējā Lubāna
mitrāja pētījumu kontekstā.”
11.00-11.30
Ilze
Ziņģīte, etnogrāfe, Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja
Etnogrāfijas nodaļas vadītāja “Ziemeļlatgales baltais tērps
- starp mītu un patiesību”.
11.30-12.00
Kafijas
pauze, iepazīšanās ar muzeja
ekspozīcijām un izstādi „Tautas apģērbs un mode”.
12.00- 12.20 Anete Karlsone, Dr. hist., Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures
institūta Etnoloģijas nodaļas
speciāliste - “Latviešu tau-

tas tērps, Dziesmusvētki un
kultūras nacionālisms”.
12.20- 12.40 Ruta Cibule,
Mag.man., kultūras darbiniece,
tradicionālās kultūras eksperte “Ziemeļlatgales nemateriālais
kultūras mantojums un tā
saglabāšanas iespējas”.
12.40 – 13.40 Pusdienu
pārtraukums.
13.40 – 14.00 Piļavecs
Valērijs (Krievija, Pleskava), vodeostudijas „Ticība un
Tēvija” direktors,
režisors
- “Novadpētniecības filmas
kā vēstures popularizācijas
veids”.
14.00 – 14.20 Rusanova
Ludmila (Krievija, Pleskava), Pleskavas I.I.Vasiļjeva
vārdā nosauktās Vēsturesnovadpētniecības bibliotēkas
vadītāja - „No muižnieku
–
Gorožansku
dzimtas
vēstures”.
14.20 – 14.40 Tamāra
Mitjušina,
pedagoģe,
novadpētniece,
Ruta
Akmentiņa, muzeja vēsturniece
– „Jauni fakti par Balvu
muižas īpašniekiem.”
14.40 – 15.00 Irēna
Šaicāne, Balvu Novada muzeja
muzejpedagoģe,
humanitāro
zinātņu maģistre vēsturē – „20.
gadsimta Balvu vēsture arhīvu
dokumentos un fotogrāfijās.”
15.00- 15.10 Iveta Supe,

Mag.man., muzeja vadītāja
- Projekta „Ziemeļlatgales
atmiņu banka” prezentācija.
15.10-15.30
Iveta
Gabrāne, tekstilmāksliniece,
pedagoģe, aušanas pulciņa
vadītāja - Projekta „Abrenes
tērpa atdzimšanas darbnīcas”
prezentācija
(prezentācijā
piedalās Baltinavas vidusskolas
audēju pulciņa dalībnieki)
15.30 – diskusija
16.00
–
konferences
noslēgums
18.00 – vakara pastaiga (ekskursija pa pilsētu, iepazīšanās
ar Balvu Centrālo Bibliotēku).
Konferenci
papildinās
ceļojošā izstāde no Madonas
muzeja “Tautas apģērbs un
mode”, kā arī iespēja aplūkot
darbnīcās tapušo Abrenes
tērpu.
27.oktobris
Ekskursija - ekspedīcija pa
Ziemeļlatgali (izpētes vietu un
tradīciju iepazīšana, neformālas
sarunas ar konferences lektoriem – Bērzpils, Tilža, Baltinava, Briežuciems ) Izbraukšana
pulksten 8.30.
Pieteikšanās dalībai konferencē – muzejs@balvi.lv, vai
64521430.
Dalība – bez maksas.

Grāmatnīcā „Stella” pārdošanā apgāda
„Kontinents” lasāmviela līdz pat 40% lētāk
Sākot no šodienas, 17. oktobra, līdz 18. novembrim grāmatu
veikals „Stella” pilsētniekiem
piedāvās iegādāties ap 250
apgāda „Kontinents” grāmatas
līdz pat 40% lētāk. Veselu mēnesi
lasītājiem būs lieliska iespēja
savā īpašumā iegūt pieprasītāko
un jaunāko apgāda „Kontinents”
literatūru.
„Publiskajā telpā patlaban
ir pozitīvo ziņu deficīts, turklāt
rudenī cilvēki aizvien biežāk
sāk uzturēties mājās pie saviem
televizora ekrāniem, kur nereti uzmanības centrā ir dažādas
negācijas. Savukārt, grāmata
ir lieliska alternatīva laika
pavadīšanai rudens drēgnajos
vakaros, lai uzņemtu jaunas un

pozitīvas emocijas. Tieši tāpēc
„Stella”
lasītājiem
piedāvā
izdevīgi iegādāties interesantu
lasāmvielu laba noskaņojuma
radīšanai”, saka Daina Balhina,
SIA „Latvijas Grāmata” valdes
locekle.
Piedāvājumā būs: grāmatas
„Aušīgā lēdija” (cena iepriekš
– LVL 10,55, tagad – LVL 9,50),
„Es, Mona Liza” (cena iepriekš
– LVL 10,25, tagad – LVL 6,00),
„Kaina zīmes”
(cena iepriekš
– LVL 10,75, tagad – LVL 9,50),
„Kur laime mīt” (cena iepriekš
– LVL 11,30, tagad – LVL
9,50), „Oligarhs” (cena iepriekš
– LVL 5,85, tagad – LVL 4,50),
„Otra Boleinu meita” (cena
iepriekš – LVL 8,35, tagad – LVL

6,00), „Slepenais simbols” (cena
iepriekš –
LVL
5,69,
tagad – LVL 3,55), „Vīza uz dzelmi” (cena iepriekš – LVL 11,50,
tagad – LVL 9,50), „WikiLeaks”
(cena iepriekš – LVL
6,99, tagad – LVL 3,55), „Zelta
bibliotēka” (cena iepriekš –
LVL 10,50, tagad – LVL 9,50),
„Zudušais
simbols”
(cena
iepriekš – LVL 8,35, tagad – LVL
6,00), „Deviņpadsmit minūtes”
(cena iepriekš – LVL 4,20, tagad
– 3,55), „Paradīze” (cena iepriekš
– LVL 10,30, tagad – LVL
4,50), „Spēles svaigā gaisā”
(cena iepriekš – LVL 1,90, tagad
– LVL 1,55), „Spēles kopā ar
draugiem” (cena iepriekš –
LVL 1,90, tagad – LVL 1,55).
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Rekonstruētas bibliotēku
lasītavas Krišjāņos un
Briežuciemā
Balvu novada pašvaldība
realizē projektu „Krišjāņu un
Briežuciema bibliotēku lasītavu
un publisko interneta pieejas
punktu rekonstrukcija” (Nr. 1107-L32100-000012)
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.- 2013. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” ietvaros.
Rekonstrukcijas
darbi Krišjāņu un Briežuciema
bibliotēku lasītavās ir noslēgušies,
kā rezultātā lasītavu telpās veikta elektroinstalācijas nomaiņa,
iekārto griestu izbūve, ieklātas
nodilumizturīgas linoleja grīdas,

izremontētas sienas, pilnībā atjaunoti sanitārie mezgli, kas
iekļauj ūdensvada, kanalizācijas
un santehnikas pilnīgu nomaiņu,
nomainīti esošie logi uz stikla
pakešu logu blokiem un durvis,
kā arī uzstādīta ugunsdzēsības
signalizācija.
Būvdarbi
tika
pabeigti
23.09.2011.
Projekta kopējās izmaksas ir 13781,36 Ls. Balvu novada pašvaldības finansējums
sastāda 3614.78 Ls(PVN un
10% līdzfinansējums no projekta attiecināmajām izmaksām).
Pārējo summu 10166.58 Ls
finansē ELFLA.

Tilžas bibliotēka
papildina krājumu
Rietumu Bankas Labdarības
fonda projektu konkursa ietvaros ir atbalstīts Tilžas pagasta
pārvaldes iesniegtais projekts
„Izzini pasauli krāsaini!” – interesanta uzziņu literatūra Tilžas
pagasta bērniem. Atbalstītais projekts ir lieliska iespēja, kā Tilžas
pagasta bibliotēka var papildināt
savu uzziņu literatūras krājumu.
Visu oktobra mēnesi bērniem notiek dažādi minikonkursi, kuros
atbildes jāmeklē jauniegūtajās
grāmatās.
Tilžas pagasta bibliotēkā
jauniegūto
literatūru
jau
iepazinuši
un
apskatījuši
internātpamatskolas
skolēni.
Notikuši arī pasākumi Tilžas vidusskolas 1. un 2. klasei.
Bērniem interesē grāmatas
un viņi labprāt iesaistās dažādās
spēlēs.
Jaunieguvumu saraksts: Dzimtas sakņu pētījumu vizuālais

koks, Maģiskā enciklopēdija,
Apkārt
pasaulei,
Zinātnes
vēsture, Izgudrojumu vēsture,
Runāsim angliski bez kļūdām,
Ceļvedis dabā - augi, putni,
Aizraujošā bērnu enciklopēdija/
Dzīvnieki, Kāpēc es esmu es?,
Skolas enciklopēdija, Cilvēka
ķermenis, Augi, dzīvnieki - dabas enciklopēdija, Mazuļi, Lūsis,
Savvaļas pārtika, Ceļvedis,
Balvu novads/Karte, Cepsim
kūkas, Visums, Pirmie vārdi,
Jaunais pasaules ģeogrāfijas
atlants, Kāpēc kaķim ir ūsas?,
Latvijas ģeogrāfija, Latvieša
sēta, 12 lieliskie origami moduļi,
Cilvēks/ Enciklopēdija, Lielā
grāmata mazajiem, 100 pasaules
brīnumainās vietas, 100 Ķīnas
brīnumi, Augu ģeogrāfija un
daudzveidība, Dzīvnieku rekordi,
Lielais dabas ceļvedis bērniem,
Lieliskā burvju triku grāmata,
Bērnu enciklopēdija.

Grozījumi 2009.gada 10.septembra
saistošajos noteikumos Nr.3
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 3.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu.
Izdarīt
Balvu
novada
pašvaldības 2009.gada 10.sep-

tembra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus grozījumus:
Noteikumu 3.punktu izteikt
šādā redakcijā:
„3. Nodevas objekts un likme

sadarbība
un
“Mājražošanas
uzsākšanas un sekmīgas darbības
būtiskākie aspekti (biznesa plāns;
finanšu līdzekļi; prasmes; PVD
atļauja; tirgus izpēte; patērētājs;
mārketings; sadarbības partneri;
mentori u.c.) un citiem jautājumiem
runās Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas
Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta
nodaļas vadītāja.
Pārtikas un veterinārā dienesta
informācija sniegs Ārija Ločmele,
PVD Austrumvidzemes pārvaldes
Valsts vecākā pārtikas inspektore.
Par
Biedrības
„SATEKA”
projektu aktivitātēm un iespējām
mājražotājiem informēs Inese Zvejniece.
Pieteikšanās: līdz 28.oktobrim,.
zvanot: 29177019, rakstot: biedriba.
sateka@inbox.lv

par būvatļaujas saņemšanu ir:
3.1. mazstāvu dzīvojamās
mājas un to palīgēkas Ls 10,-;
3.2. pārējās ēkas un būves Ls
30,-”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada 8.septembra saistošo noteikumu Nr.19/
2011 „Grozījumi 2009.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.3 „Nodeva par
būvatļaujas saņemšanu”” 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
Lai vienkāršotu un atvieglotu nodevu maksāšanu par
būvatļaujas saņemšanu paredzētas tikai divas
summas:
- privātmāju un to palīgēku būvniecībai;
- citām ēkām un būvēm.
Ir izmainīti nodevu apmēri.
Uz budžetu būtisku iespaidu noteikumi neatstās.
Uzņēmējdarbības vide tiks uzlabota, jo nodevas ir
samazinātas un viegli saprotamas.
Administratīvās procedūras netiek mainītas
Nav

Balvos asfaltētas vairākas mazās ielas
13.oktobrī pēc vērienīgiem
asfaltēšanas
remontdarbiem
jaunā kvalitātē tika atklātas
Ķiršu, Rūpniecības, Alejas un
Dzirnavu ielas Balvos, piebrauktuve pie Balvu Amatniecības vidusskolas.
Ķiršu ielā Domes pārstāvjus
sagaidīja vietējie „kurmji’, kuri
priecājās par jauno ielas asfalta segumu. Paldies vārdus
pašvaldībai un būvniekiem teica
Ķiršu ielas iedzīvotāji Valentīna

un Ainis Kronīši, kuri te dzīvo jau
vairāk kā 35 gadus un par godu
šim notikumam bija sarūpējuši
pašgatavotu ābolu vīnu, kuram
„kurmji” piedevām piedāvāja
„sliekas ķīniešu gaumē”.
Pie Balvu Sporta skolas Alejas
ielā sagaidīja skolas darbinieki.
Svinīgo lenti pārgrieza Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis un Balvu
Sporta skolas direktore Ludmila
Beļikova. Viņa uzsvēra, ka skolai

Pilsoņu un Ķiršu ielas krustojums
Biedrība “SATEKA” sadarbībā
ar Valsts Lauku tīkla Sekretariātu
1.novembrī pulksten 10.00 Gulbenē,
Ābeļu ielā 2 rīko bezmaksas
semināru „Pārtikas mājražošanas
nozare Latvijas laukos”.
Par
jautājumiem
„Nozares
nozīmība lauku teritoriju sociāliekonomiskajā attīstībā;
Globalizācijas, „zaļās” enerģijas
un pārtikas rūpnieciskās ražošanas
ietekme uz pārtikas ražošanu nelielos apjomos, t.sk. vietējo pārtiku;
Pārtikas kvalitāte un kvalitātes
shēmas, Amatnieku un vietējā
pārtika, t.sk. citu valstu pieredze;
Pārtikas mājražotāja vieta un iespējas
tirgū (tūrisms; iknedēļas tirdziņi;
viesu mājas un mītnes; „klubiņi”;
kulinārie ceļojumi; sabiedriskā
ēdināšana u.tml.); Klasteri (puduri, kopas), formālā un neformālā

7.

šī ir ļoti laba dāvana tās 50 gadu
jubilejā, kuru svinēs šogad. Gaisā
tika palaisti „labo domu” baloni.
Darbus šajā objektā veica
A/S Ceļu pārvalde.
Paldies Balvu Bērnu un
jauniešu centra vadītājai Leldei Lejai un jaunatnes lietu speciālistei Ingai Katajai
– Paeglei, Balvu sporta skolas
kolektīvam un direktorei Ludmilai Beļikovai par noorganizēto
atklāšanas pasākumu.

Ķiršu ielas „vietējie kurmji ”sagaida ciemiņus

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova
pārgriež lentu Alejas ielā

Ķiršu ielas iedzīvotājs
Ainis Kronītis
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“Balvu Novada Ziņas”, 2011.gada 20.oktobris

Numura vārdi
Nadežda Lazda

Meža darbu cēliens

Jau beigušies ir lauku
darbi,
Bet līdz ziemai nedaudz
vēl ir laiks.
Zemnieki steidzas darbā
uz mežu,
Lai jaunam cēlienam
nopelnīt var.
Līst lietus un krīt pirmais
sniegs,
Un uz drēbēm izkūst
uzreiz.
Darbu nesteidz pamest
neviens,
Rit stundas cita aiz citas.
Un tikai tad, kad drēbes
ar smagumu savu
Pie zemes sāk liekt, ceļš
sākas uz mājām,
Lai rīt, kad būs atkal jauna diena,
Sāktu no gala meža
cēlienu savu.

Balvu Novada muzejā šobrīd skatāmas:

• divas fotoizstādes – „Mirklis īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”
un fotokonkursa „Mēs Latgalē” darbi, kurus novērtēt aicinām ikvienu
muzeja apmeklētāju,
• izstāde par Balvu Teātri,
• un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu zīmējumu izstāde „Mežs
cilvēkiem”.
Vēl muzejā:
• „Latgales partizānu pulkam 90”
• Kārļa Ozoliņa mantojums
• Tautas tērpi
• Dundenieku keramika
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba
Balvu Amatniecības vidusskola savu

20 gadu jubileju

svin 2011.gada 22.oktobrī plkst.17.00 skolas
aktu zālē.
Aicinām visus esošos un bijušos skolotājus,
tehniskos darbiniekus, absolventus un
vienkārši draugus!
Atnāciet! Gaidīsim!
Līdzi jāņem jaukākās atmiņas par skolu un groziņš.

A F I Š A

Balvi
22.oktobrī plkst. 17.00 Balvu amatniecības vidusskolai 20
– svinīgs pasākums skolas aktu zālē. Aicina visus esošos un bijušos
skolotājus, tehniskos darbiniekus, absolventus un vienkārši draugus!
Līdzi jāņem jaukākās atmiņas par skolu un groziņš.
22.oktobrī plkst.17.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Eiropas
deju kopu kopkoncerts „Mārtiņrožu sveikas”. Piedalās 12 deju kopas
no Latgales un Vidzemes. Ieeja bezmaksas.
28.oktobrī plkst.11.00 Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centrā – Balvu muižā -Balvu novada jauniešu konference.
28.oktobrī plkst.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Pateicības vakars Balvu novada pašdarbības kolektīvu dalībniekiem,
to vadītājiem, kultūras darba organizatoriem. Muzicē Ainārs Lipskis no Ludzas, spēļu programmas vada Līga Stebere no Valmieras.
Dalības maksa Ls 0,50
Briežuciema pagasts
29.oktobrī plkst.14.00 pasākums pagasta pensionāriem ‘’Ietīsim
prieku dzīvē kā krāsainu dzīparu kamolā’’. Dalības maksa Ls 2, - .
Pieteikties līdz 22.oktobrim

Seminārs zivkopjiem

Rudens turpina savu gaitu ar saulīti un rudenīgiem mākoņiem,
nelielām lietavām, tomēr daudzviet jūtams ūdens trūkums gan laucinieku akās, gan izraktajos dīķos, daudzviet dīķos raženi saaugušas
lēpes un citi ūdensaugi, kā šādos dīķos jutīsies saimnieka ielaistās
zivis ziemošanas periodā? Par zivju piebarošanu rudenī, dīķu
sagatavošanu ziemošanai, zivju nozveju, to uzglabāšanu un citiem
darbiem dīķsaimniecībā LLKC Balvu nodaļa rīko semināru par
minētajiem jautājumiem 21 oktobrī plkst. 11:00 Balvos, Brīvības
ielā 46a , lektors mums jau zināmais A/S „Nagļi” galvenais zivkopis Anatolijs Jesko, interesentus lūdzam pieteikties pa telefonu
29103683.

Krišjāņu pagasts
21.oktobrī plkst. 20.00 Humoristisks pasākums „Joku čemodāns”,
Krišjāņu pamatskolas zālē. Aicināti visi, kuri var stāstīt jokus. Vēlams
sagatavot anekdotes par šādām tēmām: blondīnes, dzīvnieki, sadzīve.
Pasākumu vadīs Krapaču Ļuce. Lūgums visiem stāstniekiem pieteikties līdz 19.oktobrim pie kultūras darba organizatores. Ieeja uz
pasākumu Ls 0,50. Plkst.22:00 balle, spēlē grupa „Rondo”, ieejas
maksa Ls 1,50. Un pasākumu un balli Ls 1,50.
Vīksnas pagasts
29.oktobrī plkst.22.00 skolas sporta zālē diskotēka. Ieeja Ls
1,50.

Daugavpils Universitāte izsludina papildus uzņemšanu!
Daugavpils Universitāte izsludina papildus uzņemšanu
pilna un nepilna laika pamat studijām, studijām
maģistrantūrā un doktorantūrā no 2011.gada 18.oktobra
līdz 2011.gada 28.oktobrim.
Jums ir iespēja mācīties DU Balvu filiālē!
- Tiesību zinātne (klātienes bakalaura studiju programma)
- Sabiedrības un iestāžu vadība (neklātienes maģistra studiju programma)
Dokumentus studijām var iesniegt Studējošo servisa centrā
(Daugavpilī, Vienības ielā 13, 2. kabinetā, tālr. 65421198, 65420383).
Informācija par studijām Balvos pa tālruni 26162614, vai 64507012

28.10.2011. plkst.11.00
pieņems urologs
Ķ.Ivanovs
Bērzpils iela 7,
Dr. Semjonovas ģ.ā.
prakse,
iepriekš pieteikšanās pa
tālr. 29436635,
vizīte 10 Ls.
2011.gada 5.novembrī plkst. 19.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks

Sudrabkāzu balle
“Es tik tuvu Tev esmu”

Aicinām pārus, kuri laulību noslēguši 1986. gadā.
Pieteikties personīgi Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļā - Balvos, Sporta ielā 1
vai pa tālruņiem: 64507147;
29397765; 28360409
līdz 31.oktobrim.

SIA „Lauku atbalsta centrs” vēlas
nomāt vai pirkt lauksaimniecībā
izmantojamu zemi. Tālr.: 29119806.
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