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Priecīgas Lieldienas!

Aktuāli

Balti pūpolu
Mākoņi debesis klāj,
Margo vizbuļi
Lazdu bizēs,
Olu krāsas,
Ko zaķi Lieldienām krāj,
Sāk jau mežos
Un tīrumos vizēt.
Ilgi gaidītās Lieldienas
Beidzot ir klāt,
Augšāmcelšanās sirdij
Un zālei,
Kad tiek šūpoļu
Drellis darināts,
Pirmo gājputnu
Piebērtai tālei.
Sirds pa debesīm
Līdzi cīruļiem skrien,
Sirds brien avotā
Dzīvību smelties.
Dieva dēlam himnu
Dvēseles dzied, Laiks ir pienācis
Augšāmcelties.
/K. Apškrūma./

Senlaicīgās kartiņas no izstādes Balvu bibliotēkā

Lai pavasara saules siltums un zaļais asnu plaukšanas prieks
dod jums enerģiju, darba prieku un visu ieceru piepildījumu!
Saulainas un gaišas Lieldienas!
Balvu Novada Dome

Caur Lieldienu gaismu no jauna atkal dāvāts tiek cerību rīts

Andris Kazinovskis,
Balvu
novada Domes priekšsēdētājs

Tuvojas Lieldienas. Tās
svin visas pasaules kristieši.
Pasaule tiešām ir maza, un
mēs, kristieši, šajos lielajos
svētkos, Lieldienās, jūtamies
vēl vairāk vienoti.
Mūsdienu pasaulē arvien
lielāka loma ir globalizācijai,

mūsdienu tehnoloģijām, kur
valstis un tautas sasaistītas
pēc vienoto trauku principa,
redzam, ka ja vienam klājas
labāk, tad arī otrs ir ieguvējs
vai arī, ja kādā valstī ir konflikts vai dabas katastrofa,
tas atsaucas uz pārējo pasauli.
Mēs, kristieši, esam viena
no šī trauka sastāvdaļām,
vienoti visās pasaules norisēs.
Katram cilvēkam, katrai tautai un valstij ir jābūt
mērķim, garīgajiem ideāliem
un ticībai, ir vajadzīga
pārliecība, kā sasniegt šo
mērķi.
Arī mūsu valstī - Latvijā,
ir jābūt šādam vienotam
mērķim, uz ko virzīt valsts
attīstību un orientēt cilvēku
domas. Pagaidām tas ir nenoteikts.

Svētkos es vēlētu, lai pēc
iespējas vairāk būtu vienotība
starp Latvijas iedzīvotājiem,
un kristīgajām vērtībām tajā
būtu noteicoša loma. Tāpēc
no sirds gribētu apsveikt visus mūsu novada, Latgales
un Latvijas iedzīvotājus
Lieldienu svētkus sagaidot.
Īpaši svētku sveicieni
mūsu novada garīgās dzīves
priekšstāvjiem
garīdzniekiem Balvu Vissvētās
trīsvienības katoļu draudzes
baznīcas
prāvestam
Jānim Bārtulim, Bēržu
Svētās Annas un Krišjāņu
Svētā
Jāņa
Kristītāja
katoļu draudzes prāvestam
Oļģertam Misjūnam, Kupravas Sv. Ignācija Lojolas
katoļu draudzes baznīcas
prāvestam
Jāzepam
Kornaševskim un vikāram

Fēliksam Šneveļam, Tilžas
Sv. Jāzepa katoļu draudzes
baznīcas prāvestam Albertam Budžem, Balvu un
Tilžas evaņģēliski luteriskās
baznīcas
mācītājam
Mārtiņam
Vaickovskim,
Tilžas Pareizticīgo draudzes
priesterim tēvam Aleksandram, Vīksnas un Balvu
Pareizticīgo draudzes priesterim tēvam Valentīnam un
Tilžas baptistu lūgšanu nama
draudzes sludinātājam Kasparam Donim.
Priecīgas Lieldienas!
Saistībā ar Lieldienām
vēlu cerību tiem, kam tās
nav, vēlu veiksmi ģimenēs,
labu veselību!
Sagaidīsim
Lieldienas
svētku pacilātībā!
Lai gaišas un svētīgas
Lieldienas ikvienā mājā!

Sākusies būvniecības
ieceres Bērzpils ielā
67a, Balvos, publiskā
apspriešana
Balvu novada dome pieņēmusi
lēmumu
nodot
publiskajai
apspriešanai
būvniecības
ieceri „Esošās darbnīcas ēkas
rekonstrukcija par koģenerācijas
staciju Balvos, Bērzpils ielā 67A”.
Publiskās
apspriešanas
termiņš - no 2011.gada 16.aprīļa
līdz 2011.gada 16.maijam.
Būvniecības
ieceres
prezentācijas pasākums notiks
27.aprīlī plkst.13.00 Balvu novada
muzeja konferenču zālē, 1.stāvā,
Brīvības ielā 46, Balvos.
Ar būvniecības ieceres projekta
priekšlikumu var iepazīties Balvu
novada pašvaldības būvvaldē
Balvu novada pašvaldības ēkas
2.stāvā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
no 2011.gada 16.aprīļa līdz
16.maijam (ieskaitot), katru darba
dienu no plkst.8.30 līdz 15.00.
Atsauksmes var iesniegt Balvu
novada pašvaldības kancelejā,
2.stāvā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
no 18.aprīļa līdz 16.maijam
(ieskaitot) katru darba dienu no
plkst.8.30 līdz 17.00.

Aicina uzņēmējus
Balvu novada uzņēmēji
tiek aicināti uz tikšanos
ar Balvu novada vadību
26. aprīlī pulksten 15.00,
Vidzemes ielā 2b, Biznesa
inkubatorā. Sarunā piedalīsies
Domes
priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina, novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva,
Juris
Annuškāns,
Andra
Kudrjavceva, citi pašvaldības
pārstāvji,
Balvu
novada
uzņēmēji, Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes locekļi.
Apspriežamie
jautājumi
– Balvu novada pašvaldības
aktualitātes, nākotnes ieceres,
2011. gada budžets, citi
interesējošie jautājumi.
Franču mūziķi Balvos
20. aprīlī „L’Jazz Big
Band” vizītē Balvos mūziķi
ekskursijā iepazina Balvu
pilsētu, tikās ar Balvu Mūzikas
skolas audzēkņiem un visus
interesentus pulksten 19.00
priecēja ar koncertu Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
Pasākumu ciklu atbalsta
Francijas kultūras biedrība
Latvijā, kā arī Alūksnes,
Gulbenes un Balvu novadu
pašvaldības.
Francijas
mūziķu
grupa „L`Jazz Big Band”
sadraudzības
dienu
ar
Franciju „16.nedēļa” ietvaros
sniedza vairākus koncertus
Balvu, Alūksnes un Gulbenes
novados.
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Domes priekšsēdētāja vietnieces sleja

Dome lēma

15. aprīļa
Domes sēde
Precizē saistošos noteikumus

Ināra Ņikuļina - Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece

Pastāvēs , kas pārvērtīsies
Viena no aktivitātēm, kura tika veikta, izveidojoties novadam,
bija Izglītības attīstības programmas izstrāde. Tas bija mēģinājums
noformulēt novada izglītības iestāžu mērķus un uzdevumus, iezīmēt
izglītības sistēmas modeli, veikt zināma veida institucionālas reformas.
Analizējot šos pārmaiņu procesus novadā izglītības jomā, jāatzīst, ka
ir lietas, kuras ir izdevušās un arī tādas, kuras nav attaisnojušas gaidīto
rezultātu. Tā ir mācība, ka steigā, neizanalizējot situāciju no visiem
aspektiem, dzīvotspējīgu lēmumu pieņemt nevar. Tāpēc savā vietējā
izglītības plānošanas dokumentā vistuvākajā laikā ir jāiestrādā tās
darbības, kuras ļaus vismaz daļēji labot pieļautās kļūdas.
Kopumā jāteic, ka esošā krīze izglītības iestādes mūsu novadā
skārusi minimāli. Lai arī pašvaldības finansējuma daļa izglītības
iestādēm 2011.gadā ir par 4 procentiem mazāka nekā tā bija 2010.
gadā, taču, salīdzinot ar 2009.gadu – par 5 procentiem šī gada
finansējums ir lielāks. Nevienā no pagastiem pamatskolas nav
slēgtas, to arī turpmākajos gados neplānojam darīt. Izņēmums varētu
būt tad, ja skolēnu skaits kādā no skolām ļoti būtiski samazinās. Taču
arī tad būtu jādara viss iespējamais, lai pagastā tiktu saglabāta skola
vismaz sākumskolas statusā. Trīs skolu filiāles ir pierādījums tam, ka
novada kopējās attīstības politikas veidošanā primārais ir izglītības
pieejamības nodrošinājums.
Nedaudz atšķirīgs uzstādījums ir novada vidusskolām. Ja valsts
ģimnāzijas galvenais attīstības priekšnoteikums ir augsta zināšanu
kvalitāte, tad pārējo triju vidusskolu attīstības un pastāvēšanas iespējas
zināmā mērā ir pašu izglītības iestāžu kolektīvu un vadības rokās. Šajos
mainīgajā ekonomiskajā situācijā pastāvēs , kas pārvērtīsies, tāpēc
skolas attīstības potenciāla paaugstināšanas iespēju meklējumiem jābūt
ikviena vidusskolas kolektīva vadītāja un vadības komandas ikdienas
darba neatņemamai sastāvdaļai. Jāizmanto ikkatra iespēja piesaistīt
ārpusbudžeta finansējuma avotus ne tikai skolotāju materiālajai
stimulēšanai, bet arī mācību bāzes paplašināšanai, ārpusstundu darba
dažādošanai, skolēnu piesaistei un citiem mērķiem.
Pirms četriem gadiem Balvos uzsāka darbu Rīgas Valsts
tehnikums. Neskatoties uz to, ka ir vesela virkne problēmu šinī
iestādē, kuras izraisījusi gan iestādes amatpersonu rīcība, gan politiķu
neizlēmība, ar cerībām raugos uz šīs mācību iestādes
attīstības
iespējamo modeli – vajag tikai vēlēties uzņemties lielāku iniciatīvu
un politisko drosmi profesionālās izglītības atbalstam novadā. Tas
nav normāli, ka šodien deficītas ir galdnieka, namdara, virpotāja,
metinātāja, autokrāna vadītāja un vēl vesela virkne citu profesiju.
Pagājušajā nedēļā vienojāmies ar RVT direktoru Ēriku Grīnbergu
par to, ka varam izvēlēties jebkuru no tehnikumā realizējamajām
programmām un ieviest tās savā filiālē. Tā ir vienreizēja iespēja, kuru
grēks būtu palaist garām. Tāpēc nepieciešama izglītības pārvaldes
visoperatīvākā rīcība attiecīgā jautājuma virzībā.
Tuvojas vasara un skolēnu garās brīvdienas. Gan pašiem bērniem,
gan vecākiem, gan pārvaldes institūcijām nav mazsvarīgi, kā tiek
organizēta bērnu un jauniešu atpūta vasarā. Tāpēc jau vistuvākajā laikā
ir plānots pilnveidot un institucionāli nostiprināt Jauniešu iniciatīvu
centru, kura darbība tikai mūsu pašu pārsteidzīgi pieņemto lēmumu
rezultātā zināmā mērā tika paralizēta un mērķauditorija nepiedodami
minimizēta. Šim centram jākļūst par vietu, kas ne tikai jauniešus, bet
visus bērnus pievelk kā magnēts, kur katrs interesents var atrast sev
kādu nodarbi.
Jebkuras teritorijas attīstības pamatā ir visu nozaru savstarpēji
mijiedarbīga, plānveidīga un ritmiska darbība. Nenoliedzami
teritorijas īpatnības, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, iedzīvotāju
struktūra, politiskā izpratne lielā mērā nosaka tās vai citas
prioritātes. Izglītības nozare vienmēr tiek uzskatīta par prioritāšu
prioritāti, jo tieši izglītība ir pamatbāze ieejai darba tirgū.

Domes sēdē 15. aprīlī
precizēja
Balvu
novada
pašvaldības
2011.gada
20.janvāra saistošos noteikumus
Nr.1/2011
„Par
papildus
sociālo palīdzību Balvu novada
pašvaldībā”, Nr.11/2011 „Par
kārtību, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu
Balvu novadā” pieņemšanu ,
Nr.12/2011 „Par īpašumiem,
kurus neņem vērā nosakot
ģimenes (personas) atbilstību
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam
Balvu novadā” pieņemšanu.
Lemj par nekustamajiem
īpašumiem
Deputāti lēma par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
lauku
apvidus
zemes
vienību, par zemes reformas
pabeigšanai paredzēto zemi,
par zemes nomas līguma
izbeigšanu, par zemes nomas
līguma
pagarināšanu,
par
zemes vienības nomu, par
nekustamā īpašuma sadali par
izmaiņām Balvu novada domes
2011.gada 15.februāra lēmumā
„Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu, par zemes nomu”
un citiem zemes īpašumiem
saistītus jautājumus.
Deputāti arī balsoja par
zemes
vienības
platības
precizēšanu,
par
adrešu
apstiprināšanu,
nosaukumu
piešķiršanu un par adreses
piešķiršanu
nekustamajam
īpašumam Balvos, Partizānu
ielā 23, citus ar nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanu
saistītus jautājumus.
Par būvniecības ieceres
Bērzpils ielā 67A, Balvos
publisko apspriešanu
Dome pieņēma lēmumu:
1.
Nodot
publiskajai
apspriešanai būvniecības ieceri
„Esošās darbnīcas ēkas rekonstrukcija par koģenerācijas
staciju Balvos, Bērzpils ielā
67A”.
2.
Noteikt
publiskās
apspriešanas termiņu no 2011.
gada 16.aprīļa līdz 2011.gada
16.maijam.
Par projekta „Atkritumu
apglabāšanas poligona
„Kaudzītes” infrastruktūras
attīstība II kārta” tehniski
ekonomiskā pamatojuma
apstiprināšanu un galvojuma
sniegšanu
Dome nolēma akceptēt SIA
„ALBA 5” iesniegto tehniski
ekonomisko projektu „Atkritumu apglabāšanas poligona
„Kaudzītes”
infrastruktūras

attīstība
II
kārta”,
ES
KF
darbības
programmā
“Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.5.prioritātes
“Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana” 3.5.1.pasākuma
“Vides
aizsardzības
infrastruktūra”
3.5.1.2.2.
apakšaktivitātes
“Reģionālu
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmu attīstība”, kas tiek
virzīts
ES
KF
atbalsta
saņemšanai un tajā iekļautās
aktivitātes:
Reversās osmozes iekārtu
būvniecība, sadzīves atkritumu
mehāniskās
priekšapstrādes
kompleksa būvniecība.
Apstiprināt
prioritārās
investīciju programmas finanšu
plānu ar pieņēmumu, ka projekta īstenošanai tiek piesaistīts
ES KF finansējums (skat.tabulu
nr.1).
Noteikt, ka PVN nodokļa
neattiecināmās
izmaksas
finansējamas no SIA „ALBA 5”
līdzekļiem.
Lai nodrošinātu ar ES
Kohēzijas fonda līdzekļiem
līdzfinansētā, projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona
„Kaudzītes”
infrastruktūras
attīstība II kārta” īstenošanu,
nodrošināt pašu finansējuma
daļas galvojumu, proporcionāli
Balvu novada pašvaldības
piederošajām
SIA
„Alba
5” kapitāla daļu skaitam,
t.i.,26.61% , jeb LVL 64476.83
apmērā.
Par Balvu Sporta skolas
peldbaseina maksas pakalpojumiem
Dome
nolēma
akcijas „Veselības mēneši Balvu
peldbaseinā” laikā no 2011.
gada 15.aprīļa līdz 2011.gada
31.maijam noteikt maksu par
Balvu Sporta skolas peldbaseina sniegtajiem pakalpojumiem
šādā apmērā:
1.1. Pieaugušajiem baseina, hidromasāžas baseina
apmeklējums darba dienās no
plkst. 09:00 - 12:00 – Ls 1.70
(ar PVN).
1.2.
Sāls
istabas
apmeklējums (viens seanss):
pieaugušajiem – Ls 1.50 (ar
PVN);
skolas vecuma bērniem līdz
18 gadu vecumam – Ls 1.00 (ar
PVN);
pirmskolas vecuma bērns
un 1 pieaugušais – Ls 1.75 (ar
PVN).
1.3.
Trenažieru
zāles
apmeklējums (Ls/stundā) –
0.80 (ar PVN).
1.4. Noteikt, ka katrs
apmeklētājs, kurš aprīlī un
maijā iegādājas abonementu 10
reižu apmeklējumam, saņem
papildus divus peldbaseina
apmeklējumus.
Par maksas noteikšanu par
Balvu novada pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem

Deputāti noteica maksu
par Balvu novada pašvaldības
iestādes „Pansionāts „Balvi”
sniegtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem saskaņā ar
sociālās aprūpes iestādes izdevumiem 2011.gadā Ls 267.15
(divi simti sešdesmit septiņi lati
un 15 santīmi) vienai personai
mēnesī.
Noteikt maksu par Balvu
novada pašvaldības iestādes
„Pansionāts „Balvi” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām, kuras deklarējušas dzīves vietu
Balvu novada teritorijā, katru
gadījumu izvērtējot individuāli,
Ls
214.52
(divi
simti
četrpadsmit lati un 52 santīmi)
vienai personai mēnesī.
Par
maksas
pakalpojumu
apstiprināšanu
par
informācijas
publicēšanu
Balvu novada pašvaldības
informatīvajā
izdevumā
„Balvu Novada Ziņas”
Deputāti
apstiprināja
šādus maksas pakalpojumus
par informācijas publicēšanu
Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Balvu
Novada Ziņas”:
1.1. par publicēto reklāmu,
sludinājumiem un apsveikumiem:
1.1.1. Ls 0.45 par 1 cm2 (bez
PVN) – juridiskām personām;
1.1.2. Ls 0.35 par 1 cm2 (bez
PVN) – fiziskām personām.
1.2. par publikāciju, kuras
laukums lielāks par 300 cm2
– 50% apmērā no šā lēmuma
1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktos
minētajām summām.
Noteikt, ka reklāmas un
sludinājumu kopējais laukums
informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas” nedrīkst
pārsniegt vienu ceturto daļu no
kopējā laik-raksta apjoma.
Par finansējuma piešķiršanu
asins donoru atlīdzībai
Deputāti piekrita sakarā ar
donoru dienu organizēšanu,
piešķirt finansējumu Ls 1500 no
Balvu novada pašvaldības 2011.
gada budžeta apstiprinātajiem
“izdevumi
neparedzētajiem
gadījumiem” atlīdzības izmaksai.
Par finansējuma piešķiršanu
Balvu novada pašvaldības
aģentūrai “San-Tex”
Sēdē lēma sakarā ar
nepilnīgu dotācijas piešķiršanu
pašvaldības aģentūrai “SanTex”
2009.gadā,
piešķirt
finansējumu Ls 10000 no Balvu novada pašvaldības 2011.
gada budžetā apstiprinātajiem
“izdevumi
neparedzētajiem
gadījumiem” aģentūras izdevumu segšanai.
Dome lēma par dalību projektos un citus jautājumus.
Domes sēdes lēmumus skatīt
Balvu novada pašvaldības
mājas lapā.
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Eiropas Savienības
informācijas dienas
reģionos „Tava iESpēja”
27.
aprīlī,
trešdien, Balvos ar Eiropas
Komisijas
pārstāvniecības
Latvijā
atbalstu
tiks
rīkotas Eiropas Savienības
(ES)
informācijas
dienas
reģionos
„Tava
iESpēja”.
Pasākuma mērķis ir informēt
iedzīvotājus par iespējām, ko
sniedz dalība Eiropas Savienībā
Laikā no 15.00 līdz 18.00
visi Balvu iedzīvotāji ir aicināti
apmeklēt pilsētas Centrālo
laukumu pie Balvu kultūras un
atpūtas centra.
Uzņēmēji
varēs
uzzināt
par iespējām piesaistīt ES
finansējumu un konsultēties
par sava biznesa attīstību.
Pieaugušajiem būs iespēja saņemt
praktisku informāciju par darba
un mūžizglītības iespējām ES.
Jaunieši varēs ne vien uzzināt
par iespējām, ko ES paver tiem
izglītībā un brīvprātīgajā darbā,
bet arī skatīties videostāstus par
citu jauniešu pieredzi. Visiem
interesentiem
būs
iespēja
piedalīties konkursā par gatavību
dzīvei Eiropā.
Informācijas dienā piedalīsies
konsultanti un sniegs informāciju
no:
o Eiropas Biznesa atbalsta
tīkla
(Europe
Enterprise
Network) – informējot par ES
iespējām uzņēmējiem.
o Latgales reģiona ES

struktūrfondu
informācijas
centrs – informējot par ES
struktūrfondu
saņemšanas
iespējām uzņēmējiem;
o Valsts Lauku tīkla –
informējot par ES atbalstu
lauku attīstības veicināšanas
pasākumiem;
o EURES (Nodarbinātības
valsts aģentūras), informējot par
darba iespējām, ko piedāvā ES;
o Mūžizglītības programmām (Valsts izglītības attīstības
aģentūras)
–
informējot
par
formālās
izglītības
programmām;
o „Jaunatne
darbībā”
īstenotājiem – informējot par
neformālās izglītības iespējām;
o Eiropas
Savienības
informācijas punkta, informējot
par ES lietām vispārīgi, par
izglītības un nodarbinātības
iespējām.
Laikā no 14.00 līdz 16.00
visi Balvu skolēni un studenti
ir aicināti uz Eiropas vēstures
stundu, kas notiks Balvu Valsts
ģimnāzijā, Dārza ielā 2. Šīs
unikālās mācību stundas ietvaros
būs iespēja noskatīties 2010. gada
dokumentālo filma „Pretrunīgā
vēsture” un diskutēt ar filmas
autoru un vēstures pētnieku Uldi
Neiburgu un ES lietu ekspertu
Jāni Kapustānu par nozīmīgiem
datumiem Latvijas un Eiropas
vēsturē – 8. un 9. maiju. Diskusiju

vadīs LTV žurnālists Ansis
Bogustovs.
Par filmu „Pretrunīgā vēsture”
kino kritiķe Ditas Rietuma:
Šī dokumentālā filma būtu
jārāda latviešu un krievu skolās,
mācot, ka versijas par Latvijas
vēsturi ir tikpat atšķirīgas un
emocionālas, cik triju filmas
varoņu stāstītais un pārdzīvotais.
Latvietis Kurts Grīnups, ebrejs
Edvards Anderss un krievs Vitālijs
Ļeonovs - cilvēki ar dramatiskiem,
traģiskiem likteņiem un savu
pozīciju pretrunīgajā Latvijas
vēsturē. To filmas autoriem
izdevies atklāt patiesi, vietumis
emocionāli un bez liekvārdības.
Vairāk par filmu: http://www.
diena.lv/lat/izklaide/filmas/
filmu_arhivs/pretruniga-vesture
Eiropas
Savienības
informācijas dienas reģionos
notiek no 2011. gada 27. aprīļa
līdz 6. martam desmit Latgales
un Ziemeļvidzemes pilsētās: 27.
aprīlī – Alūksnē un Balvos, 28.
aprīlī – Viļakā un Kārsavā, 29.
aprīlī – Ludzā un Zilupē, 5. maijā
– Dagdā un Rēzeknē, 6. maijā –
Daugavpilī un Krāslavā.
Pasākuma rīkošanai
ir piesaistīts uzņēmums
„Sabiedrisko attiecību aģentūra
PR Stils”. Kontaktinformācija:
Inta Pēdiņa, inta.pedina@prstils.
lv, tālr. 67282472

Ģimnāzijas “Pavasara Šurumburums”

Balvu Valsts ģimnāzijā notika
īsts šurumburums, jo vienlaicīgidziedātāji
ievingrināja
balsis,
dejotāji mēģināja soļus, muzikanti
skaņoja ģitāras, gaismotāji regulēja
prožektorus, skaņotāji pieregulēja
mikrofonus,
skatītāji nepacietīgi
gaidīja sākumu....tas viss tādēļ,
ka deju kolektīvs «Purenīte»
ar ģimnāzijas atbalstu sarīkoja
«Pavasara
Šurumburumu».
Un
šo «jezgu» lielāku padarīja mazie
«Rakarīši»,
Rēzeknes
5.vsk.
deju kolektīvs, Rēzeknes Valsts
ģimnāzijas deju kolektīvs «Vadži»,
Dricānu pagasta deju kolektīvs
«Jumalēni», Briežuciema jauniešu
folkloras kopa ‘Soldanī» un Oskara
ģitāristu ansamblis «Akordiņš».
Paldies kolektīviem, kas pie mums
ciemojās.

Balvu ģimnāzisti dejo uz VEF kultūras pils skatuves
11.martā Rīgā VEF Kultūras
pilī norisinājās VISC rīkotais
jaunrades deju konkurss «Mēs
un deja», kurā piedalījās 41 deju
kolektīvs un 23 horeogrāfiju
autori. Starp 52 piedāvātajām
dejām bija uzvedums «Skroderīši,
vēverīši»
Lucija
Bukšas
horeogrāfijā, ko dejoja Balvu
Valsts ģimnāzijas deju kolektīvi
“Purenīte”
un
«Rakarīši».
Tautas mūziku aranžēja Ģirts
Ripa, dziesmu iedziedāja Zane
Akmeņkalne. Lai gan diena bija
ļoti saspringta un nogurums ņēma
virsroku, dejotāji bija laimīgi
par rasto iespēju «iekarot» VEF
skatuvi un apņēmības pilni
nākošgad piedalīties atkal.
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Laikraksts „Vaduguns” sniedz
neprecīzu informāciju par domes sēdi
Atsaucoties uz „Vaduguns”
2011.gada 16.aprīļa publikāciju
„Ignorē
uzņēmēju”,
kurā
tika pārmests par to, ka E.
Gabranovam
netika
dota
iespēja izteikties un aizstāvēt
uzņēmuma
SIA
„Balvu
Vaduguns” intereses, informēju,
ka Balvu novada domes sēdes
notiek saskaņā ar domes
apstiprināto reglamentu. Šis
reglaments paredz šādu kārtību:
* par domes sēdes darba
kārtības jautājumu tiek sniegts
ziņojums, ko parasti dara
attiecīgās domes komitejas
vadītājs vai speciālists;
* pēc ziņojuma uzklausīšanas
tikai un vienīgi deputāti uzdod
ziņotājam, vai arī domes
sēdē esošam speciālistam vai
ekspertam jautājumus, ja tādi ir;
* tālāk katram deputātam ir
tiesības izteikties debatēs;
* tad par šo konkrēto jautājumu, jeb, precīzāk, par
iepriekš sagatavoto lēmuma
projektu
notiek
deputātu
balsojums, un lēmums vai nu
tiek pieņemts, vai nē (Balvu
novada pašvaldības 2009.gada
1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Balvu novada pašvaldības
nolikums” 67.,68.punkts).
Pārējiem
domes
sēdē
klātesošajiem
ir
aizliegts
piedalīties debatēs, vai kā citādi
traucēt domes sēdes darbu
(minēto saistošo noteikumu
72.punkts). Arī konkrētajā
gadījumā, vadot domes sēdi,
domes
priekšsēdētājs
A.
Kazinovskis precīzi izpildīja
domes sēdes norises reglamentu,
turklāt viņš sēdes laikā vēlreiz
visiem klātesošajiem atgādināja
par viņu tiesībām sēdes norises
laikā.
Laikraksta
„Vaduguns”

redaktors regulāri piedalās
domes sēdēs, tāpēc viņam
būtu jāzina domes sēžu norises
kārtība, kā arī tas, ka novada
iedzīvotājiem, kuri piedalās
domes sēdēs, nav tiesību
izteikties.
Precizitātes labad jāmin, ka
E.Gabranovs lūdza vārdu, nevis,
lai izteiktos, bet gan lai uzdotu
jautājumu 19.darba kārtības
punktā
„Par
būvniecības
ieceres Bērzpils ielā 67A,
Balvos publisko apspriešanu”.
Kas attiecas uz jautājumu par
maksas noteikšanu par reklāmu
un sludinājumu ievietošanu
„Balvu
Novada
Ziņās”,
tad jāsaka, ka „Vaduguns”
iesniegtā pretenzijas vēstule
pirms domes sēdes tika
pievienota katra deputāta sēdes
materiāliem, tāpēc nevarētu
būt pārmetumu par to, ka
deputāti nebija informēti par
laikraksta
„Vaduguns”
un
redaktora E.Gabranova viedokli
un tā pamatojumu minētajā
jautājumā.
Minēšu vēl arī faktu, ka
laikraksta „Vaduguns” redaktors
vienmēr (tā bija arī šoreiz)
saņem Domes sēdes darba
kārtību un lēmumu projektus
reizē ar deputātiem, t.i., dažas
dienas pirms Domes sēdes. Tas
nozīmē, ka ir pietiekoši laika
arī jautājumu uzdošanai un
viedokļa izteikšanai arī pirms
sēdes.
Ja kāda uzņēmuma pārstāvis
vai kāda cita persona vēlas uzdot
jautājumus un izteikt viedokli
domes sēdēs, tad vienīgā iespēja
to panākt – jākļūst par deputātu.
Juris Anuškāns,
Balvu novada pašvaldības
juriskonsults

Talkā sakopsim
pilsētu un laukus!
Balvu pilsētā visiem talkotgribētājiem tikšanās pulksten
9.00 pie estrādes.
Talkošanas vietas pilsētā:
• no gaļas kombināta stāvlaukuma līdz Bolupes iztekai no Balvu
ezera.
• Ezera ielas gals, sākot no Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta ēkas, gar J. Logina ielu līdz Brīvības ielai
• apkārt Pareizticīgo un Katoļu kapiem.
• pēc labi padarīta darba, protams, būs silta zupa Lāča dārzā.
Lūdzam būt atsaucīgiem garāžu īpašniekiem, un sakopt
garāžu teritorijas. Par iespēju saņemt talkas maisus interesēties
pie Lielās Talkas Balvu novada koordinatora Māra Verjanova
26154544. Saņemot maisus tiks precizēta informācija par maisu
novietošanu un izvešanas kārtību.
Savukārt tie Balvu pilsētas iedzīvotāji, kuri savā mājās ir
atraduši makulatūras kaudzītes, ir aicināti tās sasiet rūpīgās paciņās
un novietot ielu malās labi redzamās vietās. Laika posmā no 9.0011.00 tiem pašvaldības aģentūras San- Tex uzņēmuma busiņš kopā
ar centrālās bibliotēkas zēniem un meitenēm mēģinās tās savākt.
Ja kādam šķitīs, ka viņa makulatūras kaudzīte var tikt aizmirsta vai
neievērota, šajā laikā drīkst piezvanīt pa tālruni 29213768.
Aicinām visus novada iedzīvotājus piedalīties un turpināt
ikgadējo pavasara tradīciju Lielās Talkas ietvaros, un uzkopt savu
pilsētu, ciemu vai kādu citu sev nozīmīgu atpūtas vietu, iepriekš
piesakoties pie sev tuvākā talkas koordinatora.
Uz talku jāņem līdzi cimdi un, ja ir, kāds darba rīks,
piemēram, grābeklis. Par talkas koordinatoriem detalizētu
informāciju skatiet Balvu novada pašvaldības mājas lapā.
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Kubulu pagasta kultūras nama tautisko deju kolektīvam „Cielaviņa” - 10

Kubulu pagasta kultūras
nama tautisko deju kolektīvs
„Cielaviņa” sāka veidoties 2000.
gada vasarā,kad pēc pagasta
iedzīvotāju lūguma deju skolotāja
Zita Kravale kultūras namā
uzņēmās jaunāko klašu skolēnu
tautisko deju kolektīva vadīšanu.
Šogad 24. aprīlī kolektīvs
nolēma nosvinēt savu pirmo
nopietno jubileju - 10 radošus,
panākumiem bagātus,veiksmīgus
dejošanas gadus.

skolotāja Ruta Bukša uzšuva
„Cielaviņas” karogu, ko rotā
stilizēts putna tēls.
„Cielaviņa” ir XXIII (2003.)
un
XXIV(2008.)
Vispārējo
latviešu Dziesmu un Deju svētku,
kā arī IX(2005.) un X (2010.)
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu
un Deju svētku dalībniece.
2004. gada vasarā „Cielaviņa”
koncertēja Slovākijā,2007. gadā
Krievijā, 2008., 2010. gadā
Lietuvā.
2008. gada vasarā kolektīva
jaunieši
piedalījās
„Kubulu
pagasta
ģimeņu
biedrības
organizētajā
starptautiskajā
dejotāju nometnē Kubulos, kur
piedalījās deju kolektīvi no
Lietuvas un Igaunijas.
„Cielaviņa” ir dejojusi gan uz
VEF Kultūras pils, gan Latviešu
biedrības nama, gan Dzintaru
koncertzāles skatuvēm
Kopš 2004. gada „Cielaviņa”
ikgadu janvāra beigās organizē

Kopā ar Valsts Prezidenti Vairu Vīķi - Freibergu 2005.gadā

Ikviens vadītājs ir ienesis savus
vaibstus
kolektīvu darbībā,
visilgstošākā
sadarbība
ir
veidojusies un joprojām notiek
ar Zani Kravali, kas veiksmīgi
turpina vecmāmiņas un mammas
iesāktās un rūpīgi koptās latviešu
tautas deju prasmes. Arī tagad,
strādājot Rīgā un Balvos, Zane
atrod laiku, lai palīdzētu dzimtā
pagasta dejotājiem noslīpēt dejas
soli, lai iemācītu kaut ko jaunu
no republikas labāko kolektīvu
repertuāra.
Deju soļus palīdz apgūt arī

koncertmeistare Rita Kočerova.
Krāšņie tērpi „Cielaviņas”
kolektīviem ir darināti ne tikai
profesionālās šuvēju darbnīcās,
tos ir šuvuši arī paši dalībnieki,
dejotāju vecāki, skolotāja Ruta
Bukša. Pēdējos gados veiksmīga
sadarbība tērpu tapšanā ir
izveidojusies ar Guntu Tiltiņu,
mīļš sveiciens viņai un liels
paldies.
Katru gadu „Cielaviņas”
kolektīvi piedalās skatēs-rezultāti
ir
pārliecinoši
ierindojuši
„Cielaviņu” labāko kolektīvu

ietver sevī četrus kolektīvus ar
pāri par 80 dalībniekiem - tie ir
pirmsskolas bērnu deju kolektīvs;
2.-5. klašu; 4.-8. klašu un jauniešu
kolektīvi.
„Cielaviņas” dalībnieki ir
bērni un jaunieši, kas mācās
Stacijas
pamatskolā,
Balvu
pamatskolā, Balvu amatniecības
vidusskolā,
Balvu
pilsētas
ģimnāzijā, Balvu vakarskolā,
Daugavpils universitātē.
10 gadu laikā „Cielaviņa” ir
dejojusi vairāk kā 160 dažādos
pasākumos
pagastā,
Balvu
novadā (rajonā), Latvijā, kā arī
ārzemēs.
”Cielaviņas”
panākumu
pamats ir vadītājas Zitas Kravales
meistarība, kā arī cieša sadarbība
starp kultūras namu, Stacijas
pamatskolu, PII Ieviņa”, kā arī
dejotāju vecākiem.
Jubilejas reizē „Cielaviņa”
lielu paldies par atbalstu un
sadarbību
saka bijušajiem
Kubulu
pagasta
padomes
vadītājiem, īpaši Teklai Supei,
un deputātiem, Balvu novada
domei, „Kubulu pagasta ģimeņu
biedrībai”, īpaši vadītājai Irēnai
Začevai un visiem, visiem,kas
dejojuši kolektīvā, kas mīlējuši
un atbalstījuši, palīdzējuši un mīl

Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2010.gadā

Pirmie
pasākumi,
kur
kolektīvs dejoja, bija pilngadības
svētki un vokālā ansambļa gada
jubilejas pasākums 2000. gadā.
Dejotgribētāju skaits pieauga,
un 2001. gada Ziemassvētku
koncertā pagastā jau uzstājās
trīs dejotāju sastāvi.
Kolektīva nosaukums radās
2004. gadā, kad Kubulu dejotāji
koncertēja Slovākijā. Dalībnieki
izvēlējās nosaukumu „Cielaviņa”,
saistot to ar Latvijas nacionālo
putnu – balto cielavu. 2006.gadā
Stacijas pamatskolas mājturības

jauniešu
deju
kolektīvu
sadancošanos „Lecam pa vecam,
lecam pa jaunam”,kas pulcina
vairākus simtus dalībnieku no
Vidzemes, Latgales un Rīgas.
Visus 10 gadus „Cielaviņas”
mākslinieciskā vadītāja ir Zita
Kravale, kas dabas doto deju
skolotājas talantu ir mantojusi
no savas mātes - skolotājas Veras
Ivanovas.
“Cielaviņas”
kolektīvus
ir vadījuši – Līga Moroza,
Dita Nipere, Ingrīda Supe,
Anita Smuška, Zane Kravale.

Kolektīvs 2011. gadā. Daļa no šiem dejotājiem ir “Cielaviņā” jau desmit gadus

skaitā ne tikai Balvu rajonā un
novadā , bet arī republikā.
10 gadu laikā „Cielaviņā” ir
dejojuši vairāk kā 150 bērnu un
jauniešu, ne tikai no Kubuliem,bet
arī Balviem,Rīgas,Medņevas.
2011. gadā TDK „Cielaviņa”

Kolektīva vadītājas Anita Smuška un Zita Kravale Vispārējos latviešu dziesmu svētkos 2008. gadā

„Cielaviņu” joprojām.. Sveiciens
svētkos,tiekamies
24.
aprīlī
pulksten 17.00 Kubulu kultūras
namā jubilejas koncertā „Es
mācēju danci vest”.

Deju kolektīvs kopā ar iestāžu un kolektīva vadītājiem 2008. gada
Dziesmu svētkos
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Ja koncentrējas un nosaka mērķi, būs!
Dienas pirms Lieldienām
– apceru pilns laiks. Tajā tikos
ar mūsu novadnieci Saeimas
deputāti Inesi Laizāni, lai risinātu
sarunu par mūsu dzīvi, par to,
kā un cik Saeima, tās deputāti
ietekmē valsts attīstības procesus,
kādas ir vērtību prioritātes visai
mūsu sabiedrībai un katram
mums, kādus jautājumus par
svarīgākajiem deputātes darbā
uzskata deputāte Inese Laizāne.
Tikāmies Saeimā, kad deputāte
bija tikko atsteigusies no Saeimas
sēdes.

- Kādā noskaņojumā Jūs
sagaidat šos svētkus?
- Ar apziņu, ka katram no
mums ir jāspēj mainīties.
- Kļūstot par deputāti, jums
nācās radikāli mainīt savu
dzīvi, un vai esat gatava atkal
atgriezties teātra pasaulē?
- Ar aktieriem ir tāpat kā ar
ārstiem – ja kādu laiku nestrādā,
zūd profesionālās iemaņas. Taču
nekad nesaki nekad. Tomēr
šķiet, ka šī lappuse manā dzīvē ir
pāršķirta.

- Jūs savos gados jau esat
iespējusi ļoti daudz.
- Viss sākās Balvos. Mācījos
Balvu 1. vidusskolā, spēlēju teātri
pie Vairas Resnes.Tad, mācoties
10. klasē sadomāju, ka vēlos būt
aktrise. Izrādījās, ka nākošajā
gadā ir uzņemšana Daugavpils
universitātes Teātra fakultātē,
kas tolaik bija tikai vienu reizi
četros gados. Ko darīt? Vajadzēja
skolu beigt par vienu gadu ātrāk,
lai izmantotu šo iespēju. Mani
atbalstīja
toreizējais
skolas

direktors Silovs. Mamma bija
kategoriski pret. Abi mani brāļi
bija Jelgavā, runaju ar viņiem.
Piekrita. Atceros epizodi – es
stāstu par saviem plāniem, brālis
brauc pie stūres, kad pasaku
par teātri un skolas saīsināšanu,
viņam auto stūre rokās pēkšņi
noraustās. Tā sāku mācību
sprintu, un beidzu divas klases
vienā gadā. Mans toreizējā sapņa
piepildījums bija, kad 16 gadu
vecumā kļuvu par studenti un
varēju sākts apgūt aktiermākslu.
Tad sākās skatuves gaitas

turpat Daugavpilī, bet vēlāk,
kad jau bija izveidota ģimene,
spēlēju arī Nacionālajā teātrī.
Protams, neaizmirstami bija
brīži, kad uz skatuves biju kopā
ar Elzu Radziņu un citiem mūsu
lieliskajiem
aktieriem.Tomēr
atgriezos Daugavpilī, un drīz
vien kļuvu par teātra direktori.
Man bija savs stratēģiskais
mērķis pārbaudīt savas spējas, jo
kandidatūru taču vērtēja Kultūras
ministrijas speciālisti. Tā 29 gadu
vecumā jau ieņēmu šo amatu.
Sapratu, ka izglītība jāpapildina,
sāku
studijas
Daugavpils
universitātes
maģistrantūrā.
Vēlāk pati strādāju ar studentiem,
mācot retoriku un runas kultūru.
- Kas vairāk gandarīja –
aktiera, administratīvais vai
mācībspēka darbs?
- Darbs ar studentiem. Tur
atšķirībā no aktiera priekšā nebija
gatava teksta, bet auditorijā –
zinoši un domājoši jaunieši.
- Kad radās interese par
politiku?
- Tā mani saistījusi vienmēr.
Atceros, ka skolas laikā, kad kopā
Ar draudzeni Elitu centāmies
piekopt veselīgu dzīvesveidu
un vakaros skrējām krosiņus,
vienmēr centos būt atpakaļ uz
ziņu raidījumu Vremja, patika
Globuss ar Mavriku Vulfsonu.
- Vai interese ir bijusi pasīva
vai aktīva?
- Man nekad nav patikusi
kritizētāja pozīcija, vienmēr esmu
aktīvi līdzdarbojusies, centusies
pati kaut ko darīt, kaut ko panākt.
Ar parunāšanu vien ir par maz –
teicu teātrī. Pati esmu arī Barikāžu
dalībniece.
- Kā jūs izlēmāt startēt no
saraksta Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”?
- To nosaka mans pasaules
uzskats. Manu draugu un paziņu
lokā ir daudz cilvēku ar līdzīgiem
uzskatiem. Domāju, ka tas, ka
Latgalē es savas partijas sarakstā

Jaunieši kafijo ar politiķiem

14.aprīlī Balvu Jauniešu
iniciatīvu
centrā,
notika
Balvu novada jauniešu un
novada pašvaldības pārstāvju
diskusijas neformālā gaisotnē
pie kafijas, tējas un cepumiem.
Šīs tikšanās mērķis bija
veicināt jaunatnes un lēmumu
pieņēmēju
sadarbību,
lai
atskatītos uz paveikto un
diskutētu par darāmo nākotnē.

Kristīne Ļeontjeva vada diskusiju

Balvos šāds pasākums tika
rīkots pirmo reizi un uz to bija
aicināti visi novada jaunieši.
Diskusija “Kafija ar politiķiem”
tiek īstenota projekta „Skaties
tālāk” ietvaros. To finansē
Latvijas – Šveices programma.
Projektu organizē un realizē
Liepājas
jauniešu
biedrība
„NEXT” sadarbībā ar Gulbenes
jauniešu kulbu „Dēms”, kura
pārstāves Kristīne Ļeontjeva

un Liene Dembovska Balvu
novada jauniešus un Balvu
novada pašvaldības pārstāvjus
iepazīstināja ar šo ideju – „Kafija
ar politiķiem”, kuras pirmsākumi
meklējami
Vestervikas
(Västervik) pilsētā Zviedrijā un
ir Liepājas jauniešu biedrības
„NEXT” Latvijā adaptēta metode.
„Kafija ar politiķiem” ir
jauniešu un lēmumu pieņēmēju
neformāla
tikšanās,
kuras
laikā tiek runāts par aktuāliem
jautājumiem – izglītību, jaunu
darba vietu radīšanu, dažādu
objektu celtniecību, jaunatnes
attiecībām
ar
pašvaldību,
aktivitātēm sabiedriskajā dzīvē
u.c. Kopā tiek meklētas atbildes
uz jautājumu par to, kādā veidā
veicināt jauniešu ieinteresētību
pašvaldības darbā, ko mainīt un
ko uzlabot, kā risināt jauniešu
aizplūšanu no pašvaldībām.
Sarunā
Balvos
galvenie
diskusijas temati bija par jauniešu
līdzdalību,
iniciatīvām
un
saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
Kā galvenie risinājumi līdzdalības
palielināšanai tika minēti – Balvu

5.

vērtībām, par to, lai Latvijas
valsts attītītos, lai mūsu dzīve
kļūtu daudz labāka. Pati esmu ļoti
nacionālistiski noskaņota, mudinu
cilvēkus ieņemt aktīvu dzīves
pozīciju. Arī savus novadniekus.
Partijām aktīvi jādarbojas arī
starpvēlēšanu periodā. Partijai
Visu Latvijai gan mūsu pusē nav
pastāvīgas nodaļas, arī Tēvzemei
un Brīvībai nodaļa Balvos esot
likvidēta un tās biedri izstājušies
no partijas. Jāaktivizējas.
- Kā domājat cik un kā
Saeimas deputāts var ietekmēt
dzīvi valstī?
- Ko esmu izdarījusi latviešu
tautas labā? Nekādus varoņdarbus
konkrēti nosaukt nevaru. Esmu
sapratusi, ka politika ir šaha spēle
un ātri neko panākt nevar. Man
šķiet neloģiskas opozīcijas un
pozīcijas savstarpējās attiecības,
pat bērnišķīgas. Nevajadzētu
noraidīt ikvienu priekšlikumu
tikai tāpēc, ka to izteikuši
opozīcijas partijas deputāti.
- Kā vērējat pašreizējo
valdošo partiju darbību?

- Šķiet, ka Vienotības politika
ir pavisam ne tālredzīga. Tas
attiecināms uz lēmumiem, kas
pieņemti par nodokļiem, par
demogrāfiju,
par
elektrības
cenām. Slikti, ka tautsaimniecībai
nav konkrēta attīstības mērķa. Kā
redzu, tad valdošā elite ir tālu no
tautas un neizprot tās vajadzības,
viņi dzīvo atrauti no reālās dzīves.
Kādā sarunā dzirdu izskanam
viedokli – nu, kas tas, 10 lati par
elektrību mēnesī vairāk. Bet ir
cilvēki, kam tāda summa ir visas
nedēļas iztika!
- Kādas būtu svarīgākās
lietas, kas valstī jārisina?
- Pirmkārt, demogrāfija, tas
nav tikai finanšu jautājums, tas ir
valsts stabilitātes jautājums. Arī
prioritāšu jautājums. Vai mūsu
valstī ģimene ir vērtība, vai nav.
Pateicoties mūsu frakcijai, šīs
jautājums ir aktualizēts. Attiecībā
uz tautsaimniecību vēl gribu
piebilst, ka svarīgi būtu valstī
izvēlēties konkrētus virzienus,
ko attīstīt un kādos neatlaidīgi
strādāt. Ja koncentrējas un nosaka
mērķi, būs! Vairāk vajadzētu
jautāt padomus zinātniekiem,
rīkot konferences, labas idejas
ir jāatrod un jāattīsta. Liela
problēma ir tiesiskais nihilisms.
Visi it kā redz tās lietas, kas
notiek pretlikumīgi, bet nevar vai
negrib panākt nekādas izmaiņas.
- Mainās partijas un
valdības, bet problēmu it kā
nepaliek mazāk. Kur ir izeja?
- Mums pašiem jāmainās visās
jomās. Ļoti svarīga ir sabiedrības
līdzdalība visās jomās, lai mēs
viens otru rosinātu, lai cits citu
pieskatītu. Saka, ka zivs pūst
no galvas, bet svarīga jau ne
tikai galva. Visa zivs. Par to der
aizdomāties.
- Paldies par sarunu un uz
tikšanos Balvos!
- Jā, protams. Es taču braucu
pie sava tēva Donāta Laizāna un
labprāt piedalīšos arī sabiedriski
politiskos pasākumos. I. Vītola

Jauniešu iniciatīvu centra darba
laika pagarināšana līdz 23:00,
aktīvāka jauniešu pasākumu
reklamēšana un ieinteresēšana
pašiem tos organizēt. Kā labs
piemērs tika minēts pasākums
„Slīdonis 2011”.

aktīvai darbībai pagastos sarunas
dalībnieki minēja no izglītības
iestādēm
atsevišķu
telpu
trūkumu, dažu pagastu pārvalžu
nepietiekamu
ieinteresētību
jauniešu jautājumu risināšanā,
kompetenta
koordinatora

saņēmu tik daudz plusiņu, ir
manas
personības
nopelns,
tās novērtējums. Mēs aktīvi
iestājamies par nacionālajām

Mans solījums vēlētājiem
Es apsolu būt uzticīga
Latvijai, es pildīšu savus
pienākumus godprātīgi
un pēc labākās apziņas.
Tie ir vārdi no Saeimas
Kārtības Ruļļa deputāta
solījuma.
Es gribu piebilst - es
gribu
mainīt
cilvēku
dzīvi Latvijā! Es gribu
pārtikušu latvisku Latviju!
Kopā mums izdosies. Jūs
man palīdzēsiet ar padomiem, es jūs informēšu ko es daru un kas notiek
Saeimā! Labs saimnieks
ir kalps saviem kalpiem.
Es vēlos patiešām kalpot
savai tautai!

Ināra Ņikuļina un Egons Salmanis ieklausās jauniešu teiktajā

Balvu jauniešu iniciatīvām un
saturīga brīvā laika pavadīšanai
ir sava ēka, kurā darboties. Bet
gribētu savu darbību izvērst arī
pagastos, lai aktivitātes ir ne tikai
novada centrā, bet arī pagastos.
Kā
galvenos
traucēkļus

trūkumu ciešākai sadarbībai ar
jauniešiem un pagasta kultūras
pasākumu organizatoriem.
Bet pats svarīgākais, lai paši
jaunieši būtu aktīvi un darboties
griboši.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, mājas lapa: www.balvi.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 21. aprīlis
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2011.gada 15.aprīlī
Nr.10/2011

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2011.gada 15.aprīļa
lēmumu

PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU BALVU NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 6. punktu un 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi „Par
papildus palīdzību Balvu novada pašvaldībā” nosaka Balvu
novada pašvaldības papildus
palīdzības veidus, to apmēru un
saņemšanas kārtību.
2. Papildus palīdzība tiek
piešķirta personai/ģimenei, kuras deklarētā pamata dzīves vieta
ir Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā ne
mazāk kā sešus mēnešus.
3. Palīdzība tiek piešķirta,
neizvērtējot personas/ģimenes
materiālo stāvokli.
4. Lēmumu par pabalstu
piešķiršanu pieņem Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais
dienests).
5. Sociālais dienests bez personas/ģimenes materiālā stāvokļa
izvērtēšanas piešķir:
5.1. veselības uzlabošanas
pabalstu;
5.1. brīvpusdienas skolās;
5.3. maksas par ēdināšanu atlaides pirmsskolas izglītības
iestādēs;
5.4. ēdināšanas pabalstu;
5.5. pabalstu sodu izcietušai
personai;
5.6.
pabalstu
dokumentu
atjaunošanai;
6.7. svētku pabalstu;
5.8. bērna piedzimšanas pabalstu;
5.9. līdzfinansējumu projektiem.
6. Papildus palīdzību var
piešķirt atbilstoši Sociālā dienesta budžeta iespējām, ja
ir nodrošināta Balvu novada
pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.2 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā” izpilde.
II. Veselības uzlabošanas
pabalsti
7.
Veselības
uzlabošanas
pabalstu var saņemt:
7.1. bērni invalīdi – līdz
25% gadā no valstī noteiktās
minimālās algas;
7.2. Balvu novada Goda pilsoņi
– vienu reizi gadā, divu minimālo
algu apmērā;
7.3. Balvu novada iedzīvotāji,
kuri ar pašvaldību noslēguši uztura līgumu – 30 Ls/ mēnesī.
8. Noteikumu 7.1. punktā minēto
pabalstu piešķir neizvērtējot
ģimenes materiālo stāvokli, bet
uzrādot Darba ekspertīzes ārstu
komisijas izsniegto apliecību un
ģimenes ārsta nosūtījumu uz sāls
istabu vai peldbaseinu. Pabalstu
var piešķirt arī medikamentu
iegādei, kurus nozīmējis ģimenes
ārsts vai ārsts – speciālists.
9. Noteikumu 7.2. un 7.3. punktā
minētos pabalstus Sociālais dienests piešķir neizvērtējot personas
materiālo stāvokli un nepieprasot
iesniegumu, bet balstoties uz Balvu novada pašvaldības lēmumu
vai uzturlīguma nosacījumiem.
III. Brīvpusdienas skolēniem
10. Brīvpusdienas var saņemt
daudzbērnu ģimeņu, kurās ir

vismaz trīs nepilngadīgi bērni,
bērni, kuri iegūst izglītību Balvu
novada vispārizglītojošās mācību
iestādēs.
11. Noteikumu 10.punktā
minētajiem
bērniem
brīvpusdienas tiek piešķirtas,
neizvērtējot ģimenes ienākumus,
bet pamatojoties uz vecāku iesniegumu.
12. Brīvpusdienas pēc Sociālā
dienesta lēmuma pieņemšanas
tiek piešķirtas no nākošā mēneša
pirmās mācību dienas līdz kārtējā
mācību pusgada pēdējai mācību
dienai, ja iesniegums saņemts līdz
mēneša 15.datumam. Sākoties
jaunam
mācību
pusgadam,
ģimene atkārtoti raksta iesniegumu brīvpusdienu piešķiršanai.
Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi
tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar tā
piestādīto rēķinu.
IV. Maksas par ēdināšanu
atlaides pirmsskolas izglītības
iestādēs
13. Maksas par ēdināšanu atlaides pirmsskolas izglītības
iestādēs var saņemt:
13.1. daudzbērnu ģimeņu bērni
– 50% apmērā;
13.2. bērni, kuriem noteikta
invaliditāte – 50% apmērā;
13.3. riska grupas ģimeņu bērni,
kuri apmeklē diennakts grupu –
100% apmērā.
14. Noteikumu 13.punktā
minētajiem bērniem līdzekļi
maksai par ēdināšanu tiek
piešķirti, neizvērtējot ģimenes
ienākumus, bet pamatojoties uz
vecāku iesniegumu un uzrādot
Sociālā dienesta izsniegto izziņu,
bāriņtiesas lēmumu vai Darba
ekspertīzes ārstu komisijas izsniegto apliecību.
15. Maksas par ēdināšanu atlaides tiek piešķirtas pēc Sociālā
dienesta lēmuma pieņemšanas
no nākošā mēneša pirmās darba
dienas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba dienai, ja
vecāku iesniegums saņemts līdz
mēneša 15.datumam. Sākoties
jaunam
mācību
pusgadam,
ģimene atkārtoti raksta iesniegumu maksas par ēdināšanu
atlaižu piešķiršanai. Maksām par
ēdināšanu piešķirtie līdzekļi tiek
pārskaitīti pirmsskolas izglītības
iestādei, saskaņā ar tās piestādīto
rēķinu.
V. Ēdināšanas pabalsts
16. Ēdināšanas pabalstu var
saņemt nakts patversmes klienti, kuri ievietoti Balvu nakts
patversmē ar Sociālā dienesta
vadītājas norīkojumu.
17.
Ēdināšanas
pabalsts
klientam tiek piešķirts uz trīs
mēnešiem, vienu reizi dienā, kurš
sevī ietver silto zupu, maizi un
sauso zupu (brīvdienās). Sākot ar
ceturto mēnesi, bet ne ilgāk par
vienu gadu, ēdināšanas pabalsts
tiek piešķirts, ja klients sedz savu
līdzmaksājuma daļu – 0.25 Ls/
dienā.
18. Nakts patversmes klientu

ēdināšanai piešķirtie līdzekļi
tiek pārskaitīti pakalpojuma
sniedzējam, saskaņā ar tā
piestādīto rēķinu.
VI. Pabalsts sodu izcietušai
personai
19. Saņemt pabalstu var persona, kuras deklarētā dzīvesvieta
pirms brīvības atņemšanas bijusi Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
20. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir 10% no attiecīgā gada
1.janvārī spēkā esošās minimālās
darba algas valstī.
21. Lēmumu par pabalsta
piešķiršanu pieņem 10.darba dienu laikā, kad izvērtēšanai iesniegts personas iesniegums un
ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu;
22. Pabalstu izmaksā piecu
darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
23. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un to apliecina ieslodzījuma
vietu pārvaldes izdotā izziņa par
atbrīvošanu.
VII. Pabalsts dokumentu
atjaunošanai
24.
Sociālais
dienests,
nepieciešamības
gadījumā,
Balvu novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem var apmaksāt
pases noformēšanu, nodokļu
grāmatiņas
atjaunošanu,
ārstēšanās izdevumus no dažāda
veida atkarībām, par tiem veicot pārskaitījumu pakalpojumu
sniedzēju institūcijām. Šie pakalpojumi tiek apmaksāti vienu reizi

gadā.
25. Pabalsta pieprasītājam
Sociālajā dienestā jāiesniedz
rakstisks iesniegums un jāslēdz
vienošanās par līdzdarbības
pasākumiem.
VIII. Svētku pabalsti
26. Svētku pabalsts ir:
26.1. pabalsts Balvu novada pašvaldības ilgdzīvotāju
sveikšanai, kuri sasnieguši 90,
95 un 100 gadu vecumu un kuru
deklarētā dzīves vieta vismaz
pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Balvu novadā.
26.2. ziemassvētku pabalsts.
27. Noteikumu 26.1. punktā
minēto pabalstu, neizvērtējot
personas materiālo stāvokli un
nepieprasot iesniegumu, piešķir:
27.1. 90. un 95. gadu dzimšanas
dienā – dāvanu līdz Ls 30.00
apmērā, nogādājot to personas
dzīves vietā;
27.2. 100. dzimšanas dienā
– pabalstu Ls 100.00 (skaidrā
naudā), nogādājot to personas
dzīves vietā;
28. Noteikumu 26.2. punktā
minēto pabalstu, neizvērtējot
personas materiālo stāvokli un
nepieprasot iesniegumu, piešķir:
28.1. bērniem invalīdiem;
28.2. pakalpojuma „ Aprūpe
mājās” klientiem.
29. Ziemassvētku pabalsta
apmēru līdz katra gada 1.decembrim apstiprina Balvu novada
Dome, ievērojot Sociālā dienesta
budžeta iespējas.
IX. Bērna piedzimšanas
pabalsts
30. Saņemt pabalstu papildus
Valsts sociālās apdrošināšanas

aģentūras izmaksātajam pabalstam par katru jaundzimušo bērnu
var viens no viņa vecākiem, ja abu
vecāku deklarētā pamata dzīves
vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus
bijusi Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un
šajā teritorijā deklarēta arī bērna
dzīves vieta.
31. Pabalsta apmērs ir Ls 25.00
par katru jaundzimušo bērnu
un tiek izmaksāts Balto zeķīšu
pasākumā, nepieprasot vecāku
iesniegumu.
32.
Bērna
piedzimšanas
pabalstu, neizvērtējot ģimenes
materiālo stāvokli un nepieprasot
iesniegumu, piešķir Balvu novada pirmajam gada dzimušajam
bērnam, kura abu vecāku
deklarētā pamata dzīves vieta
ir Balvu novada pašvaldības
administratīvā teritorija.
33. Pabalsta apmērs ir Ls
100.00 (skaidrā naudā).
X. Pašvaldības
līdzfinansējums projektiem
34. Līdzekļi var tikt piešķirti
bērnu invalīdu vasaras nometņu
līdzfinansēšanai.
35. Noteikumu 34. punktā
minēto pabalstu piešķir Ls 25.00
apmērā vienam bērnam, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un
ģimenes ārsta izsniegto izziņu.
VIII. Lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība
37. Sociālā dienesta pieņemto
lēmumu var apstrīdēt Balvu novada Domē.
38. Balvu novada Domes
pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par 2011.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10/2011
„Par papildus palīdzību Balvu novada pašvaldībā” projektu
Īss projekts
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Balvu novada pašvaldības mazaizsargāto personu
(daudzbērnu ģimeņu, invalīdu, vecu cilvēku, bezpajumtnieku, no ieslodzījuma vietām
atbrīvoto personu) iespējas saņemt papildus sociālo palīdzību savas dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
Projekta
Šādu noteikumu nepieciešamību nosaka sociāli ekonomiskā situācija valstī, kura īpaši
nepieciešamības sarežģīta veidojas Latgales reģionā, ņemot vērā arvien augsto bezdarba līmeni un
pamatojums
iedzīvotāju zemo pelnīt spēju.
Pašvaldībai saistošs ir Bērnu tiesību aizsardzības likums, kura 26.panta pirmā daļa
nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un
sniedz tai palīdzību. Šī likuma 12.panta trešā daļa paredz, ka bērniem, kuri nesaņem
pietiekamu vecāku aprūpi, ir tiesības uz pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiem
pakalpojumiem. 10.panta otrā daļa nosaka ikviena bērna tiesības uz pilnvērtīgiem
dzīves apstākļiem un bērniem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem ir tiesības uz
visu, kas nepieciešams viņa speciālo vajadzību apmierināšanai.
Projekta ietekme Saistošo noteikumu īstenošanai būs nepieciešams papildus finansējums sociālo
uz pašvaldības
pabalstu budžetā, bet ilgtermiņā tas būs tikai ieguvums, jo ģimeņu atbalsts veicinās
budžetu
demogrāfiskās situācijas uzlabošanos un mazinās ģimenes locekļu izbraukšanu uz
citām valstīm darba meklējumos. Papildus sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem,
rosinās vecākus skolot bērnus sava novada izglītības un profesionālās ievirzes skolās.
Projekta ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības
teritorijā

Saņemtā papildus palīdzība varētu veicināt maksāšanu par komunālajiem
pakalpojumiem, kas savukārt varētu nedaudz uzlabot attiecīgo uzņēmumu finansiālo
stāvokli. Tas pats būtu attiecināms arī uz dažādu preču, kuras izmanto ģimenes ar
bērniem, tirdzniecību. Būtiska ietekme uz uzņēmējdarbību nav paredzama.

Projekta ietekme Nav.
uz administratīvajām
procedūrām
Konsultācijas ar
privātpersonām

Ir bijuši atsevišķi maznodrošināto ģimeņu pārstāvju priekšlikumi, oficiālajam
dienestam tiekoties ar iedzīvotājiem Balvu novada pagastos.
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Aicina
BIBLIOTĒKAS
nakts!
Ja vēlies pārbaudīt savas
zināšanas, iemācīties kaut ko
jaunu un jautri pavadīt laiku,
Nāc uz bibliotēku!!!
Ir pavasaris un atkal laiks
bibliotēkas
naktij.
Spoži
izgaismotā Balvu Centrālā
bibliotēka Tevi gaidīs 29.aprīlī
no plkst.19.00 līdz 23.00 nakts
pasākumā „Nesēdi tumsā 2”.
Tu varēsi – gleznot, locīt,
darināt piespraudes, orientēties
bibliotēkā un pilsētā,
minēt
krustvārdu mīklas, klausīties
pasakas un spoku stāstus, iešūt
grāmatas, piedalīties erudīcijas
konkursos un bibliotēkas
olimpiādē, skatīties multenes,
izsaukt uz dueli „Domino”
direktori! Šogad bibliotēkas
darbiniekiem
pievienosies
profesionāli palīgi – skolotājas
Skaidrīte Veina un Biruta
Vizule. Jau iepriekš paldies
bibliotēkas fanu klubam par
atbalstīšanu...
Nesēdi mājās, nesēdi
tumsā!

Balvu tautas skaitītāji
strādā ražīgi
Vairāk nekā 60 procentus no plānotā darba
apjoma ir paveikuši tautas skaitītāji, kuri strādā
20 no 37 reģionālos tautas skaitīšanas vadīšanas
un koordinācijas centros
(RVKC). To vidū ir arī
Balvu RVKC.
Sarkanā Krusta Balvu
komiteja aicina Balvu pilsētas
trūcīgas personas saņemt ES
programmas pārtikas pakas
par aprīļa mēnesi Raiņa iela
52, Balvos.

Balvu peldbaseina
darba laiks
Lieldienās

22. aprīlī Lielajā Piektdienā slēgts
23. aprīlī - 09:00 - 22:00
24. aprīlī - 09:00 - 22:00
25. aprīlī - 14:00 - 22:00
Tilžas pagasta pārvalde
izsaka lielu paldies Tilžas
internātpamatskolai – Ilutai
Bērzišai, Annai Bērziņai,
Ērikam
Kanaviņam
ar
komandu par izgatavotajiem
skaistajiem soliņiem, kas
paredzēti
izvietot
Tilžas
pagasta kapos. Soliņi veidoti
no priedēm, kas pagājušajā
gadā nogrieztas Kāpessila
kapos un šogad atgriežas
jaunā, citādā izskatā.

A F I Š A
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
25.aprīlī plkst. 15:00
Tautas pūtēju orķestra “BALVI” 55 gadu jubilejas koncerts.
Ieeja bez maksas.
28.aprīlī plkst.15:00
Skolu tautu deju kolektīvu skate. Ieeja bezmaksas.
27.aprīlī plkst. 17:00 Tikšanās ar fotogrāfiem
Kultūras un atpūtas centra foajē telpās 1. un 2.stāvā
Lienes Circenes „Gadalaiki” un Jāņa Sprudzāna (Valmiera) foto
izstādes.
Balvu muižā
7.maijā plkst. 11:00 Balto zeķīšu svētki ģimenēm, kuru
mazuļi dzimuši 2010.gadā
Balvu pagasts
11.- 29.aprīlis J. Bozoviča Origami izstāde
Briežuciema pagasts
11.aprīļa – 16.maijam bibliotēkā apskatāma Briežuciema audēju
pulciņa dalībnieču Irinas Pundures, Annas Pundures un Ainas
Ločmeles pašdarināto somu izstāde.
Kubulu pagasts
20.aprīlis – 20.maijs Fotoizstāde „Deju kolektīvam „Cielaviņa”
– 10, Kubulu Kultūras nama Mazā zāle
29. aprīlī plkst. 18:00 Starpnovadu Popiela
Nolikums un dalībnieku anketas pieejamas skolās vai uzrakstot
uz e-pastu maija-2004@inbox.lv vai liena6@inbox.lv.
Pieteikties līdz 27. aprīlim. Pēc konkursa līdz plkst. 22:00
Diskotēka DJ Chivix. Ieejas maksa Ls 1Pulksten 22.00 Balle Spēlēs GREGS. Ieejas maksa Ls 11.maijā plkst. 14:00 uz atpūtas pēcpusdienu aicinām Kubulu
pagasta vecākās paaudzes ļaudis. Ar koncertu jūs iepriecinās
mazie un lielie pašdarbnieki, deju mūziku spēlēs grupa
„Pārsteigums”. Līdzi jāņem groziņš.
Tilžas pagasts
28.marta – 26.aprīlim Fotogrāfiju izstāde „Pa novada saules
takām”
30.aprīlī plkst.22:00 Diskotēka
Vīksnas pagasts
30.aprīlī plkst.22:00 Diskotēka

Aicinām uz „Lāču dienām Balvos”
Šogad Balvu populārākajai
atpūtas un apskates vietai „Lāča
dārzam” tiks svinēta 20 gadu
jubileja. Tai par godu 14. maijā
plkst. 15.00. Balvos, Lāča dārzā,
notiks pirmais „Lāču dienas
Balvos” pasākums, uz kuru tiek
aicināti visi interesenti.
Pasākums bez maksas būs
pieejams ikvienam, piedāvāto
aktivitāšu klāsts būs ļoti
plašs, gan koncerti un izrāde,
gan izstādes, gan sportiskās
aktivitātes, gan atrakcijas,
konkursi, u.c.
Īpaši aicināti ir tie, kuru
uzvārdi, māju vārdi, uzņēmumu, to produkcija u.c. nosaukumi ir
saistīti ar vārdu „Lācis” (dažādās variācijās), jo pasākuma ietvaros
tiks organizēts pirmais „Lāču” vārda nesēju salidojums.
Piedalīties pasākumā tiek aicināti arī amatnieki, jo būs
amatnieku darinājumu tirdziņš.
Pieteikties aicinām līdz 10. maijam: pa tel. 64521976; 26812104;
e-pastu: kac72 @inbox.lv
Būsiet mīļi gaidīti!
No Lāču dienām uz Muzeju nakti Balvu Novada muzejā,
kuru aktivitātes šoreiz uzsāksies jau dienā:
• Apskatīt muzeja izstādes un ekspozīcijas.
• Nobalsot par savu favorītu Balvu Lāča titulam.
• Plkst. 13:00, 14:00 un 15:00 doties vēsturiskā pastaigā pa
pilsētu gida pavadībā.
• Kopā ar Žīguru meža muzeja saimnieci Annu Āzi veidot
Lāča migu un klausīties lāču stāstos.
• Ērika Kanaviņa darbnīcā ielūkoties dokumentālos kadros
no lāču dzīves.
• Balvu ugunsdzēsēju biedrības 100-gadei veltītā izstādē
pielaikot un nofotografēties ar kādu uguns stihijas valdnieku
atribūtu.
Muzejs būs atvērts līdz 01:00 naktī !

7.

Lieldienu pasākumu afiša
Nu atnāca Liela diena,
Nu varēsim jautroties!
Iešūposim Lieldienas 24. aprīlī plkst. 14:00 laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra kopā ar Balvu „dziedošajiem Cāļiem”
un deju studijas „Terpsihora” „dejojošajiem zaķiem”!
Pasākuma laikā notiks:
- tradicionālu un netradicionālas Lieldienu olu
izgatavošana un krāsošana;
- darbošanās Lieldienu Zaķu darbnīcā;
- dziesmas, dejas, spēles un atrakcijas Lieldienu noskaņās;
- izbraucieni zirga pajūgā;
- konkurss „Košākā Lieldienu ola” (no līdzi paņemtajām
olām);
Būs pieejami Lieldienu gardumi, darbosies piepūšamās atrakcijas.
Muzikāli tautisko noskaņu uzturēs Noras Kalniņas lauku kapela
un Balvu Kultūras un atpūtas centra mazie dejotāji.
Vakarā plkst. 20.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Atpūtas
vakars. Spēlē grupa „Sievasmāte laukos”. Iespējams iepriekš
rezervēt galdiņu pa telefonu: 26367693
Otrajās Lieldienās - 25.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu pasākums
bērniem invalīdiem, kuru organizē Sociālā dienesta Atbalsta un
rehabilitācijas nodaļa sadarbībā ar biedrību „Neatkarība-Balt”.
Pasākums notiks Sociālā dienesta telpās Balvos, Raiņa ielā 52,
3.stāvā.
26.aprīlī plkst.14.00 Lieldienu pasākums „Pansionātā „Balvi””,
kurā pansionāta iemītniekus un Balvu pilsētas sociālo māju
pensionārus un invalīdus ar svētku koncertu iepriecinās PII
„Sienāzītis” un Balvu sporta skolas audzēkņi. Pēc koncerta būs olu
kaujas.
Aprīlis - Lieldienu mēnesis. Tādēļ Balvu centrālās bibliotēkas
bērnu un jauniešu lasītava saviem apmeklētājiem piedāvā senlaicīgo
Lieldienu apsveikumu kartiņu izstādīti ”Lieldiena vaicāja, kur
kārsim šūpoles!” no Jura Pušpura privātkolekcijas. Aplūkojamās
atklātnītes ir no 20. gadsimta 20.-40. gadiem.
Ienāc un apskaties, varbūt arī Tev tas liksies interesanti!
Lieldienas Balvu Novada muzejā:
- 24. aprīlī plkst.15:00 no pilsētas centrālā laukuma, vēsturiska
pastaiga pa pilsētu kopā ar gidi Tamāru Mitjušinu!
- no 15:00 – 17:00 būs atvērtas Balvu Novada muzeja izstādes
Balvu pagasta Naudaskalnā Lieldienās spēlēs teātri.
24. aprīlī plkst. 17:00 Tautas namā Balvu tautas teātra studijas
mācību izrāde E. Vufs „Lielceros būs kāzas”. Plkst. 22:00
Lieldienu balle kopā ar grupu „Alise” no Rankas. Ieeja uz abiem
pasākumiem bezmaksas.
Bērzkalnes pagasta iedzīvotāji un viesi, esat visi laipni
gaidīti uz jautru un skanīgu Lieldienu pasākumu šī gada 24.
aprīlī plkst.13:00, kas norisināsies atpūtas un sporta laukumā
Bērzkalnes ciemā.
Bērzpils pagastā 24.aprīlī plkst. 19:00 Saieta namā Lieldienu
koncertu un balle. Spēlē grupa „Laikam līdzi”. Ieeja bezmaksas.
Briežuciema pagastā uz pasākumu jāņem līdz krāsota ola. 24.
aprīlī plkst. 20:00 Lieldienu zaķis visus aicina uz pavasarīgu un
jautru pasākumu. Līdzi paņemtā krāsainā ola piedalīsies izlozē.
Pēc pasākuma balle, spēlē savējie. Ieeja bezmaksas.Krišjāņu
pagastā 25.aprīlī plkst. 19:00 Tautas namā “Dziesmu spiets
Lieldienās” Aicināti piedalīties visi dziedātgribētāji. Lūgums
pieteikties pie kultūras pasākumu organizatores līdz 21.aprīlim.
Plkst. 21:00 balle, spēlēs Kaspars Maks (Gulbene). Ieeja
bezmaksas.
Kubulu pagastā Lieldienas atzīmēs ar deju kolektīva „Cielaviņa”
10 gadu jubilejas koncertu „Es mācēju danci vest”. 24.aprīlī plkst.
17:00. Gaidām ciemos bijušos dejotājus. Ieeja bezmaksas. Un
Kubulu Kultūras nama mazajā zālē apskatāma izstāde „Tautisko
deju kolektīvam „Cielaviņa”- 10”.
Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē līdz 24.aprīlim apskatāma
izstāde „Lieldienas nāk!” un 24. aprīlī plkst. 14.00 aicinām uz
pasākumu „Ciemos pie Lieldienu zaķa!”
Tilžas pagastā 24. aprīlī plkst.20.00 Pavasara saulgriežu
pasākums „Lieldieniņa raiba diena”, kurā piedalās Tilžas
vidusskolas, kultūras nama muzikālās studijas un citi jaunieši.
Plkst. 22.00 Balli spēlēs grupa „Wilx” (Gulbene). Ieeja
bezmaksas.
Vectilžas pagastā 24.aprīlī plkst. 20.00 uz pavasara saulgriežu
pasākumu „Saule savu pūru veda” ielūdz pašdarbības kolektīvijauniešu deju kolektīvs, folkloras kopa ,,Saime” un dramatiskais
kolektīvs. Folkloras kopa mēģinās nomedīt zaķi, dramatiskais
- rādīs citu latgolu.lv, jauniešu deju kolektīvs samēros soli ar
citiem dancotājiem un koncertu noslēgs tautas muzikanti. Būs
interesanti, gaidām ciemos!
Plkst. 22.00 balle, spēlē grupa „Ceļā”. Ieeja bezmaksas.
Vīksnas pagasts
24. aprīlī plkst. 15:00 Lieldienu pasākums ar šūpošanos,
zīmēšanu un jautrošanos. Plkst.22:00 balle. Ieeja bezmaksas.
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Numura skaitlis

1

No1.maija Latvijas
iedzīvotājiem tiks
nodrošināta iespēja
ārpus ģimenes
ārstu darba laika
saņemt medicīniskas
konsultācijas un
ieteikumus, kā rīkoties
akūtu saslimšanu vai
hronisku saslimšanu
paasinājuma
gadījumos, zvanot
uz Ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni

66016001.

Vij ligzdu cīrulis no saules
stariem,
Un ausmu ķīvīte vij savai
ligzdai klāt.
Nāk Lieldienas un vēlas
kūmās stāt
Tam priekam, kas lepns
šūpolēs kā gailis sēž,
Tam priekam, kas visu gadu
pavasarim krāts!

Lieldienu
sveiciens
Ikrītu
mēs
aizslēdzam sava
mājokļa durvis, pagriežamies
un speram soli iekšā ikdienā.
Ikdiena kā jau ikdiena.
Jauni izaicinājumi, steiga un
stress. Darbi, kas jāpadara
un aiz tiem jau nākamie,
kas gaida savu kārtu. Un tā
katru dienu. Tam visam klāt
mūžīgā nepabeigtības sajūta...
Paskatoties no tāluma, to sauc
par vāveres riteni
Viss, ko mēs darām,
Viss, ko mēs gaidām,
Viss, ko mēs ceram,
Viss, kurp mēs ejam,
Viens vārds. Sirdsmiers -Tāpēc Lieldienās-Paveries debesīs,
ieklausies vējā,
jūti kā mostas puķe un strauts.Lieldienu rīta dzīvības
dziesmu,mūža garumā sadzirdēt ļauts.
No vizbulēm, pūpoliem un zālēm, no bērzu pumpuriem gūt
spēkus un iecerēto piepildīt!
Balvu Tālākizglītībaas centrs

Priecīgas Lieldienas un
cerībām pilnu pavasari visiem
pagasta iedzīvotājiem !
Briežuciema pagasta
pārvalde

Numura vārdi
Arvis Degums
mazliet - reizēm tas
ir tik daudz.
gribas pasaulei
dāvināt prieku kādu mazu ābola
sēkliņu,
kādu stāstu kabatā
liekamu

Lieldienās šūpojies,
Lieldienās priecājies,
Par pirmiem ziediņiem,
Par raidbām oliņām.
Vēlam Kubulu pagasta
iedzīvotājiem priecīgus
svētkus, labu veselību, bagātu
ražu, saulainu un skaistu
vasaru.
Kubulu pagasta pārvalde.

Paveries debesīs , ieklausies
vējā,
Jūti kā mostas puķes un
strauts.
Lieldienu rīta dzīvības
dziesmu,
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.
Cien. Bērzkalnes pagasta
iedzīvotāji novēlam
priecīgus un gaišus Kristus
augšāmcelšanās svētkus!
Bērzkalnes pagasta
pārvalde

Paveries debesīs, ieklausies
vējā,
Jūti, kā mostas puķes un strauts.
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu,
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.
Sveicam Tilžas pagasta
iedzīvotājus svētkos!
Priecīgas Lieldienas!
Vēju šūpoles augšā un lejā,
Līdz pat galotnei sirdi nes
līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no
jauna,
Atkal tiek dāvāts cerību rīts.
Vectilžas pagasta pārvalde
visiem pašvaldības
iedzīvotājiem novēl priecīgas
un saulainas Lieldienas!
Vīksnas pagasta pārvaldes
apsveikums avīzītei
Lieldienas ir gaišākie,
spēcinošākie pavasara svētki.
Lai saules siltums, putnu
dziesmas, visas dabas
mošanās dod un vairo spēku,
cerību, prieku, enerģiju un
ticību labajam un gaišajam.
Lai jaukas Lieldienas
visiem Balvu novada
iedzīvotājiem, bet it īpaši
Vīksnas pagasta ļaudīm ,
kopā ar mīļajiem un tuvajiem,
izšūpojoties šūpolēs, krāsojot
un ripinot olas un darot citas
šo svētku izdarības.

Bērzpils pagasta pārvalde
vēl pagasta iedzīvotājiem
saulainas un priecīgas
Lieldienas, veltīsim viens
otram labus, gaišus un prieka
pilnus vārdus.
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!
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Tilžas pagasta pārvalde

Gaišus un līksmus Lieldienu svētkus visiem
Krišjāņu pagasta iedzīvotājiem!
Ar pavasara atnākšanu aizsāksim jaunus darbus
katrs savās mājās un visi kopā – savā pagastā!

Saspārnos putni drīz,
Koki apģērbsies zaļi,
Acis pašas skries debesīs,
Iesauksies cīruļi skaļi;
Daba cilvēkā modinās
Rītu, kāds vēl nav bijis;
Īstākie bērzi Tev sarunās
Tveicīgai vasarai sulas…..

Krišjāņu pagasta pārvalde

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseli tirdī.
Lieldienu saule lai atspīd arvien!

Esiet arī Jūs tam visam klāt!
Priecīgas Lieldienas!

Tuvojas Lieldienas- mēs topam savādāki, radošāki un
mūžam mainīgi...
Novēlam, lai katra diena nāk
pie jums kā jauna cerība, jauns
solījums, jauna ticība, jauna
enerģija, jauna sajūsma ar augošu
apziņu par cilvēcisko skaistumu.

Vēl: Balvu novada
pašvaldības Sociālais
dienests

Balvu novada Bāriņtiesas
vārdā priekšsēdētāja
Rudīte Krūmiņa

Nāk Lieldienas ar sengaidītu vēsti,
Uz debesīm kas skatienus liek celt
Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt
Un pūpolkokos saules zeltu smelt.
Lai ar Kristus Augšāmcelšanās svētkiem – Lieldienām ikvienā
mājā un sirdī ienāk ticības, cerības un mīlestības gaisma!
Saulainas un priecīgas Lieldienas!

Nāk Lieldienas ar sengaidīto
vēsti,
Uz debesīm kas skatienus
liek celt,
Kas asnu prieku dvēselē
sauc dēstīt
Un pūpolkokos saules zeltu
smelt.

Auksti vēji norimuši,
Mākulīši izgaisuši.
Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa.
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Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien
Lai pazūd tumsa, kas dvēseli tirdī.
Lieldienu saule lai atspīd arvien.

Priecīgas lieldienas visiem
Balvu novada iedzīvotājiem
Lazdulejas pagasta pārvalde
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Balvu pagasta pārvalde
Šajā Lieldienu laikā, kad putns
atkārto dziesmu, upes atkūst un
debesīm pārslīd tāds maigums, ka
lietus lāses smaržo
/M.Laukmane/,

Dienās, kad ziema atkāpjas un
gaisma atgriežas, dāvināsim
viens otram labus vārdus un
darbus! Gaišus un priecīgus
svētkus !
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

tikai pavasaris to prot!

Par izdevumu atbild

Ilona Vītola

Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

Tirāža: 5000
eksemplāri

novēlam līdzcilvēkiem saskaņu ģimenēs,
krāsainas, saules pielietas dienas un
laimīgas bērnu čalas apkārt! Sakiet labus
vārdus! Dariet labus darbus! Dodiet!
Ņemiet! Mīliet viens otru un sildiet tā, kā
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem
atbild to autors.
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