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Atjaunots Beļausku krucifikss

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

Eiropas Komisijas
pārtikas pakas

Kopējā bilde ar dziedātājām un
restauratoriem
Rēzeknes mākslas un dizaina
vidusskolas audzēkņi un
pedagogi, otrais no labās puses Ervīns Zaharkevičs, kas restaurēja
krucifiksu
Annas Krivišas foto

Beļausku krucifiksu
restaurēja Rēzeknes mākslas
un
dizaina
vidusskolas
restaurācijas
nodaļa
projekta
‘’Ceļa
krusti
Latgalē’’ ietvaros.
Projekts
tapa
sadarbojoties
Rēzeknes
mākslas un dizaina vidusskolas
restaurācijas nodaļai kopā ar
Rēzeknes latgaliešu kultūras
biedrību. Projektu ‘’Ceļa krusti
Latgalē’’ finansiāli atbalstīja
Latgales kultūras programma.
Krucifiksu restaurēja Rēzeknes
mākslas un dizaina vidusskolas
audzēknis Ervīns Zaharkevičs.
Restaurācijas darbā ar padomu
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors,
komponists Juris Karlsons,
Kultūrizglītības un nemateriālā
mantojuma centra Kultūras un
radošās industrijas izglītības
nodaļas
vadītāja
Agnese
Miltiņa, Kultūras ministrijas
Stratēģijas
un
reģionālās
kultūrpolitikas nodaļas vecākā
referente Ingrīda Vilkārse
viesojās Balvos. Šī vizīte
notika Baltinavas un Balvu
novados. Ciemiņi mūsu pilsētā
apskatīja
Balvu
Mākslas
skolas
audzēkņu
mācību
gada noslēguma darbus un
II Starptautiskās Vizuālās
mākslas konkursa „Dažādās
pasaules 2011” izstādi „Zvēriņi
manā zemē” Balvu Novada
muzejā.
Nāciet apskatīt arī jūs.
Rutas Cibules foto

viņam palīdzēja
pedagogi
Andris Ancpoks, Kaspars
Lemps un meistars Gunārs
Klaučs. Restaurējot Jēzus
statuju, atklājās, ka statuja
vairākās vietās ir cauršauta.
Tas varētu būt noticis kara
gados.
Beļausku
pagasta
iedzīvotāja Anna
Sudare
pastāstīja, ka Jēzus statujai, kas
piestiprināta pie krucifiksa ir
aptuveni simts gadu. Kolhoza
laikos visi krucifiksi tika
pakļauti iznīcībai un Sudaru
ģimene, līdz pat Latvijas
neatkarības
atjaunošanai,
glabāja Jēzus statuju savās

dzimtas mājās.
Tagad Beļausku ciems
var lepoties ar skaisti atjaunotu
koka krucifiksu. Beļausku
ciema dziedātājas, kas atnāca
dziedāt pie krusta, teica
atzinīgus vārdus Rēzeknes

mākslas un dizaina vidusskolas
restaurācijas
nodaļas
pedagogiem un audzēkņiem.
Krucifiksu iesvētīja Bēržu
draudzes prāvests Oļģerts
Misjūns.

Personām, kurām ir trūcīgas
personas izziņas un izziņas par
ienākumiem līdz LVL 120.00
un LVL 150.00, izsniedz Raiņa
ielā 52, Balvos vai Balvu
novada pagastu pārvaldēs darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Aicinājums veidot
„Latvijas leģendu”
karti

Pirmo reizi Latvijā tiek
veidota „Latvijas leģendu”
karte. Tā būs īpaša Latvijas
iedzīvotāju veidota karte, kurā
ikviens var pievienot Latvijā
pazīstamās un ne tik zināmās
apskates vietas un tūrisma
objektus. “Latvijas leģendu”
kartes veidošanā ir aicināts
piedalīties ikviens Latvijas
iedzīvotājs - tādēļ piedalieties
un aiciniet būt aktīviem arī
draugus, radus, domubiedrus ...
Piedalīties
“Latvijas
Leģendu” kartes veidošanā
ir pavisam vienkārši un
aizraujoši:
• Izvēlieties kādu tūrisma
objektu vai apskates vietu
Latvijā,
kurai,
Jūsuprāt,
noteikti jāatrodas “Latvijas
leģendu” kartē!
• Atsūtiet, lūdzu, foto kopā ar
aprakstu vai Jūsu stāstu par
izvēlēto vietu vai objektu!
E-pasts iesūtīšanai:
latvijaslegendas@repute.lv
Sākot no 26. aprīļa ir
pieejama „Latvijas leģendu”
kartes mājas lapa www.
latvijaslegendas.lv.
Aicinām Balvu novada
iedzīvotājus būt atsaucīgiem.

„Domāt, elpot,
runāt”

Balvu
muižā
notika
praktisks seminārs amatierteātru un pasākumu režisoriem
„Domāt, elpot, runāt”, ko
organizēja Latgales plānošanas
reģions sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldi.
Semināru vadīja aktieris un
ceļojumu aģentūras „IMPRO”
gids Igors Ziemelis. Semināra
laikā tā dalībnieki apguva
dažādus elpošanas un runas
vingrinājumus, veica teksta
psiholoģisko analīzi, guva
ieskatu par sevis un otra
izzināšanu, sapratni un runas
fiziskām izpausmēm. Kopumā
šajā seminārā piedalījās 18
kultūras nozares pārstāvji, no
Balvu, Baltinavas un Viļakas
novadiem.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu
novada Domes priekšsēdētājs

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 27. maijs

Saldējuma pēcpusdiena Balvu novada
pašvaldībā
Pēc pāris drūmām un lietainām
dienām atkal bija saulaina un silta
diena. Kā reize, kad gribās kaut ko
vēsu un garšīgu – saldējumu. Un
ēst to Balvu novada Domē kopā ar
novada Domes vadību – pavisam
jauki.

jau notikuši tādi pasākumi kā „Kafija
ar politiķiem” un „Saldējums ar
lielajiem”, kad Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
ciemojās pie 5.b klases.
Šoreiz skolēni devās uz Balvu
novada pašvaldību un ar viņiem

Inta un Normunds kopā ar
skolēniem apsprieda brīvo laiku, ko
kurš dara, vai nes malku, vai ravē
dārzu, vai taisa ēst, vai lasa, vai
vispār nedara neko – guļ un skatās
TV.
Parunāja arī par politiku, jo 5.b

Starptautiskā akcija
„Muzeju nakts 2011”
Balvos

Sadarbība ar Vitebsku var
sekmīgi attīstīties
Mūsu novada interese par sadarbību ar Baltkrievijas pašvaldībām
arvien pieaug, jo Latgale darbojas projektā Eiroreģions “Livonija Pleskava”, kas apvieno Latvijas, Krievijas un Igaunijas pašvaldības
un kam pieejams ES finansējums, gan arī Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas kopprojektos. Latgales, arī Balvu pilsētas un tagad arī
novadu pašvaldības piedalās dažādos šo valstu rīkotajos pasākumos.
Ir iecere šo darbību, īpaši Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas zonā
pastiprināt. Šādi plāni ir arī mūsu novadam.
Pagājušās nedēļas nogalē kā pašvaldības vadītājs piedalījos
Vitebskas apgabala uzņēmēju un pašvaldības rīkotajā starptautiskajā
investīciju un inovāciju forumā.
Sen nebiju bijis Baltkrievijā, vēlējos arī redzēt, kā attīstās
mūsu kaimiņu valsts. Iespaidi ir pozitīvi. Neskatoties uz citu valstu
pārmetumiem par Baltkrievijas politisko darbību, ir acīmredzamas
pozitīvas pārmaiņas gan laukos, gan pilsētā. Ir labi asfaltēti ceļi,
sakopti un apstrādāti lauki un tīrumi. Pilsētas - Vitebska un Mogiļeva ir
skaistas, sakoptas un tīras.
Tas nozīmē, ka mums ir vērts sadarboties un pārņemt pozitīvo
pieredzi.
Vitebskas forumā piedalījās visa reģiona uzņēmēji, citu valstu
organizācijas un uzņēmumi, arī no Latvijas, Lietuvas, Gruzijas,
Krievijas, pat Ķīnas. Varēja secināt, ka Baltkrievijā cenšas paši savā
valstī ražot visu nepieciešamo, sākot no pārtikas precēm līdz pat
mašīnbūves produkcijai. Protams, ka kvalitāte dažkārt nav tik laba kā
Eiropas firmām, bet to kompensē cenu starpība. Tas mūsu reģionam
varētu būt interesanti. Izstādē skolas un uzņēmumi demonstrēja linu
auduma tērpus. Tas man lika aizdomāties, jo Latgale kādreiz bija
slavena ar linkopību. Varbūt tieši šajā nozarē varētu veidoties mūsu un
Vitebskas novadu sadarbība. Ļoti plašu klāstu piedāvāja pārtikas, īpaši
piena un maizes produktu ražotāji. Interesants bija arī Baltkrievijas
tūrisma firmu piedāvājums.
Ceram, ka nākotnē realizēsim kādu konkrētu projektu ar kolēģiem
Baltkrievijā.

Daudzveidīgs piedāvājums pašvaldības stendā

Modra Teilāna foto

To atzina arī Balvu pamatskolas
5. b klase, kura bija devusies ciemos
uz Balvu novada pašvaldību, lai tiktos
ar tās vadību, uzdotu interesējošos
jautājumus un diskusijas beigās
paēstu saldējumu kopā ar politiķiem.
„Saldējums ar lielajiem” tiek
īstenots projekta „Skaties tālāk”
ietvaros, ko finansē Latvijas- Šveices
programma un kuru organizē un
realizē jauniešu biedrība „NEXT”
sadarbībā ar Gulbenes jauniešu
biedrību „Dēms”. Projekta ietvaros

Kopš gada sākuma Balvu
iedzīvotāji un pilsētas viesi
„Maxima” veikalā izvietotajās
ziedojumu kastītēs atstājuši
173,97 latus. Par šiem līdzekļiem
būs iespējams sniegt pirmo
atbalstu vairākām grūtībās
nonākušām ģimenēm ar bērniem,
kā arī ģimenēm, kuras skārušas
pēkšņas nelaimes.
„Patiess prieks par Balvu
iedzīvotāju
atsaucību
šim
projektam! Esam gandarīti par
balvēniešiem,
kuri
nepaliek
vienaldzīgi
pret
saviem
līdzcilvēkiem. Latvijā ir daudz
grūtībās
nonākušu
ģimeņu,
kurām mūsu palīdzība ir ārkārtīgi
nepieciešama, tādēļ no sirds
pateicamies ikvienam ziedotājam,”
saka labdarības portāla Ziedot.lv
vadītāja Rūta Dimanta.
Projekta „Paēdušai Latvijai”
atbalstam veikalu tīkla „Maxima”
ziedojumu kastītēs visā Latvijā
šogad kopumā ir saziedoti jau
23 328, 85 lati.
Līdz šim projekts „Paēdušai
Latvijai” sniedza palīdzību grūtībās

tikās Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva un
izpilddirektores vietnieks un deputāts
- Normunds Dimitrijevs. Parunāja
par skolas lietām un blēņām. Skolēni
vēlējās zināt par ko bērnībā gribēja
kļūt Inta un Normunds, kādi bija
viņu mīļākie mācību priekšmeti un
vai skolā bija teicamnieki. Interesanti
bija tas, ka gan Intai, gan Normundam
visvairāk patika ģeogrāfija. Atklāja
viens otram arī kādas palaidnības un
jokus skolā ir darījuši.

klases kolektīvs vēlējās zināt, cik
pavisam politiķu ir Balvos, cik ilgi
Inta un Normunds strādā Domē, vai
domā par profesijas maiņu. Tāpat
gribēja noskaidrot, kas izgudroja
Balvu pilsētas nosaukumu un vai
Balvos ir gaidāmas kādas izmaiņas.
Pēc interesantās diskusijas visi
dalībnieki saņēma garšīgu saldējumu
un pastaigāja nelielā ekskursijā pa
pašvaldības ēku, lai iepazītos un
zinātu, kas kurā kabinetā strādā.

Balvēnieši aktīvi ziedo
labdarības projektam

nonākušām ģimenēm ar bērniem,
kā arī vientuļajiem un trūcīgajiem
pensionāriem, taču no šī gada
pavasara atbalsts tiek sniegts
smagās traģēdijās cietušajiem.
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”
pēkšņu
nelaimju
skartajām
ģimenēm operatīvi nogādā pārtikas
pakas, kā arī rīko atbalsta vākšanas
talkas, aicinot līdzcilvēkus ziedot
ģimenēm nepieciešamās mantas,
tā nodrošinot pirmo atbalstu pēc
nelaimes gadījuma.
Dažādi nelaimes gadījumi,
kuros var nonākt ikviena ģimene,
diemžēl norisinās katru dienu –
nodeg māja vai kūts, dzīvesvietu
izposta plūdi, ģimenes apgādnieks
dažādu apstākļu dēļ kļūst darba
nespējīgs vai iet bojā. Šādas
situācijas cilvēkus skar negaidot,
un tās nav iespējams paredzēt,
tomēr palīdzība pēkšņi sagrautajai
ģimenei ir vajadzīga nekavējoties.
„Ik dienu mēs saņemam
izmisuma pilnus zvanus no
cilvēkiem, kuriem vienā acu
mirklī ir pazudis viss, kas viņiem
bijis.
Pašvaldība,
protams,

sniedz atbalstu šādās situācijās
nonākušajiem, tomēr ne vienmēr
to
ir
iespējams
nodrošināt
nekavējoties. Taču ikviens no
mums var palīdzēt ģimenēm,
kuras pēkšņi piemeklējusi nelaime.
Nelaimes nav iespējams paredzēt,
taču ir iespējams nekavējoties
palīdzēt,” saka Ziedot.lv vadītāja
Rūta Dimanta.
Pārtikas banka «Paēdušai
Latvijai» ir labdarības portāla
Ziedot.lv un „Latvijas Samariešu
apvienības” organizētā pārtikas
programma. Palīdzība galvenokārt
domāta grūtībās nonākušajām
ģimenēm ar bērniem, kā arī
ģimenēm, kuras skārušas pēkšņas
nelaimes.
Ziedot.lv
aicina
ikvienu
Latvijas iedzīvotāju zvanīt pa
tālruni 90006488, lai ziedotu vienu
latu, atbalstīt projektu «Paēdušai
Latvijai», izmantojot «Maxima»
veikalu tīklā izvietotās ziedojumu
kastītes, kā arī ziedot portālā www.
paedusailatvijai.lv, kur iespējams
atrast plašāku informāciju par
projektu.

Muzeju nakts ir starptautisks Eiropas mēroga
pasākums, kas vienā un tajā pašā laikā notiek gandrīz
visu Eiropas valstu muzejos. Arī Balvu Novada muzejs
14.maijā bija atvērts apmeklētājiem no plkst.11:00 līdz
01:00 naktī. Muzejā bija skatāmas gan pastāvīgās
ekspozīcijas, gan jaunas izstādes un prezentācijas.
Šī gada Muzeju nakts moto bija „Kaimiņi”, un tā kā
Balvu Novada muzejam kaimiņos ir Lāča dārzs, kuram
šogad aprit 20 gadi, kopš tajā tika izveidots savdabīgs
akmens dārzs, arī Muzeju nakts tēma tika veltīta
lāčiem.
Lielu apmeklētāju, galvenokārt ģimeņu ar bērniem,
atsaucību guva izstāde – konkurss „Balvu Lācis 2011”,
kur ikviens varēja atnest uz muzeju savu mīluli. Tikai
vienu dienu varēja vērtēt un balsot. „Balvu Lāci 2011”
un viņa 200 draugus var apskatīt muzejā visu mēnesi.
Īpaši iepriecināja fakts, ka ļoti daudzi apmeklētāji
Balvu Novada muzejā bija pirmo reizi. Oficiāli tika
reģistrēts 431 apmeklētājs, bet šis skaitlis noteikti ir
lielāks, jo pasākumu kuplināja arī tuvāko un tālāko
kaimiņu pagastu un novadu rokdarbnieces un audējas no
Tilžas, Vectilžas, Krišjāņiem, Baltinavas, Briežuciema.
Baltinavas un Briežuciema audējas iepazīstināja
ar baltā Abrenes tautastērpa darināšanas procesu,
savukārt, Baltinavas vidusskolas jaunieši pastāstīja
par savu darbošanos
audēju pulciņā. Sirsnīgu
un skanīgu gaisotni radīja
Rugāju Dāmu ansamblis.
No
mūsu
kaimiņu
– Viļakas novada –
interesantus lāču dzīves
stāstus
bija
atvedusi
Žīguru
meža
muzeja
saimniece Anna Āze, kas
kopā ar saviem palīgiem
pie muzeja izveidoja Lāču
migu un baudīja lāču
vitamīnus - dzērvenes.
Bet lielā lāčāda ir
atceļojusi
no
Preiļu
vēstures
un
lietišķās
mākslas muzeja.

Briežuciemā - starpnovadu amatnieku tikšanās
Mūsu pusē ir daudz radošu
un talantīgu cilvēku, kuri
starp kupenām vai kartupeļu
vagām, starp dienu steigu un
ikdienas darbiem spēj saskatīt
skaistus mirkļus un ieaust tos
segās, ieadīt cimdos vai iešūt
sedziņu rakstos. Skaistu mirkli
var iestrādāt kokā, uzzīmēt uz
papīra lapas vai uzgleznot uz
audekla, tad mirklis pieder ne
tikai pašam māksliniekam, bet
priecē arī skatītājus.

jaunie audēji, bērzpilietes, lai arī
auž nesen, bija atvedušas lielas
un skaistas segas ar interesantiem
rakstiem. Vēl piedalījās Upītes
audējas, kuras pašreiz auž linu
dvieļus, Baltinavas pagasta un arī
Baltinavas vidusskolas audējas.
Blakus krāšņajām segām
varēja apskatīt arī Briežuciema
kokgriezēja darbus, Baltinavas
pērļotāju gatavotās rotas. Ar plašu
rokdarbu, koka izstrādājumu un
zīmējumu klāstu izstādē piedalījās

Baltkrievu tradicionālā maize un etnogrāfiskie dvieļi
Andra Kazinovska foto
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Briežuciema
pamatskolas
audzēkņi un Baltinavas Kristīgās
skolas audzēkņi. Jāpiebilst, ka
Briežuciema pamatskolas zēni
mājturības stundās izgatavojuši
skaistu koka afišu stendu, kas
tagad uzstādīts pagasta centrā.
Katrīna
Pundure
visiem
parādīja arī savu Mākslas skolas
diplomdarbu.
Vija
Jermacāne
visiem
piedāvāja
pašceptu
maizīti,
bet folkloras kopas ‘’Soldanī’’
dziedātāji klātesošos priecēja ar
skanīgām dziesmām.
Šādas radošu cilvēku un
domubiedru tikšanās reizes un
pieredzes apmaiņa dod jaunas
ieceres turpmākajam radošajam
darbam un stiprina sadarbību.
Paldies visiem, kuri piedalījās
pasākumā. Lai jums vienmēr
izdodas starp dienu steigu
noķert radošu, krāsainu mirkli
un iepriecināt šāda pasākuma
apmeklētājus
arī
nākošgad!
Paldies čaklajām Briežuciema
audējām par līdzdalību pasākuma
organizēšanā!
Zita Mežale, Briežuciema
kultūras darba organizatore

Bērzpils segas

Tāpēc Briežuciemā šogad
jau trešo reizi 14. maijā
tikās starpnovadu amatnieki,
rokdarbnieki, mākslinieki, lai
satiktos, paskatītos, ko katrs
pa gadu jaunu sadarījis, dalītos
pieredzē.
Šogad akcents tika likts uz
audēju darbiem, jo, sekojot Ivetas
Gabrānes aizsāktajai aušanas
tradīcijai Briežuciemā, šobrīd
auž daudzos pagastos gan Balvu
novadā, gan kaimiņos.
Briežuciemā tikās audējas un
savus darbus parādīja Briežuciema
pagasta
audēju
pulciņa
dalībnieces, Briežuciema skolas

Fonā Briežuciema audēju darbi. Upītes audējas prezentē savus
linu dvieļus
Zitas Mežales foto

Bērnu izrāde - traumatisma profilaksei
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis” 10. grupas
bērni,
skolotājas
Ingūnas
Pauliņas un mūzikas skolotājas
Mārītes Buligas vadībā uzstājās
Balvu muzeja pagrabtelpu
konferenču zālē.
Jau pati aura un telpas radīja
senatnīguma iespaidu, bērni
ar lielu ziņkārību apskatīja un
iepazina šīs telpas. Taču ne jau
šis bija ciemošanās iemesls. PII
„Pīlādzītis” jaunie mākslinieki
uzstājās ar literāra darba” Lauku
sēta” pašas skolotājas Ingūnas

Pauliņas dramatizējumu – teātra
izrādi ar nosaukumu „Nevaldāmie
sivēntiņi”.
Balvu pirmsskolas izglītības
iestāde katru gadu piedalās
Veselības Ministrijas Sabiedrības
veselības departamenta veselības
veicināšanas aktivitātēs. Šogad tā
ir akcija ar nosaukumu „Mācām
bērniem atpazīt traumatismu
provocējošas situācijas!” Tā
kā tuvojas vasara, šī tēma kļūst
arvien aktuālāka.
Tādēļ
„Pīlādzīša”
bērni
ielūdza uz savu izrādi Balvu

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Krasta iela 3E, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala 1098 m2 platībā, kadastra Nr. 3801
001 0448. Izsoles sākotnējā cena –1850Ls (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit lati).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu
Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv  vai Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajā pārvaldē, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā pat
laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā
pārvaldē, ne vēlāk kā līdz 2011.gada 06. jūlija plkst. 09.55, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2011.gada 06. jūlija plkst.09.55 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa 5.00 LVL, Balvu novada pašvaldības Reģ.Nr. 90009115622
bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā
par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2011.gada 20. jūlijam.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2011. gada 06.jūlijā, plkst. 10.00.

3.

Pie Balvu muzeja

Ilonas Ločmeles foto

pamatskolas
pirmo
klašu
audzēkņus, lai viņiem sniegtu
zināšanas par dažādām uzvedības
normām: par to, ka nedrīkst
kauties, nedrīkst skriet pa
kāpnēm, pa mitru grīdu, stāstīja
par to, kā jāšūpojas šūpolēs, kā
rīkoties ar asiem priekšmetiem un
daudz citu pamācību. Nevaldāmie
sivēntiņi izrādes beigās kļuva
par gudriem, paklausīgiem, ļoti
rātniem bērniem savai māmiņai.
Bet ar to šī uzstāšanās
nebeidzās. Visi bērni devās
aplūkot muzejā izliktās izstādes,
ekspozīcijas. Vislielāko interesi
izraisīja telpa, kur bija izstādīti
zīmēšanas konkursa „Dažādā
pasaule”-„Zvēriņi manā zemē”
darbi. Kāds gandarījums, sajūsma
un prieks bija bērnu sejās, kad viņi
ieraudzīja arī savus zīmējumus!
Tie bija trīs darbi - „Krokodīls” Ņikita Stepanovs, ”Ziemassvētku
Rūdolfa vasaras brīvdienas”
-Ilona Grāmatiņa, ”Žirafe”-Ralfs
Žogota. Tie atradās līdzās dažādu
citu valstu bērnu darbiem no
Ķīnas, ASV, Krievijas, Filipīnām,
Malaizijas, Krievijas, Lietuvas
un citām valstīm. Tā tiešām bija
lieliska iespēja salīdzināt savus
darbus ar citiem!
Ilona Ločmele,
PII „Pīlādzītis” metodiķe

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

2010./2011.mācību gadā tika
izsludināts makulatūras vākšanas
konkurss “Tu vari izglābt...”.
Konkurss tika rīkots sadarbībā
ar papīrfabriku “Līgatne” un
A/S “Latvijas valsts meži”. Šajā
konkursā pieteicās arī balvu
Valsts ģimnāzija
Sestdien, 21.maijā Mežaparkā
Meža dienu lielo svētku ietvaros
notika “Zaļās jostas” organizētā

Latvijas skolu konkursa “Tu
vari
izglābt…”
dalībnieku
apbalvošana kopā ar mūziķiem
Aiju Andrejevu, Jāni Stībeli
un grupu “Triānas parks”. Vēl
pasākumā piedalījās Zaļās jostas
Ezis Jostiņš, Rīgas mežu Zīļuks,
Latvijas Valsts mežu Cūkmens ,
Mammadaba, Meža konsultāciju
pakalpojumu centra Meža tēli,

Latvijas finiera Bērzs un Panda no
Pasaules Dabas fonda, bija iespēja
piedalīties dažādos konkursos,
iepazīties ar mācību iestādēm, kur
var apgūt specialitātes darbam
mežu nozarē.
Šāds pasākums notiek jau
devīto gadu. “Zaļā josta” ar
aicinājumu izturēties atbildīgi
pret apkārtējo vidi un dabas
resursu saudzēšanu visas Latvijas
mērogā rīko dažādus interesantus
konkursus, seminārus, talkas,
izdod
grāmatas
un
citus
informatīvos materiālus, kā arī
veic dažādas aktivitātes vides
izglītības jomā.
Balvu
valsts
ģimnāzijas
skolēni šādā kampaņā piedalījās
pirmo reizi savācot 6,5 tonnas
makulatūras,
izglābjot
no
izciršanas aptuveni 85 kokus.
Visaktīvākā klase bija 12.b,
savācot 1455 kg makulatūras.
Visa savāktā makulatūra tika
nogādāta papīrfabrikā Līgatne,
katra tonna makulatūras izglābs
vidēji 13 kokus no izciršanas,
kas auguši gadu desmitiem. Par
savākto makulatūru Skola saņēma
zīmēšanas papīru.
Kopumā
šajā
konkursā
piedalījās
279
izglītības
iestādes, savācot 908,719 tonnas
makulatūras.

Stacijas pamatskolā
spēlē futbolu

15. maijā Stacijas pamatskolas
sporta
laukumā
norisinājās Latvijas futbola
dienai veltītas sacensības.
Tajās piedalījās gan Stacijas
pamatskolas
skolēni,
gan
bijušie absolventi, gan vecāki,
kopumā pulcējot vairāk kā 50
futbola draugu. Sacenības šajā
dienā izvērtās ļoti interesantas
un skatītājiem ļoti aizraujošas.
Kopumā Futbola dienā piedalījās
4 komandas- STC Kubuli
(bijušie apsolventi), Niknie vilki

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 27. maijs

Klausīt Dievam, valdībai un
dakterim

Kad satikos ar simtgadnieci
Helēnu Lauri, tad prātā uzreiz
nāca mūsu tautasdziesmās izteiktie
epiteti par sirmo māmuliņu, par
balto ābeli, par skaisto un bagāto
mūžu. Tik jauka starojuma pilna
ir gaviļniece, kas viesus sagaida ar
smaidu un laipnu zilo acu skatienu,
kas visus jauki uzrunā un labprāt
pasēd kopā. Laipna sirma māmuļa
baltu lakatiņu galvā. Jā, gadu pūrs
jau pilnum pilns, tajā sakrātas
dažādās dienas veselu simts gadu
garumā, kas tikpat daudzkrāsainas
kā cimdiem krāsotie dzīpari.
Tāda priecīga diena, kad esmu
tik daudz nodzīvojusi,- jubilejas
reizē teica sirmā gaviļniece.
Prieks arī radiniekiem un citiem
apsveicējiem, jo simtgadniece vēl
saglabājusi acu gaišumu, prāta
asumu, patstāvīgi staigā. Lielajā
svētku reizē viņu Balvu novada
Domes vārdā sveica Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Simtgadniece pagodināta arī
ar valsts prezidenta Valda Zatlera
apsveikumu.
Māmuļa mums tāda aktīva,
- ar smaidu stāstīja viņas meita
Velta Annuškāne.- No rītiem,
kad pamostas, uzreiz izvingrina
rokas, izstaipās. Tagad , kad jauks
laiks, viņa katru dienu iet laukā,
pastaigājas, vienmēr pa trotuāru
riņķī pagalmam apiet divus – triju
apļus. Viņa vienmēr optimisma
pilna, tā noskaņo arī mūs.
Pašlaik zināma problēma esot
aizkļūšana uz baznīcu. Pie sevis
mācītāju aicināt viņa neļaujot,
sakot – es tak pati varu paiet un
baznīcā ieiet.
Helēnas Laures mūžs
aizritējis
laukos,
Lazdukalna
pagastā „Roziniekos”. Divdesmit
gadu vecumā viņa apprecējusies,
dzīvojusi laukos. Viņa dzemdējusi
septiņus bērnus. Simtgadniece
piedzīvojusi jau piekto bērnu
un mazbērnu paaudzi, viņa
saskaitījusi, ka to kopskaits jau
sasniedzis divdesmit divus. Dzīve
viņai, kā jau visām lauku sievietēm
drīzāk smaga nekā viegla bijusi.
Bet vienmēr viņa daudz strādājusi,
rūpējoties par ģimeni un mājas
saimniecību. Viņas meita Velta
Annuškāne saka, ka māmuļa

Pirmais Jamahas skolas Mūsu
izlaidums Balvos
dziedātāji -

Balvu Tālākizglītības centrā
jau nepilnu gadu mūžizglītības
norisēm ir veiksmīgi pievienojusies jauna programma,
kas domāta mazuļiem un
viņu vecākiem “Robis” un
“Astoņkājis”.
Otrdien Balvu muiža mazuļi,
kopā ar vecākiem ieradās uz savu
pirmo izlaidumu. Viņi absolvēja
Jamahas skolas 1. klasi. To vadīja
skolotāja Iluta Tihomirova. Viņa

Sevišķu
uzmanību
mēs
veltījam
bērniem
atbilstošu
mācību piedāvājumu attīstīšanai,
kā arī mūzikas pedagogu izvēlei
un pastāvīgai tālākizglītībai.
Improvizēšana,
aranžēšana
un citas kreatīvas tehnikas
papildina mācību stundu saturu.
Turklāt dažādi mūzikas stila
virzieni un laikmeti tiek akceptēti
kā pilnīgi līdzvērtīgi. Moderna
mācību materiālu programmatūra

Modra Teilāna foto

vienmēr bijusi spēcīga, saprotoša,
zinoša un varoša. Daudz pārcietusi.
Tagad viņa jau esot apglabājusi vīru
u n četrus dēlus, taču neļaujoties
grūtsirdībai. Vēl pavisam nesen,
kad viņai jau bijis pāri astoņdesmit
, viņa vēl turējusi govi, kopusi
saimniecību. Lai saudzētu savu
sirmo vecmāmiņu, mazdēls Juris
pārliecināja viņu pārcelties uz
dzīvi pie meitas uz Balviem.
Tagad dzīves apstākļi viņai ļoti
labi, arī meitas vedekla Līga saka,
ka vecmāmiņu visi aprūpējot ar
prieku, cenšoties nodrošināt viņai
visu, ko vien vajag.
- Vai jūs tagad zināt cilvēka
ilga mūža noslēpumu, - vaicāju
mazdēlam Jurim Annuškānam.

- Dievs devis cilvēks 70 gadus,
- viņš sacīja,- ja nodzīvojam ilgāk,
par to īpašs paldies. Cik garš ir
mūžs, tas atkarīgs arī no paša
cilvēka dzīves, no tā ,vai tā bijusi
viegla vai grūta. Drīzāk jau tie, kam
tā smagāka bijusi, nodzīvo vairāk.
Svarīgi, lai cilvēka ķermenim būtu
kustības, lai emocionālā dzīve
būtu bagāta. Bet vecmāmuļa,
kad jautāju, kā nodzīvot līdz 100
gadiem, atbild, ka vajag klausīt
Dievam, valdībai un dakterim.
To arī simtgadnieces vārdā
novēlēsim mums visiem, bet pašai
gaviļniecei – skaistus un jaukus
turpmākos mūža gadus.
Ilona Vītola

( 4-5. klase), Krītiņi ( 7-8.kl),
Stīvie (9.kl). Sīvās spēles pārāki
izrādījās STC Kubuli komanda,
kas nevienu spēli nezaudēja.
Pateicoties skolas direktorei Rutai
Bukšai, tika sarūpētas nelielas
veicināšanas balvas. Biedzoties
pēdējām spēlēm vecāki, kā arī
paši dalībnieki atzina, ka šādas
pēcpusdienas sportiskā gaisotnē
jārīko biežāk!  
Inga Voiciša,
direktores vietniece

5.

pastāstīja, ka Balvos tas ir bijis
pirmo gadu, bet Japānā izveidotās
YAMAHA Mūzikas Izglītības
sistēmas mūzikas skolas Eiropā
veiksmīgi darbojas jau 50
gadu, tās ir labi pazīstamas un
apmeklētas.
YAMAHA mūzikas skolu
pamatā ir unikāla metodika, kas
nodrošina muzikālo attīstību visas dzīves garumā, sākot no 4
mēnešu vecuma līdz pat sirmam
vecumam. Programmu galvenais mērķis - muzicēt ar prieku
jebkurā vecumā.
Šobrīd Latvijā veidojas un
paplašinās arvien jaunas YAMAHA mūzikas klases Rīgā, Jūrmalā,
Jaunmārupē, Ādažos, Tukumā,
Jēkabpilī, Daugavpilī, Rēzeknē,
Saldū, Gulbenē un Iecavā.
- Mūsu apmācību apmeklēja
12 mazuļi, kas bija sadalīti divās
grupās – līdz gadam un vecāki
par gadu. Nodarbības notika 45
minūtes reizi nedēļā - stāstīja Iluta Tihomirova.

diskešu, MCs, kompaktdisku un
multimediālo programmu veidā
palīdz skolniekiem jau no paša
sākuma vingrināšanos uztvert kā
izpriecu un rotaļīgi sasniegt savus
personiskos mācību mērķus.
Princips:
„Mācīties
ar
prieku!” Mēs to darījām un
visiem nodarbības patika.
Mazā Herberta māmiņa
Gunita sacīja: - Šīs nodarbības
mums ļoti patika, sākām tās
apmeklēt jau no triju mēnešu
vecuma. Pati esmu skolotāja,
uzskatu, ka šīm nodarbībām
ir liela garīgā un psiholoģiskā
vērtība. Tās iedod ar dziesmām
un mūziku. Viena no nodarbībās
dziedātajām “Robīšu” dziesmām
manam bērniņam kļuvusi par
miega dziesmiņu. Es pati esmu
kā reklāmas stabs - visiem stāstu,
cik tas ir lieliski. Domāju, ka tā
ir gan muzikālās attīstības, gan
muzikālās terapijas programma.

Brīvdabas
muzejā

15.maijā Brīvdabas muzejā
satikās
labākās
Latgales
novada folkloras kopas un
etnogrāfiskie ansambļi. No
divpadsmitiem rītā līdz četriem
pēcpusdienā svētku priekā
piedalījās 51 folkloras kopas
un etnogrāfiskie ansambļi ar
750 dalībniekiem. Atbilstoši
tradīcijām folkloristi izspēlēja
dažādas situācijas – ganos
dzīšanu, slotu siešanu un zālīšu
vākšanu, kartupeļu stādīšanu
un mēslu vešanas talkas,
sadzīvi pēc padarītā darba
ar mielastu, dziedāšanu un
dančiem. Arī maija dziedājumi
pie krucifiksa.
Visas
norises
tika
piepildītas ar latgaliešu sētai
raksturīgo skanisko ainavu,
kuru veido godu balsis,
apdziedāšanās dziesmas un
citu gadskārtu ieražu balsis,
darba un sadzīves dziesmas
Tāpat arī tautas instrumenti –
vijoles un ermoņikas, rotaļas
un latviešu danči ar publikas
piedalīšanos.
Darbības vienlaicīgi notika
visās Latgales sētās, tirgus
laukumā, pie krucifiksa un
Latgales sīkzemnieka sētā.
Katrs ansamblis svētku
programmā ienāca ar daļiņu no
sava dziesmu un tradīciju pūra,
priecējot skatītājus ar novada
dzīves gudrībām un svinēšanas
prieku.
Pasākumā
,,Pavasaris
Latgales sētā” piedalījās Balvu
novada Vectilžas pagasta
folkloras kopa ,,Saime”(arāja
daudzinājums),
Tilžas
etnogrāfiskais ansamblis (maija
dziedājumi pie krucifiksa),
Briežuciema
etnogrāfiskais
ansamblis (pavasara bolsi),
Briežuciema bērnu un jauniešu
folkloras kopa ,,Soldanī”

Marutas Arules foto

Tilžas folkloras ansamblis dziedāja pie krucifiksa dziesmas Jaunavas
Marijas godam
Daigas Jēkabsones foto

Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes nama svētki

Attēlā (no kreisās) - Velta un Daniels Annuškāni, Andris Kazinovskis, Līga un Juris Annuškāni kopā ar jubilāri
Ilutas Mežules foto
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Ikgadējie Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes nama
svētki notika 24. maijā.
Pirmsākums
bija
tieši
pirms diviem gadiem, kad
draudze uzsāka savas ilgi
izsapņotās draudzes mājas
būvniecību. Tieši pirms diviem
gadiem Balvu pilsētas domes
priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina
ēkas pamatos ielika kapsulu ar
vēstījumu nākošajām paaudzēm.
Tā šī diena kļuva par tradīciju ik
gadu pulcēties pie savas jaunās
mājas un aizlūgt Dievu par
mums, mums mīļiem un tuviem
cilvēkiem, par pilsētas vadību
un jauno draudzes māju.
Šogad svinībās piedalījās

Daugavpils Diecēzes bīskaps
Einārs Alpe, mācītāji Mārtiņš
Vaickovskis un Reinis Kulbergs.
Atzinīgus vārdus teica mūsu
ciemiņi
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore
Inta Kaļva un Tilžas baptistu
draudzes
pārstāvji.
Mūsu
kopējos svētkos piedalījās
Viļakas un Tilžas Evaņģēliski
luteriskās draudzes.
Balvu
Evaņģēliski
luteriskās draudzes māja ir sens
draudzes locekļu sapnis, kura
pirmsākums meklējams bīskapa
Eināra Alpes kalpošanas laikā
Balvu draudzē. Iepriekšējā
māja bija ļoti mīļa, taču laiks
prasīja lielus ieguldījumus tā

uzturēšanai. Tā radās doma par
jaunas ēkas būvniecību.
Uz šodienu ēka ir zem
jumta, izbūvēta grīdas betona
pamatne, ielikti logi un ārdurvis,
izbūvēts
ārējais
elektrības
kabelis, zemgrīdas ūdensvada
un kanalizācijas tīkli. Tas viss
ir paveikts par draudzes locekļu
un ciemiņu ziedojumiem. Lai
pabeigtu māju, ir daudz vēl
darāmā. Taču mūs uztur ticība
un paļāvība, ka ar to mazumiņu,
kas mums ir, kādā dienā mēs
varēsim svinēt jaunās draudzes
mājas iesvētību.
Uldis Sprudzāns,
draudzes priekšnieka
vietnieks

Ulda Sprudzāna foto
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2011.gada 12.maija
lēmumu (sēdes prot. Nr.10,17.§)
I. Lietotie termini un to
skaidrojums
1.1. Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
1)
sadzīves atkritumi —
mājsaimniecībā,
tirdzniecībā,
pakalpojumu sniegšanas procesā
vai citur radušies atkritumi, ja
tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi
mājsaimniecībās
radītajiem
atkritumiem;
2) sadzīvē radušies bīstamie
atkritumi – bīstamo atkritumu
veidi, kas radušies mājsaimniecībās,
piem. - sadzīves ķīmija un
to
iepakojums,
dzīvsudraba
termometri,
dienas
gaismas
lampas, dzīvsudraba spuldzes,
nolietotās baterijas un akumulatori,
elektrisko
un
elektronisko
iekārtu,
transportlīdzekļu
apkopes atkritumi - atstrādāta
motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā
arī nederīgie medikamenti, laku,
krāsu, organisko šķīdinātāju,
augu aizsardzības līdzekļu un
insekticīdu,
fotoķimikāliju,
uguņošanas līdzekļu atkritumi u.c.;
3) bioloģiski noārdāmie atkritumi
- atkritumi, kuri var sadalīties
aerobos vai anaerobos apstākļos;
4) lielgabarīta atkritumi atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar
un nedrīkst ievietot atkritumu
konteineros, tai skaitā mēbeles;
5) būvniecības atkritumi –
būvgruži, būvlaukumu atkritumi,
ielu
uzlaušanas
atkritumi,
celtniecības laikā uzraktā zeme
u.tml;
6) atkritumu radītājs — ikviena
fiziskā vai juridiskā persona,
kuras darbība rada atkritumus
(sākotnējais atkritumu radītājs) vai
kura veic atkritumu priekšapstrādi,
sajaukšanu vai citas darbības, kā
rezultātā mainās atkritumu sastāvs
vai īpašības;
7) atkritumu apsaimniekotājs —
komersants, arī atkritumu tirgotājs
un atkritumu apsaimniekošanas
starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu
atļauju atkritumu apsaimniekošanai
likumā vai normatīvajos aktos par
piesārņojumu noteiktajā kārtībā;
8) atkritumu apsaimniekošanas
zona
–
Balvu
novada
administratīvā teritorija, kurā
atbilstoši līgumam ar pašvaldību,
atkritumu apsaimniekotājs veic
līgumā paredzētās darbības;
9) atkritumu pārstrādes objekts
— ražošanas komplekss vai
iekārta, ar kuras palīdzību tiek
veikta atkritumu pārstrāde;
10) atkritumu apstrāde - fizikāli,
termiski, ķīmiski, mehāniski (arī
šķirošana) vai bioloģiski procesi,
kuros mainās atkritumu īpašības,
samazinās to apjoms vai bīstamība,
tiek paātrināta sadalīšanās vai
veicināta atkritumu pārstrāde un
reģenerācija;
11) bioloģiski noārdāmu sadzīves
atkritumu
kompostēšana
bioloģiski noārdāmo atkritumu
aeroba
apstrāde
atmosfēras
skābekļa klātbūtnē kontrolētos
apstākļos,
izmantojot
mikroorganismus;
12) sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punkts ir speciāli
aprīkota vieta dažādu veidu
atkritumu dalītai savākšanai un
īslaicīgai uzglabāšanai konteineros
ne ilgāk kā nedēļu bioloģiski
noārdāmiem
atkritumiem
un
sešas nedēļas – pārējiem sadzīves
atkritumiem pirms to pārvadāšanas.
Sadzīves
atkritumu
dalītās
savākšanas punktā nodrošina ne
mazāk kā divu veidu atkritumu
dalītu savākšanu;
13) šķiroto atkritumu savākšanas
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Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
laukums ir speciāli aprīkota
norobežota vieta dažādu veidu
atkritumu
savākšanai
un
uzglabāšanai
konteineros
ne
ilgāk kā divas nedēļas bioloģiski
noārdāmiem atkritumiem un trīs
mēnešus – pārējiem sadzīves
atkritumiem pirms to apglabāšanas
vai pārstrādes. Videi kaitīgo preču
atkritumus, bīstamos sadzīves
atkritumus, mēbeļu atkritumus un
būvniecības atkritumus šķiroto
atkritumu laukumā drīkst uzglabāt
ne ilgāk par gadu no to savākšanas
dienas;
14) atsevišķu veidu bīstamo
atkritumu savākšanas punkts ir
speciāli aprīkota vieta vairāku veidu
bīstamo atkritumu savākšanai un
īslaicīgai uzglabāšanai ne ilgāk kā
trīs mēnešus pirms to apglabāšanas
vai pārstrādes;
15) videi kaitīgo preču atkritumu
savākšanas punkts ir speciāli
aprīkota vieta normatīvajos aktos
par dabas resursu nodokli minēto
videi kaitīgo preču atkritumu
savākšanai,
pieņemšanai
un
īslaicīgai
uzglabāšanai
ne
ilgākai kā trīs mēnešus pirms to
tālākās apstrādes, pārstrādes vai
apglabāšanas;
16) atkritumu poligons — tāda
speciāli ierīkota un aprīkota
vieta atkritumu apglabāšanai uz
zemes vai zemē, kur nodrošināti
normatīvajos
aktos
noteiktie
vides aizsardzības pasākumi;
Balvu novada teritorijā savākto
atkritumu apglabāšanas poligons
ir „Kaudzītes” Gulbenes novada
Litenes pagastā”;
17) specializēts transportlīdzeklis
- transportlīdzeklis, kas paredzēts
noteikta veida sadzīves atkritumu
konteineru mehanizētai izvešanai
un nogādāšanai uz apglabāšanas
vai pārkraušanas vietu.
II. Atkritumu apsaimniekošanas
mērķi
2.1. Balvu novada
saistošo
noteikumu galvenais mērķis un
uzdevumi ir:
2.1.1. aizsargāt novada vidi, tā
iedzīvotāju dzīvību un veselību;
2.1.2. samazināt jebkura veida
atkritumus to rašanās vietās;
2.1.3. pakāpeniski ieviest otrreiz
izmantojamo sadzīves atkritumu
savākšanu,
2.1.4. šķirošanu un pārstrādi,
tādejādi samazinot noglabājamo
atkritumu daudzumu;
2.1.5. rūpēties par to, lai sadzīves
atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar
pārstrādāt, tiktu apglabāti videi un
cilvēku veselībai drošā veidā.
III. Vispārīgās prasības
3.1. Balvu novada pašvaldība
organizē un kontrolē sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
tās administratīvajā teritorijā –
atkritumu apsaimniekošanas zonā
atbilstoši valsts un reģionālajam
atkritumu
apsaimniekošanas
plānam, saistošajiem noteikumiem
un saskaņā ar normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā.
3.2. Balvu novada pašvaldība
atkritumu
apsaimniekošanu
organizē
normatīvajos
aktos
noteiktajā kārtībā slēdzot līgumus
ar sadzīves un sadzīves bīstamo
atkritumu apsaimniekotājiem.
3.3. Balvu novada pašvaldība nosaka
sadzīves un sadzīves bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas
kārtību un informē par to atkritumu
apsaimniekotāju un atkritumu
radītājus vai valdītājus.
3.4. Atkritumu apsaimniekošanas
saistošie noteikumi attiecas uz

ikvienu atkritumu radītājiem, kas
dzīvo vai strādā Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
3.5. Atkritumu radītāju pienākums
ir iekļauties Balvu novada kopējā
sadzīves atkritumu savākšanas
sistēmā, savākt (ja nepieciešams,
arī šķirot) radītos sadzīves
atkritumus un nogādāt tos
nekustamā īpašuma īpašnieka vai
apsaimniekotāja norādītajā vietā.
3.6.
Atkritumu
savākšana,
šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana,
pārkraušana, apglabāšana vai
pārstrāde ir atļauta tikai tam
paredzētajās vietās.

nodrošināt
vietu
atkritumu
konteineram un tā atkritumu
apsaimniekotāja transportlīdzekļa
drošu un brīvu piekļuvi sadzīves
atkritumu savākšanas punktam,
kurš ir noslēdzis līgumu ar
pašvaldību par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
4.4.
Sabiedrisko
pasākumu
organizētājam jāslēdz līgums ar
atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
noslēdzis līgumu ar pašvaldību par
atkritumu apsaimniekošanu. Un
jānodrošina attiecīgās teritorijas
sakopšana 24 stundu laikā pēc
pasākuma noslēguma.

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka
un lietotāja pienākumi
4.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai lietotājs:
4.1.1. ir atbildīgs par sadzīves
atkritumu savākšanu un izvešanu
no tā īpašumā vai valdījumā esošās
teritorijas un iesaistās pašvaldības
atkritumu
apsaimniekošanas
pasākumu īstenošanā atbilstoši
saistošo noteikumu prasībām;
4.1.2. pēc pašvaldības pieprasījuma
sniedz ziņas par to iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā
nekustamajā īpašumā, kā arī par
komersantiem un citām personām,
kas veic saimniecisko darbību
attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
4.1.3. normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā slēdz līgumu ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju, kuram
ir līgums ar pašvaldību, par
sadzīves atkritumu savākšanu;
4.1.4. iesaistās dalītas sadzīves
atkritumu vākšanas pasākumos
atbilstoši normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā
un saistošajiem noteikumiem;
4.1.5.
atkritumu
tvertņu
iztukšošanas dienās sadzīves
atkritumu tvertnes no privāto
īpašumu slēgtajiem pagalmiem
pārvieto
specializētajiem
transportlīdzekļiem vai to apkalpei
pieejamā vietā, kur tās netraucē
gājēju un transportlīdzekļu kustību,
kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu
izvešanas tvertnes tiktu novietotas
atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās
vietā;
4.1.6. pēc saskaņošanas ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju nosaka
sadzīves atkritumu savākšanai
nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot
vērā sadzīves atkritumu daudzumu
un tvertņu iztukšošanas biežumu
(ne retāk kā divas reizes nedēļā
pilsētā un vienu reizi mēnesī
novada pagastos, ja atkritumi
netiek šķiroti);
4.1.7. uztur savā īpašumā esošus
sadzīves atkritumu konteinerus
tīrus un lietošanas kārtībā;
4.1.8. nodrošina atsevišķu atkritumu
veidu (piemēram, lielgabarīta
atkritumi, būvniecības atkritumi)
nogādāšanu
pārstrādes
vai
apglabāšanas vietās – ar savu
transportu vai izmantojot sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāja
pakalpojumus;
4.1.9.
kompostē
bioloģiski
noārdāmos
atkritumus
sava
īpašuma vai valdījumā esoša
īpašuma teritorijā, ja tas nerada
draudus cilvēku dzīvībai un
veselībai, videi, kā arī personu
mantai.
4.2. Šajos noteikumos minētie
nekustamā īpašuma īpašnieka
pienākumi attiecas uz nekustamā
īpašuma lietotāju gadījumos, ja
līgumā, ar kuru īpašums ir nonācis
lietotāja lietošanā, tas ir paredzēts.
4.3. Īpašniekam vai nomniekam,
kura īpašuma teritorijā tiek radīti
sadzīves atkritumi, ir pienākums

V. Atkritumu apsaimniekošanas
aizliegumi
5.1. Balvu novada administratīvajā
teritorijā aizliegts:
5.1.1. novietot (pastāvīgi) sadzīves
atkritumu tvertnes uz ielām
(izņēmums – nomaļas ielas, kur
tvertnes netraucē satiksmi vai
gājēju plūsmu, kā arī vietas,
kur tas ir vienīgais iespējamais
risinājums);
5.1.2. ievietot sadzīves atkritumu
tvertnēs
degošus,
viegli
uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus atkritumus,
infekcijas slimības izraisošus
atkritumus, liela izmēra atkritumus,
būvniecības un būvju nojaukšanas
atkritumus,
rūpniecības
atkritumus, ielu smiltis, parku
un dārzu atkritumus un bīstamos
atkritumus;
5.1.3. Cieši sablīvēt, iesaldēt vai
sadedzināt atkritumus sadzīves
atkritumu tvertnēs. Par šādu
tvertņu iztukšošanu var tikt
noteikta paaugstināta samaksa.
VI.
Sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāja – komersanta
izvēle
6.1. Vietējā pašvaldība, ņemot vērā
saistošos noteikumus, izvēlas
komersantu, kurš veiks sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu
un
uzglabāšanu
attiecīgajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonā, tādā
kārtībā, kāda noteikta iepirkumu
regulējošos
normatīvajos
aktos,
organizējot
iepirkuma
procedūru par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu noteiktā zonā.
6.2. Pašvaldība organizē publiskā
iepirkuma procedūru par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu tādā
termiņā, lai nodrošinātu sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojuma
sniegšanas
nepārtrauktību.
6.3.
Noslēdzoties
publiskā
iepirkuma procedūrai, pašvaldība
slēdz līgumu ar komersantu, kurš
izraudzīts publisko iepirkumu
regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un kurš veiks
sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonā
pēc iepriekšējā līguma darbības
termiņa beigām.
6.4. Pašvaldībai publiskā iepirkuma
procedūras ietvaros ir tiesības
prasīt no sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
pretendenta
(kandidāta) izvērstu sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
maksas aprēķinu.
6.5. Pašvaldība informē savas
administratīvās
teritorijas
atkritumu
radītājus
par
vienas
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas zonas izveidi
tās teritorijā un par sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru
tā noslēgusi līgumu par sadzīves
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atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu.
6.6. Personas, kas atbilstoši
normatīvajiem
aktiem
par
publisko iepirkumu ir publisko
iepirkumu
pasūtītāji,
neveic
sadzīves atkritumu savākšanas un
pārvadāšanas publisko iepirkumu,
bet slēdz līgumu ar komersantu,
kuru šajā pantā noteiktajā kārtībā
izvēlējusies vietējā pašvaldība,
par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu.
6.7. Sadzīves atkritumu radītājam,
kurš atbilstoši normatīvajiem
aktiem par dabas resursu nodokļa
piemērošanu atbrīvots no dabas
resursu nodokļa samaksas un
kurš atbilst Ministru kabineta
noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības
slēgt līgumu ar komersantu,
kuru tas ir izvēlējies un kurš
saņēmis atbilstošu atļauju, par
savā komercdarbības veikšanas
vietā radīto atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu.
Šajā
gadījumā
sadzīves atkritumu radītājs informē
vietējo pašvaldību par atkritumu
apsaimniekotāju, ar kuru tas
noslēdzis līgumu, un par šā līguma
darbības termiņu.
VII.
Sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāja pienākumi
7.1.
Sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāja pienākumi ir:
7.1.1. pirms darbības uzsākšanas
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā noslēgt līgumu ar
pašvaldību par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
7.1.2.
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanā
izmantot
specializētus transportlīdzekļus,
atkritumu tvertnes, iekārtas un
ierīces, kas nerada apdraudējumu
cilvēku dzīvībai un veselībai, videi
un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa
līmeni;
7.1.3. nodrošināt klientus ar
atkritumu tvertnēm pietiekamā
daudzumā;
7.1.4.
atbilstoši
saskaņotiem
grafikiem nodrošināt sadzīves
atkritumu tvertņu iztukšošanu un
sadzīves atkritumu izvešanu no
atkritumu tvertņu laukumiem,
nodrošinot tajos tīrību; pilsētā ne
retāk kā 2 reizes nedēļā, Balvu
novada pagastos ne retāk kā 1
(vienu) reizi mēnesī;
7.1.5. uzstādīt, labot, nomainīt
sadzīves
atkritumu
tvertnes
(urnas), ja minētās tvertnes (urnas)
nav citas personas īpašums;
7.1.6. sadzīves atkritumus, kuri
netiek
pārstrādāti,
apglabāt
sadzīves atkritumu poligonā;
7.1.7. nodrošināt atsevišķu sadzīves
atkritumu
veidu
(piemēram,
lielgabarīta atkritumi, būvniecības
atkritumi ) izvešanu, ja to paredz ar
pašvaldību noslēgtais līgums;
7.1.8. saskaņot ar pašvaldību
atkritumu tvertņu (urnu) dizainu
(piemēram, forma, krāsojums);
7.1.9. marķēt atkritumu tvertnes,
norādot
sadzīves
atkritumu
apsaimniekotāja nosaukumu;
7.1.10. Nodrošināt iedzīvotāju,
iestāžu un komersantu radīto
sadzīves atkritumu (ieskaitot
šķirotos atkritumus) savākšanu
(šķiroto
sadzīves
atkritumu
savākšanu pēc saskaņošanas ar
pašvaldību);
7.1.11. nodrošināt atkritumu tvertņu
laukumu sakopšanu pēc sadzīves
atkritumu savākšanas.
Turpinājums 7.lpp.

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

7.2. Sadzīves atkritumi pēc to
nodošanas atkritumu pārstrādes vai
apglabāšanas komercsabiedrībām
pāriet
šo
komercsabiedrību
īpašumā.
7.13. Atbilstoši normatīvo aktu
prasībām apsaimniekot pašvaldības
noteiktos atkritumu punktus un
laukumus - nodrošinot sadzīves
atkritumu
dalītās
savākšanas
punktos
atkritumu īslaicīgu
uzglabāšanu konteineros ne ilgāk
kā nedēļu bioloģiski noārdāmiem
atkritumiem un sešas nedēļas –
pārējiem sadzīves atkritumiem
pirms to pārvadāšanas. Sadzīves
atkritumu
dalītās
savākšanas
punktā nodrošināt
ne mazāk
kā divu veidu atkritumu dalītu
savākšanu. Šķiroto atkritumu
savākšanas laukumā nodrošināt
atkritumu
savākšanu
un
uzglabāšanu
konteineros
ne
ilgāk kā divas nedēļas bioloģiski
noārdāmiem atkritumiem un trīs
mēnešus – pārējiem sadzīves
atkritumiem pirms to apglabāšanas
vai pārstrādes. Videi kaitīgo preču
atkritumus, bīstamos sadzīves
atkritumus, mēbeļu atkritumus un
būvniecības atkritumus šķiroto
atkritumu laukumā drīkst uzglabāt
ne ilgāk par gadu no to savākšanas
dienas.
7.4.
Iesniegt
pašvaldībai
apstiprināšanai sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
maksas
aprēķinus.
7.5. Atkritumu apsaimniekotājam
ir tiesības atteikt izvest sadzīves
atkritumus,
ja
atkritumu
sākotnējais radītājs vai valdītājs
nav norēķinājies ar atkritumu
apsaimniekotāju, ilgāk kā par
2 (divu) mēnešiem un pēc
brīdinājuma saņemšanas nav
veicis parādu samaksu 2 (divu)
nedēļu laikā. Par katru gadījumu
atkritumu apsimniekotājs informē
pašvaldību.
VIII. Prasības sadzīves atkritumu
dalītai vākšanai un šķirošanai
8.1. Pašvaldības teritorijas daļās,
kur atkritumi tiek savākti dalīti,
sadzīves atkritumu radītāji šķiro
sadzīves atkritumus un novieto
tos atbilstošās speciāli apzīmētās
atkritumu tvertnēs savākšanas
punktos vai laukumos;
8.2. Dalīti tiek savākti rašanās vietā
sašķirotie otrreiz izmantojamie
un
pārstrādājamie
sadzīves
atkritumi (piemēram, papīrs, stikls,
plastmasa) atbilstoši prasībām,
ko dalīti savāktajiem atkritumiem
nosaka
sadzīves
atkritumu
pārstrādātāji;
8.3. Šķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekotāji laikus informē
atkritumu radītājus un sadzīves

atkritumu apsaimniekotājus par
jauna šķiroto atkritumu savākšanas
veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu
krāsojumu vai apzīmējumu;
8.4. Šķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekotāji pēc atkritumu
izvešanas
nodrošina
šķiroto
atkritumu
savākšanas
vietu
sakopšanu.
IX.
Prasības
sadzīvē
radušos
bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanai
9.1. Ir aizliegts sajaukt bīstamos
atkritumus, kas atbilst dažādām
bīstamo atkritumu kategorijām, kā
arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves atkritumiem.
9.2. Bīstamo atkritumu radītājs vai
valdītājs:
9.2.1. atdala bīstamos atkritumus no
citu veidu atkritumiem;
9.2.2. uzglabā bīstamos atkritumus
tā, lai tie neapdraudētu cilvēku
dzīvību un veselību, vidi, kā arī
personu mantu;
9.2.3. nogādā bīstamos atkritumus
speciāli
aprīkotās
bīstamo
atkritumu savākšanas vietās vai
slēdz līgumu par bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu ar personu,
kura veic bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu un ir saņēmusi
atļauju veikt bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu;
9.2.4.sedz
bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas
izmaksas,
ja tās nav iekļautas atkritumu
apsaimniekošanas tarifā.
X.
Kārtība,
kādā
veicami
maksājumi par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
10.1. Maksu par bīstamo atkritumu
savākšanu,
uzglabāšanu,
pārkraušanu, pārvadāšanu un
pārstrādi, kā arī par sadzīves
atkritumu
pārstrādi
nosaka,
atkritumu radītājam vai valdītājam
vienojoties
ar
atkritumu
apsaimniekotāju.
10.2. Maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
(izņemot
sadzīves atkritumu pārstrādi)
atkritumu
radītājiem
vai
valdītājiem nosaka pašvaldība ar
savu lēmumu.
10.3. Maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu veido:
10.3.1.
maksa
par
sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu;
10.3.2. sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonos;
10.3.3. dabas resursu nodoklis
par
atkritumu
apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
10..4. Maksu par sadzīves atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu,

pārkraušanu
un
uzglabāšanu
pašvaldība nosaka, pamatojoties
uz līgumu, kas noslēgts starp
pašvaldību un komersantu, kuru
atbilstoši izvēlējusies pašvaldība
un kurš veiks sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
10.5. Komersants, kuru atbilstoši
izvēlējusies pašvaldība, nodrošina
sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu par
maksu, kas
noteikta attiecīgajam sadzīves
atkritumu radītājam šo atkritumu
apsaimniekošanas zonā, atbilstoši
noslēgtajam
līgumam
ar
pašvaldību.
10.6. Līdz līguma noslēgšanai starp
pašvaldību un komersantu, kurš
izraudzīts, publisko iepirkumu
regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā organizējot
publiskā iepirkuma procedūru
par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
attiecīgajā
zonā, un kurš veiks sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu
un
uzglabāšanu
attiecīgajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonā, paliek
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulatora
apstiprinātais
tarifs par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
(izņemot
sadzīves atkritumu pārstrādi).
10.7. Atkritumu radītājam ir
pienākums piedalīties sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanā,
noslēdzot līgumu par sadzīves
atkritumu izvešanu ar atkritumu
apsaimniekotāju
un
veikt
norēķinus saskaņā ar domes
apstiprināto maksu, pēc piestādītā
rēķina, vai līguma nenoslēgšanas
gadījumā
piestādīt domei
dokumentālus
apliecinājumus
(līgums un samaksas dokuments)
par atkritumu apsaimniekošanas
nodrošināšanu atbilstoši normatīvo
aktu un šo Noteikumu prasībām.
XI. Administratīvā atbildība par
saistošo noteikumu pārkāpšanu
11.1. Par šo Saistošo noteikumu
pārkāpšanu vainīgās personas
tiek sauktas pie administratīvās
atbildības saskaņā ar Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksu.
11.2.Administratīvo
pārkāpumu
protokolu ir tiesīgi sastādīt Balvu
novada pašvaldības izpilddirektors.
11.3. Saistošo noteikumu 11.2.
punktā minētā amatpersona bez
protokola sastādīšanas ir tiesīga
naudas sodu līdz divdesmit latiem
iekasēt pārkāpuma izdarīšanas
vietā, izsniedzot kvīti, ja pārkāpējs
to neapstrīd.

7.

29. jūnijā - Lauku dienas
Tradicionāli
Balvu reģionā
ir notikušas Lauku dienas. Arī
šogad šis pasākums tiek plānots
29. jūnijā. Virsvadība šinī jautājumā
LLKC
Balvu nodaļai, Balvu
novada
pašvaldībai,
agronomu
biedrībai. Darba programmā tiks
skatīts jautājums par perspektīvajām
kartupeļu
šķirnēm, kartupeļu
audzēšanas tehnoloģiju z.s. Užgava,
zemplēves siltumnīcu izmantošanu
dārzeņu audzēšanā, to rotācija,
apkures sistēma z.s. Rīts, kultivēto
ganību ierīkošana z.s. Āzīši,
kā pavairot lielogu dzērvenes,

krūmmellenes z.s. Dālders, kūdras un
kūdras substrāta ražošanas iespējas
SIA Balvi-Flora, piedalīsies tehnikas
firmas ar jaunāko tehniku, kas tiks
demonstrēta pielietojot to praktiski.
Lauku dienas noslēgums Balvu
pagasta Sporta hallē, apbalvotu un
godinātu mūsu zemniekus, firmu
speciālistus. Tiks aicināti piedalīties
visi interesenti. Būs iespēja izmantot
kā transportu autobusu.
Ņemsim
dotās zināšanas, tās realizējot pie
sevis.
Imants Kārkliņš LLKC Balvu
nodaļas lauku attīstības speciālists

Izmaiņas akcīzē
lauksaimniekiem

Jau ziņots, ka 3. maijā valdība
apstiprināja Zemkopības ministrijas
(ZM) izstrādātos Ministru kabineta
(MK) noteikumus Nr.344 „Kārtība,
kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo
dīzeļdegvielu (gāzeļļu) ko izmanto
lauksaimniecības
produkcijas
ražošanai, lauksaimniecības zemes
apstrādei un meža vai purva zemes
apstrādei, kurā kultivē dzērvenes
vai mellenes, kā arī zemes apstrādei
zem zivju dīķiem”.
Šajos MK noteikumos noteikts,
ka lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem
ir
jānodrošina
vismaz 200 latu ieņēmumi no
lauksaimnieciskās ražošanas no
viena deklarētā un apstiprinātā
hektāra vai pieteiktā zemes hektāra
zem zivju dīķiem kārtējam gadam
platības (neieskaitot saņemto valsts
un Eiropas Savienības atbalstu)
atbilstoši gada pārskatā vai gada
ienākuma deklarācijā norādītai
informācijai par pēdējo noslēgto
gadu.
Lauksaimnieks
saņems
bezakcīzes
dīzeļdegvielu
par
to platību (hektāros), kurai ir
nodrošināti 200 latu ieņēmumi. ZM
vērš uzmanību, ka akcīzes nodokļa
atbrīvojumu dīzeļdegvielai saņems
arī lauksaimnieki ar mazākiem
ieņēmumiem no viena hektāra.
Pretendentiem,
kas
produkciju
ir realizējuši, bet ieņēmumi nav
sasnieguši noteikto slieksni (200
latu no hektāra),
atvieglojumus

bezakcīzes degvielas iegādei piešķirs,
attiecīgi samazinot atbalsttiesīgo
hektāru skaitu.
Piemēram, ja lauksaimnieks
būs deklarējis 10 hektārus ar
kopējiem ieņēmumiem no tiem
1000 latu apjomā,
tad zemes
platība, kurai tiks piešķirts akcīzes
nodokļa atbrīvojums, attiecīgi būs 5
hektāri, jo 1000 latu ieņēmumi no 5
hektāriem veido nepieciešamos 200
latu ieņēmumus no 1 hektāra (1000
Ls / 200 Ls = 5ha).
Tā kā noteikumos ir noteikts,
ka maksimālais dīzeļdegvielas
daudzums,
kam
piemēro
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
saimnieciskajā gadā ir 85 495 240
litri, tad Lauku atbalsta dienests
veiks proporcionālo sadalījumu
starp pretendentiem par atbilstīgās
platības apstrādāšanu.
Piemērs,
kad
kopējais
saimnieciskajā
gadā
pieteiktais
dīzeļdegvielas daudzums pārsniedz
noteikto maksimālo dīzeļdegvielas
daudzumu, kam piemēro atbrīvojumu
no akcīzes nodokļa (85 495 240
litri). Ja kopējā atbilstīgā platība
(hektāros) saimnieciskajā gadā ir
1 000 000 hektāru un maksimālais
dīzeļdegvielas
daudzums
–
85 495 240 litri, tad bezakcīzes
dīzeļdegvielas daudzums viena
zemes hektāra apstrādāšanai ir 85,49
litri (85 495 240 litri / 1 000 000 ha =
85,49 l/ha).

Paskaidrojuma raksts

par 2011. gada 12. maija saistošo noteikumu Nr.14/2011
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” projektu
Īss projekts satura
izklāsts
Projekta nepieciešamības
pamatojums
Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Konsultācijas ar
privātpersonām

Noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Balvu
novadā.
Noteikumi izdoti sakarā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma (Likums
stājas spēkā ar 2010.gada 18. novembri) stāšanos spēkā, lai ieviestu vienotu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Balvu novadā.
Nav.
Noteikumi ir saistoši visām Balvu novada administratīvajā teritorijā esošajām
fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir zemes un/vai ēku īpašnieki,
valdītāji, nomnieki, lietotāji vai apsaimniekotāji vai arī tikai ierodas Balvu
novadā.
1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām
personām ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 75.pantu.
2. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem
izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem Balvu novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
Nav.
Balvi ziedonī

Ilonas Vītolas foto
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“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 27. maijs

Numura skaitlis

173,97
Kopš gada sākuma
ziedojumu kastītēs
“Maxima” veikalā akcijā
“Paēdušai Latvijai”
balvenieši ziedojuši 173, 97
latus

Izstādes Balvu Novada muzejā:

”Dažādā pasaule”2011 izstādes ”Dzīvnieki manā zemē”
• Tekstilmākslas izstāde “Personīgā pasaule”.
Piedalās tekstilmākslinieki, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales
filiāles tekstilmākslas studenti un Rēzeknes mākslas un dizaina
vidusskolas tekstilizstrādājuma dizaina un rokdarbu izglītības
programmu audzēkņi.

Numura vārdi
Valdis Zatlers
(prezidenta kandidātu debates)
Jebkura pašvaldība, kas
izdod avīzi, savus lēmumus
izskaidro daudz plašāk nekā
Saeima.

• Balvu ugunsdzēsēju 100-gadei veltītā izstāde.
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde.
• Konkurss Turpinās darbu pieņemšana fotokonkursam „Mēs
Latgalē”

• Izstāde „Balvu Lācis 2011”.
• No 2011. gada 24.maija līdz 25.jūnijam Balvu Novada muzejs

piedāvā neparasto mākslinieku, Melnās jūras delfīnu - Arga,
Glorijas un Gabijas gleznojumu izstādi „Ūdens zīmes”
Izstādē varēs aplūkot, sadarbībā ar Lietuvas Jūras muzeju Klaipēdā
tapušo, trīs Melnās jūras delfīnu Arga (28 g.v.), Glorijas (25 g.v.) un
Gabijas (19 g.v.) gleznojumu izstādi - „Ūdens zīmes”.
Paši mākslinieki šobrīd atpūšas Atikas zooloģiskajā dārzā, Grieķijā,
jo viņu delfinārijs tiek rekonstruēts. Savus gleznojumus delfīni rada otiņu
turot zobos. Katram indivīdam delfīnu barā ir savas rakstura īpašības,
kuras tie atklāj gleznojumu formās, līnijās un būtībā.
Izstādē būs aplūkojami gleznojumi, kuros delfīni neparastu zīmju
veidā atklāj ūdens pasaules noslēpumus. Izstādi papildinās arī video
stāsts par pašiem delfīniem - gleznotājiem. Jāpiebilst, ka šie delfīni –
mākslinieki - arī citādi ir sabiedriski aktīvi, jo bez cilvēku izklaidēšanas
tie palīdz arī smagi slimiem bērniem delfīnu terapijā.
Ikviens, kurš bijis Lietuvas delfinārijā un redzējis klātienes šovā, kā
delfīni glezno, izstādē varēs ļauties skaistajām atmiņām, bet citiem šī
izstāde var būt kā iedvesmas avots vasaras ceļojumam.

Osteoporozes
diagnostika

un speciālistes dr. I. Legzdiņas
konsultācijas
9.
jūnijā
plkst. 15.00 Balvos “IevaSil” aptiekā, Bērzpils ielā 7.
Tālr. pierakstam 29386664.

Balvi
27.maijā plkst. 17:30 Starpnovadu Bērnu un jauniešu radošais
festivāls. Balvu pilsētas parks. Svētku gājiens plkst. 17:00
4.jūnijā no plkst. 18:00 Balvos – vecajā slidotavā Motociklistu
vasara 7. Plkst.17:00 parādes brauciens. Atrakcijas, lielais ugunskurs,
salūts, striptīzs, velo Triāls, tautas striptīzs, tetovēšanas salons,
bufete.No rīta - paģiru zupiņa.
11.jūnijā plkst. 12:00 Retro motociklu brauciens kolonnā Balvi –
Kubuli.
11.jūnijā plkst. 22:00 Balle ,,Ar saulīti sirdī”, Balvu pilsētas estrāde.
Rīko Alūksnes labdarības biedrība
12.jūnijā plkst. 16:00 KONCERTS Edgara Liepiņa piemiņai. Balvu
pilsētas estrāde. Piedalās Guntis Skrastiņš, grupa „No pusvārda”,
šlāģermūziķi un aktieri
23.jūnijā plkst. 19:00 Līgo vakara pasākums „Ols lobs, gosti lobi”,
Balvu pilsētas estrāde. Muzikanti - Gregs un brāļi Ezeriņi
Balvu pagasts
22.jūnijā Starpnovadu ansambļu sadziedāšanās ”Dziesma vasarai”,
Balvu pagasta Tautas nams
Bērzkalnes pagasts
11.jūnijs plkst. 19:00 Sezonas atklāšanas pasākums estrādē. Piedalās
pašdarbības kolektīvi. Vakarā balle, spēlē Gregs (Gulbene)
23.jūnijā plkst. 21:00 Līgo nakts pasākums. Ugunskurs, līgošana,
dejošana Bērzkalnes pagasta estrādē, DJ Ingars.
Bērzpils pagasts
23.jūnijā plkst. 21:00 Līgo pasākums Bērzpils estrādē
Briežuciema pagasts
28.maijā plkst. 21:00 Kaspara Antesa koncertballe. Ieejas maksa
līdz 22:00 Ls 1,50 un pēc 22:00 Ls 2,3.jūnijā plkst. 20:00 Medņevas dramatiskais kolektīvs rādīs
Janinas Ļubkas komēdiju “’Starp puķēm vien’’ Ieejas maksa Ls 1, ,skolēniem Ls 0,50
22.jūnijā Pirmsjāņu ielīgošana kopā ar tautas muzikantiem,
Briežuciema Tautas nams
Krišjāņu pagasts
25.jūnijā Pasākums „Sagaidām vasaru”. Pasākums ar pašdarbības
kolektīvu piedalīšanos un balli
Kubulu pagasts
4.jūnijā plkst. 13:00 Bērnības svētki, Kubulu pagasta Kultūras namā
14.jūnijā Pasākums 1941.gada 14.jūnija upuru piemiņai- “Un atmiņu
sāpēs dziļi galvas mēs liecam…”-Balvu Stacijā, pie piemiņas akmens
represētajiem.Atjaunotās piemiņas plāksnes atklāšana.
Lazdulejas pagasts
2.jūnijā plkst.13:00 Bērnības svētki, Lazdulejas pagasta pārvaldes
zālē
23.jūnijā plkst. 20:00 Līgo svētki Lazdulejas pagasta teritorijā
Tilžas pagasts
28.maijā plkst. 22:00 vasaras sezonas atklāšana – balle – Tilžas
estrādē
5.jūnijā Bērnības svētki, Tilžas pagasta Kultūras nams
23.jūnijā Vasaras saulgriežu pasākums Tilžas estrādē. Koncertā
piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi, ballē spēlēs grupa „Draugi”
Vectilžas pagasts
22.jūnijā plkst. 20:00 Jāņu ielīgošana pie Vectilžas pagasta Sporta
un atpūtas centra. Piedalās Viļakas, Balvu, Rugāju un Ludzas novadu
folkloras kopas
Vīksnas pagasts
No 1. – 22.jūnijam Ziedu zīmējumu izstāde, 1.-5.klašu skolēnu
darbu izstāde
3.jūnijā Pensionāru vakars, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles
sporta zāle. Atpūtas vakars pie galdiņiem ar ciemiņiem no Gulbenes
novada “Baltābeli” un Noras Kalniņas kapelu

Retro motociklu salidojums
„Ziemeļlatgales rallijs” - 11. jūnijā

Balvu muižā,
Brīvības ielā 47

Darbojas ēdnīca –
kafejnīca

Jau tradicionāli jūnijā Viļakā rūc retro motocikli. Veco spēkratu
salidojums allaž pulcē vērā ņemamu dalībnieku un skatītāju skaitu.
Šogad retro motociklu mīļotāji aicināti ar saviem spēkratiem pulcēties
Balvos, lai kopīgi dotos savdabīgā rallija maršrutā ar kontrolpunktiem
bijušajās dzelzceļa stacijās – Vīksnā, Kupravā, Žīguros, Vecumos.
Noslēgums tradicionālajai retro motociklu salidojuma vietai – Viļakā.
Programma:
No plkst. 11.00 dalībnieku pulcēšanās DUS Virši A Balvos.
12:00
Brauciens
kolonnā
Balvi
–
Kubuli.
12:30 Dalībnieku starts rallijam. Došanās trasē pa maršrutu Kubuli – Vīksna
– Kuprava – Žīguri – Vecumi – Viļaka – muzejs „Vēršukalns” Susāju pagastā.
No plkst. 13:00 muzejā „Vēršukalns” darbosies Krāmu tirdziņš.
No plkst. 14:30 dalībnieku finišs Susāju pagasta muzejā „Vēršukalns”.
18:00 Rallija dalībnieku apbalvošanas vakara pasākums.
Informācija un pieteikšanās dalībai līdz 6. jūnijam pa tālruni
26446147 (Dzintars Dvinskis, klubs „Cīrulīši”).
Pasākumu organizē Klubs „Cīrulīši”

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

Lasiet “Balvu Novada
Ziņas” arī internetā
www.balvi.lv
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!
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• II Starptautiskā bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursa
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