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Aktuāli

Bērzpils iela Balvu pilsētas pierobežā ir pārvērtusies par būvlaukumu. Kā informēja būvdarbu vadītājs Uldis
Mellenbergs, ielas rekonstrukcijas darbus veic 8.CBR būvnieki. Ekskavatori pašlaik norok melnzemi ielas malā.
Drīz SIA Purene speciālisti sāks ierīkot apakšzemes komukācijas, bet kabeļus liks Latvijas energo celtnieks.
Būvnieki plāno visas apakšzemes komunikācijas ierīkot līdz ziemai .
V. Reķa foto

Tuvojas 20. augusts, diena, kad notiks 2. Novada
svētki. Novads-mēs esam
pavisam jauni, kā mazs
stādiņš. Audzēsim to kopā
par kuplu un varenu koku!
Tāpēc ir svētki, lai sadraudzētos, iepazītos, apzinātos savu vērtību, atpūstos!
Optimistiski izlasīsim plašo
piedāvājumu un metīsimies
iekšā darbos, jo gandarījums pēc kopā būšanas neizpaliks un visas radošās
idejas nesīs prieku gan pagastu ļaudīm, gan pilsētniekiem. Tāpēc – gatavojamies,
nākam, braucam, jautājam,
smejam un parādāmies
„visā savā spožumā!”
Visspilgtākais pārdzīvojums cilvēkā rodas tad, ja
procesā viņš piedalās pats.
Ja domā, ja organizē, ja rotā,
ja uzpoš, ja dzied un dejo
līdz, tad rodas pavisam citāda attieksme. Jo tad vērotājs pārtop Māksliniekā.
Aicinām iesaistīties visus, visus – ģimenes, bērnus un pieaugušos, jauniešus, darba kolektīvus, māju
iedzīvotājus, pārvaldniekus
un sētniekus, tos, kuri atvaļinājumā un tos, kuri pie
mums ieradušies ciemos.
BŪSIM VISI KOPĀ!
Protams, kādu nelielu
brīdi varēsim būt arī vērotāji, jo Novada svētkos pie
mums viesosies dziedātāji
un aktieri no galvaspilsētas.
Bet novērtēsim arī to, ka
koncerti būs bez iedzīvotāju
dalības maksas, tāpēc būsim pateicīgi un priecīgi.
Gaidīsim svētkus kopā!

Valsts prezidents Andris
Bērziņš vēstulē Balvu novada
pašvaldībai pateicās par viņam
veltītajiem labajiem vārdiem
un sirsnīgajiem novēlējumiem
Valsts prezidenta gaitu sākumā.
Viņš rakstīja:
«Jūsu uzmundrinājums un
nozīmīgais atbalsts ir stimuls un
iedvesma manā darbībā, strādājot Latvijas valsts un tautas labā.
Esmu pārliecināts, ka turpmākais dialogs ar Jūsu novadu
balstīsies uz ciešu, atklātu un
aktīvu savstarpējo sadarbību,
kopīgiem spēkiem veidojot
mūsu zemi par vietu, kur dzīvo
vienoti, uzņēmīgi un laimīgi cilvēki!»
Kā dialoga turpinājums ir
Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska tikšanās ar A. Bērziņu 26. jūlijā. Tā
bija privāta tikšanās, kurā tika
pārrunāti jautājumi par valsts,
reģiona un mūsu novada attīstību.

Balvu novada svētki 2011. gada 20. augustā

Lai viens otram kā zvaigznes spīdam!
08.00 Ekumeniskais dievkalpojums Balvu Romas katoļu baznīcā.
10.00 Pilsētas modināšana-vērtēšanas komisijas izbrauciens,
meklējot krāšņākos ,,Gaisa dārzus,, un izpušķotos pagalmus,
iestādes, uzņēmumus...
10.00 Muižas klēts pagraba stāsti „Es savam novadam”- Balvu
novada muzejs
11.00 Foto konkursa „Mēs Latgalē” izstādes atklāšana- Balvu
novada muzejs
11.00 Amatieru iesācēju spēka vīru sacensības ,,Tautas stiprinieks,,
2. kārta
11.00 ,,Jurģa parka,, atrakcijas bērniem-velokarti, batuts,
piepūšamā māja...
11.00 Pneimatiskā šautuvīte
11.00 Pašu ražotās, audzētās, darinātās produkcijas TIRDZIŅŠ
12.00 Muzikālā izrāde ģimenēm “Brīnumskapis”
“Brīnumskapis” ir bērnu mūzikas, dejas un dzejas programma,
kurā radošā komanda: Ingus Ulmanis, Andris Sējāns, Baiba
Vanaga, Aigars Voitišķis, Pēters Brūveris, Kristīne Jurjāne un
Anrijs Grinbergs mēģinās bērnus ne tikai pamācīt, bet arī liks
pieaugušajiem mācīties no bērniem!
13.00 Garšīgo un labo mantu izrādīšana un tirgošana ,,pagastu
sētās,,
13.00 Muzicē spēlmaņi iz tautas.
14.00,,Jautrie starti,, – piedalās komanda no katra pagasta un
pilsētas.
15.00 „Meklējam novada zvaigznes” – pagastu kolektīvu
priekšnesumi
18.30 ,, Pastāvi mirkli zvaigžņu gaismā!,, - TPO ,,Balvi,, laukumā pie
Kultūras un atpūtas centra
18.45 Novada ļaužu un pilsētnieku svētku gājiens ,,Mēs savā
spožumā!,,
19.00 Novada priekšsēdētāja uzruna. Nominācijas ,,Novada
cilvēks 2011,, pasniegšana. Nomināciju košākais ,,Gaisa dārzs,,
,,Spilgtākais pagalms,, ,,Spožākie gājiena ļaudis,, godināšana
Koncerts „Zvaigžņu mirdzumā” Piedalās: Jānis Paukštello, Harijs
Spanovskis, Olga Dreģe, Miks un Paula Dukuri, Guntis Skrastiņš,
Andris Daņiļenko, bērnu ansamblis „Dzeguzīte”, deju ansamblis
„Dzirnas”
21.30 Lustīgas dejas ar grupu „Mākoņstūmēji” - Smiltene .
(Visas aktivitātes notiek pilsētas parkā)

Balvu pagasta Tautas namā
5. augustā pulksten 15.00 ar
iedzīvotājiem tiksies Balvu novada Domes deputāti un vadošie
speciālisti.
Balvu novada Domē 1. augustā tiksies mūsu novada triju
reliģisko konfesiju - katoļu, luterāņu un pareizticīgo - vadība
un kopā ar novada vadītājiem
viņi pārrunās par Svēto misi,
kas iecerēta 20. augustā novada
svētku ietvaros. Ekumēniskais
dievkalpojums notiks Balvu
katoļu baznīcā un uz to aicināts
ikviens.
Atgādinām, ka ik nedēļu otrdienās Latgales radio pulksten
12.30 un 18.30 un ceturtdienās
pulksten 8.00 skan Balvu novada ziņas. Tajās piedalās arī pašvaldības vadošie darbinieki, kas
sniedz informāciju par novada
dzīves aktualitātēm.

Cienījamie Balvu novada
iedzīvotāji!
Balvu novada otro svētku
ideja : LAI VIENS OTRAM KĀ
ZVAIGZNES SPĪDAM!
Katrs
novada iedzīvotājs ir personība, katrs
ir ar kaut ko īpašs un jo vairāk mēs
viens otra īpašos talantus izzināsim
un iepazīsim, jo draudzīgāk un labāk
mēs novadā dzīvosim.
Šajos novada svētkos parādīsim,
ko mēs protam un ar ko esam īpaši:
- greznosim savus balkonus,
māju pagalmus, iestādes un
uzņēmumus,
un
pieteiksim
tos izvērtēšanai īpaši šim
pasākumam izveidotajai svētku
komisijai, lai iegūtu nomināciju:
„Košākais ,,Gaisa dārzs,,” un
„Spilgtākais
pagalms”(šogad
izbrauks tikai pilsētu)
- tērpsimies
„oriģinālos
tērpos”, izveidosim „oriģinālu
noformējumu” pagasta ļaudīm,
pilsētnieki-savam
darba
kolektīvam, draugu grupai,
ģimenei utt., lai dotos kopējā
svētku gājienā „Mēs savā
spožumā” un censtos iegūt
nomināciju „Spožākie gājiena
ļaudis” un naudas balvas (1.vieta100 Ls, 2.vieta-70 Ls, 3.vieta- 50
Ls);
- siesim sierus, cepsim cepumus,
tortes, maizi, veidosim rotas, utt.
un piedāvāsim savus ražojumus
tirdziņā, kur aicināti visi gan
tuvāki, gan tālāki pirkt un pārdot
gribētāji uz lustīgu andeli;
- ja vēl neesam gatavi paši
piedalīties aktivitātēs, vienkārši
nāksim,
skatīsimies
un
atbalstīsim savējos!
Kopīgi izveidosim Balvu novada
otros svētkus par košiem, krāšņiem,
mirdzošiem
un
zvaigžņotiem!
Nepalieciet malā! Lai mēs viens
otram kā zvaigznes spīdam!
Informāciju var gūt Balvu
Kultūras un atpūtas centrā vai pa
telefoniem-64521976 un 26631500
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Domes priekšsēdētāja sleja

Dome lēma

14. jūlija
Domes sēde
Par atļauju spēļu
zāles atvēršanai

Andris Kazinovskis,
Balvu
novada Domes priekšsēdētājs

Eiropas projekti iespēja, kas jāizmanto
Kaut arī valsti smagi skārusi krīze, ar gandarījumu varam secināt,
ka dzīve mūsu novadā nav apstājusies. Ja jau ir pat celtniecība, tad
varam secināt, ka protam atrast izeju arī grūtā situācijā. Viena no
tādām iespējām ir Eiropas Savienības projekti. Tie paver iespējas
ceļu un ielu remontiem, ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai,
ēku renovācijai un siltināšanai, kā arī ļauj paplašināt sociālo
pakalpojumu klātu, daudzveidīgāku darīt brīvā laika pavadīšanu.
Uz šo brīdi Balvu novadā ir izstrādāti un virzībā atrodas 58
projekti, no tiem 16 projekti ir realizēšanas stadijā, 16 projekti ir
apstiprināti, tiem iedalīti līdzekļi un tie ir uzsākšanas stadijā, bet
pārējie ir iesniegti izskatīšanai un gaidām apstiprināšanas rezultātus.
Nesen uzsākti būvdarbi Bērzpils ielā. Projekta „Transporta
sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības uzlabošana Balvos
Bērzpils ielā, veicot autoceļa P47 Balvi – Kapūne renovāciju posmā
no Tautas ielas līdz Balvu administratīvajai robežai)” ietvaros gada
laikā tiks veikti apjomīgi ielas rekonstrukcijas darbi par vienu
miljonu 369 797 latiem, no šīs summas viens miljons 26 172 lati
ir projekta attiecināmās izmaksas jeb ERAF programmas līdzekļi.
Ielas rekonstrukcijas laikā tiks uzklāts ielas segums, piebrauktuves
izbūvētas ietves, autobusu pietura, ierīkots apgaismojums. Projekta
finansējumā 85% ir ERAF līdzekļi.
Aktīvi strādā celtnieki, kas remontē Balvu pamatskolu un Balvu
Amatniecības vidusskolu, kurās tiek veikta ēku siltināšana. Arī šajā
projektā 85% ir Eiropas nauda, kopējās izmaksas ir 826 616 lati,
no kuriem pašvaldības finansējums ir 105 112 lati. Pēc šī projekta
realizēšanas beigām abas skolas būs sakārtotas uz ilgāku laiku. Tiek
strādāts pie Balvu Valsts ģimnāzijas renovācijas un siltināšanas
projekta.
Ar ERAF finansējumu ( 85%apjomā) Tilžā un Kubulu
pagasta Kurnas ciemā notiek ūdenssaimniecības sakārtošana
- jauna ūdensvada un kanalizācijas vada būvniecība un esošo
rekonstrukcija, jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve, artēzisko aku
sakārtošana. Projekta ietvaros darbus Tilžā paredzēts veikt par 441
218 latiem, Kubulu pagastā – par 456 585 latiem, rindas kārtībā
nākošais ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts būs Bērzpilī.
Mazāki apjomu ziņā ir Lauku atbalsta dienesta (LAD ) projekti,
taču tie ir ne mazāk svarīgi, jo nodrošina daudzu vietējo vajadzību
īstenošanu. LAD apstiprināti projekti par Vectilžas pagasta sporta un
atpūtas centra rekonstrukciju, par Tilžas tautas nama rekonstrukciju
un teritorijas labiekārtošanu, par sporta laukuma rekonstrukciju
Bērzpilī, par bērnu rotaļu laukuma izbūvi Vectilžā, par Bērzkalnes
pagasta jauniešu saieta nama būvniecību un teritorijas labiekārtošanu
Rubeņos. Visi šie projekti saistīti ar lauku teritoriju kultūras un sporta
iespēju uzlabošanu, tie jau apstiprināti LAD. Lauku atbalsta dienesta
lēmums arī par projektu, kura ietvaros paredzēti rekonstrukcijas
darbi tautas nama ēkā Vīksnas pagasta Mieriņos. Kultūras darbam
nozīmīgi projekti par Balvu novada tradicionālo tautas tērpu daļu
darināšanas un rotāšanas paņēmienu pētniecību, izgatavošanu un
popularizēšanu, Krišjāņu un Briežuciema bibliotēku lasītavu un
publisko interneta pieejas punktu rekonstrukciju un citi projekti.
Par LAD projektu līdzekļiem tiek būvēts asfalta segums Verpuļovas
ceļam Balvu pagastā un Dukuļevas – Cērpenes ceļam Briežuciema
pagastā.
Mūsu novada iedzīvotāji jau zina, ka Balvu un Pērkona ezeros
tika ielaisti zandartu mazuļi. Arī tas tika darīts projektu ietvaros.
Divdesmit seši projekti ir iesniegti un tiek gaidītas atbildes par to
apstiprināšanu. Tie paredzēti Kubulu un Bērzpils ielu apgaismojuma
izbūvei, Tilžas internātskolas katlu mājas rekonstrukcijai, tautas
tērpu iegādei, sporta laukumu izbūvei un citām vajadzībām.
Lai atbalstītu sociālo pakalpojumu klāstu, ir iesniegts izskatīšanai
ESF programmā projekts „Grupu mājas pakalpojumu sniegšana
personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā’’, kas tiks
realizēts Balvu pansionātā. Projekta kopējās izmaksas 98426,99Ls.
Meklējot iespējas, kā novadam piesaistīt naudu, turpinās projektu
izstrāde dažādām Eiropas Savienības finansētām programmām. Tie
būs saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkās,
ar brīvā laika aktivitātēm, ar uzņēmējdarbības aktivizēšanu un citām
aktualitātēm.

Balvu novada Dome nolēma
neatļaut SIA “ALTEA” atvērt
spēļu zāli Brīvības ielā 63, Balvos.

Par nekustamajiem
īpašumiem

Domes sēdē lēma par nosaukuma „Grantskalni” piešķiršanu
zemes īpašumam Tilžas pagastā,
par nosaukuma „Līči” piešķiršanu
Lazdulejas pagastā.
Deputāti pieņēma lēmumu par
zemes ierīcības projekta izstrādes
darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
„Laicānu skola” Balvu novada
Vīksnas pagastā, par zemes
ierīcības projekta izstrādes darba
uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Irbenāji”
Balvu
novada
Bērzkalnes
pagastā, par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zāģētava”,
Lazdulejas pagasts, par ēkas Vidzemes ielā 2B, Balvos nodošanu
apsaimniekošanā, par adrešu
likvidēšanu un precizēšanu, par
nekustamā īpašuma Pelnupes
ielas 10, Balvi, atsavināšana un
atkārtotas izsoles noteikumu
apstiprināšana, par nekustamā
īpašuma Krasta iela 3E, izsoli.

Par laukuma
ierādīšanu suņu
apmācībām

Balvu novada Dome nolēma
slēgt nomas līgumu ar biedrību
„Remis” par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Partizānu ielā 5A
0,1 ha platībā iznomāšanu suņu
apmācību laukuma vajadzībām.
Atcelts Balvu novada Domes
2011.gada 9.jūnija lēmums „Par
biedrības „Remis” 2011.gada
5.maija iesnieguma izskatīšanu
par laukuma ierādīšanu suņu
apmācībām”.

Par balkona stiklojuma izbūvi

Balvu novada Dome nolēma
uzdot nojaukt balkona stiklojuma

izbūvi Balvos, Vidzemes ielā 22
dz.16 līdz 2011. gada 14. augustam.

Par izmaiņām
Balvu novada
pašvaldības īpašumu
privatizācijas un
atsavināšanas
komisijas sastāvā

Balvu novada Dome nolēma
atbrīvot Vladimiru Ivdru no Balvu novada pašvaldības īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijas locekļa pienākumiem,
ievēlēt Ivetu Kokoreviču par Balvu novada pašvaldības īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijas locekli.

Par izmaiņām Balvu
novada pašvaldības
pastāvīgās iepirkumu
komisijas sastāvā

Balvu novada Dome nolemj
atbrīvot Oskaru Keišu, no Balvu
novada pašvaldības Pastāvīgās
iepirkumu komisijas locekļa
pienākumiem, ievēlēt Normundu
Dimitrijevu par Balvu novada
pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu
komisijas locekli.

Par izmaiņām Balvu
novada pašvaldības
Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas sastāvā

Balvu novada Dome nolemj
atbrīvot Oskaru Keišu no Balvu
novada pašvaldības Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas
locekļa pienākumiem, ievēlēt
Dzintru Tiltiņu par Balvu novada
pašvaldības Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas locekli.

Izsludina konkursu
par Lutinānu purvu

Balvu novada Dome nolēma
apstiprināt konkursa „Zemes nomas tiesību bez apbūves tiesībām
piešķiršana un zemes dzīļu
izmantošanas tiesību piešķiršana
kūdras ieguvei nekustamajā
īpašumā “Lutinānu purvs” Balvu
novads, Briežuciema pagasts” nolikumu.

Nodod ēku
apsaimniekošanā

Domē pieņēma lēmumu
nodot Balvu novada pašvaldības
aģentūrai „Ziemeļlatgales Bi-

znesa centrs” apsaimniekošanā
pašvaldībai piederošo ēku Balvos, Vidzemes ielā 2b iestādes
darbības nodrošināšanai.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Balvu
novada pašvaldības
24.02.2011.
saistošajos noteikmos „Par Balvu
novada pašvaldības
2011.gada budžetu”
pieņemšanu

Balvu novada Dome nolēma
pieņemt saistošo noteikumu
projektu „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011.
saistošajos noteikumos „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada
budžetu”” (Pielikums). Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
Saistošos noteikumus pēc
to parakstīšanas publicēt pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv
un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.

Par maksas pakalpojumu noteikšanu
Balvu novada
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā

Balvu novada Dome nolēma
apstiprināt Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi no 2011.
gada 14. jūlija saskaņā ar pielikumu, atcelt Balvu novada Domes
2009.gada 27.augusta lēmumu
„Par Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļas maksas pakalpojumiem”.

Par nedzīvojamo
telpu nomas līguma
slēgšanu Partizānu
ielā 66

Deputāti piekrita iznomāt
projekta „Labdarības akadēmija/
kooperatīvs
–
„SĀTA””
īstenošanai nedzīvojamās telpas
Partizānu ielā 66, Balvos.
Noteica nomas maksu par
nedzīvojamo telpu nomu kopā
Ls 12.13 mēnesī. Visus izdevumus, kas saistīti ar komunālajiem
maksājumiem segs nomnieks.
Ar pilnu sēdes tekstu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv.

Sveicam Balvu Goda pilsoni!

Balvu novada Dome sveica
pilsētas Goda pilsoni Sofiju
Graudumnieci 80 gadu jubilejā.
Novada Domes izpilddirektora vietnieks Normunds Dimitrijevs pasniedza gaviļniecei
Domes apsveikumu, visa novada
iedzīvotāju vārdā vēlēja laimīgus
turpmākos dzīves gadus. Viņš
novēlēja:

M. Teilāna foto

Lai vasara ieelpo
manī savu silto un
saulaino dvesmu
lai vasara paliek manī
un nepazūd rudenī
asā
lai vasara paliek ilgi
kā silta un saulaina
vēsma...

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 29. jūlijs

Par Lutinānu purva
nākotni

Aivars Kindzuls

Ir izsludināts konkurss „Zemes
nomas tiesību bez apbūves
piešķiršana un zemes dzīļu
izmantošanas tiesību piešķiršana
kūdras
ieguvei
nekustamajā
īpašumā „Lutinānu purvs” Balvu
novada Briežuciema pagastā.
- Kad iesākās šī purva
izmantošana? - jautāju Balvu
novada Domes Tautsaimniecības
un vides komitejas priekšsēdētājam
Aivaram
Kindzulim.
Viņš
pastāstīja:
- Latvijas Valsts Meliorācijas un
projektēšanas institūts 1967. gadā
veica Lutenānu purva izmeklēšanas
darbus. Pēc tam 102 hektāru platībā
sākās pakaišu kūdras ieguve – 1973.
gadā šo darbu uzsāka Balvu PMK.
Astoņdesmitajos gados ražošana
samazinājās, bet deviņdesmito
gadu sākumā pavisam apsīka.

- Kad par purva izmantošanu
sāka domāt Balvu pašvaldība?
- Šis jautājums Balvu novada
domē ir aktuāls kopš 2009. gada.
Tās īpašumā bija 112 hektāri
Lutenānu purva, bija jālemj, ko
darīt. Gana ilgi šis jautājums tika
izvērtēts no dažādiem viedokļiem.
Pārdot to neļauj, tātad bija jāsakārto
purva iznomāšanas lietas.
- Vai par tā nomu bija
interese?
- Jā. Attīstīt ražošanu tur vēlējās
dažādi – gan Latvijas, gan ārvalstu
uzņēmēji. Tagad, iepazīstoties ar
piedāvājumiem un līdzīgu kūdras
ieguves uzņēmumu ražotnēm
Latvijā, Dome pieņēma lēmumu
par purva izmantošanu un tiek
izsludināts konkurss. Pašvaldība
ir ieinteresēta, lai šī dabas resursa
izmantošana dotu iespēju attīstīt
ražošanu,
rastos
darbavietas,
attīstītos tuvējā infrastruktūra. To,
izstrādājot konkursa nolikumu,
ņēmām vērā. Tiks vērtēts, kādi
būs uzņēmēja ieguldījumi, kādi
ražošanas attīstības nodomi. Ir
noteikta minimālā nomas maksa
gadā par hektāru – 175 lati. Varbūt
var likties, ka tā ir maza, bet
jāsaprot, ka, lai sāktu ražošanu, ir
vajadzīgi lieli kapitālieguldījumi
infrastruktūrā, jāveic topogrāfiskā
uzmērīšana, jāsaņem ietekmes uz
vidi novērtējums. Tikai tad varēs

saņemt licenci darbības uzsākšanai.
Paredzēts, ka nomas līgumu slēgs
uz 25 gadiem.
- Ko paredz konkursa
nolikums?
- Tas nosaka kārtību, kādā
izsludināms un rīkojams konkurss
par zemes nomas tiesību bez
apbūves tiesībām un zemes dzīļu
izmantošanas tiesību (licences
saņemšanas tiesību) kūdras ieguvei
nekustamajā īpašumā „Lutinānu
purvs”1 12.4 hektāru platībā.
Tās konkursā piešķir, ja
ir atlasīts pretendents, kura
iesniegtā piedāvājuma galīgais
vērtējums ir vislielākais, kas
tiek novērtēts atbilstoši šajā
nolikumā noteiktajiem principiem.
Ja
uzaicinājuma
sludinājumā
minētajā termiņā neviens nav
pieteicies, tad konkursa komisijai
ir tiesības pagarināt pretendentu
pieteikšanās
termiņu
par
piecpadsmit kalendārajām dienām
vai arī pieņemt lēmumu par jauna
konkursa izsludināšanu.
- Kur var iepazīties ar šī
konkursa nolikumu?
- To publicē laikrakstā
“Latvijas
Vēstnesis”,
Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu novada ziņas” un
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv
Pretendenti
var
saņemt

PIELIKUMS Balvu novada Domes 2011.gada 14.jūlija lēmumam (sēdes prot. Nr.14,39§)

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
(no 2011.gada 14.jūlija)
Nr.
p.
Pakalpojums
k.
1. Laulības noslēgšanas svinīgā rituāla sagatavošana un vadīšana
2. Konsultācijas sniegšana, dokumentu pieņemšana, noformēšana un svinīgā laulību rituāla sagatavošana un vadīšana, ja laulība tiek reģistrēta ar ārvalstu pilsoni
3. Konsultācijas sniegšana, dokumentu pieņemšana, noformēšana, laulības noslēgšanas
svinīgā rituāla sagatavošana un vadīšana, ja tiek samazināts laulības vecums vai saīsināts izsludināšanas termiņš
4. Laulības noslēgšanas rituāla sagatavošana un vadīšana, reģistrējot laulību ārpus nodaļas telpām (slimnīcās, mājās, policijā u.c.) vai ārpus darba laika
5. Zelta, sudraba un citu kāzu jubileju svinīgu rituālu sagatavošana un vadīšana
6. Dzimšanas apliecības izsniegšanas svinīga ceremonija Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļas telpās
7. Dzimšanas apliecības izsniegšana Balvu slimnīcas Dzemdību nodaļā
8. Servisa un reklāmas maksas pakalpojumi (videofilmēšana, fotografēšana u.c.)
8.1
8.2

ja to veic licencēta firma vai persona
ja to veic privātpersona.

9.

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinošam dokumentam klātpieliktā tulkojuma
krievu valodā sagatavošana
10. Ceremonijas tulkošana svešvalodā
11. Ziņu sniegšana no dzimtsarakstu arhīva

Cena PVN
(Ls) 22%
17
3.74

Summa

25

5.50

30.50

25

5.50

30.50

50
17
10

11
3.74
2.20

61
20.74
12.20

20.74

bez maksas
saskaņā ar līgumu
5

1.10

6.10

5

1.10

6.10

15

3.30

18.30

11.1

civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša uzziņa, izziņa vai izraksts no re- 2
ģistra, ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta

0.44

2.44

11.2

negatīva izziņa, ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un reģistra 1
sastādīšanas vieta

0.22

1.22

11.3

civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša uzziņa, izziņa vai izraksts no re- 4
ģistra, ja iesniegumā norādītais varbūtējais reģistrācijas periods pārsniedz
trīs gadus pirms un 3 gadus pēc reģistra sastādīšanas laika, vai nav precīzi
norādīta reģistra sastādīšanas administratīvā teritorija
negatīva izziņa, atbildot uz iesniegumu, kurā norādītais varbūtējais reģistrā- 2
cijas periods pārsniedz trīs gadus pirms un 3 gadus pēc reģistra sastādīšanas
laika, vai nav precīzi norādīta reģistra sastādīšanas administratīvā teritorija
ziņu sniegšana no reģistra, ja iesnieguma iesniedzējam netiek izsniegts civil- 2
stāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments (dzimtas koka apzināšanai u.c.)

0.88

4.88

0.44

2.44

0.44

2.44

11.4
11.5

12. Iesnieguma sagatavošana un nosūtīšana (pēc apmeklētāju lūguma) uz citām dzimtsarakstu nodaļām
12.1

Latvijas teritorijā

1

0.22

1.22

12.2.

ārpus Latvijas

2

0.44

2.44

13. 1 un 6.punktā
minēto pakalpojumu maksa tiek samazināta par 50% 1. un 2.grupas invalīdiem, personām,
kuras atzītas par trūcīgām, uzrādot attiecīgu dokumentu
14. No 11.punktā minēto pakalpojumu maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu, tiek atbrīvoti bērni - bāreņi, kā arī
pieprasītāji, kuriem civilstāvokļa akta ierakstu apliecinoši dokumenti nepieciešami aizbildnības lietās.

Konkursa nolikumu ar pielikumiem
– Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv
- Ar kādu mērķi un
nosacījumiem tas notiek?
- Konkursa mērķis ir nodrošināt
pašvaldības īpašumā esošās Zemes
maksimāli izdevīgu iznomāšanu,
kūdras resursu racionālu ieguvi,
veicināt uzņēmējdarbību Balvu
novadā.
- Vai ir noteikta arī dalības
maksa un drošības nauda?
- Konkursa dalības maksa ir
trīs simti lati, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
Konkursa dalības maksa Tā
atmaksāta netiek. Pretendentam
līdz
konkursa
piedāvājuma
iesniegšanas termiņam ir jāiemaksā
drošības nauda seši tūkstoši lati.
- Kas var pieteikties?
- Tam nav ierobežojumu.
Konkursā var piedalīties jebkura
juridiska
persona.
Konkursa
noteikumi visiem pretendentiem ir
vienādi, un visiem pretendentiem
ir vienādas iespējas sacensties par
zemes nomas tiesību saņemšanu
Nekustamajā īpašumā ar tiesībām
veikt kūdras ieguvi.
- Kādi ir finanšu nosacījumi?
- Tie nosaka, ka nomas maksas
priekšlikumam par zemes gabalu ir
jābūt lielākam kā simts septiņdesmit
pieci lati par 1 ha gadā ,neieskaitot
PVN, dabas resursu nodokli un
nekustamā
īpašuma
nodokli.
Papildus nomas maksājumam
būs jāmaksā pievienotās vērtības
nodoklis, nekustamā īpašuma
nodoklis un dabas resursu nodoklis.
- Kad
un kā jāiesniedz

3.

pieteikums?
- Tas ir iesniedzams aizlīmētā
un aizzīmogotā aploksnē, uz
kuras norādīts pretendenta juridiskās personas nosaukums,
juridiskā adrese, reģistrācijas
numurs, kontakttālrunis, konkursa
rīkotāja nosaukums, kā arī atzīme
“KONKURSS „Zemes nomas
tiesību bez apbūves tiesībām
piešķiršana un zemes dzīļu
izmantošanas tiesību piešķiršana
kūdras
ieguvei
nekustamajā
īpašumā „Lutinānu purvs” un
„Neatvērt līdz 2011. gada 12.
oktobrim plkst.10.00”.
Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti tiek pieņemti
no uzaicinājuma publikācijas
laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis”
līdz 2011. gada 12. oktobrim
plkst. 10.00. Pēc minētā termiņa
piedāvājumi
vai
dokumentu
papildinājumi
vairs
netiek
pieņemti.
Kā
izvērtēs
labāko
pretendentu?
- Komisija izvērtēs tos
piedāvājumus, kas atzīti par
atbilstošiem nolikumam.
- Kā pēc jūsu domām, vai
konkurss
sasniegs
iecerēto
mērķi?
- Kā jau minēju, interese ir.
Domāju, ka arī konkursa noteikumi
ir tādi, kas apmierina abas puses.
Pie tam Lutinānu purvs 112, 4
hektāru platībā ir tikai daļa no visa
lielā purva kas ir 829 hektāri, jo
593 hektāri ir AS Latvijas Valsts
meži īpašums.

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu

par „Zemes nomas tiesību bez apbūves tiesībām piešķiršana
un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana kūdras
ieguvei nekustamajā īpašumā „Lutinānu purvs” Balvu novads,
Briežuciema pagasts (kadastra Nr.38520030124)”
Ar konkursa noteikumiem var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv <http://www.balvi.lv/> vai
Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Konkursa pretendenti pieteikumu dalībai konkursā Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, var iesniegt ne vēlāk
līdz 2011.gada 12.oktobrim plkst.10.00.
Visiem pretendentiem līdz 2011.gada 12.oktobrim plkst.10.00.
jāiemaksā konkursa dalības maksa – LVL 300.- (trīs simti lati)
un drošības nauda LVL 6000.- (seši tūkstoši lati) Balvu novada
pašvaldības Reģ.Nr. 90009115622 bankas kontā: SEB banka, kods
UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9 .
Konklursa noteikumi būs pieejami Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv <http://www.balvi.lv/> no sludinājuma
publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis.”

Balvu novada pašvaldība

izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli sekojošu nekustamo īpašumu:

Pelnupes iela 10, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no zemes
gabala 1325 m2 platībā, kadastra Nr. 3801 001 0508. Izsoles
sākotnējā cena – 941.60 Ls (deviņi simti četrdesmit viens lats un
60 santīmi).
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 05. septembra plkst. 09.55, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2011.gada 05. septembra 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 19. septembrim.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2011.
gada 05.septembrī, plkst. 10.00.

“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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VAS „Hipotēku un zemes
bankas” Klientu kluba „Mēs paši”
atbalstītā projekta „Sakopta
un mūsdienīga Vectilžas skolas
apkārtne” īstenošana

mājturības skolotāju Valentīnu
Keišu izgatavoja no iegādātā
kokmateriāla atpūtas soliņus . Tos
varēs izmantot gan skolēni, gan arī
vietējie iedzīvotāji gaidot rindā
uz pieņemšanu feldšerpunktā pie
ģimenes ārsta.
Ar vecāku palīdzību tika
salaboti (metināti) galvenās ieejas
vārti. Vecāki un skolas tehniskie
darbinieki pārkrāsoja sētu.
Par
Hipotēku
bankas
piešķirtajiem līdzekļiem tika
iegādāts stādāmais materiāls,
kokmateriāls soliņiem un krāsa
gan soliņiem, gan sētai.
Ļoti ceram, ka kopīgs bērnu
un vecāku darbs pie apkārtnes
labiekārtošanas veidos skolēnos
atbildības sajūtu , ka vide ir
jāsaudzē un jākopj. Sakopta vide
un jaunais dekoratīvais stādījums
iepriecina visu vietējo sabiedrību.
Pateicamies VAS „Hipotēku
un zemes bankas” Klientu klubam
„Mēs paši” par atbalstu !

Sētas krāsošana

Soliņu gatavošana

Balvu pagasta sporta svētki

Svētdien
Balvu
pagastā
atpūtas vietā pie ezeriņa, kā
ierasts katru vasaru, notika sporta
svētki.
Svētku
programmā
tika
iekļautas tradicionālās, ikgadējās,
iecienītās sporta disciplīnasskrējiens apkārt ezeram, virves
vilkšana,
vingrošanas
riņķa
griezšana un šautriņu mešana.
Lai svētki būtu interesanti
un jautri, katru gadu notiek
pazīstami, bet netradicionālā
veidā veicami sporta veidi. Šogad
dalībniekiem futbols un volejbols
bija jāspēlē ar lielo bumbu.
Savu spēka izturību jaunieši un
pieaugušie varēja apliecināt, turot
piepildītos ūdens traukus plecu
augstumā ar sānis paceltām,
taisnām rokām. Šogad tika
iekļautas jaunas, netradicionālas

individuālās sporta disciplīnas
„Torņa celšana” un kastings,
kuriem bija liela dalībnieku
atsaucība. Vislielāko prieku un
iespēju baudīt mākslu radīja
paši jaunākie svētku dalībnieki,
kuru uzdevums bija no smiltīm
uzcelt augstāko Naudaskalnu, un
uzzīmēt krāšņu sporta inventāru.
Sporta svētkos pirmo reizi
jaunajiem dalībniekiem balvās
tika pasniegti kuponi izklaidei uz
batuta.
Kā atzina Balvu pagasta sporta
pasākumu organizatore Ināra
Frolova, svētki bija izdevušies,
sagādāja prieku. Viņa pateicas
Ainim Ķerānam par skaistajiem
foto un palīdzību pasākuma
apskaņošanā.

Dobes ierīkošana

Tilžas vidusskolas Vectilžas
filiāles vecāku padome piedalījās
VAS „Hipotēku un zemes banka”
Klientu kluba „Mēs paši” 2011.
gada projektu konkursā un guva
atbalstu projekta „Sakopta un
mūsdienīga Vectilžas skolas
apkārtne” realizācijai.
Vecāki
izveidoja vietu
apstādījumu dobei un pieveda
melnzemi , kopā ar skolēniem
iekārtoja to - iestādīja dažādus
skujeņus,
krāšņumkrūmus,
vasaras puķes.
Skolas
zēni
kopā
ar

A. Ķerāna foto

Skolas apkārtne

Šķiro atkritumus un saņem balvas!
Latvijas Zaļā punkta rīkotās
atkritumu šķirošanas kampaņas
„Šķiro
pa
tīro!”
ietvaros
iedzīvotāji no 25 Latvijas
pilsētām jūnijā sašķirojuši un
otrreizējai pārstrādei nodevuši
424 m3 atkritumu, kas ir par 45%
vairāk salīdzinājumā ar pirmo
akcijas mēnesi.
Otrā mēneša akcijas rezultāti
arī liecina, ka īpaši čaklākie
atkritumu šķirotāji dzīvo Siguldā
(85 m3), Jelgavā (51 m3), Saldū
(45,5 m3), Ogrē (35,1 m3), Liepājā
(29,08 m3), Jēkabpilī (22,5 m3),
Ventspilī (19 m3), Rīgā (18,6 m3)
un Bauskā (17 m3), kur jūnijā
sašķirots vislielākais atkritumu
daudzums. Kopumā jūnijā akcijā
piedalījušies 10 642 iedzīvotāji.
Informējam,
ka
nākam

pirmdien, 1. augustā, notiks
akcijas trešā mēneša izloze,
kurā noskaidros 3 veiksmīgākos
jūlija
atkritumu
šķirotājus
no Gulbenes, Balviem un
Alūksnes.
Izloze
notiks
atkritumu poligonā „Kaudzītes”,
Litenes
pagastā,
Gulbenes
novadā (kontaktpersona: Aldis
Amantovs, 29205363).
Balvu
novada
Domē
atkritumu šķirošanas kampaņas
„Šķiro pa tīro!” pirmā un otrā
posma izlozes laureātes Sarmīte
Mičule (attēlā pa labi) un Liene
Šaicāne (attēlā pa kreisi) saņēma
balvas. Tās pasniedza Balvu
novada Domes izpilddirektores
vietnieks Normunds Dimitrijevs.
M. Teilāna foto

“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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Tilžas pagasta svētki un “Dziesmu parāde 2011”

Tilžas
pagasta
pārvalde
izsaka pateicību „Tilžas pagasta
svētku” sponsoriem par materiālu
un finansiālu atbalstu: SIA
„Hestija”, Hipotēku un Zemes
bankai,
Skaidrītei
Pilātei,
Edgaram Gabranovam, Ruttai
Silauniecei, Vilnim Dzenim,
Ērikam Kašam, Elitai Zelčai,
Raimondam Zelčam, Benediktam
Zelčam,
Indrai
Studentei,
Dacei Ivanovai, Mārītei Berķei,
Antoņinai Jevdokimovai, Pēterim
Annuškānam, Vitai Belindževai,
Vijai Jermacānei, Vilnim Čirkam,
Jānim Ciprusam, Normundam
Dimitrijevam, Annai Bērziņai,
kā arī Tilžas izglītības iestādēm,
kultūras, sporta un pārvaldes
darbiniekiem par pasākuma
organizēšanu un vadīšanu.
Renāte Cakule

Netradicionālās sporta spēles: gultas nešana

Inga Kaļva no Lazdulejas pagasta ar dziesmu „Krāsaini
sapņi” ieguva 1. vietu

Netradicionālās sporta spēles:
sumo sacensības

Pasākuma izskaņā visi dalībnieki, pasākuma vadītāji un žūrija
kopīgi nodziedāja uzvarētājdziesmu „Krāsaini sapņi”

Deju kopa “Luste” Igaunijā
Senioru deju kopai „Luste” ir
izveidojusies skaista tradīcija –
vasaras periodā ceļot un koncertēt
ārzemēs. Šogad pašā jūlijā viducī
apceļojām Hījumā, Kassari,
Sāremā un Muhu salas Igaunijā,
piedalījāmies festivālā Sāremā
salā.

akmens. Akmens augstums – 3,9
m, platums – 11,3 m, garums – 16
m, apkārtmērs – 42,1 m, tilpums
– 324 m³.
Pa ceļam apskatot īpatnējo
Krusta kalnu, pašā pievakarē
nonācām Tahkunā. Te uzkāpām
Tahkunas bākā, no kuras varēja

15.jūlijā rītā ar baltu prāmi
„Ofelia” pārcēlāmies no Igaunijas
ostas pilsētas Hāpsalu uz Hījumā
salu, pa ceļam pusotru stundu
baudot jūras burvību un vērojot
jūras regati.
Hījumā sala, kas ziemeļu –
dienvidu virzienā ir apmēram
40 km gara, mūs pārsteidza ar
savdabīgi ziemeļniecisko ainavu,
kadiķu audzēm, romantiskām
autobusa
pieturiņām
un
interesantām apskates vietām.
Hījumā
salā
apskatījām
Puhalepas baznīcu, kas ir pirmā
akmens mūra baznīca Igaunijā,
celta 1259.g., vienīgā baznīca
Igaunijā, kurā saglabājusies
akmens kancele. Pabijām pie
Līguma akmeņu krāvuma, ko
uzskata par Hījumā Stounheidžu.
Priecājāmies par senatnīgo un
mājīgo Hīumā skolu (bijušo
muižas ēku) un skaisti iekopto
skolas dārzu.
Pēc
Hussari
baznīcas
apskates no Hījumā salas pa tiltu
nokļuvām Kassari salā. Tur ir
unikāla kadiķiem apaugusi zemes
strēle, kas divus kilometrus
ievirzās jūrā. Te priecājāmies
par kadiķu audzēm, dažādajām
ziedošajām puķēm, akmeņaino
krastmalu un jūras viļņiem.
Tālāk mūsu ceļš aizvijās pie
Kuka kivi dižakmeņa, kas ir 9.
lielākais pēc tilpuma Igaunijas

vērot Hījumā salas plašu apkārtni,
aplūkojām akmens krāvumus
– labirintus un pieminekli, kas
veltīts kuģa “Estonia” katastrofā
noslīkušajiem pasažieriem.
Otrās dienas rītā ar nelielu
prāmi
pusstundas
laikā
pārcēlāmies no Hījumā salas uz
Sāremā salu. Savu ekskursiju
pa Sāremā salu iesākām ar
Anglas vējdzirnavu apskati.
Vējdzirnavas atrodas augstā vietā,
pakļautas stipriem vējiem. Tas ir
vienīgais saglabājies vējdzirnavu
pakalns Sāmsalā. Savulaik katrā
ciemā bija vējdzirnavu pakalns.
1925. gadā, kad Anglā bija
13 sētas, tajā atradās deviņas
vējdzirnavas.
Mūsdienās
te
ir tikai piecas pēc holandiešu
parauga būvētās vējdzirnavas.
Anglas vējdzirnavu kompleksā
var apskatīt dažādus senus darba
rīkus un iepazīties ar meldera
darbu.
Nākošais apskates objekts
- Panga klints. Tā ir augstākā
Sāmsalas un Muhu ziemeļu
krasta klints. Tās augstākā
vieta sasniedz 21.3 metrus un
ir aptuveni 2.5 km gara. No
stāvā, 20 m augstā jūras krasta
vērojām mierīgo Baltijas jūru.
Daži drosminieki, pieturoties pie
virves, nokāpa no klints pie jūras,
lai pabradātu pa jūru un salasītu
īpatnējus akmeņus.

Vēl
pabijām
pie
Kāli Meteorīta krātera, kas
ir lielākais Eiropā un astotais
lielākais pasaulē. Kāli meteorīta
nokrišanas
aptuvenais
laiks
ir pirms 7500–7600 gadiem.
Meteorīta
nokrišana
jau
apdzīvotajā Sāremā izraisīja
lielus postījumus, kas tiek
salīdzināti ar mazas atombumbas
sprādzienu. 5–10 km augstumā
meteorīts sadalījās un nokrita
uz zemes gabalos, no kuriem
radās lielākais 22 m dziļais
krāteris 110 m diametrā un astoņi
mazāki krāteri. No vietējiem
iedzīvotājiem uzzinājām, ka Kāli
meteorīta krāteru lauks Sāremā
ir Igaunijas unikālākais dabas
piemineklis, vienlaikus tas ir
Eirāzijas iespaidīgākais krāteru
lauks.
Pēcpusdienā
piedalījāmies
festivālā Sāmsalas galvaspilsētā
Kuresārē. Savu uzstāšanos
uzsākām ar deju „Ols lobs, gosti
lobi”, kuras nosaukums sasaucas
ar festivāla tēmu. Festivāla laikā
vēl skatījāmies citu kolektīvu
uzstāšanos, piedalījāmies dažādos
konkursos, alus degustēšanā,
dziedājām un dejojām.
Trešās dienas rīts iesākās ar
uzmundrinošu kopīgu rīta rosmi
pie naktsmītnes. Tad devāmies
ceļā uz Sirves zemesragu. Te
redzējām bāku un kara laika
nocietinājumus (drīzāk – to, kas
palicis pāri no tiem). Gājām pa
akmeņaino strēli, baudījām dabu –
jūras šalkoņu, viļņus, akmeņaino

piekrasti. Meklējām un atradām
laimes akmentiņus. Un vēl – 26
km no Sirves zemesraga pāri Irbes
jūras šaurumam bija redzams
Kurzemes krasts!
Ap
pusdienlaiku
bijām
atpakaļ Kuresārē. Te apmeklējām
pasakaino 14.gs. Kuresāres
bīskapa pili. Tā ir vienīgā
viduslaiku pils Baltijā, kas
saglabājusies bez ievērojamām
pārbūvēm. Pils celta no cirstiem
dolomīta blokiem. Celtnes pamatā
ir kvadrāts, kura sienas garums ir
43 metri. Pils Ziemeļu galā ir divi
iespaidīgi sargtorņi. Apskatījām
pilī izvietotās Sāmsalas muzeja
vēstures un dabas nodaļas. Te
mūs pārsteidza dažādo eksponātu
bagātība.
Tālāk pa uzbērtu dambi no
Sāremā salas devāmies uz Muhu
salu. Tās platība ir 198 km². Lai
arī Muhu ir neliela, tomēr tā ir
trešā lielākā Igaunijas sala Baltijas
jūrā. Braucām pa grantētu ceļa
segumu, kas bija daudz labāks un
līdzenāks, nekā viens otrs mūsu
asfaltēts ceļš. Muhu salas apskates
objekts - etnogrāfiskais Koguva
ciems. Koguva ir vislabāk
saglabājies Igaunijas dzīvojamais
ciems. Visas ciema celtnes ir
aizsargājami vēstures pieminekļi.
Lielākā daļa celtņu datējamas ar
19.gadsimtu, bet vecākās ēkas
pašā ciema centrā datējamas pat
ar 18.gadsimtu. Ciema muzeja
centrs ir Tooma sēta, kas bijušas
igauņu rakstnieka Juhana Smūla
senču dzimtas mājas. Apskatījām

senatnīgās dzīvojamās mājas ar
niedru jumtiem, saimniecības
ēkas un saimniecības aprīkojumu,
200 gadus vecas akmens krāvuma
sētas. Apsēdāmies vecā ciema
skolas (19.gs.) solā. Apskatījām
Koguva muzeja administratīvajā
ēkā
izstādītās
etnogrāfiskās
tekstilijas – tautu tērpus, kāzu
segas, rakstainas zeķes un
pirkstaiņus. Aizgājām līdz jūrai,
kur atrodas piemineklis Juhanam
Smūlam.
No Muhu salas prāmis mūs
aizvizināja uz Pērnavu, no
kurienes sākās mājupceļš uz
Latviju.
Ekskursija uz lielākajām
Igaunijas salām – Hījumā,
Sāremā, Kassari, Muhu - bija
skaista un iespaidiem bagāta.
Deju kopa „Luste” un tās
vadītāja Inta Sleža sirsnīgi
pateicas Balvu novada Domes
priekšsēdētājam
Andrim
Kazinovskim,
Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietniecei
Inārai Ņikuļinai, Balvu novada
pašvaldības izpilddirektorei Intai
Kaļvai, Balvu pilsētas Kultūras
un atpūtas centra direktorei
Anitai Strapcānei par iespēju
piedalīties
Sāremā festivālā,
paceļot pa kaimiņzemes Igaunijas
skaistākajām vietām. Liels paldies
mūsu gidam Jānim par interesanto
stāstījumu. Īpašs paldies mūsu
šoferītim Valdim Brokānam un
ekskursijas labajiem gariņiem –
Ritai un Anitai - par izdevušos
braucienu.
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Banku augstskolas konkursā uzvar
balvenietis

Banku augstskolas rīkotajā
konkursā
NAUDA
TEV
PIESTĀV
uzvarējis
Bruno
Sležis no Balviem! Puisis pirmo
gadu
varēs
studēt
Banku
augstskolā  bezmaksas!
No 2011.gada 10.maija līdz
12.jūlijam ikviens, kurš vēlas
iegūt izcilu starptautisku finanšu
izglītību Banku augstskolā, varēja
piedalīties konkursā un izcīnīt
iespēju studēt par brīvu jebkurā
no Banku augstskolas 1.līmeņa vai
bakalaura studiju programmām.
Konkursa
dalībniekiem
bija
jāiesūta foto, kurā redzams,
ka nauda viņiem piestāv, un
jāsavāc iespējami daudz balsu.
Izaicinājumu piedalīties akcijā
pieņēma 68 jaunieši, par visiem
kopā saņemot 26 282 balsis.
7767 balsis, laureāta titulu un
tiesības pirmo gadu bez maksas
studēt paša izvēlētajā Banku
augstskolas studiju programmā
ieguvis Bruno Sležis no Balviem.
«Šodien esmu patiešām laimīgs
— jau parakstīju dokumentus par
studijām bakalaura programmā
Finanses. Studēt Banku augstskolā
biju nolēmis jau sen — pirms
dzirdēju par akciju Eiropas hitu
radio,» atklāj konkursa laureāts
Bruno Sležis. «Mani ļoti interesē
matemātika un viss ap to, gribas
strādāt kaut ko saistībā ar naudu.
Domāju, ka tieši Banku augstskolā
es iegūšu viskvalitatīvāko finanšu
izglītību. Gads par brīvu — tas ir
ļoti daudz, tāpēc apziņoju visu savu
ģimeni, katru dienu aktīvi sūtīju
vēstules portālā draugiem.lv un
facebook.com, meklēju arī jaunus
draugus. Mamma, tētis un mani

draugi sūtīja aicinājumu balsot
par mani arī saviem draugiem
un radiem. Tā tas aizgāja pa visu
Latviju, un pat ārzemēs atradās
kontakti.
Mans mērķis bija uzvarēt, par
konkurentiem īpaši nedomāju. Ir
jāsaprot, uz ko tu tiecies, cik tas
daudz noder tavā dzīvē. Un jāiet uz
to visiem spēkiem. Dažas manas
konkurentes padevās... Vakar
pēdējo reizi balsojumu paskatījos
pusnaktī, bet akcijas lapa man visu
laiku stāvēja vaļā.»
Bruno šogad absolvēja Balvu
Valsts ģimnāziju. No 10.klases viņš
bijis skolēnu Domes prezidents,
jau 13 gadus nodarbojas ar mūziku,
spēlē ģitāru, vijoli, trombonu
orķestrī, kapelā, dažkārt dzied.
«Es daudz kur aktīvi piedalos,
tāpēc man ir daudz kontaktu, un
varbūt tāpēc cilvēki tik aktīvi mani
atbalstīja,» spriež Bruno, citiem
novēlot saskatīt iespējas, iet uz
savu mērķi un nepadoties.
Šāda akcija tika rīkota pirmo
reizi Banku augstskolas darbības
vēsturē. Balsot par savu favorītu
varēja ikviens, bet ne vairāk kā
reizi dienā no vienas IP adreses.
Banku augstskola vidusskolu
absolventiem piedāvā apgūt šādas
studiju programmās:
•
1.līmeņa profesionālās
studiju
programmas
—
Uzņēmējdarbība, Banku darbība,
Grāmatvedība un finanses;
•
profesionālā bakalaura
studiju
programmas
—
Uzņēmējdarbības
vadīšana,
Finanses, Risku vadība un
apdrošināšana, Inovācijas un
produktu attīstība uzņēmējdarbībā.

Izstāde par Balvu teātri
Šogad 23. jūnijā Balvu
Tautas teātrim apritēja apaļi 25
gadi kopš tas ir ieguvis Tautas
teātra nosaukumu (1986.gads).
Pirms tam ir liecības, ka teātris
Balvos jau pastāvējis kopš 1904.
gada. Ar Teātra mākslu aizrāvās,
gan
dažādas
jaundibinātās
biedrības, gan dramatiskie pulciņi,
gan skolu pašdarbības kolektīvi.
Ar 1972.gada 1. septembri
par Balvu dramatiskā kolektīva
režisori kļuva Vaira Resne.
Nākošgad būs viņas 40 darba gadu
jubileja, bet šogad Vairai paliek
60.
Pašlaik Balvu Novada muzejā

ir apskatāma Balvu teātra izstāde.
Šeit ir skatāmas gan bijušo, gan
esošo aktieru fotogrāfijas, dažādu
izrāžu rekvizīti, tērpi, diplomi,
programmiņas, afišas un albūmi.
Veidojot izstādi tika apzināti
apmēram 250 aktieri. Diemžēl
visu aktieru fotogrāfijas vēl nav
izdevies savākt, bet ir doma
pamazām šo aktieru galeriju
papildināt. Lūgums aktieriem, kuri
vēl nav atsūtījuši savas fotogrāfijas
un aprakstus par sevi, atsūtīt
tos uz e-pasta adresi muzejs@
balvi.lv . Nofotografēties var arī
Balvu Novada muzejā iepriekš
piesakoties pa mob.tālr.20209427.

Balvu dejotājas Austrijā

Vasarā, kad citi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
savu aktīvo darbību beidz un
dodas atvaļinājumā, Eiropas
deju kopām sākas spraigs festivālu un koncertu laiks. Arī šī
vasara nav izņēmums.

certos vienmēr dejojam A. Šaicāna „Ziemeļmeitu”, šo deju esam
nosaukušas par „Balvu valsi”.
Ļoti iepriecināja skatītāju aktīvā līdzdarbošanās un sirsnīgie
aplausi. Koncerta noslēgumā cienājām ar īstu latviešu Jāņu sieru,

Esmu kopā ar cilvēkiem , kas Austrijā orgnizēja šo koncertu

Jau otro gadu Balvu novada Eiropas deju
kopu „Atvasara” un
„Rūtas”
dalībnieces
dodas koncertēt ārpus
Latvijas. Šogad dejotājas no 25. -30. jūnijam
devās uz Austriju, kur
sniedza koncertu kūrortpilsētiņā Bad Gasteinā,
iepazīstinot šīs pilsētiņas iedzīvotājus un
viesus ar latviešu Jāņu
svinēšanas tradīcijām.
Koncerta programmā
bija ietvērtas tikai latviešu dejas. Kā savu
vizītkarti ārzemju kon-

ko bija sarūpējusi Maruta Zelča
no Vectilžas. Paldies sabiedrisko
attiecību speciālistei Ilutai Mežulei par Balvu novada prezentācijas materiāliem, ko varējām
pievienot savām dāvanām, ko
pasniedzām cilvēkiem, kas mums
Austrijā palīdzēja noorganizēt šo
koncertu. Šo koncertceļojumu un
vēl daudzus citus braucienus uz
festivāliem dejotājas nodrošina
sev pašas sedzot braucienu izmaksas.
Dejotājas vēl nebija atguvušās
no skaistiem iespaidiem bagātā
brauciena pa Austriju, kad bija
jādodas uz Latvijas Eiropas deju
festivālu Vārkavā, kas notika 2.
jūlijā. Arī šis pasākums bija iespaidiem bagāts. Koncertā piedalījās 30 eiropas deju kopas no
visas Latvijas. Kundzēm labākajos gados bija iespēja izrādīt gan
savus tērpus, gan arī paskatīties
kā uzposušās ir citu kolektīvu da-

Pirms koncerta pie viesnīcas “Simader”

Dejotājas Bertesgādenā, 1834 m virs jūras līmeņa, apmeklējot Hitlera mītni “Ērgļa ligzda”

lībnieces. Gribu piemetināt arī to,
ka šīs dejotājas arī tērpus sev darina pašas par saviem līdzekļiem.
30.jūlijā Balvu deju kopa
„Atvasara” dosies uz Ikšķili uz
festivālu „Deja varavīksnes krāsās”, augusta nogalē dejotājas
tradicionāli apmeklē tepat kaimiņus Liepnā piedaloties „Pīlādžu
ballē”., Un tad jau klāt ir arī septembris – jaunas darba sezonas
sākums.
Lūcija Jermacāne,
deju kopu „Atvasara” un
„Rūtas” vadītāja

Kopīga domu un informācijas apmaiņa
Lai kopīgi vērtētu, kā
rit darbs pagastos, pagājušo
otrdien pie Balvu novada
Domes priekšsēdētāja Andra
Kazinovska tikās novada pagastu
pārvalžu vadītāji. Sarunas ievadā
priekšsēdētājs uzsvēra, ka dzīve ir
dzīve, ik dienu ir darbi , kas jāveic,
atrisinās vienas lietas, bet rodas
arī jaunas problēmas. Kopīgi tika
analizētas aktualitātes, pārrunāts,
kā uzlabot visu pagastu un
pilsētas sadarbību.
Decentralizēt kultūras
finansējumu
Vairākus, var pat teikt visus
kultūras darbiniekus neapmierina
pagastu
kultūras
pasākumu
organizēšanai paredzēto naudas
līdzekļu
plūsma.
Kultūras
darbinieki strukturāli ir pakārtoti
Balvu kultūras un atpūtas

centra, viņu darbu vada Anita
Strapcāne. Pagastu kultūras
darbinieki izteikuši iebildumus
par to, ka naudas līdzekļu novada
pasākumu organizēšanai pietiek,
taču sarīkojumiem uz vietām
pagastos līdzekļu trūkst.
Izanalizējot šo jautājumu
ar pagastu pārvalžu vadītājiem,
tika nolemts ierosināt, lai
nākamā gada novada budžetā
katram pagastam īpaši nodala
noteiktu summu pagasta kultūras
dzīves vajadzībām, par pamatu
aprēķinam
ņemot
pagastu
iesniegtās tāmes. Metodiski
darbu tāpat kā līdz šim varētu
vadīt kultūras un atpūtas centra
speciālisti. Par to, ka pagasta
pārvaldēm nepieciešamas lielākas
iespējas uz vietas organizēt
kultūras un sporta pasākumus,
izlemt par dalību novada, valsts

un ārzemju pasākumos, iestājās
Krišjāņu
pagasta
pārvaldes
vadītājs Jāzeps Ludboržs un
Vectilžas
pagasta
pārvaldes
vadītāja Genovefa Ločmele.

informē novada Domi. Tad tiks
risināts jautājums par finansiālo
palīdzību,
konkrēto darbu
veikšanā pagastiem palīdzību var
sniegt arī saimnieciskā pārvalde.

Kā sagaidām ziemas
apkures sezonu
Pagastu pārvalžu vadītāji
pārrunāja, kāda ir situācija
apkures jomā, vai un kādi
remonti rit, kas vēl nepieciešams,
lai rudens ar tuvējo apkures
sezonas sākumu neradītu pēkšņas
un
negaidītas
galvassāpes.
Briežuciema pagasta pārvaldes
vadītāja Anastasija Gabrāne un
citi pārvaldnieki informēja par
situāciju pagastos, par konkrētā
vajadzībām, piemēram, jaunu
apkures katlu uzstādīšanu un
citu. Sanāķsmē tika ierosināts, lai
pagasti par nepieciešamo rakstiski

Palīdzība bezdarbniekiem
Projekta ‘’Apmācība darba
iemaņu gūšanai un uzturēšanai,
ja darba devējs ir pašvaldība”
jeb tā sauktajos simtlatniekos(
tagad ar 80 latu apmaksu)
novada pašvaldībās ir iesaistīts
301 cilvēks, līdz 1. jūnijam
pavisam 1276 bezdarbnieki rada
šādu iespēju atrast darbu un
gūt kaut minimālus ienākumus.
Šīm vajadzībām jau izlietots
finansējums 705 043,50 latu
apmērā. Pagasta pārvalžu vadītāji
sarunā ar novada Domes vadītāju
pārrunāja, kā rit dalība projektā,
kas veicas labi un kādas ir

problēmas. Diemžēl ir gadījumi,
kad bezdarbnieki ne visai
godprātīgi un atbildīgi izturas
pret šo piespēju. Kontrole būs
stingrāka, attieksme būs jāmaina.
Ja būs pārkāpumi, līgums tiks
pārtraukts, darbā pieņems citu
cilvēku.
Pagastu pārvaldnieki kopā
ar A. Kazinovski pārrunāja
arī jautājumus par projektu
realizāciju novadā, par karjeru
izmantošanu un ceļu uzturēšanu,
par atkritumu savākšanu un ūdens
skaitītāju uzstādīšanu. Kubulu
pagasta pārvaldes vadītājs Arturs
Luksts un citi izteica –pretenzijas
par to, ka joprojām nav zināmas
precīzas summas, ko valsts
paredzējusi ceļu uzturēšanai.
Atbildīgajiem dienestiem tās
tuvākajā laikā jāprecizē,
lai
pagastos zina, kā organizēt darbu.
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Rankas arodvidusskola

2011./2012. mācību gadā uzņem audzēkņus sekojošās specialitātēs:
Izglītības
programma

Kvalifikācija

Ēdināšanas
Ēdināšanas pakalpojumu
pakalpojumi speciālists
Pavārs
Pavāra palīgs
Būvizstrādā- Būvizstrādājumu
jumu
galdnieks
izgatavošana Galdnieka palīgs

1.
2.





Mācību Iepr. Mācību
valoda izgl. ilgums
L
9 kl.
4g
L
L
L

9 kl.
8 kl.

3g
2g

9 kl.

4g

L

8 kl.

2g

Uzņemšana notiek uz pārrunu pamata.
Skolai ir dienesta viesnīca, lēta ēdnīca. Audzēkņi saņem stipendiju:
Valsts garantēto 7-50 Ls
Mērķstipendiju no ESF līdzekļiem: 1. kursā 10-20 Ls;
2.,3.,4. kursā 20-50 Ls
Skolā ir iespēja mācīties kursos:
B kategorijas (autovadītāja) tiesību iegūšanai
B kategorijas (traktortehnikas vadītāja) tiesību iegūšanai
F kategorijas (meža mašīnu vadītāja) tiesību iegūšanai
mednieku, medību vadītāju un motorzāģa (krūmgrieža) vadītājs

Daugavpils
Universitātes Balvu
filiāle paplašina savu
darbību

Gatavojoties jaunajam studiju gadam, Daugavpils Universitātēs Balvu filiālē ir paplašināts
studiju programmu piedāvājums.
Kopš 2010./ 2011. studiju gada filiālē līdzās maģistra studiju programmām neklātienes studijās tika
realizētas arī profesionālās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” un “Datordizains”
klātienes studijās.
Studijas Daugavpils Universitātes Balvu filiālē notiek Balvu
muižas telpās (Brīvības ielā 47,
Balvi), kur studentiem ir iespēja
izmantot modernas, ar multimediju tehniku aprīkotas telpas, datorklasi, bibliotēku. Studējošiem
tiek piedāvāta iespēja izmantot
dienesta viesnīcu, kas nodrošina
nakšņošanu
studētgribētājiem,
kuri ieradušies ne tikai no Balvu
novada, bet arī no kaimiņu pašvaldībām.
Papildus informācija:
Maruta Castro DU Balvu filiāle
t.: 64507012; 26585964;
26162614
e-pasts: azote@balvi.lv                                                                                                                                               
Mācies tuvāk dzīvesvietai
Daugavpils Universitātē jaunajā
studiju gadā akreditētās studiju
programmas:
akadēmiskās bakalaura studiju
programmas
• Filoloģija (angļu filoloģija)
Filoloģija (krievu filoloģija)
• Filoloģija (latviešu filoloģija)
Filoloģija (poļu filoloģija)
Filoloģija (vācu filoloģija)
• Vēsture
• Psiholoģija
• Ekonomika
• Socioloģija
• Austrumeiropas kultūras un
biznesa sakari u.c
profesionālās bakalaura studiju
programmas
• Datordizains
• Tiesību zinātne
profesionālo maģistra studiju
programmu
• Starpkultūru attiecības
(bibliotekāri, kultūras
darbinieki u.c.)
• Darba drošība
• Sabiedrības iestāžu vadība
• Tiesību zinātne
Tie kas nav paspējuši
pieteikties
elektroniski,
to
varēs izdarīt no 1.-5.augustam
iesniedzot dokumentus - Balvos,
Brīvibas ielā 47, 4. kab. t.
26162614

Adrese:
Rankas arodvidusskola
Rankas pagasts, Gulbenes
novads
e - pasts: rankavs@ranka.
apollo.lv
mājas lapa: http://
rankasarodvidusskola.lv
tel./fakss 64473495
mob. tel. 29112462

Daugavpils Universitātes Balvu filiālē
4. augustā plkst. 11:00 - 15:00 Brīvības iela 47, Balvi
Dokumentu pieņemšana.
Piedāvājam :
*Ekonomika
*Tiesību zinātne
*Datordizains
*Informāciju tehnoloģijas
*Tiesību zinātne

*Pamatskolas skolotājs
*Filoloģija (angļu,vācu val.)
*Psiholoģija
*Vēstures skolotājs

Maģistratūra:
*Sabiedrības iestāžu vadība

Noteikti paņem līdzi:
•vidējas izglītības dokumentu – atestātu vai diplomu ar sekmju/
atzīmju izrakstu,
•centralizēto eksāmenu sertifikātu,
•2 fotokartītes (izmērs 3x4),
•pasi,
•ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemērām, laulības apliecību,
uzvārda vai vārda maiņas apliecību.

KREDĪTI PENSIONĀRIEM
un citiem interesentiem.

Aizdevuma summa līdz 500 ls.
Atmaksas termiņš – līdz 1 gadam.
Vecumā līdz 75 gadiem – aizdodam bez
galvotāja.
Adrese : A.S “Latgales Finanšu kompānija”
Balvos, Partizānu ielā 14, 2.stāvs
Tel. 64521873, m. 26402362 (darba laikā)
Aizņemies atbildīgi!

ZAĻAIS TROKSNIS

Pašā vasaras zaļumā, notiks ”Zaļais troksnis” - pasākums jauniešiem, kur katrs varēs atrast sev interesantu nodarbošanos kādā
no radošajām darbnīcām, sporta spēlēm vai citām aktivitātēm visas dienas garumā. Diena noslēgsies ar koncertu, kurā spēlēs vairākas grupas, un tas viss – bez maksas.

DIENAS PASĀKUMS

12:00 Pasākuma atklāšana
12:30 – 15:00 Balvu novada jauniešu radošās darbnīcas
12:30 – 17:00 Brīvā skatuve
12:30 – 16:00 Mākslas darbnīca
12:30 – 15:00 Mini futbols un virves vilkšana
13:00 – 15:00 Dzīvā bibliotēka
15:00 – 16:30 Lielās balvas izcīņa komandām
15:00 – 17:00 Loesje radošo tekstu darbnīca

VAKARA PASĀKUMS

Pēc darbīgas dienas pasākuma dalībnieki un apmeklētāji varēs
atpūsties koncertā Balvu parkā.

7.

Māju īpašniekiem jāpasteidzas
iesniegt projektu iesniegumus II
kārtas valsts atbalstam apkures
iekārtu rekonstrukcijai!

Jūlija mēnesī tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa II kārtas „Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” nolikums.
Projektu iesniegumus varēs iesniegt un uz valsts atbalstu
ieguldījumu līdzfinansēšanai varēs pretendēt:
1. Privātmāju īpašnieki.
2. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pārstāvošas biedrības un
pilnvarotas personas.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un
uzstādītas šādas iekārtas:
• šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas
katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW
(ieskaitot);
• saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW
(ieskaitot);
• siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
• vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
• saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
• vairākas augstāk minētās iekārtas, ņemot vērā konkrētas iekārtas
kopējās uzstādītās jaudas ierobežojumus.
Lai sekmētu programmas mērķu sasniegšanu un pieejamās
atbalsta summas apgūšanu, ekoloģiskas un sakoptas vides atbalstītāji
”Live Green Organisation” sniedz bezmaksas konsultācijas
projektu iesniedzējiem par iespējām risināt siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas problēmas un izvēlēties atbilstošāko no
atjaunojamo energoresursu produktu klāsta. Biedrībā apvienojušies
siltumenerģētikas speciālisti, kas ar apkures jautājumu risināšanu
nodarbojas jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Konsultāciju
pamatideja – izvērtējot pašreizējo situāciju, sniegt skaidrojumu
par plānoto ieguldījumu atbilstību programmas prasībām, rast
izdevīgāko tehnoloģisko risinājumu no Latvijā pieejamajiem
variantiem, lai sekmētu māju īpašnieka vajadzības, un nodrošinātu
programmas mērķa īstenošanu - veicināt siltumnīcefekta gāzes
emisiju samazināšanu mājsaimniecības sektorā un samazināt
pieaugošās apkures izmaksas.
Konsultācijas par programmu, par atbilstošākajiem risinājumiem
un citiem jautājumiem pieejamas darba laikā, vēršoties pie biedrības
“Live Green Organisation” (tālr. 27000095 vai rakstot uz e-pastu:
info@lgo.lv, www.lgo.lv).
Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481 lats,
kur vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums
ir līdz 50% - dārza mājām, individuālām dzīvojamām mājām,
vasarnīcām ar koka, mūra un mūra–koka ārsienām, dvīņu rindu un
atsevišķu divdzīvokļu mājām nepārsniedzot 7 000 latu.

Balvu novada pašvaldības Būvvalde
aicina pieteikties uz Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
būvinspektora/-es amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)
GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
* Kontrolēt būvniecības procesu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām;
* vadīt objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju darbu;
* sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu
iesniegumiem;
* konsultēt juridiskās un fiziskās personas būvniecības
jautājumos.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM/ -ĒM:
* LR Ekonomikas ministrijas būvniecības, arī vides
pieejamības kontroles tiesību apliecība (saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.1009);
* augstākā vai vidējā speciālā izglītība kādā no būvniecības
specialitātēm, profesionālā pieredze būvniecībā vismaz 5
gadi;
* pārzināt reglamentējošos normatīvos aktus būvniecības
jautājumos;
* pamatzināšanas administratīvo tiesību jomā;
* valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
* augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
* labas datorprasmes (MS Office);
PIEDĀVĀJAM:
*profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
* stabilu atalgojumu.
Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi
„būvinspektora/-es vakance” sūtīt līdz 05.08.2011. Būvvaldei,
Bērzpils iela 1a Balvi, LV4501. Uzziņas pa tālruni: 64507075,
62122484; e-pasts: zanete.martuza@balvi.lv
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A f i š a

Numura skaitlis

10

10 specialitātēs, kuras
var apgūt Daugavpils
universitātē, var iesniegt
dokumentus mācībām 4.
augustā Balvu filiālē.

Numura vārdi
Rainis
Visas vecas lietas appel,
arī vecas patiesības, spodrināt vaj’ga; dažas
sarūs, - izmest vaj’ga.

Pateicība
III ,,Ķiršu dārza” festivāls ir izskanējis.
Paldies Balvu novada Domei, personīgi Andrim Kazinovskim, Balvu teātra saimei,
Balvu KAC darbiniekiem,
Balvu muzejam, Tālākizglītības centram, Balvu Valsts ģimnāzijai, Balvu amatniecības
vidusskolai, Balvu San-Teh,
firmai ,,Diogens,, ,,Sendai Dz,,
,,BTA,, veikaliem ,,Tik-Tak,,
,,Rūžeņa,, ,,Balvu maizniekam,, Zemnieku savienības
Balvu nodaļas SIA ,,Lazdas,,
laikrakstam ,,Vaduguns,, Knēģerim Pēterim un skatītājiem,
ka bijāt kopā ar mums.
Anita Strapcāne,
Balvu KAC direktore
BALVU NOVADA
VĒLĒŠANU KOMISIJAS
PAZIŅOJUMS

par iecirkņu komisiju
izveidošanu
11.Saeimas vēlēšanām
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu
komisijas instrukciju ”Vēlēšanu
iecirkņu komisiju izveidošana
republikas pilsētās un novados”
2011.gada 28.jūlijā Balvu novada vēlēšanu komisijas sēdē
tika nolemts: noteikt iecirkņa
komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanās termiņu no 2011.
gada 1.augusta līdz 2011.gada
8.augustam plkst.17.00.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa kandidāta pieteikuma
veidlapas var saņemt Balvu
novada
domē
pieņemamajā
istabā, Balvu novada pagasta
pārvaldēs, CVK un Balvu novada
pašvaldības mājas lapā.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļu kandidātu pieteikumus
iesniegt Balvu novada domē
(Bērzpils ielā 1A, Balvos) otrajā
stāvā Vispārējās un juridiskās
nodaļas
vadītājai
Ilonai
Ločmelei, d.t. 64522468, mob.
t.26563934.
Balvu novada vēlēšanu komisijas kontaktinformācija: komisijas
priekšsēdētājs Ivars Logins mob.t.
29118683, komisijas sekretāre
Ilona Ločmele mob.t. 26161143.

„Transporta sistēmas
efektivitātes un satiksmes
drošības uzlabošana Balvos,
Bērzpils ielā veicot autoceļa
P47 Balvi-Kapūne renovāciju

(posmā no Tautas ielas līdz Balvu
administratīvajai robežai)”
Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība
Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi; Balvu novads; LV4501
Pasūtītāja pārstāvis: Sandis Meiers Tālr. 6
4522088
Galvenais būvuzņēmējs: SIA „8 CBR”
Adrese: Rīgas iela 16, Smiltene; Smiltenes
novads; LV-4729
Būvdarbu vadītājs: Uldis Mellenbergs Tālr.
29434265
Būvuzraugs: Staņislavs Adamovičs Tālr.
29480152; sert. Nr.20-2983
Autoruzraugs: Helmuts Nelsons  
Tāl. 67525420; Nr. sert. Nr. 20-5684
Projekta vadītājs: Zigurds Baltadonis
Tālr. 28696939
Projekta kopējais finansējums:
LVL 1369797.70; ERAF finansējums 85%;
Balvu novada pašvaldības finansējums 15%

Fotokonkursa
„Mēs Latgalē”
darbu
pieņemšanas
termiņš pagarināts līdz
15. augustam.

6. augustā plkst. 11:00 Balvu
muižā tiks dots starts divu dienu
autofotoorientēšanās sacensībām
“Maliena 2011”, ko rīko
www.autofotoorientesanas.lv.
Vairāk informācijas par pasākumu
http://autofotoorientesanas.lv/ .

Balvi
30.jūlijā no plkst. 12.00 Jauniešu diena Balvos „Zaļais
troksnis”
12.augustā plkst. 22:00 Jubilejas diskotēka 80-to gadu
stilā, DJ no „Ananasa”, Balvu parka estrādē
20.augusts Balvu novada svētki
27.-28.augusts XII Balvu Kamermūzikas festivāls
27.augustā plkst. 16.00 Festivāla atklāšanas koncerts
Piedalās: B.E.E.R. un Amber Sound Quintet. Ieeja Ls 1, 27.augustā plkst. 20.00 Sweet Love – džeza mūzikas
koncerts Piedalās: Amber Sound Brass, Amber /vokāls /
Ieeja Ls 1, 28.augustā
plkst.
15.00
Festivāla
noslēguma
koncertsPiedalās: Līga Baltābola /vijole /, Reinis Lapa /
flauta /, Mārtiņš Zālīte /oboja/, Liepājas Simfoniskais
orķestris. Diriģents: Atvars Lakstīgala Ieeja Ls 1, Bērzpils pagasts
29.jūlijā plkst.20.00 Bērzpils brīvdabas estrādē pasākums
‘’Dziesma Bērzpilij’’
Dziedātgribētājus pieteikties pie A.Krivišas personiski
Saieta namā vai telefoniski vai caur draugiem.lv līdz
26.jūlijam
6.augustā plkst. 14.00 Bērnības svētki
Briežuciema pagasts
6.augustā plkst. 19.00 Jaunības svētki „Savai ceļa
zvaigznei”, Briežuciema Tautas nams
6.augustā plkst. 22.00 Balle, spēlē grupa „Kopā”,
Briežuciema Tautas nams
Kubulu pagasts
30.jūlijā Kubulu pagasta svētki
Vīksnas pagasts
6.augustā plkst. 12.00 Bērnības svētki Vīksnas pagasta
laukumā
6.augustā plkst. 16.00 Pilngadības svētki Vīksnas pagasta
laukumā, pēc svinīgā pasākuma balle Vīksnas pamatskolas
sporta zālē
13.augusts plkst. 22:00 Balle Vīksnas pamatskolas sporta
zālē. Spēlēs grupa “Angel” Ieeja 1.50Ls

Lasiet “Balvu Novada
Ziņas” arī internetā
www.balvi.lv
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2011. gada 21. aprīlis
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