Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2011. gada 11.janvāris

1. (23.) numurs

Iesvēta Balvu novada karogu
6.janvārī, Zvaigznes dienā,
kas ir vieni no pašiem senākajiem kristīgās baznīcas
svētkiem, Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe Balvu Evaņģēliski Luteriskajā
baznīcā iesvētīja Balvu novada karogu.
Katras kopienas identitāti
apliecina tās simboli. Karogs
ir kopības, goda un spēka simbols. Tajā rakstīti kopīgi mērķi
un ideāli. Karogs allaž kaut ko
simbolizē - pauž vērtības, kuras ļaudīm svarīgas.
Balvu novada karoga metu
izstrādāja mākslinieces Elita
Teilāne un Astra LočmeleAmbarova.
Karoga baltā josla simbolizē
baltu dvēseli un garīgās
vērtības, arī cerības uz gaišu
nākotni. Balts cēluma,
atklātības, ūdensrožu un gaišo
domu krāsa.
Sudraba krāsas josla simbolizē
- "zemes" vērtības, sudraba
"spoguļus", Balvu ezeru.
Sudrabs, kā bagātības un
auglības simbols. Taču sudrabs
sūbē, tāpēc simbolizē arī

cilvēka vajadzību pielikt pūles,
lai to spodrinātu, nemitīgas
rūpes par izaugsmi un
neatlaidīgu garu. Baltajā joslā
attēlots Balvu novada ģerbonis
– Balviem tik atpazīstamais
vilks virs austošas saules.
Šis ir karogs, zem kura gribam
pulcēties.
Pirms karoga iesvētīšanas bīskaps E.Alpe sacīja, ka Dievs
mums ir devis iespēju dzīvot
šajā novadā, un ir svarīgi, ka
te jūtamies droši, stabili un
pasargāti.
Uzrunājot klātesošos, Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks uzsvēra, ka
ir sācies jaunās desmitgades
pirmais gads, un jāatceras, ka
pēdējie ir bijuši visai sarežģīti
gadi. Mēs piedzīvojām labus
laikus, turību, bet vēlāk to
pazaudējām. Mums atkal ir
jāsāk celt un radīt no jauna. Ir
svarīgi darīt visu, lai cilvēki
Latvijā, pilsētās, novados un
pagastos dzīvotu cienījamu
dzīvi.
No
karoga
iesvētīšanas
pasākuma visi devās mājās ar
bīskapa doto svētību.

Karoga iesvētīšana. Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs
Alpe un Balvu Ev.Lut.baznīcas mācītājs Mārtiņš Vaickovskis svinīgā ceremonijā iesvētīja jauno Balvu novada
karogu. Pasākumā piedalījās arī Balvu pareizticīgo draudzes mācītājs tēvs Valentīns, kā arī novada Domes vadība,
deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki.

Sumina pirmo novada mazuli
3.janvārī Balvu slimnīcas
Dzemdību nodaļā pasaulē
nāca pirmais 2011.gada Balvu novada mazulis. Marinas
un Kaspara Lūšu ģimenē
piedzima meitiņa Emīlija.
6.janvārī
jaundzimušo
sveikt ieradās Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Jānis
Trupovnieks un Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Svetlana Romanovska.
S.Romanovska svinīgi nolasīja ierakstu bērna pirmajā
dokumentā
dzimšanas
apliecībā un vēlēja meitenītei
labu veselību un laimi, savukārt viņas vecākiem - pacietību
un mīlestību.
J.Trupovnieks
apsveica
jaunos vecākus ar bērniņa
piedzimšanu, aicinot ņemt
vērā, ka jaunās novada
pil-sones
audzināšana
ir
liela atbildība, tāpēc būs
nepieciešams daudz mīlestības
un pacietības. Viņš izteica
cerību, ka ģimene dzīvos Balvu novadā, te strādās, audzinās
un skolos savu meitu.

Krāšņs salūts

Jaungada naktī balveniešus
un pilsētas viesus tradicionāli
priecēja salūts. Šoreiz to bija
sarūpējusi Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskā
pārvalde. Pārvaldes vadītājs
Sandis Puks pastāstīja, ka
līdzekļus salūta organizēšanai
izdevies sagādāt no pārvaldes
iekšējām
rezervēm.
Bija
izskanējusi informācija, ka
šogad salūtu izšaus no divām
vietām.
Tomēr
drošības
apsvērumu dēļ no šīs idejas
atteicās. Balvos apsver arī
ieceri salūtu šaut no ezera.
S.Puks saka, ka visas idejas
tiks uzkalusītas un pārdomātas.
Varbūt nākamgad būs kāds
pārsteigums.

Aktīvākā bibliotekāre
ir no mūsu novada

Erudīcijas konkursa „Meklē
un atrodi datu bāzē letonika.lv” finālā 13.decembrī
nosaukta aktīvākā bibliotekāre
– Balvu novada Vectilžas pagasta bibliotēkas vadītāja Ina
Skrima.
Konkursā kopskaitā piedalījās
1354
pretendenti no 344
bibliotēkām.
Uzvarētājai
balvā paredzēts ceļojums uz
Briseli. Apsveicam!

Novadā vēl trīs
skolēnu autobusi

Dāvanā Emīlija
saņēma
sil-tu segu, rotaļlietu un
laba vēlējumus. Tā kā jau
pēc dažām dienām jaunajai
ģimenei priekšā ceļš uz mājām,
kopīgi apsveicēji nodziedāja
dziesmu “Virs galvas mūžīgs
piena ceļš”. Māmiņa Ma-

rina pastāstīja, ka meitene
ir mierīga, labi ēd un cenšas
ātrāk izaugt.
Tā kā novadā pirmā ir piedzimusi meitene, tautas ticējums
vēsta, ka gaidāms mierīgs un
labestīgs gads.
Novada pašvaldība turpina tradīciju un sveic pirmo

Jaunajā gadā Balvu Dzemdību
nodaļā piedzimušo mazuli, kura vecāki savu dzīvesvietu ir
deklarējuši Balvu novadā.
Marinai un Kasparam vēlam
mīlēt un lolot savu bērniņu, jo
būt vecākiem ir lielākā laime
un lielākā atbildība dzīvē!

3.janvārī Balvu novads saņēma vēl trīs „Mercedes Benz
Sprinter” autobusus skolēnu
pārvadāšanai. Šie autobusi
pārvadās Tilžas, Bērzpils
un Krišjāņu pagasta bērnus.
1.novembrī Rēzeknē deviņas
Latgales novadu pašvaldības
saņēma pa autobusam no
Latvijas-Šveices sadarbības
programmas līdzfinansētā projekta "Pašvaldību aktivitāšu
īstenošana, lai nodrošinātu
skolēnu
pārvadāšanu
un
ar to saistītos atbalsta pasākumus". Tajā novada Domes priekšsēdētājs Jānis
Trupovnieks un Tehniskā
nodrošinājuma nodaļas vadītājs Normunds Dimitrijevs
saņēma atslēgas no autobusa,
kas pārvadā Lazdulejas un
Bērzkalnes pagastu skolēnus.
Balvu novads kopumā saņēmis
četrus šādus autobusus.
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Dome lēma

27.decembra
Domes sēde
Piešķir finansējumu remontdarbu pabeigšanai

Dome nolēma sakarā ar Balvu
2.pamatskolas renovācijas darbiem iedalīt Ls 2084 no Balvu
novada pašvaldības 2010.
gada budžeta apstiprinātajiem
izdevumiem neparedzētajiem
gadījumiem
remontdarbu
pabeigšanai Balvu 2.pamatskolā.

Maina aizdevuma līgumu nosacījumus

Dome nolēma lūgt Valsts
kasi mainīt iepriekš izsniegto
latu aizdevumu līgumu nosacījumus, piemērojot aizdevumu gada procentu likmi, kas
ir spēkā līguma pārslēgšanas
dienā, šādiem Balvu novada
pašvaldības
noslēgtajiem
līgumiem:
1.1. Līg.A2/1/09/217 tranče
P-95/2009, līgums noslēgts
12.06.2009., projekta “Uz
ūdens resursiem balstītā kopējā

tūrisma piedāvājuma radīšana
Latgalē un Utenas apgabalā”
īstenošanai;
1.2.Līg.A2/1/09/242
tranče P-96/2009, līgums
noslēgts 29.06.2009.,
projekta “Sociālās dzīvojamās
mājas Balvos, Daugavpils
73a,
energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai;
1.3. Līg.A2/1/09/621 tranče
P-290/2009, līgums noslēgts
02.11.2009., projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi
Balvos, Ezera un Dārzu ielu
krustojumā” īstenošanai;
1.4. Līg.A2/1/09/697 tranče
P-305/2009, līgums noslēgts
20.11.2009., projekta „PII
Sienāzītis
rekonstrukcija
Balvos, Brīvības ielā 50B”
īstenošanai;
1.5. Līg.A2/1/09/884 tranče
P-394/2009, līgums noslēgts
21.12.2009., projekta „Saieta
nama rekonstrukcija Bērzpils
pagasta Bērzpilī, Dārza ielā
1” īstenošanai;
1.6. Līg.A2/1/09/885 tranče
P-393/2009, līgums noslēgts
21.12.2009.,
projekta
"Ūdenssaimniecības attīstība
Vīksnas pagasta Vīksnas

ciemā" īstenošanai;
1.7. Līg.A2/1/10/378 tranče
P-118/2010, līgums noslēgts
28.05.2010., projekta „Tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves būvniecība
Vīksnas pagasta Mieriņos”
īstenošanai;
1.8.Līg.A2/1/10/398
tranče
P-122/2010, līgums noslēgts
03.06.2010., papildus vienošanās 07.09.2010, projekta
„Infrastruktūras uzlabošana
izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem Balvu Amatniecības vidusskolā” īstenošanai;
1.9.Līg.A2/1/10/399
tranče P-123/2010, līgums
noslēgts 03.06.2010., projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
ēkās (identif.nr.KPFI-1/47)”
īstenošanai;
1.10.Līg.A2/1/10/377 tranče
P-117/2010, līgums noslēgts
28.05.2010., projekta „Krišjāņu
pagasta ceļu, ielas
pie-brauktuvju rekonstrukcija”
īstenošanai.
Saistību samaksu nolēma
garantēt ar Balvu novada
pašvaldības budžetu.

Apstiprina pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu

Dome apstiprināja Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumu. Balvu novada
pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums stājas spēkā ar 2011.
gada 1.janvāri. Ar 2011.gada
1.janvāri atcelts Balvu novada
Domes 2009.gada 23.jūlija
lēmums „Par Balvu novada
pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu”
(protokols
Nr.6, 5.§).

Pieņem grozījumus saistošajos noteikumos par
budžetu
Dome
pieņēma
saistošo
noteikumu Nr.22 projektu
„Grozījumi Balvu novada
pašvaldības 11.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
Balvu novada pašvaldības
2010.gada budžetu””. Šie
saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas. Saistošos notei-

kumus triju dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstveidā
vai elektroniskā veidā nosūtīt
Reģionālās
attīstības
un
pašvaldību lietu ministrijai
zināšanai. Saistošie noteikumi pēc to parakstīšanas tiks
publicēti pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un izlikti
redzamā vietā Balvu novada
pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.

Apstiprina
attīstības
programmas projektu

Dome apstiprināja Balvu novada teritorijas attīstības programmas 2011. – 2017.gadam
projektu un izsludināja Balvu
novada teritorijas attīstības
programmas 2011. – 2017.gadam publisko apspriešanu no
2011.gada 3.janvāra līdz 2011.
gada 3.februārim. Publiskās
apspriešanas rezultāti tiks
novērtēti, ņemot vērā Domes
noteiktajā termiņā pašvaldībā
iesniegtos viedokļus par Balvu
novada teritorijas attīstības
programmu 2011. – 2017.gadam.
Ar pilnu Domes lēmumu tekstu var
iepazīties mājas lapā www.balvi.lv

Saņem balvas “Gada uzņēmējs 2010”
Aizvadītā
gada
nogalē,
29.decembrī,
tradicionāli
notika Uzņēmēju balle.
Priecē, ka šoreiz uz to bija
ieradušies uzņēmēji no visa
Balvu novada. Viņu vidū arī
daudzi novadā atpazīstami
lauksaimnieki.
Klātesošos uzrunāja Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks, kurš atzina, ka gada nogale ir laiks,
kad atskatāmies uz paveikto. No šīs Uzņēmēju balles
aizsāksies jauna tradīcija
- godināt aizvadāmajā gadā
īpaši veiksmīgus uzņēmējus.
Šoreiz balvu - kristālu, kurā
iegravēts
Balvu
novada
ģerbonis ar uzrakstu „Balvu
novada GADA UZŅĒMĒJS
2010”, saņēma seši uzņēmēji
katrs citā nominācijā.
Nominācijā „Lielākais darba devējs” balvu saņēma
SIA „Balvi Flora” valdes
loceklis Ivars Zaharāns.
Sezonas laikā Naudaskalna purvs Balvu pagastā it kā
atdzīvojas, jo tur vairāk kā
pussimts Balvu novada ļaudis,
tostarp arī jaunieši no kūdras
klucīšiem čakli veido milzīgus
cietokšņus. Pateicoties šim
uzņēmumam, daudziem Balvu novada iedzīvotājiem ir
iespēja nopelnīt. Uzņēmums
nopietni domā par attīstību
un jaunām eksporta iespējām,
būvējot kūdras pārstrādes
cehu, kas palielinās produkcijas pievienoto vērtību. Balvu
viņam pasniedza ilggadējais
Ziemeļaustrumu
reģionālās

lauksaimniecības pārvaldes
vadītājs Vitālijs Kuļšs.
Nominācijā
„Veiksmīgs
eksportētājs” balva piešķirta
SIA „Rūfijs” valdes loceklei Inesei Trupovniecei. SIA „Rūfijs” vadības
enerģija, uzņēmība un izdoma ir attīstījusi uzņēmumu
līdz eksporta līmenim. Ik
dienu pašā Kubulu pagasta
centrā redzama rosība - te
gatavo malku, ko eksportēt
uz Vāciju. Neskatoties uz
visām grūtībām, uzņēmums
centīgi un pamazām attīstās
un turpina modernizēties un
paplašināties. Balvu pasniegt
bija aicināts Balvu novada
pašvaldības Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Ģirts Teilāns.
Nominācijā
„Veiksmīga
saimniekošana
laukos”
balvu saņēma z/s„Užgava”
īpašnieki Inta un Māris
Korlaši.
Korlašu ģimene ir čakli un
rosīgi ļaudis, kuri arvien
paplašina sava darba apjomus. Viņi jau ilgus gadus atpazīstami kā prasmīga,
uzņēmīga, izpalīdzīga un stipra
saime. Viņu ražotās produkcijas daudzveidība un apjomi ir
veiksmīgas saimniekošanas pamats, kas nodrošina ienākuma
avotus laukos un rada jaunas
darba vietas. Balvu viņiem
pasniedza ilggadējā Balvu rajona padomes priekšsēdētāja
Regīna Kuļša.
Nominācijā

„Ekoloģiskās

Saņem balvu. Balvu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks Maijai un Gunāram
Proļiem pasniedz kristālu ar gravējumu.
produkcijas ražotājs” balvu
saņēma z/s „Rīts” īpašnieki
Vija un Pēteris Garjāņi.
Par
pirmajiem
pavasara
Garjāņu Pētera gurķiem un
tomātiem ir dzirdējis ne viens vien Balvu puses cilvēks.
Un ne tikai dzirdējis, bet arī
nogaršojis. Ar bioloģiskās
produkcijas
daudzveidību
un tās kvalitāti zemnieks ir
atpazīstams ne vien Balvu
novadā, bet arī kaimiņos.
Pavasarī, tiklīdz nokusis
sniegs, katru rītu Pēteris tiek
gaidīts Balvu tirgū, lai pie viņa
iegādātos zaļumus, dārzeņus
un citu ekoloģiski tīru
lauksaimniecības produkciju,
kura garšo kā savā piemājas
dārziņā izaudzētā. Balvu

viņiem pasniedza Balvu novada Domes deputāts Pēteris
Kalniņš.
Nominācijā „Klientam draudzīgs uzņēmums” balvu
piešķīra SIA „Sapnis S” valdes priekšsēdētājai Svetlanai Baikovai. Uzaicinājumam
„Nāc un ēd” nevar paiet garām,
to zina daudzi balvenieši un
pilsētas viesi. Šī ir iecienīta
vieta, kur ieturēt maltīti.
Mājīgi un garšīgi – tie ir vārdi,
kas raksturo šo uzņēmumu.
Balvu pasniegt bija aicināts
Balvu novada Domes deputāts
un Saimnieciskās pārvaldes
vadītājs Sandis Puks.
Nominācijā „Stipra ģimene

kārtīgā lauku sētā” balvu
saņēma z/s „Liepas” īpašnieki
Gunārs un Maija Proļi.
Proļu ģimene - saimnieciski
cilvēki lauku sētā, par viņiem
saka, ka iet kā pulkstentiņi.
Īpašs prieks, ka saimniekošanā
iesaistīta visa saime – Gunāra
un Maijas bērni, mazmeitiņa,
arī tālāki radinieki. Proļu
ģimenes vienotība, darba tikums un uzņēmība ir paaudzēs
izlolots. Tā ir viņu veiksmes
atslēga. Šī lauku saimniecība
pārliecina
ar
sakoptību,
ziedošām
puķēm,
prāvu
ganāmpulku un lauku cilvēku
viesmīlību. Balvu viņiem
pasniedza Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Jānis
Trupovnieks.
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Esiet saimnieki savās mājās
Aizvadītā gada nogalē Balvu
novada Dome rīkoja māju
pārvaldnieku
sanāksmi.
Sarunā piedalījās novada
Domes
priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks, novada
pašvaldības Saimnieciskās
pārvaldes vadītājs Sandis
Puks, Saimnieciskās pārvaldes speciāliste mājokļu
jautājumos Valentīna Fedulova, pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX”
direktors
Uldis Sprudzāns, akciju sabiedrības „Balvu Enerģija”
valdes priekšsēdētājs Aivars
Zāģeris.

Balvu pilsētā dzīvokļu apsaimniekošana ir sakārtota
atbilstoši likumam „Par valsts
un pašvaldības dzīvojamo
māju privatizāciju”. Balvu
pilsētas pašvaldība dzīvojamā
fonda apsaimniekošanu nodeva pašvaldības aģentūrai
„SAN-TEX”, kura arī līdz šim
brīdim sekmīgi apsaimnieko
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas. Katrs dzīvokļa īpašnieks
mēnesī maksā 0.15-0.30
santīmus uz dzīvokļa kopējās
platības kvadrātmetru. Katrai
mājai uzkrājas līdzekļi, par
kuriem paši dzīvokļu īpašnieki
lemj, kādiem darbiem tos
tērēt. Dažu māju dzīvokļu
īpašnieki ir pārņēmuši mājas
savā apsaimniekošanā no
pašvaldības un tiek ar to galā.
V. Fedulova informēja, ka pagastos lielāko daļu dzīvojamā
fonda dzīvokļu īrniekiem
nodeva par pajām, daļu par
sertifikātiem, daļa palika
pašvaldībām. Bijušie īrnieki
kļuva par īpašniekiem, nu
jau pašiem ir jātiek galā ar
savām mājām. Valsts deva
iespēju pašiem kļūt par saimniekiem, līdz ar to arī iespēju
pašiem lemt sava dzīvokļa
un dzīvojamās mājas likteni.
Savā mājā kļuvām tādā pašā
mērā atbildīgi kā kaimiņš,
kurš dzīvo savā personīgajā
mājā un pats tīra pagalmu,
pats liek jumtu, pats par visu
maksā. Atšķirība ir tā, ka
kaimiņš pats atbild par savu
māju, bet mēs visi kopīgi. Mēs
katrs rūpējamies par kārtību
savā dzīvoklī, bet ne vienmēr
padomājam par māju kopumā.
Bieži vien pat nezinām kādā
stāvoklī ir mājas jumts, kurš
rūpējas par kāpņu telpas
uzkopšanu, kādā stāvoklī ir
mājas komunikācijas. Dažreiz
mūsu domāšana ir tāda, ka, ja
tek jumts un es dzīvoju pirmajā
stāvā, tad man nav jādod
līdzekļi, lai jumtu remontētu,

jo man jau netek uz galvas.
No 2011.gada 1. janvāra stājas
spēkā jauns Dzīvokļa īpašuma
likums, kurš nosaka dzīvokļa
īpašnieka pienākumus, tiesības un atbildību. Dzīvokļa
īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un
īpašuma tiesības nostiprinājusi
zemesgrāmatā. Likums nosaka, ka pat tad, ja jūs neesat
ierakstījuši savu īpašumu
zemesgrāmatā, uz dzīvokļa
īpašuma ieguvēju attiecas visas
šā likuma normas, kas nosaka
dzīvokļa īpašnieka tiesības,
pienākumus un atbildību.
Dzīvokļa īpašnieka pienākumi
ir:
1. piedalīties dzīvojamās mājas
pārvaldīšanā;
2. segt dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas izdevumus šā
likuma 13.pantā noteiktajā
kārtībā;
3. norēķināties par saņemtajiem
pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
(piemēram, apkure, aukstais
ūdens, kanalizācija, sadzīves
atkritumu izvešana);
4. maksāt uz dzīvokļa īpašumu
attiecinātos nodokļus;
5. maksāt nomas maksu par
zemes lietošanu, ja dzīvojamā
māja atrodas uz citai personai
piederošas zemes;
6. saudzīgi izturēties pret
kopīpašumā
esošo
daļu,
ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī normatīvajos
aktos noteiktās sanitārās,
ugunsdrošības un citas prasības,
lai neradītu aizskārumu citu
cilvēku drošībai un veselībai,
apkārtējās vides kvalitātei, un
raudzīties, lai šos noteikumus
un prasības ievērotu personas,
kas iemitinātas viņa dzīvokļa
īpašumā;
7. nodrošināt iespēju dzīvokļu
īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā
darbības, kas nepieciešamas ar
dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju,
būvkonstrukciju
un
citu
elementu
ierīkošanai
un
normālai funkcionēšanai, kā
arī nodrošināt iespēju apsekot
atsevišķo īpašumu;
8. pildīt dzīvokļu īpašnieku
kopības pieņemtos lēmumus.
Gribu
informēt,
kādi
pašlaik ir dzīvojamo māju
apsaimniekošanas modeļi, ko
vajadzētu darīt daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašniekiem
pagastos, lai jūs varētu kļūt
par īstiem savas mājas saimniekiem un pasargātu mājas
no bojāejas.

Jums ir iespēja :
1. Organizēt īpašnieku kopsapulci un pieņemt lēmumu
pārņemt māju savā pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (50+
1 balss).
2. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar
mājas pārvaldnieku (ieteicams
ar cilvēku no savas mājas),
noteikt
apsaimniekošanas
maksu. Tā ir noteiktu summa
no dzīvokļa, ko maksāsiet katru mēnesi kontā, kuru mājas
pārvaldnieks atvērs bankā. No
šiem līdzekļiem varēsiet veikt
remontus mājās. Noteiksiet arī
atalgojumu
pārvaldniekam.
Daudzās mājās jau ir uzņēmīgi
cilvēki, kas to dara.
3. Izveidot dzīvokļu īpašnieku
biedrību (biedrība ir juridiska
persona, kura jāreģistrē Latvijas Uzņēmumu reģistrā, par
reģistrāciju nav jāmaksā) tad:
1) apsaimniekojat paši,
2) vai arī var noslēgt
apsaimniekošanas
līgumu
ar citu apsaimniekotāju par
mājas fizisku uzturēšanu bez
lēmuma pieņemšanas tiesībām
– tas nozīmē, ka īpašnieki
paši lemj ko darīt mājai, bet
uzņēmums iekasē naudu un
dara darbus, ko jūs nolemjat
sapulcē. Darbi tiek izdarīti
par summu, kas ir uzkrāta
jūsu mājai. Šeit ir jārēķinās ar
to, ka apsaimniekotājs kādu
daļu no jūsu naudas paņems
savu administratīvo izdevumu
segšanai,
4) ja dzīvokļu īpašnieki neko
nedara, lai apsaimniekotu
savas mājas, pašvaldība var
iecelt norīkoto pārvaldnieku.
Norīkotā pārvaldnieka iecelšanas mērķis ir dzīvojamās
mājas dzīvokļa īpašnieka
vietā novērst apdraudējumu
vai apstākļus, kas var radīt
iespējamo
apdraudējumu
dzīvojamai mājai. Visus izdevumus, tajā skaitā arī norīkotā
pārvaldnieka atalgojumu, būs
jāsedz dzīvokļu īpašniekiem.
Sākot no janvāra mēneša,
pagastu pārvalžu vadītāji
aicinās daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājus uz sapulcēm.
“Lūdzu, esiet atsaucīgi un
piedalieties, padomājiet arī par
pārvaldnieka
kandidatūrām
katrā mājā. Neskatoties uz
šodienas situāciju laukos,
esmu pārliecināta, ka pagastos ir daudz uzņēmīgu
cilvēku, kuri var kļūt par māju
pārvaldniekiem. Tikai jūs paši
varat lemt kopīgi apsaimniekot
savu māju, pasargāt no bojāejas
un būt saimnieki savās mājās,”
aicina V.Fedulova.

Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu kori tiekas koru kopmēģinājumā
5.janvāra vakarā Balvu muižā notika pirmais koru kopmēģinājums, kuru vadīja Balvu novada koru
virsdiriģents Roberts Liepiņš. Kopmēģinājumā piedalījās 4 kori – Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktais koris „Ezerkrasts”, Tilžas jauktais koris, Rugāju jauktais koris un Baltinavas jauktais
koris. Koriem bija jāsagatavo 5 dziesmas no šī gada repertuāra, kas tiks dziedātas gan skatē, gan
Vidzemes un Latgales dziesmu dienā Alūksnē. Šīs tikšanās laikā tika pārrunāti arī turpmākie sezonas plāni. Nākamais koru kopmēģinājums notiks 5.februārī plkst.17.00 Balvu muižā.
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Īstās receptes nav, galvenais pacietība un piedošana

Tradicionāli laikā pirms Ziemassvētkiem notiek Zelta
pāru pieņemšana pie Balvu novada Domes priekšsēdētāja.
Šogad Atzinības rakstus un balvas saņēma 23 pāri, kuri
laulībā nodzīvojuši 50 gadus.

Novads saņem balvu „Ābols 2010”

16.decembrī Balvu novada pašvaldība saņēma Vides ministrijas gada balvu „Ābols 2010” un Atzinības rakstu par 1.vietu
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajā projektā –
energoefektivitātes paaugstināšana izglītības iestāžu ēkās.
Projekta rezultātā veikta Balvu vidusskolas ēkas trīsstāvu korpusa renovācija Balvos, Partizānu ielā 16, Tilžas internatpamatskolas internāta ēkas renovācija Pārupes ielā 4, Tilžā, Balvu Amatniecības vidusskolas darbnīcu korpusa renovācija un
Balvu Amatniecības vidusskolas darbnīcu korpusa klases telpu
ventilācijas rekonstrukcija Balvos, Vidzemes ielā 26. Maksa par
līgumā paredzēto darbu izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un
visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir 194 894,11
lati. Projekts īstenojies, pateicoties novada Domes priekšsēdētāja
vietnieka Andra Kazinovska iniciatīvai.

Pensionāri apgūst datorprasmes

Visu decembra mēnesi Balvu centrālajā bibliotēkā bibliotekāri
apmācīja novada pensionārus datorzinībās. Interesentu bija diezgan daudz un viņi mācījās veselu nedēļu, un kursu beigās saņēma
apliecības. Vaicāti par to, kāpēc radusies vēlēšanās mācīties datorprasmes, atbildes bija dažādas. Larisa Biseniece pastāstīja, ka
datorā kārto maksājumus, meklē informāciju internetā, raksta e
– pasta vēstules. Savukārt Daniels Kivkucāns izmanto i – bankas
pakalpojumus, uzzina autobusu sarakstus, izmanto arī dažādus
uzziņu dienestu pakalpojumus. Daudziem pensionāriem ir savs
mājas dators. Bet tie, kuriem datora nav, var apmeklēt interneta
punktus bibliotēkā vai citās iestādēs.
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Aicinām jaunos
talantus!

Balvu Kultūras un atpūtas
centrā 28.janvārī plkst.16.00
notiks konkurss „Mūsu talanti – 2011”.
Konkursā aicināti piedalīties
Balvu novada pirmsskolas
izglītības iestāžu, interešu
izglītības iestāžu, vispārējo izglītības iestāžu, profesionālās
izglītības iestāžu, kultūras
iestāžu un neatkarīgo studiju mūsdienu deju grupas,
ansambļi, solisti, popgrupas, ar
savu talantu talantīgi jaunieši
un skolēni.
Dalībnieku iedalījums vecuma
grupās: pirmsskolas vecuma
grupa; dziedātājiem vecumā
no 6 gadiem; 1. – 4. klašu
grupa; 5. – 9. klašu grupa; 10.
– 12. klašu grupa; jaukta vecuma grupas.
Konkursā ir apvienoti četri
dažādu jomu konkursi:
Deju konkurss: „Mūsu talanti”
– mūsdienu deju kolektīvi.
Konkursā katrs kolektīvs
piedalās ar vienu vai diviem
priekšnesumiem.
Konkurss dziedātājiem: „Mūsu
talanti” – vokālie ansambļi,
popgrupas, solisti.
Konkursā katrs kolektīvs
piedalās ar vienu vai diviem
priekšnesumiem.
3.daļa – tērpu un aksesuāru
konkurss „Kad mode sauc!”
Konkursā piedalās jebkura
tērpu vai aksesuāru kolekcija
ar iestudētu priekšnesumu.
Laika limits līdz 5 minūtēm.
4.daļa – konkurss “Pārsteidz
mani!”- Tavs talants par ko pat
vēl nenojauš citi.
Konkursā
piedalies
un
pārsteidz mūs ar savu talantu.
Laika limits līdz 5 minūtēm.
Pieteikumi par piedalīšanos
konkursā jāiesniedz Balvu
KAC līdz 21.janvārim.
Atklāsim savus talantus un
priecāsimies kopā par citu
talantiem!
Pēc
konkursa
atpūtīsimies diskotēkā.

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

Tuvojas konkurss
„Mis un Misters Balvi”

AFIŠA
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
14.janvārī plkst.19.00 Vecais Jaunais gads. Krievu Kultūras
biedrības „Razdoļje” organizētais sarīkojums.

. 15.janvārī plkst. 15:00 Deju kopas „Rika”, „Luste” un „Atvasara” koncertē Balvu pansionātā.

21.janvārī plkst.13.00 Vājredzīgo biedrības dramatiskā
kolektīva literāri muzikāls uzvedums „Redzēt ar sirdi”.
22.janvārī plkst.12:00 1.Starpnovadu bērnu un jauniešu talantu
un modes festivāls „Pa modes pakāpieniem”.
27.janvārī plkst.19:00 Kinopunkta 10.filma no Krēslas sāgas
– „Aptumsums”.
Skaistumkonkursa producents Ivars Saide informē,
ka šogad uz konkursa „Mis
un Misters Balvi 2010” atlasi
18.decembrī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā bija ieradušies astoņi puiši un vienpadsmit meitenes. Jaunieši
bija ne tikai no Balviem, bet
arī no novada pagastiem.
Pretendenti bija ļoti dažādi.
Katrs ar savu iekšējo un ārējo
skaistumu. Bija arī jaunieši,
kuri vēl nebija sasnieguši 18
gadu vecumu. Žūrijai nenācās
viegli, un lēmums nebija
vienbalsīgs.
Dalībniekus vērtēja žūrija Jānis Komarovskis (Misters
Latvija 2007), Līga Vītola
(konkursa Mis un Misters
Gulbene organizatore), Līga
Moroza, Iluta Balule, Valērija
Olekša (horeogrāfe). Tagad
priekšā nopietns un grūts darbs.

Veiksmīgi norisinājusies pirmā
fotosesija, ar kuras rezultātiem
var iepazīties Balvu novada
mājaslapā
www.balvi.lv.
Pašlaik notiek intensīvi treniņi
horeogrāfes vadībā.
Konkursa dalībnieki jau tagad
sevi uzskata par ieguvējiem,
jo jau pirmajās sagatavošanās
dienās ir apgūtas jaunas prasmes un iegūti jauni draugi.
Šajā konkursā uz Mis un Mistera Balvi titulu pretendēs
Anna Lauskiniece (Bērzpils),
Violeta Korotkova (Balvi),
Jana Keiša (Balvi), Aiga Jansone (Balvi), Aiga Mača (Balvi), Edgars Zinovjevs (Balvi),
Aigars Kuprišs (Balvi), Lauris
Čakāns (Balvi), Kristiāns Alpe
(Balvi), Ivo Kapteinis (Balvi).
Konkurss „Mis un Misters
Balvi 2010” notiks Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
2011.gada 18.februārī.

Pa modes pakāpieniem
22.janvārī plkst. 12.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
notiks 1. starpnovadu talantu un modes festivāls, kurā
piedalīsies dalībnieki no Balviem, Gulbenes, Madonas,
Valmieras un Rīgas.
Festivāla mērķis ir dot iespēju

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

kolektīviem, kuri darbojas
bērnu un jauniešu radošā talanta – tērpu demonstrēšanas
jomā, parādīt savas prasmes
defilē, tērpu demonstrēšanā
un aktiermākslā, kā arī iegūt
pieredzi, gatavojoties starptautiskajam talantu un modes
festivālam „Tērpu sirdspuksti2011”.
Festivālā piedalīsies dalībnieki
no 3 līdz 16 gadu vecumam,
parādot tērpu demonstrēšanas
prasmes, demonstrējot stila
un imidža tērpus (pret a porter), avangarda tērpus un
vakartērpus.
Dalībnieku sniegumu vērtēs
kompetenta žūrija, katrā vecuma grupā nosakot 8 titulus:
“Top modele”, “Pirmā modele”, ”Top elegance ” “Foto
modele”, “Top aktrise”, “Top
stiliņš”, ”Top vakartērps”,
”Top avangards”.
Konkursa starplaikos muzicēs
grupa „Not responding” (Balvi) un dejos studijas „Terpsihora” dejotāji.
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

28.janvārī plkst.16.00 konkurss “Mūsu talanti - 2011”,
plkst.21.00 diskotēka.
29.janvārī Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās „Lecam pa
vecam, lecam pa jaunam” koncerts.
Plkst.14.00 koncerts. Dejo Valmieras Valsts ģimnāzijas 10.-12.
klašu deju kolektīvs “Pērkonītis”.
Bērzpilī
29.janvārī plkst.19.00 pārnovadu dramatisko kolektīvu saiets
“Jautrais bānītis”.
Briežuciemā
15.janvārī plkst.21.00 diksotēka.
Kubulos
29.janvārī plkst.17.00 Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās
„Lecam pa vecam, lecam pa jaunam” koncerts.
Līdz 31.janvārim Edītes un Nikolaja Gorkinu fotoizstāde Daba
tuvplānā”.
Krišjāņos
15.janvārī plkst.22.00 Jaungada karnevāls.
Tilžā
8.janvārī plkst.22.00 Jaungada karnevāls.
Vectilžā
29.janvārī plkst.14.00 Igauņu ģimenes koncerts.
Bērzkalnē
20.janvārī plkst.17.00 pēcpusdiena bērniem un jauniešiem
veltīta 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai.
Lazdulejā
22.janvārī plkst.19.00 Zolītes vakars Lazdulejas pagasta zālē.
Vīksnā
22.janvārī plkst.22.00 Vīksnas pamatskolas zālē diskotēka.

Balvu Novada muzejā janvārī:
•
Elitas Teilānes personālizstāde "Grafikas"
•
no 11.janvāra Olgas Rečes gleznas.
•
no 18.janvāra fotoizstāde "Barikāžu laiks"
•
pasākumu cikla "Pagraba stāsti" ietvaros

19.janvārī plkst.17.00 Barikāžu dalībnieku
tikšanās. Šomēnes "Pagraba stāstu" sērijā
runāsim par Barikāžu laiku. Barikāžu
dalībnieki! Atbalstītāji un interesenti!

Redaktors
Modris Teilāns
Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

Aicinām uz tikšanos!
Tirāža: 5000
eksemplāri

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem
atbild to autors.
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