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1.septembris - jauns darba cēliens

Vasaras beigas vienmēr ir
nedaudz skumjas, jo dabā ir
jaušams tik mainīgā un mazliet
mānīgā rudens sākums. Liekas,
ka siltie augusta mēneša pēdējo
dienu saules stari, turēdamies
pretī dabas likumiem, pamanās
iesēsties dāliju, asteru un gladiolu ziedos, kā arī – dažās kļavu
lapās, kuras jau sāk mainīt krāsu.
Visas šīs likumsakarīgās norises
dabā vērojot, ir pavisam skaidrs,
ka tūdaļ sāksies jaunais mācību un
studiju gads gan skolēniem, gan
studentiem, gan viņu vecākiem
un, protams, arī mācību iestāžu

skolotājiem un darbiniekiem.
Skolotāji, skolu darbinieki,
vecāki un pašvaldība jau savlaicīgi
pirms nākamā mācību cēliena
sākuma ir parūpējušies par to,
lai mūsu novada bērniem un
jauniešiem katrs nākamais mācību
gads būtu jaukāks, interesantāks,
arī modernāks un aktīvāks.
1.septembris – Zinību diena
– tie ir svētki pirms jauna darba
cēliena, tas ir jauns sākums un jaunas apņemšanās. Līdzīgi kā ikviena jauna kalendārā gada sākumā,
arī 1.septembrī mūsu domās ir
gan prieks, gan satraukums, gan
cerības, ka šis gads būs labāks par
aizvadīto. Skolas laiks ir kā starta
pozīcija pirms garas distances,
kura nozīmē cilvēka intelektuālajā
un profesionālajā izaugsmē nereti
ir izšķiroša. Jaunajā mācību gadā
novēlu visiem sekmes, neatlaidību
un stingru apņemšanos sasniegt
mērķus, jo sasniedzot kādu no nospraustajiem mērķiem savā dzīvē,
mēs dodam ieguldījumu arī savai
pilsētai, savam pagastam un novadam, veicinām to attīstību.
Balvu novada skolēni un
studenti! Lai jums neizsīkstoša

1.septembris – tik tīrs kā neuzarts tīrums, kā nesamīts sniegs.
Tas atnāk ziediem vīts ar cerību sirdī lieliem un maziem.
1.septembris atnesis līdzi sauju vasaras smaržas, riekšu siltas saules, lai
pietiek šai svētku dienai un nepietrūkst gaitai nevienai.
1.septembris – tikai sākums kaut kam lielam, kaut kam labam.
Tas atnāk ar zvana skaņām zinību tālēs vest.
/U.Kavicka/
zinātkāre, labas sekmes un izdodas izmantot visas iespējas, kādas
jaunajai paaudzei sniedz mūsu
novada skolas.
Pedagogi!
Jūsu
profesija
ir vissvarīgākā Balvu novadā,
jo visiem – gan pārdevējiem,
gan vadītājiem – reiz bijuši savi
skolotāji. Būt par skolotāju
mūsdienās nav tik vienkārši,
tas prasa lielu meistarību un
sirdsgudrību, jo tagadējie bērni
pasauli uztver citādāk, reaģē
citādāk nekā viņu vecāki bērnībā.
Lai jums pacietība un izturība šajā
patiesi svētīgajā darbā!
Vecāki!
Atcerieties,
ka
jūsu pirmās, otrās, devītās un
divpadsmitās
klases
skolēns
joprojām ir jūsu bērns. Tieši tik
unikāls kā tad, kad tikko mācījās

satvert mantu un spert pirmos
soļus. Katrs bērns ir ieradies
pirmsskolā vai skolā ar to dzīves
bagāžu, kādu viņam līdzi devusi un katru dienu dod ģimene.
Katram skolēnam ir savas spējas,
dotības, raksturs. To ignorēt vai
attīstīt – tas, lūk, ir jūsu, vecāku,
rokās!
Visiem kopā jaunajā mācību
gadā novēlu cieņu un savstarpēju
sapratni vienam pret otru, un
pats galvenais – spēju pašiem rast
prieku par to neaizmirstamo laiku,
ko pavadāt skolā!
Andris Kazinovskis
Balvu novada Domes
priekšsēdētājs

Sveiciens Zinību dienā!

Tiek pagarināts konkurss
„Balvu novada suvenīrs”
No 1.augusta Balvu novada
pašvaldība izsludināja konkursu
„Balvu novada suvenīrs 2014”.
Vērtējot iesniegtos piedāvājumus, komisija nolēma konkursu
pagarināt līdz šī gada 3.novembrim plkst.17.00.
Izveido savu suvenīru vienā no
četrām cenu kategorijām, aizpildi
anketu un nogādā to Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a,
Balvi.
Labākā suvenīra autoram,
ko noteiks vērtēšanas komisija,
būs iespēja noslēgt līgumu ar
Balvu novada pašvaldību par
suvenīru iegādi reprezentācijas
vajadzībām.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti 18.novembra Valsts svētku
pasākuma laikā.
Esi radošs – piedalies!

Piešķirts finansējums
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija piešķīrusi
finansējumu 2700, 00 eiro
apmērā Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas, kas ir valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis,
pētniecības darbiem.

Uzstādīts konteiners
seku likvidēšanai

22.augustā
laukumā
pie
Tilžas pagasta ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta tika uzstādīts
konteiners, kurā nepieciešamības
gadījumā tiks iznīcinātas ĀCM
inficētās cūkas.
Uz 26.augustu Pārtikas un veterinārais dienests Latvijāir konstatējis
61 inficētu mājas cūku, 67 meža
cūkas, iznīcinātas 502 mājas
cūkas. Mājas cūkas ĀCM skāris 29
saimniecībās un 1 cūku fermā 3 novados – 10 pagastos, meža cūkas – 7
novados un 18 pagastos.
Lai ĀCM neizplatītos, jāievēro
noteiktie biodrošības pasākumi.

Tilžas pagastu
ventspilnieki

Balvu novada izglītības iestāžu gada sākums – 2014.
gada 1.septembrī
• Balvu Valsts ģimnāzijā – plkst.
10.00 skolas pagalmā
• Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā – plkst.
10.00 skolas pagalmā
• Bērzpils vidusskolā – plkst.10.30
• Tilžas vidusskolā – plkst.9.00
Dievkalpojums Tilžas Romas
katoļu baznīcā, plkst. 9.55 - svinīgs
pasākums skolas aktu zālē
• Balvu pamatskolā – plkst.9.00
• Bērzpils vidusskolas Krišjāņu
filiālē – plkst.9.00
• Tilžas vidusskolas Vectilžas
filiālē – plkst.9.30
• Briežuciema pamatskolā –
plkst.9.00
• Stacijas pamatskolā – plkst.9.00
• Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiālē – plkst.9.00

• Tilžas internātpamatskolā –
plkst.11.30
• Balvu Mūzikas skolā – plkst.15.00
Lielajā zālē
• Balvu Mākslas skolā – plkst.14.00
• Balvu PII „Pīlādzītis” – plkst.9.15.
pasākums “Tince grib mācīties“
• Balvu PII „Sienāzītis” – plkst.
10.00 Zinību dienai veltīta „Disko
ballīte”
• Kubulu PII „Ieviņa” – No plkst.
7.30 - 9.00 pie bērnudārza bērnus
sagaidīs pasaku varoņi Lote un
Bruno no Izgudrotāju ciema
• Bērzkalnes PII – pie iestādes
vārtiņiem Rudens rūķis ar
pārsteigumu sagaidīs katru bērnu
• Tilžas PII – plkst. 10.00 iestādes
rotaļu laukumā

Ikviena diena ir dārga dāvana,
ja vien protam to novērtēt, ko šī
diena mums sniedz.
Un ja tā, tad mūs gaida vēl viena
nenovērtējama dāvana. Rītdiena.
Lai izdodas saglabāt 1. septembra un mācību gada sākuma
līksmību,
zināšanu kāri un darba prieku
visa mācību gada garumā!
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vārdā
vadītāja
N.Apīne

ĀCM

iepazīst

22.augustā Tilžas pagastu
apmeklēja 17 viesi no Ventspils novada. Pagastu pārvalžu
vadītāji apceļoja Latgali, tai skaitā
arī Balvu novadu. Ventspilnieki
bija patīkami pārsteigti par to,
kā Latgalē strādā, kā te prot sevi
prezentēt, ka iedzīvotāji nopietni
nodarbojas ar uzņēmējdarbību,
ka ir sasniegti augsti panākumi
izglītības un kultūras jomā.
Tilžas pagastā kultūras jomas darbību prezentēja folkloras
ansamblis. Lai arī dziesmas tika
dziedātas latgaliešu valodā, viesi
atzina, ka viss ir bijis saprotams.
Tilžas Kultūras nama telpās tika
rādīta prezentācija par pagastu
un uzdoti jautājumi par pagasta
pārvaldes darbu. Ventspilnieki
secināja, ka Balvu novadā ir labākā
pārvaldnieku darba organizācija.
Tilžā tika apskatīti arī divi tūrisma
objekti- Silaunieku Ruttas un Jāņa
medus māja un „Ezerlīču” akmens
kalns.
Tālāk, Balvu novada pašvaldības
izpilddirektores
Intas
Kaļvas pavadībā, Ventspils novada pagastu pārvaldnieki devās
uz Balviem, kur aplūkoja pilsētas
skaistākās vietas.
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14.augusta
Domes sēde
14.augustā notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
kopumā tika izskatīti 38 jautājumi.
Sēdē piedalījās 11 deputāti – Andris Kazinovskis, Aigars Pušpurs,
Vilnis Dzenis, Valdis Zeltkalns,
Dmitrijs Usins, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina,
Normunds Dimitrijevs, Jānis
Trupovnieks, Ivans Baranovs.
Par sociālajiem jautājumiem
Izskatot iedzīvotāja saņemto
iesniegumu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” deputāti
pieņēma lēmumu par pabalsta
piešķiršanu ārkārtas situācijā vienai personai EUR 960 apmērā.
Par grozījumiem Balvu Mūzikas skolas nolikumā
Tika pieņemts lēmums veikt
grozījumus Balvu Mūzikas skolas
nolikumā, kuri nosaka, ka papildus piedāvātajām profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmām, skola piedāvās arī
profesionālās ievirzes izglītības
programmu Kora klase, programmas kods 20 V 212 06.
Par izglītojamo skaita noteikšanu
Tā kā pastāv iespēja, ka Bērzpils
vidusskolā
nenokomplektēsies
10.klase ar vajadzīgo audzēkņu
skaitu, deputāti noteica izglītojamo skaitu Bērzpils vidusskolas
10.klasē 2014./2015.mācību gadā:
ne mazāk kā 5 izglītojamie.
Par Atzinības rakstu piešķiršanu
Domes sēdē deputāti nolēma
piešķirt Balvu novada Domes
Atzinības rakstu 24 personām.
Balvu novada svētkos 16.augustā
Atzinības raksts tika pasniegts:
Arvim Vilkastem, Raimondam
Bombānam, Marutai Arulei, Andim Grāvītim, Mārim Lāpānam,
Ilutai Bērzišai, Margaritai Sležai,
Konstantīnam Titorenko, Mudītei
Maslovai, Veronikai Ločmelei,
Ilutai Pugačai, Jānim Zakarītim,
Kristīnei Jermacānei, Astrīdai
Ivanovai, Jāzepam Jermacānam,

Dainai Dimitrijevai, Melānijai
Gorbānei,
Inārai
Bobrovai,
Svetlanai Romanovskai, Velgai
Lielbārdei, Annai Krivišai, Aivaram
Sirmajam, Aledijai Lācei, Aņai
Babrai.
Par nekustamo īpašumu
Tika nolemts zemes vienībai
Bērzpils pagastā un uz tās
esošajām ēkām mainīt adresi no
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pag.,
Balvu nov., LV-4576 uz Dārza iela
25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu
nov., LV-4576. Zemes vienības
Lazdulejas, Vectilžas, Vīksnas,
Tilžas pagastos tika atzītas par Balvu novada pašvaldībai piekrītošo
zemi. Nekustamajam īpašumam
Kubulu pagastā tika mainīts nosaukums no „Egļumājas” uz „Saulessveces”. Izskatot iedzīvotāju
iesniegumus, tika nolemts slēgt
nomas līgumus ar privātpersonām
Bērzpils, Tilžas un Balvu pagastos
par zemes vienību iznomāšanu.
Tāpat deputāti pieņēma lēmumus
par nekustamā īpašuma sadali
Kubulu, Briežuciema un Tilžas pagastos. Saskaņā ar izkopējumu no
Vectilžas pagasta kadastra kartes
deputāti nolēma precizēt platību
no 8,0 ha uz 10,197 ha Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Vectilžas pagastā.
Balvu novada Dome nolēma
pagarināt nedzīvojamo telpu
nomas līgumu ar Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu par telpām Raiņa ielā
12A, Tilža, Tilžas pagastā, Balvu
novadā, uz 5 gadiem - līdz 2019.
gada 31.jūlijam. Deputāti lēma
atsavināt atklātā mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu Baznīcas ielā
18A, Balvos, Balvu novadā, nekustamo īpašumu Pelnupes ielā 6,
Balvi, Balvu novads, īpašumu
“Alojas” Vectilžas pagastā, Balvu
novadā, un īpašumu “Alojas”
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā.
Minētajiem zemes īpašumiem
tika apstiprināta sākumcena un
izsoles noteikumi. Tika noteikta
būves uzturēšanai nepieciešamā
zemes platība 0,0669 ha, saskaņā
ar izkopējumu no Balvu pagasta
kadastra kartes.

Lai nodrošinātu publisko
ūdeņu, kas atrodas Balvu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā (Balvu ezers un Pērkonu
ezers)
ilgtspējīgu,
racionālu
un vides kvalitāti uzlabojošu
apsaimniekošanu, deputāti nolēma lūgt Ministru kabinetu lemt par
nekustamo īpašumu – Balvu ezera
un zemes zem tā un Pērkonu ezera un zemes zem tā – nodošanu
bezatlīdzības valdījumā Balvu novada pašvaldībai, kā arī deleģēt
Balvu novada pašvaldībai tiesības
noteikt kārtību, kādā izmantojami
visi Balvu un Pērkonu ezera dabas
resursi un veicama ezeru un tiem
pieguļošo teritoriju infrastruktūras
attīstība.
Starp Balvu novada pašvaldību
un VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs” ir noslēgts
sadarbības līgums par sadarbību
Eiropas Savienības fonda projektā,
kas paredz institūciju sadarbību,
lai nodrošinātu Balvu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā optisko tīklu piekļuves
punktu izvietošanu ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūrai. Projekta realizācijas nodrošināšanai
deputāti lēma nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs” bezatlīdzības lietošanā
pašvaldības valdījumā esošās
zemes vienības daļu 2 m2.
Par kustamo mantu
Deputāti
nolēma
nodot
atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu, traktora piekabi
HT-2-02. Atsavināšanas veids
– pārdošana mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli. Īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijai tika uzdots pasūtīt
kustamās mantas, traktora piekabes HT-2-02, tirgus vērtības
noteikšanas lietu, veikt kustamās
mantas novērtēšanu un izstrādāt
izsoles noteikumus.
Par grozījumiem lēmumos
un saistošajos noteikumos
Balvu novada Domes 2014.
gada 12.jūnija lēmumā „Par
platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām
zemes vienībām Balvu novadā”,

Balvu novada Domes 2014.gada
12.jūnija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām
zemes vienībām” un Balvu novada Domes 2014.gada 10.jūlija
lēmumā „Par zemes vienības Jāņa
Logina iela 4A, Balvos, sadali”
tika veikti grozījumi precizējot
vairākus punktus.
Sakarā ar Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
izveidi, tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.10/2014
“Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu
novada pašvaldības nolikums””.
Par personu atbrīvošanu no
amata
Reorganizācijas
rezultātā,
izveidojot jaunu iestādi - Balvu
Profesionālo un vispārizglītojošo
vidusskolu, no darba tika atbrīvota
bijušās Balvu Amatniecības vidusskolas direktore un bijušā Balvu
Tālākizglītības un Cilvēkresursu
attīstības centra vadītāja.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Tika
nolemts
pieņemt
saistošo noteikumu Nr.9/2014
„Par atļaujas vīna, raudzēto
dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Balvu novadā
izsniegšanas kārtību” projektu,
kuri stāsies spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
Par pakalpojumu cenrādi
Sēdes laikā tika apstiprināts
Balvu novada pašvaldības Bērzpils
vidusskolas un Krišjāņu filiāles
maksas pakalpojumu cenrādis,
kurā noteiktas cenas par skolu
piedāvātajiem
pakalpojumiem
– virtuves un ēdamzāles telpu
noma, sporta angāra noma, skolas
aktu zāles noma, telpu noma kursu
organizēšanai un pirmsvēlēšanu
aģitācijas organizēšanai un dienesta viesnīcas telpu noma.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim tika piešķirts
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – divas kalendāra nedēļas

un 10 papildatvaļinājuma darba
dienas.
Par projektiem
Deputāti lēma piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras
ierobežotā projektu iesniegumu
atlasē aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ar projektu „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Balvu novadā”.
Projekta atbalsta gadījumā, tiks
nodrošināts līdzfinansējums 7
706,52 EUR apmērā.
Deputāti lēma piedalīties
projektā ar projektu iesniegumu
„Zivju resursu aizsardzība Balvu
novada ezeros”. Projekta atbalsta gadījumā tiks nodrošināts
līdzfinansējums 840,00 EUR
apmērā.
Tāpat tika nolemts piedalīties
ELFLA
projektu
konkursa
6.1.aktivitātē ar projektu „Dienas
centra pakalpojumu nodrošinājuma uzlabošana Balvu novada iedzīvotājiem”. Projekta atbalsta gadījumā tiks nodrošināts
līdzfinansējums 1856,49 EUR
apmērā Projekta kopējās izmaksas – 7246,27 EUR.
Par naudas balvu piešķiršanu
Deputāti atbalstīja sagatavoto
projektu un nolēma apbalvot Balvu novada pašvaldības organizētā
konkursa „Sakoptākais īpašums
2014” uzvarētājus ar naudas balvu
(dāvanu karte) 131,58 EUR apmērā
katram
uzvarētājam
piecās
nominācijās.
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Tāpat kā 2013.gadā, arī
šogad deputāti nolēma piešķirt
brīvpusdienas Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
obligātās pirmsskolas izglītības
programmas 5-6.gadīgo bērniem
un skolēniem līdz 10.klasei
(ieskaitot), izņemot skolēnus,
kuriem ēdināšanas izdevumi
tiek dotēti no valsts budžeta, un
personām, kurām ēdināšanas
izdevumi tiek apmaksāti saskaņā
ar Balvu novada pašvaldības
2011.gada 15.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.10/2011 “Par
papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā”.

Baltijas ceļa 25.gadadiena
Lai
pievērstu
pasaules
uzmanību vēsturiskajiem faktiem,
no kuriem cietušas Baltijas valstis, pirms 25. gadiem - 1989.gada
23.augustā - notika akcija Baltijas
ceļš - unikāla un mierīga masu
demonstrācija, kuras laikā vairāk
nekā miljons cilvēku sadevās
rokās, lai veidotu 600 km garu
cilvēku ķēdi caur trim Baltijas
valstīm, vienojot Igauniju, Latviju
un Lietuvu centienos pēc brīvības.
Akcijā iesaistījās arī Balvu puses
iedzīvotāji.
Latvijas Tautas frontes (LTF)
Domes valde aicināja visas rajona
nodaļas aktīvi piedalīties Baltijas ceļā. Jau pirms akcijas rajona
laikrakstā „Vaduguns” 1989.gada
22.augusta numurā tika publicēts
LTF rajona nodaļas Domes rīcības
komitejas aicinājums Balvu rajona iedzīvotājiem piedalīties
akcijā. Toreizējā Balvu rajona iedzīvotājiem ceļa posmā
Rūjiena-Oleri vajadzēja sadoties
rokās ar kaimiņiem ludzāniešiem.
Dalībnieka Imanta Koliņā
(1929-2005) atmiņu pieraksts
par
akciju
„Baltijas
ceļš”:
„Piezvanīju uz Balvu autotran-

sporta uzņēmumu un lūdzu autobusu cilvēku aizvešanai līdz
Rūjienai un atpakaļbraucienam.
Saņēmu apmēram šādu atbildi:
maksājiet trīs rubļus un piecdesmit kapeikas par stundu, tad
autobusu dosim. Zvanīju rajona
izpildkomitejas priekšsēdētājam
J.Dūdam, lai sarunātu transportu rīcības komitejas locekļu un
dažu aktīvistu braukšanai „Baltijas
ceļā”. Jā, var, sarunā ar mūsu šoferi
Ivaru un būs kārtībā. 23.augusta
pusdienlaikā Balvos pulcējamies
autostāvvietā pie Kultūras nama.
Piebrauca ar cilvēkiem pildīti autobusi. Nāca balvenieši – varbūt
ziņkārīgie, varbūt laba vēlētāji un
pavadītāji ceļā. Kopā ar Baibu Voiku piegājām pie katra autobusa,
teicām uzmundrinājuma vārdus.
Pulksten 14.30 pa Brīvības ielu
uz Rūjienu ceļu sāka autobusu
kolonna, neatceros – 6-7, varbūt
vairāk autobusu.
Mūsu ceļa posms bija
diezgan garš, izlīdzējāmies ar
tautiskajām jostām. Tautfrontietis
Jānis Bužs turēja sarkanbaltsarkano. Neaizmirstamas 15 minūtes.
Radioviļņi nesa LTF priekšsēdētāja

Daiņa Īvāna teiktos vārdus par
brīvību, neatkarību, skanēja tautai tuva lūgšana „Dievs, svētī Latviju”!”
Fragments no I.Koliņa grāmatas „Mans Tautas frontes laiks”:
„Tautas kopības izjūta, vienotības
apzināšanās pieauga visā ceļa
posmā līdz pat Rūjienai, kad
bijām iekļuvuši plūstošā autobusu
un vieglo automašīnu straumē.
Dažkārt pat nācās apstāties…
Domāju, ka visiem, kuri piedalījās
Baltijas ceļā, un lielākajai daļai
Latvijas
iedzīvotāju
„Baltijas
ceļš” nostiprināja pārliecību,
ka nepieciešams pirmajā vietā
likt tautu vienotību kā svarīgu
nosacījumu ceļā uz atbrīvošanos
no nebrīves važām.”
21.augustā
Balvu
novada
Domes priekšsēdētaja vietnieks
Juris Boldāns piedalījās Baltijas ceļa
25. gadadienai veltītā konferencē
„Pēc gadsimta ceturkšņa. Baltijas ceļš un totalitārā komunisma
sabrukums:
Eiropas
kopīgās
atmiņas un politiskās iedvesmas
avots”, kuras mērķis bija aplūkot
totalitārā komunisma sabrukumu
gan tā vēsturiskajā, gan mūsdienu

J.Boldāns gatavojas konferencei
ģeopolitiskajā perspektīvā.
Konferencē notika diskusija
par Baltijas valstu un Austrumeiropas valstu izvēlētajiem attīstības
modeļiem un sasniegto divdesmit piecos gados kopš Baltijas
ceļa, kā arī analizētas galvenās
mācības, kas jāņem vērā šodienas
ģeopolitiskajā realitātē.
Baltijas ceļš bija fenomens,
kurš parādīja, kā trīs mazas valstis - Baltijas valstis - neskatoties
uz nāciju dažādību, radīja starp-

kultūru garīgo vienotību kā valstu iekšienē, tā arī starp valstīm
kopējā mērķa sasniegšanas vārdā
- pārvarēt Otrā pasaules kara sekas un iznīcināt totalitāro režīmu.
Baltijas ceļš ir vēsturisks simbols,
kurš dzīvo cilvēces kolektīvajā
atmiņā, veicinot sapratni par
solidaritātes un vārda brīvības
nozīmi un vērtībām.
Balvu Novada muzeja vēsturniece
Ruta Akmentiņa
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Klāt 1.septembris – īpaša diena
Ir augusta beigas. Tātad jaunais
mācību gads ir klāt. Un kā katru
gadu, augusta beigās novērtējam
paveikto, secinām, kas vēl jādara
un kaļam nākotnes plānus.
Izglītības iestādes ieņem
centrālo vietu katras pašvaldības
dzīvē. Izglītības iestādes ir un
būs novada labklājības pamatā,
tā ir atslēga tā turpmākai izaugsmei. Domāju, ka to pilnā mērā
apzināmies arī pie mums – Balvu
novadā. Kopā esam strādājuši
šī mērķa vārdā, un šodien vēlos
atskatīties uz iepriekšējā mācību
gadā paveikto.
Ar lepnumu varam teikt, ka
mums ir labākais Mūzikas skolas
pūtēju orķestris valstī (vadītājs
Egons Salmanis), Tilžas vidusskolā
mums ir valstī labākais vokālais
ansamblis „Varbūt” (vadītāja Linda Vītola), mums ir skolniece,
nu jau Briežuciema pamatskolas
absolvente, Aiva Ozoliņa, kura
bez iestājpārbaudījumiem tika
uzņemta Rīgas 1.Valsts ģimnāzijā,
Tilžas vidusskolas skolnieces Aiga
Dzene un Ruta Berķe, skolotājas
Ivetas Kuģinieces vadībā, projekta „Esi līderis” biznesa spēļu
konkursa „Ceļš uz bagātību”
finālā izcīnīja 2.vietu, pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”
projektā “Mazais pētnieks” ieguvusi labiedarbi.lv gada balvu “Mēs
izglītībai”. Piemērus varētu minēt
vēl un vēl. Mums ir ar ko lepoties.
Ar Balvu novada pašvaldības
atbalstu un sadarbībā ar visām
izglītības iestādēm mācību gada
laikā izglītības laukā tika ieviestas
vairākas novitātes. Veiksmīgi tika
uzsākta sadarbība ar vairākām
augstskolām, kā rezultātā tika
organizētas Mazās zinātniskās
skolas- “Zaļā laboratorija” (Dau-

gavpils
Universitāte),
jauno
politologu un žurnālistu skola,
nodarbības
inženierzinātnēs
(Vidzemes Augstskola). Iesāktais
darbs turpināsies arī jaunajā
mācību
gadā.
Starpnovadu
mērogā skolēniem patriotisma
audzināšanai
tika
organizēts
konkurss ”Mēs savam novadam”,
kura ietvaros radošās aktivitātes
notika
no
novembra
līdz
februārim. Noslēguma pasākums
notika 15.martā: darbu izstāde,
pedagogu darbošanās radošajās
darbnīcās, lekcija „Skolotājs kā
pozitīvās vides veidotājs skolā”,
labāko darbu autoru apbalvošana.
Gribas atzīmēt, ka kopvērtējumā
par uzvarētāju kļuva Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles skolēni un
viņu pedagogi. Tāpat Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
apvienībā organizētas 16 VISC
noteiktās olimpiādes: kopā 374
dalības. Balvu novadam 13 dalības
9 valsts olimpiādēs, kur iegūta I
pakāpe mājturībā zēniem un divas atzinības LAT2 un bioloģijā.
Analizējot pagājušo mācību
gadu, gribas teikt, ka visās skolās
skolotāji ir strādājuši godprātīgi.
Centralizēto eksāmenu rezultāti
novada skolās ir augstāki nekā
vidējie valstī. Tas liecina, ka mūsu
bērniem ir lielāka iespēja konkurēt
par budžeta vietām augstskolās.
Visas vasaras garumā tika
noorganizētas 11 vasaras nometnes vairāk kā 250 bērniem
un jauniešiem vecumā no 6-18
gadiem, pašvaldības finansējums
– 3295 EUR. Deviņdesmit četriem
skolēniem pašvaldība nodrošināja
iespēju vasarā strādāt. 2014.gadā
iesniegti 15 jaunatnes iniciatīvu
projekti, atbalstīti 13 par kopējo
summu 4211,74 EUR (pašvaldības

finansējums). Apstiprināta Balvu novada jaunatnes politikas
attīstības stratēģija 2014.-2020.
gadam.
Izglītojam ne tikai audzēkņus,
bet izglītojas arī visa pedagogu
saime. Novadā veiksmīgi tiek
rakstītas un vadītas A programmas pedagogu profesionālajai
pilnveidei. Pagājušajā mācību
gadā saskaņotas 14 programmas.
2013./2014. mācību gadā tika
turpināta pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšana,
lai pakāpeniski ieviestu ilgtermiņa
pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības
kvalitātes sasaistes sistēmu. Tika
saskaņoti 39 pedagogu pieteikumi, bet piedalījās 21 pedagogs un
visi arī ieguva atbilstošas pakāpes.
No 1.septembra stājas spēkā
grozījumi MK noteikumiem 836
”Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kur ir noteikta piemaksa
3.kvalitātes pakāpei - 31,87 EUR;
4.kvalitātes pakāpei - 79,68 EUR;
5.kvalitātes pakāpei - 99,60 EUR
par vienu pedagoga darba likmi
proporcionāli tarificētajai slodzei.
Esam uzsākuši starptautisko
sakaru nodibināšanu ar Igauniju
(Põlva) un Krieviju (Dubrovska)
turpmākās sadarbības veidošanai
izglītības jomā. Oktobra otrajā
pusē izglītības iestāžu vadītāji
plāno doties pieredzes apmaiņā
uz Põlvas izglītības iestādēm.
Veiksmīga sadarbība izveidojusies
ar Baltkrievijas Dokšicas rajona
vadību arī izglītības laukā. 31.maijā
notika Baltkrievijas Dokšicas rajona izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas vizīte Balvos, un no
5. līdz 6. augustam mūsu izglītības
iestāžu vadītāji bija atbildes vizītē
Baltkrievijā.

Šī gada 17.janvārī notika starpnovadu izglītības iestāžu vadības
tikšanās ar IZM un LPS pārstāvēm
Eviju Papuli un Ināru Dunduri,
kuras laikā mēģinājām noteikt
paveicamos uzdevumus mūsu
skolu konkurētspējas celšanai.
Man ir prieks, ka šodien šie diskusiju rezultātā atrastie risinājumi
ir jau daļēji iedzīvināti. Šajā
mācību gadā būtisks pavērsiens ir
profesionālās izglītības iegūšana
mūsu novadā, jo ir notikusi
reorganizācija, kuras rezultātā,
apvienojot Balvu Amatniecības
vidusskolu un Balvu tālākizglītības
un cilvēkresursu attīstības centru,
ir izveidota jauna skola – Balvu
profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola.
Vēlēsim
skolas
administrācijai, skolotāju un
skolēnu saimei izturību, spēku un
nenogurstošu enerģiju, iekarojot
savu vietu zem saules.
Diemžēl jāatzīst, ka mācību
gada laikā esam „pazaudējuši” 38
audzēkņus. 2013.gada 1.septembrī
audzēkņu skaits izglītības iestādēs
bija 1545, bet uz 27.maiju - 1507.
Tas nozīmē, ka, pastāvot modelim „nauda seko skolēnam”,
valsts mērķdotācijas finansējumu
saņēmām mazāku (par 38
audzēkņiem) nekā pagājušajā
mācību gadā. Skaitliski mazākās
novada skolas jaunajā mācību
gadā būs Briežuciema pamatskola ar 44 skolēniem un Bērzpils
vidusskola, kurā 10.klasē mācības
uzsāks 8 skolēni, no tiem divi eksterni. Provizoriskie skaitļi varētu
būt šādi: 1.klasē mācības uzsāks
aptuveni 125 pirmklasnieki, bet
kopējais skaits pirmsskolās un
skolās (bez profesionālās ievirzes
skolām) varētu būt mazliet vairāk
kā 2 tūkstoši audzēkņi. Konkrēti

skaitļi būs zināmi 1.septembrī.
Skolās notiek arī paaudžu maiņa.
Šogad mūsu novadā darbu uzsāk
trīs jaunie pedagogi.
Augusta beigās apmeklējot
izglītības iestādes, visu komisiju
priecēja iestāžu gatavība jaunajam mācību gadam. Paveikts
ir ļoti daudz. Gribas teikt lielu
paldies Balvu novada vadībai,
kura vienmēr tur rūpi par
savām izglītības iestādēm un to
audzēkņiem. Iešana un virzība
ir katrā mūsu dienā. Ikvienā no
ceļiem jāprot skatīties - apkārt, sev
blakus, uz priekšu. Tikai tā varam
mācīties un augt, iegūt jaunus
draugus, jaunas atziņas, sasniegt
iecerēto un drosmīgi izvirzīt jaunus mērķus.
Pirms jaunā mācību gada gribas pajautāt vai varbūt atgādināt
savai lielajai skolotāju saimei:
Skolotāji, kas ir galvenais skolotāja
darbā, kas ir tas, kas jāatceras katru reizi atverot klases durvis? Tā ir
atbildība! Atbildība savu skolēnu
priekšā, savas skolas, sava novada
priekšā.
Lai jaunajā mācību gadā
mums līdzās iet veselība, veiksme,
uzņēmība, iecietība, sapratne,
sadarbība,
cieņa,
mīlestība,
pateicība un cilvēcība. Krāsainu
jauno mācību gadu visiem mūsu
novada un pārnovadu kolēģiem,
bijušajiem
un
esošajiem
skolēniem, viņu ģimenēm un
sadarbības partneriem.
Nora Apīne
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja

Skolas gatavojas jaunajam mācību gadam
Tuvojas 1.septembris, tātad
jaunais mācību gads ir klāt. Un
kā katru gadu, arī šogad augusta
beigās Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva kopā
ar Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāju Noru Apīni
un speciālistiem apmeklēja katru novada izglītības iestādi, lai
aplūkotu, kas gada laikā ir paveikts
un apzinātu vajadzības.
Priecē, ka ir saglabātas mazās
lauku skolas, kuras joprojām darbojas. Ikviena izglītības iestāde

par pašvaldības piešķirtajiem
līdzekļiem ir veikusi lielākus vai
mazākus remontdarbus un ir sagatavojusies jaunajam mācību gadam. Piemēram, Tilžas vidusskola
un Balvu Valsts ģimnāzija šogad
tika pilnībā siltinātas un renovētas,
Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālei
ir uzlikts jauns jumts, Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde ir ieguvusi jaunu nožogojumu, Bērzpils
vidusskolā un Balvu Mūzikas skolā
katrā izremontēti divi kabineti,
Bērzkalnes bērnudārza virtuvē

uzlabota ventilācijas sistēma utt.
Tāpat katrā iestādē ir izveidoti jauni noformējumi, spēles un atrakcijas bērniem.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore I.Kaļva atzīst, ka
skolas ar katru gadu izskatās arvien
labāk, ir gaišākas un sakoptākas.
Pozitīvi, ka novada bērnudārzi ir
piepildīti, tai skaitā arī laukos. Tas
nozīmē, ka arī pēc pāris gadiem
mūsu skolās būs dzirdami bērnu
soļi, smiekli un čalas.

Komisija ar sajūsmu pēta Briežuciema pamatskolā izveidoto šaha laukumu

Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle jauno mācību gadu uzsāks zem jauna
jumta

Bērzpils pagasta bērnudārza grupiņa

Bērzkalnes pirmskolas izglītības iestādē izveidota sava
Baskāju taka
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Krāsas vieno iedzīvotājus Balvu novada svētkos

„Balvu novads ir mazs stikliņš
lielajā Latvijas kartes mozaīkā,
tomēr mēs esam īpaši un bagāti
ar saviem lieliskajiem cilvēkiem,
darba darītājiem, māksliniekiem,”
ar šādiem Balvu novada Domes
priekšsēdētāja Andra Kazinovska
vārdiem, svētbrīdi un brīnišķīgu
Tautas pūtēju orķestra „Balvi”
garīgās mūzikas koncertu Balvu
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
16.augustā iesākās Balvu novada
svētki.
Balvu pilsētas parkā līdz pat
vakaram notika amatnieku tirgus, kur savu preci piedāvāja gan
amatnieki, gan rokdarbnieki, gan
arī pārtikas ražotāji. Paralēli tirgus lustēm parkā un laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra
bija iespēja apmeklēt koncertus
gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Nozīmīgs brīdis svētku laikā bija
Sadarbības līguma noslēgšana
starp Balvu novada pašvaldību un
Kupišķu rajona pašvaldību. Tāpat

kā iepriekšējos gadus, arī šogad
katrs novada pagasts, iestāde un
uzņēmums ieguldīja izdomu, laiku un darbu, lai piedalītos gājienā
un izskatītos pēc iespējas krāšņāk.
Paldies visiem dalībniekiem!
Svētki noslēdzās ar lielkoncertu pilsētas parka estrādē, kurā
īpaši tika sveiktas Balvu Goda pilsones – Sofija Graudumniece un
Velta Pulkstene. „Mums ir jāzina
un vienmēr jāatpazīst Balvu novada Goda pilsones, kuras ar savu
ilggadējo darbu un attieksmi ir
rādījušas piemēru visiem novada
iedzīvotājiem”, sveicot Goda pilsones, teica Domes priekšsēdētājs
A.Kazinovskis.
Vakara noslēguma koncertā
ar skaistām dejām un dziesmām
priecēja kolektīvi no Balvu novada pašvaldības sadarbības
pašvaldībām Igaunijā, Lietuvā
un Baltkrievijā, kā arī atraktīvais
Valmieras Drāmas teātra dziedošo
aktieru ansamblis „Žerāri”.

Pasākumā „Lauki iebrauc pilsētā” pie Balvu Kultūras un atpūtas centra tika uzgavilēts tiem cilvēkiem, bez kuriem
novads nevarētu pastāvēt – Balvu novada vadībai un novada pagastu pārvalžu vadītājiem

Šogad Balvu novada svētki bija īpaši ne tikai ar to, ka tika pirmatskaņots veltījums – dziesma Balvu novadam, bet arī
ar to, ka svinīgā ceremonijā Balvu novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis un Kupišķu Domes priekšsēdētājs
J.Jarutis parakstīja pašvaldību Sadarbības līgumu

Balvu novada svētkus un Tautas pūtēju orķestra „Balvi” garīgās mūzikas
koncertu atklāja Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš
Vaickovskis, aicinot pateikties Dievam par mūsu pilsētu, novadu, mieru un
brīvību. „Dievnams ir tā vieta, kuru vajag piepildīt, piepildīt ar ļaudīm, ar
kvalitatīvu mākslu”, teica mācītājs

Šogad neizpalika arī krāšņais svētku gājiens, kurā ar krāsainiem tērpiem, baloniem, ziediem un citiem
noformējumiem piedalījās pagastu pārvalžu kolektīvi, pašvaldības iestādes un novada uzņēmumi. Gājienā
piedalījās arī Kubulu pagasta vilciens ar vairākiem sastāviem, kurš pēc žūrijas vērtējuma ieguva pirmo vietu
Balvu novada Domes un pašvaldības vārdā pateicos visiem Balvu novada svētku dalībniekiem,
rīkotājiem un atbalstītājiem par svētku organizēšanu un dalību pasākumos!
Īpašs paldies visiem kolektīviem, kuri ieguldījuši neatsveramu darbu, līdzekļus un idejas, lai ar
krāšņajiem tērpiem, noformējumiem un aktivitāti priecētu mūs tradicionālajā svētku gājienā! Šogad
tiešām katrs kolektīvs bija saliedēts, radošs un krāsains.
Paldies ikvienam, kurš ar savu darbu nodrošināja svētku izdošanos, ko apliecināja arī viesi no Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas. Mēs varam būt lepni par saviem cilvēkiem, talantiem un darba
darītājiem, kuri kopā veido krāsaino Balvu novada mozaīku un sniedz prieku gan sev, gan apkārtējiem.
Balvu novada svētki kārtējo reizi apliecināja, ka spējam būt kopā gan kopīgu mērķu sasniegšanā, gan
radošā un neformālā gaisotnē.
Paldies par skaistajiem svētkiem!
Andris Kazinovskis
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Balvu novada attīstībā koncerta
laikā 24 personām tika pasniegti Balvu novada Domes Atzinības raksti.
Domes Atzinības rakstu saņēmēju vidū arī Kristīne Jermacāne, kura atzinīgi
novērtēta par apzinīgu un profesionālu darbu, vadot Vectilžas jauniešu
deju kolektīvu, un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Jāpiebilst, ka jauniešu tautu deju kolektīvu Kristīne vada jau 10 gadus
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Norisinājies Latvijas Minifutbola čempionāts MĪTAVA OPEN
2014 Balvu atlases posms

Balvu novada svētku apmeklētāji 16.augustā pulcējās ne tikai
parkā, estrādē un laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra,
bet arī Balvu pilsētas stadionā, kur
norisinājās Latvijas Minifutbola
čempionāts MĪTAVA OPEN 2014
Balvu atlases posms.
Latvijā populārais amatieru
futbola
čempionāts
„Mītava
Open”, kura idejiskie „tēvi” ir
mūsu slavenā grupa „Prāta Vētra”,
sestajā pastāvēšanas sezonā ir
pārtapis par daudz nopietnāku
turnīru un ieguvis starptautiska
pasākuma statusu, jo čempionāta
posmā Balvos piedalījās arī futbola komanda no Dubrovskas

pilsētas Krievijā, kuras dalībnieki
izteica sajūsmu par lieliski
organizēto pasākumu.
Balvu Sporta centra vadītājs
Edgars Kaļva, kurš sadarbībā ar
Latvijas Minifutbola Asociāciju
rīkoja minifutbola čempionāta
posmu Balvos, pastāstīja, ka
Balvu stadiona futbola laukumā
meistarībā mērojās 16 komandas. Kopvērtējumā 1.vietu izcīnīja
SPORTIMA-SFS (Rīga), 2.vietu
ZVERI/ARIOLS (Ludza) un 3.vietu
JFK “SASKAŅA” (Rīga).
Balvu atlases posms bija
viens no Latvijas Minifutbola
čempionāta Mītava Open 2014
septiņiem atlases posmiem, kuri

vēl norisinājās Aizkrauklē, Engurē,
Valmierā,
Daugavpilī,
Saldū
un Rīgā. Šo posmu spēcīgākās
komandas 24.augustā piedalījās
finālā Jelgavā, kurā noskaidrojās
pati spēcīgākā komanda – FK
CEBER02 (Rīga). Līdz ar uzvaras
izcīnīšanu,
komanda
iegūst
tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas
minifutbola čempionātā Mini
EURO 2014.
Latvijas Minifutbola čempionāts MĪTAVA OPEN 2014 tiek
rīkots ar mērķi veicināt sportisku brīvā laika pavadīšanu un
noskaidrot spēcīgāko minifutbola
komandu Latvijā.

Diemžēl Balvu komandai „Zidāni no Brazīlijas” zīmīgais nosaukums tomēr
nenesa gaidīto veiksmi un minifutbola čempionāta posmā komanda ieguva 13.vietu

„Paldies turnīra organizatoriem un atbalstītājiem par
iespēju visas Latvijas futbola entuziastiem pulcēties Balvos”, atklājot Latvijas minifutbola čempionāta posmu
Balvos un dalībniekiem vēlot veiksmi un augstus sasnieguBalvu Sporta centra vadītājs Edgars
mus, teica Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Par uzvaru spēlē cīnās „Zidāni no Brazīlijas” un FK Bērzpils BSC, kuri čempionāta posma
Kaļva par vērienīgo pasākumu informē
Normunds Dimitrijevs
kopvērtējumā izcīnīja 8.vietu
arī potenciālos LRTV skatītājus

Balvu muižā spēkojās muižnieki no tuviem un tāliem novadiem
21.augustā vienā no skaistākajām Latgales muižām – Balvu
muižā - norisinājās Latvijas piļu un
muižu “Muižnieku turnīrs”, kurā
piedalījās muižnieki no tuviem un
tāliem novadiem.
Sportiskajās aktivitātēs iesaistījās kopumā 12 komandas no
Varakļānu, Rūmenes, Gārsenes,
Alsviķu, Krāslavas, Vilces un Balvu
muižām, Kokneses pilsdrupām
un Dikļu, Bīriņu, Cesvaines un
Krustpils pilīm. Visas dienas
garumā notika dažādas sportiskas un jautras aktivitātes Balvu
muižas teritorijā un parkā. Lai
noskaidrotu spēcīgāko, veiklāko
un izturīgāko “Muižnieku turnīra”
komandu, dalībnieki sacentās
zābaka mešanā, siera rituļa
velšanā, „muižkunga” glābšanā
un citās interesantās stafetēs.
Paralēli sportiskajām aktivitātēm
dienas gaitā bija iespēja baudīt
„Muižnieku turnīra” gaisotni āra
kafejnīcā, piedalīties ekskursijās
pa Balvu pilsētu, vizināties ar
zirgiem, laivām, kā arī ar plostu
„Vilnītis” izbraukt pa Balvu ezeru.
„Muižnieku turnīrs” Balvos notiek pirmo reizi, jo aizvadītā gada
pasākumā Cesvainē, Balvu muižas
kolektīvs ieguva godalgotu vietu
un tiesības rīkot šīs sacensības
Balvos.
Atklājot pasākumu, Latvijas Piļu un muižu asociācijas
prezidente, Dundagas kultūras pils direktore, Baiba Dūda
pirms sacensībām atgādināja:
“Mūs vieno bruņiniecisks azarts
un draudzība! Lai mums skaisti, brīnišķīgi, un azarta pilni šie
svētki!”
Tāpat arī Balvu novada Domes
priekšsēdētaja vietnieks Nor-

munds Dimitrijevs pasākuma
dalībniekiem novēlēja patīkamu
atpūtu: „Lai visiem izdodas
iepazīt skaistos Balvus, muižu un
mūsu viesmīlīgos iedzīvotājus.
Balveniešiem patīk rīkot svētkus,
jūs to noteikti pratīsiet novērtēt.
Visiem novēlu izcīnīt otro vietu,
bet vienai komandai - pirmo vietu, pie kuras nonāks ceļojošā
atslēga, kura dod tiesības rīkot
turnīru nākamajā gadā”.

Šoreiz pati spēcīgākā un
veiklākā
izrādījās
Krāslavas
muižas komanda, tātad pēc gada
muižnieki no tuviem un tāliem
novadiem satiksies Krāslavā.
Latvijas piļu un muižu
“Muižnieku turnīru” organizēja
Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Balvu muižas, Balvu Sporta centra, Balvu Sporta skolas
kolektīvu un Latvijas Piļu un muižu
asociāciju.

Balvu muižas komanda cenšas savaldīt zirga ratus. Mūsu komandu
pārstāvēja Balvu pamatskolas sporta skolotāja Iveta Kacēna, bijušais
Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra darbinieks Raimonds Duļbinskis ar dēlu Arti Duļbinski, praktikante no Balvu novada
muzeja, kura šobrīd mācās Vidzemes augstskolā Tūristu gida - ceļojumu
un pasākumu organizatora programmā, Valērija Orlova, auto rallists un
labs draugs muižas kolektīvam Atis Ozoliņš un Balvu novada pašvaldības
komunālinženieris Māris Verjanovs

Krāslavas komanda stafetē „Torņa celšana”

Apbalvošanas ceremonijā ar dejām, krāšņiem tērpiem un gardiem
ēdieniem skatītājus pārsteidza gan dejotājas, gan pavāri, gan „Muižnieku
turnīra” organizatori
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Izskanējis jau 15.Kamermūzikas festivāls

Vokālās grupas „SCHOLA CANTORUM RIGA”, mākslinieciskais vadītājs Guntars Prānis demonstrēja senas izcelsmes instrumentu „Rata lira” jeb Simfonija, kuru viduslaikos izmantoja, lai mācītos dziedāt. Latvijā ir tikai divi šādi
instrumenti, bet, iespējams, šis pat ir vienīgais
Šogad jau 15.gadu Balvu sadevās rokās, lai veidotu Baltijas apmeklētājiem un mūziķiem,
muižas koncertzālē pulcējās ceļu. Toreiz neviens neapzinājās, kuri mērojuši tuvākus un tālākus
klasiskās mūzikas cienītāji, lai cik tas bija nozīmīgi. Bet šodien ceļus, lai piedalītos festivālā un
baudītu Kamermūzikas festivāla redzams, cik svarīgs ir bijis šis priecētu klausītājus. „Lai visiem
piedāvātos koncertus. Balvos šis ir notikums,” uzsvēra Balvu no- stipra veselība, Dieva svētība un
viens no retajiem festivāliem, kurš vada Domes priekšsēdētāja viet- veiksme,” vēlēja J. Boldāns.
nieks Juris Boldāns, pateicoties
notiek katru gadu.
Kā ierasts, Kamermūzikas
Zīmīgi, ka festivāla atklāšanas tā laika Baltijas ceļa vadītājam festivāls Balvos notika divas diekoncerti notika tieši 23.augustā, Jurim Annuškānam, kā arī Ego- nas, kurās varēja baudīt gregokad tika atzīmēta Baltijas ceļa nam Salmanim un Rutai Cibulei. riskos dziedājumus, klavieru,
25.gadadiena. „Tieši šodien pirms Domes priekšsēdētāja vietnieks vijoles, čella un citu instrumentu
25 gadiem Baltijas valstu cilvēki izteica pateicību arī festivāla skaņas.

Balvos izskanējuši “Pelēko akmeņu stāsti”
22.-23.augustā Igaunijas –
Latvijas – Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta 2007-2013 atbalstītā
projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai
nepazaudētu – kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsargāšana” ietvaros Balvos notika noslēdzošais
starptautiskais pasākums „Pelēko
akmeņu stāstu dienas”.
Konferencē uzstājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmas Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītāja
Unda Ozoliņa, uzrunas teica Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, Igaunijas
Republikas
Sangastes
lauku
pašvaldības Administrācijas vadītājs Kaido Tambergs, Krievijas
Federācijas Pleskavas apgabala
Dedoviču rajona Administrācijas
vadītājs Igors Gumeņuks. Ieskatu
projekta tapšanas pirmsākumos
un muzeja attīstības gaitā sniedza
projekta Uzraudzības komitejas
priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina.
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa centrs” direktors Viktors
Šļuncevs iepazīstināja ar Latvijas
Amatniecības kameras darbību
un mūsu amatnieku aktivitātēm,
SIA Dd Studio radošais direktors Jānis Mitrēvics pastāstīja,
kā ar mūsdienīgu risinājumu
palīdzību saglabāt nemateriālo
kultūras mantojumu un nodot to
nākamajām paaudzēm. Ar projekta „Saglābt, lai nepazaudētu” gaitu
un rezultātiem iepazīstināja projekta eksperte Ruta Cibule, koordinatore Iveta Supe un projekta
vadītāja Sanita Putniņa. Konferences noslēgumā ieskatu Pārrobežu
sadarbības Programmas darbībā
un tālākajās iecerēs sniedza
projekta uzraudzības komitejas
pārstāve no Krievijas Federācijas
– Marija Bulatova. Īpašu gaisotni
konferencē palīdzēja uzburt folk-

loras kopa „Rekavas Dzintars”
un Baltinavas un Tilžas audējas,
kuras demonstrēja pašu austus
Ziemeļlatgales brunčus un lakatus.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
savā uzrunā uzsvēra, ka projektam ir savs materiālais ieguvums
katrā no partneru pašvaldībām
- gan Sangastē, gan Dedovičos,
gan Balvos, bet tomēr vislielākais
ieguvums ir cilvēku savstarpējā
iepazīšanās, kontakti, kas rada
tādu nākotnes cerību, ka būs
arī nākamie projekti, kas ir pats
galvenais, jo tāds ir Eiropas
struktūrfondu programmu apgūšanas mērķis.
Pēc nelielas ekskursijas pa
pilsētu sekoja emocionāla un iespaidiem bagāta pirmā tikšanās ar
jaunajām Balvu Novada muzeja
ekspozīcijām un iepazīšanās ar
Jāņa Keiseļa metālkalumu izstādi.
Otrajā dienā pilsētas centrālajā
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra norisinājās Starptautiskais amatnieku tirdziņš.
Tirgotāji no tuvas un tālas
apkārtnes piedāvāja gan interesantus amatniecības izstrādājumus,
gan gardas smaržīgas lietas. Starptautiska žūrija izvērtēja amatnieku
piedāvājumu un tika piešķirtas
nominācijas
„Ziemeļlatgales
suvenīrs” - trešo vietu ieguva
SIA “Paradīzes putni” radītās
smaržīgās „Paradīzes lavandas”,
otro vietu ieguva alus darītājs
Dainis Rakstiņš no Bērzpils, bet
galveno balvu nopelnīja bitenieki
Rutta un Jānis Silaunieki no Tilžas
par īpašo krēmu „Zelta bite”. Arī
balva bija īpaša – Sangastes gada
suvenīrs no Igaunijas – Sangastē
ražoto dažādu graudu pārslu iepakojums.
Kā atzina Apvienotā tehniskā
Sekretariāta pārstāvji – mēs esam
pārspējuši paši sevi. Vēl priekšā
daži noslēguma darbi un 2014.

gada 30. septembrī Eiropas
Sadarbības dienas ietvaros, durvis
apmeklētājiem vērs jaunās Balvu
Novada muzeja ekspozīcijas,
kas stāstīs par mūsu īpašo –
Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu.
Projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”, mērķis ir
muižu kompleksu attīstība to
saglabāšanai,
atpazīstamības
veicināšanai un lietderīgai materiālā (kultūras pieminekļi) un
nemateriālā (folklora, amati,
tradīcijas, rituāli) kultūras un dabas mantojuma izmantošanai.
„Pelēko akmeņu stāstu dienas” ir viens no 3 starptautiskajiem 2 dienu pasākumiem, kas
tiek īstenots projekta ietvaros.
2013.gada 27. un 28. septembrī
Sangastē, Igaunijā norisinājās
projekta pirmais starptautiskais
pasākums „Rudzu dziesmas.
Ražas novākšanas svētki” un 2014.
gada 23.-24.maijā - „Lakstīgalu
pogošana” Dedovičos, Krievijā.

Otro vietu kokursā “Ziemeļlatgales
suvenīrs“ ieguva alus darītājs
Dainis Rakstiņš no Bērzpils

Nometne „Durvis vaļā”

Nometnes dalībnieki ar tās organizatoriem un nodarbību vadītājiem
Balvu Bērnu un jauniešu
centrā (BBJC) 4.augustā durvis vaļā
nometnei „Durvis vaļā” atvēra 20
bērni vecumā no 7-12 gadiem.
Nometnes dalībnieki desmit
dienu laikā iepazina viens otru,
veica dažādus uzdevumus, zīmēja
un līmēja, dziedāja un dejoja,
veidoja lidmodeļus un darināja
piekariņus no koka. Kopā gatavoja BBJC centra logo-lidoni, kuru
pēc tam prezentēja Balvu novada
svētku gājienā. Spītējot karstumam, gāja pārgājienā uz veco
parku, lai aktīvi pavadītu laiku
otrpus ezeram. Gida pavadībā
iepazina Alūksnes vēsturi un
pilsētu - apskatīja pilskalnu, Livonijas ordeņa pilsdrupas, Tempļa
kalnu, Saules tiltu, Glika ozolus un citus apskates objektus.
Vienu pēcpusdienu veltīja, lai ar
velosipēdiem izbrauktu speciāli
sagatavotu šķēršļu joslu. Iepazina improvizācijas teātra šarmu.
Improvizācija ir tēlojums, veikta
performance bez iepriekšējas
sagatavošanas. Nometnes dalībnieki veica arī sociālo gleznošanu,
kura rosina iepazīt un apzināties
sevi, veidot saskarsmes un
sadarbības prasmes un balstās uz

tikumisko domāšanu. Nodarbības
bija tik dažādas un daudzveidīgas,
ka katram tās dalībniekam bija
iespēja atrast kaut ko savu.
Nometnes noslēgumā tikai
aicināti visi vecāki, lai apskatītu
bērnu izveidotos darbiņus, divas dejas, kuras kopā ar skolotāju
Ditu tika apgūtas nometnes laikā,
kopā tika izveidota kolāža, kura
tagad rotā BBJC kabineta sienu.
Nometnes dalībniekiem tika pasniegtas pateicības un piemiņas
dāvaniņas - klades ar kopbildi,
pašu rokām apgleznotas krūzītes
un CD matricas ar bildēm, lai katrs
mājās varētu apskatīt šīs desmit
interesantās un aizraujošās dienas
digitālā veidā.
Šajās divās nedēļās piedzīvojām temperatūras gradāciju no
+30 līdz +15 grādiem, baudījām
gan sauli, gan lietu, tika iegūta
jauna pieredze, jauni draugi un
jaukas atmiņas. Nometne deva
iespēju katram tās dalībniekam
kļūt atvērtākam, apgūt jaunas
prasmes un bagātināt savu iekšējo
pasauli.
Agnese Puļča,
Nometnes vadītāja

Četras aktīvas un atraktīvas
dienas BBJC

Pagājušā nedēļa Balvu Bērnu
un jauniešu centrā aizvadīta
skanot skaļai mūzikai un bērnu
smiekliem. Četras dienas centrā
norisinājās Mūsdienu deju nometne.
Nometnes
ietvaros
30 dalībniekiem bija iespēja
apgūt jaunus deju soļus un
kustības Latvijā populārās hiphop dejotājas Baibas Klints,
spēcīgākās streetdance komandas Baltijā "Jam Crew" dalībnieka,
horeogrāfa Aleksandra Ivanova
a.k.a Snickers un Deju studijas
Di-dancers vadītājas Ditas Niperes vadībā. Deju aerobikas
pasniedzējas Lindas TokarevasKušneres vadībā bērni katru dienu
vingroja un iesildījās. Visas četras
dienas kopā ar pasniedzējiem
un BBJC speciālistiem tika aktīvi
apgūti jauni deju soļi un kustības,
radošajās
darbnīcās
veidots
noformējums un materiāli ielu
koncertam “Uzmanību – enerģiski
dejo”, kas norisinājās pagājušajā
piektdienā pie Balvu Mākslas
skolas.
Koncertā
nometnes
dalībnieki sniedza priekšnesu-

mus un paraugdemonstrējumus
mūsdienu
dejā.
Nometnes
dalībnieki bija priecīgi par iespēju
mācīties kopā ar tik spēcīgiem un
atpazīstamiem dejotājiem kā arī
lepni par sevi! Tagad mazie nometnes dalībnieki ar nepacietību
gaida 1.septembri, kad viņiem
būs iespēja uzstāties noslēguma
koncertā-flešmobā
Kustība.
Deja.Ritms. Noslēguma koncerts
norisināsies pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra. Pasākuma ietvaros
apmeklētājiem tiks organizētas
mazās meistarklases dejošanā,
repošanas priekšnesumi, kustību
rotaļu mācīšanās, piepūšamās
atrakcijas un spēles, sejiņu
apgleznošana
mazākajiem
apmeklētājiem.
Projekts īstenots Jaunatnes
politikas valsts programmas 2014.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
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Katrs ir atbildīgs par to, ko ir pieradinājis
Pēdējā laikā Balvos un novadā
atkal aktuāla kļuvusi suņu tēma.
Runa ir gan par klaiņojošiem un
pamestiem dzīvniekiem, gan
četrkājainajiem draugiem, kurus saimnieki vasaras laikā daudz
biežāk ved pastaigās bez pavadas, uzpurņa vai palaiž izskrieties
vispār bez jebkādas uzraudzības.
Lai rastu risinājumu, kā cīnīties
ar klaiņojošo suņu izķeršanu
un to saimnieku bezatbildību,
aizvadītāja nedēļā pie Balvu novada pašvaldības izpilddirektores
kopā sanāca atbildīgie speciālisti,
pārrunāja esošo situāciju un
vienojās
par
turpmākajām
rīcībām.
Šobrīd klaiņojošo dzīvnieku
ķeršanas, uzturēšanas, iemidzināšanas pakalpojumu sniedz PA
„San-Tex”. Tomēr tas ir nepateicīgs,
grūts darbs, kas dārgi izmaksā.
Viena suņa noķeršana, uzturēšana
patversmē, barošana izmaksā aptuveni 200 eiro. Daudziem nav
saprotams- Kādēļ tik dārgi?! Bet
ir jāsaprot, ka klaiņojošo suņu
izķeršana un aprūpe ir garš un
nebūt ne viegls process: Pēc
iedzīvotāju saņemtās informācijas
par klaiņojoša vai bezsaimnieka dzīvnieka atrašanās vietu,
dzīvnieku ķērājs dodas uz norādīto
rajonu, meklē šo dzīvnieku. Ja izdodas to notvert, dzīvnieks tiek
nogādāts veterinārajā klīnikā un
pēc medicīniskās aprūpes PA
„San-Tex” piederošajā voljērā, kur
tas tiek turēts un aprūpēts 14 dienas. Ja 14 dienu laikā dzīvniekam
neatrodas saimnieks, diemžēl,
tas tiek iemidzināts. Par katru
no minētajiem pakalpojumiem
ir jāmaksā – gan par reidu, gan
dzīvnieka
notveršanu,
uzturēšanu un iemidzināšanu.
Lai arī PA „San-Tex” dara
viesu iespējamo, lai cīnītos ar
klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu,
tomēr jāatzīst, ka sistēma darbo-

jas nepilnvērtīgi. Šobrīd tiek pilnveidoti Saistošie noteiktumi par
mājdzīvnieku uzturēšanu Balvu
novadā.
PA „San-Tex” speciālists Aivars Pugejs iesaka, ka būtu jāsāk
ar mājdzīvnieku reģistrēšanu,
ko
nosaka
MK
notiekumi
Nr.491. Ja iedzīvotāji reģistrētu
savu četrkājaino draugu, tas
ļautu vieglāk noteikt klaiņojoša
suņa īpašnieku. Mājdzīvnieka
reģistrēšanu
iespējams
veikt
pie veterinārārsta. Tāpat ikvienam dzīvnieka īpašniekam ir
pienākums savu mīluli vakcinēt,
jo pastāv trakumsērgas draudi.
Katram sunim ir jābūt PVD mājas
(istabas) vakcinācijas apliecībai.
„Būtībā ne jau suņi, bet tieši
cilvēki ir vainojami pie tā, ka
dzīvnieki klaiņo bez uzraudzības,”
uzsvēra Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva. „Jāpateicas Dievam, ka nav bijuši
nopietni gadījumi, kad klaiņojošs
suns būtu uzbrucis kādam
iedzīvotājam, tomēr dzīvnieki nav
prognozējami. Nedrīkst pieļaut,
ka tie apdraud iedzīvotājus, jo
īpaši bērnus. Šobrīd ir jāizvērtē,
vai pašvaldības līdzekļus ieguldīt,
lai klejojošo dzīvnieku pakalpojumu uzlabotu aģentūrā „San-Tex”
vai uzticēt to kādam no apkārtnē
esošajiem uzņēmumiem, kas ar to
nodarbojas,” paskaidroja I.Kaļva.
Ikviens mājdzīvnieka īpašnieks tiek aicināts pievērst
uzmanību saviem mīluļiem, jo
īpaši tagad, kad izplatās ĀCM.
Pilsētā regulāri tiek veikti reidi, lai
suņus izķertu. Bezatbildīgajiem
suņu īpašniekiem tiek piemēroti
arī administratīvie sodi par
dzīvnieku turēšanas noteikumu
pārkāpumiem, tādēļ pieskatīsim
savus četrkājainos draugus, jo
mēs esam atbildīgi par to, ko esam
pieradinājuši!

Gatavojoties piemiņas zīmes uzstādīšanai Bērzpilī
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris –
Aleksandrs Lācis

Tuvojas
septembris,
kad
Bērzpils pagasta centrā tiks
uzstādīta piemiņas zīme „Brīvības
cīņu (1918-1920) karavīriem un
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem”. Līdz tam vēl sniegsim
informāciju par diviem ordeņa
ieguvējiem. Šoreiz, par Aleksandru Lāci.
A.Lācis dzimis 1895. gada 2.
septembrī Domopoles (Bērzpils)
pagastā.
Beidzis
sešgadīgo
reālskolu.
No 1914. gada decembra līdz
1917. gada beigām dienējis Krievijas armijā gvardes jātnieku pulkā.
Piedalījies kaujās pret vāciešiem
Kauņas, Daugavpils un Rīgas
frontē. Apbalvots ar III, IV šķiras
Jura krustu, Jura Krusta medaļu.
1917. gadā paaugstināts par
praporščiku.
Latvijas armijā iestājies 1919.
gada 15. aprīlī Latgales partizānu
pulka rindās. Piedalījies kaujās
pret lieliniekiem Latgalē.
1920. gada 10. janvārī A.
Lācis kopā ar 21 kareivi straujā
triecienā ieņēma Kārsavas miestu, kā rezultātā ienaidniekam
nācās atkāpties arī no Kārsavas
stacijas, kurā mūsu spēki ieguva 4
lokomotīves, 114 vagonus, telefona
un telegrāfa aparātus u. c. trofejas.
Kaujas rezultātā ienaidnieks bija
spiests zaudēt izdevīgas pozīcijas,
turklāt tika pārtraukti sakari starp

Pitalovas un Rēzeknes grupām.
Par dalību šajā uzbrukumā A.Lācis
arī tika apbalvots ar Lāčplēša Kara
ordeni Nr.3/1059.
1920. gada 13. martā kopā
ar izlūku grupu A.Lācis devās
reidā ienaidnieka aizmugurē un
izsita to no Novaja Postrikas un
Aņikinas sādžām, kurās saņēma
13 gūstekņus un ieguva Maksima
sistēmas ložmetēju.
Pēc atvaļināšanas 1922. gadā
dzīvojis Rugāju pagastā. Traģiski
gājis bojā 1928. gada 18. martā.
Apbedīts Bērzpils pagasta Garosilu kapsētā.
Nākamajā Balvu Novada Ziņu
izdevumā rakstīsim par Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieri Jāni Pugaču.
Ja kādam ir informācija par šo
cilvēku, būsim pateicīgi uzzināt
ko vairāk. Rakstiet uz e-pastu zinas@balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībai, Bērzpils iela 1a, Balvi,
LV-4501, vai zvaniet 64522830.
Paldies ikvienam, kurš ir ziedojis piemiņas plāksnes izveidei
Bērzpilī! To joprojām ir iespēja
izdarīt, ziedojot uz konta numuru LV64PARX0012592970006,
AS Citadele banka, saņēmējs
Balvu novada pašvaldība, Reģ.
nr.90009115622, ar norādi Bērzpils piemiņas plāksnes izveidei.
Ziedotāji tiks īpaši pieminēti un
godināti.

7.

Izsoles
Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
“Alojas” Vectilžas pagastā,
Balvu novadā ar kadastra numuru
3890 001 0094, 22,88 ha platībā,
kas sastāv no četrām zemes
vienībām: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0094
7,77 ha platībā, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 3890 004
0099 5,96 ha platībā, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
3890 002 0088 5,60 ha un zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
3890 005 0171 3,55 ha platībā. IzBalvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
“Alojas”, Lazdulejas pagastā,
Balvu novadā ar kadastra numuru
3866 001 0111 un kopējo platību
120,33 ha, kas sastāv no 12 (divpadsmit) zemes vienībām:
1.1. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 001 0068 5.87
ha platībā;
1.2. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 001 0085 9.09
ha platībā;
1.3. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 001 0088 6.57
ha platībā;
1.4. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0089
13.06 ha platībā;
1.5. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 001 0111 15.05
ha platībā;
1.6. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 003 0069 5.74
ha platībā;
Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
Baznīcas ielā 18A, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no zemes
gabala - starpgabala 0.0953 ha
platībā (kadastra Nr. 3801 004
0278). Izsoles sākumcena – EUR
1300.00 ( viens tūkstotis trīs simti
euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības informatīvajā laikBalvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
Pelnupes iela 6, Balvi, Balvu
novads, kas sastāv no zemes gabala 0,1774 ha platībā (kadastra
numuru 3801 001 0506). Izsoles
sākumcena – EUR 2100.00 (divi
tūkstoši viens simts euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības informatīvajā laik-

soles sākumcena – EUR 16 200.00
(sešpadsmit tūkstoši divi simti
euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat
laikā interesanti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 22.septembra

plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā
1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 22.septembra plkst.
16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1620.00 (viens
tūkstotis seši simti divdesmit euro,
00 centi) un reģistrācijas maksu
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

1.7. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 004 0225 5.08
ha platībā;
1.8. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 004 0230 6.93
ha platībā;
1.9. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0231
20.76 ha platībā;
1.10. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 004 0241 16.39
ha platībā;
1.11. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 004 0245 1.64
ha platībā;
1.12. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3866 004 0254 14.15
ha platībā. Izsoles sākumcena –
EUR 61 300.00 (sešdesmit viens
tūkstotis trīs simti euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu

no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat
laikā interesanti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 22.septembra
plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā
1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 22.septembra plkst.
16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 6130.00 (seši
tūkstoši viens simts trīsdesmit
euro, 00 centi) un reģistrācijas
maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050
0142 9173 9.

rakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat
laikā interesanti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 22.septembra
plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā
1A.
Visiem pretendentiem līdz

2014.gada 22.septembra plkst.
16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 130.00 (viens
simts trīsdesmit euro, 00 centi)
un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

rakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat
laikā interesanti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 22.septembra
plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā
1A.
Visiem pretendentiem līdz

2014.gada 22.septembra plkst.
16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 210.00 (divi
simti desmit euro, 00 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 23.septembrī plkst. 15.30.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 23.septembrī plkst. 15.00.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 23.septembrī plkst. 14.00.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 23.septembrī plkst. 14.30.

Atvērto durvju diena Juridiskajā koledžā Gulbenē
Gulbenē arī šogad studentus
uzņems Juridiskā koledža, kur
6.septembrī no plkst.10.00 notiks
atvērto durvju diena Gulbenes
2.vidusskolas aktu zālē, Līkajā ielā
21.
Mācības notiek sestdienās,

divas reizes mēnesī, divu gadu
garumā. Studiju maksa ir 78 EUR
mēnesī.
Studenti tiek uzņemti 5
dažādās studiju programmās:
Tiesību zinātnes, Cilvēku resursu
vadība, Komerczinības, Nekus-

tamā īpašuma pārvaldīšana un
apsaimniekošana, Grāmatvedība
un finanses.
Sīkāka informācija koledžas
mājas lapā www.jk.lv vai pa
tālruņiem 67508005,29224936.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 28.augusts

Pl ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā
Balvu pilsētā
28. augustā plkst.13.00 Sociālā
dienesta pagalmā (Raiņa 52) pagalma svētki „Prieks un jautrība”,
kur notiks radošas un sportiskas
aktivitātes bērniem to draugiem,
ģimenēm.
30.augustā plkst.22.00 diskoballe kopā ar DJ no „Ananasa”
Balvu pilsētas parka estrādē.
5.septembrī plkst.11.00 tikšanās ar Ingmāru Līdaku un
“Zoodārzu viņa pagalmā” Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
13.septembrī plkst.9.00 Lauku
labumu tirdziņš Balvos laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
Izstādes
Balvu novada pašvaldības
Sociālajā dienesta 3.stāva zālē
skatāma
Evas
Vinogradovas
gleznu izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma radošās apvienības
„Piektā māja” fotoizstāde „Tepat”.
Tikšanās ar darbu autoriem
3.oktobrī plkst.16.00.
No 1.-18.septembrim skatām
izstāde „Pirmajam Latvijas Valsts
prezidentam Jānim Čakstem –
155” Balvu Centrālajā bibliotēkā.
Jubilāri
septembrī
(LerhimPuškaitim - 155; U.Plotniekam -90,
J. Čakstem- 155).
Balvu pagasts
13. septembrī Balvu pagasta
seniori tiek aicināti izklaides
braucienā uz Ates muzeju Pļaujas
svētkiem. Izbraukšana no Tautas
nama pagalma plkst. 9.00. Pieteikties pie A.Bisenieces TN vai pa
tālruni 26465199 līdz 10. Septembrim.
27. septembrī plkst.10.00 Balvu
pagastā pie Naudaskalna ezeriņa
visi, kuri vēlas pirkt, pārdot,
mainīt pašu audzēto, ražoto,
darināto, laipni aicināti un gaidīti
Miķeļdienas gadatirgū! Neizpaliks
arī atrakcijas, tradicionālais umurkumurs un dārzeņu sautējums.
Bērzkalnes pagasts
6.septembrī plkst.18.00 sezonas
noslēguma
pasākums
”Nāk rudens izgleznot Latviju...”
Bērzkalnes
pagasta
estrādē.
Piedalās Lazdulejas pašdarbības
kolektīvi. Plkst.20.00 diskoballīte
kopā ar Dj Ingaru.
Briežuciema pagasts
30.augustā svētki „Saucam
kopā briežciemiešus”. Svētkos
gaidīsim ne tikai sava pagasta
ļaudis, bet arī ciemiņus.
Plkst.13.00 izstādes „Briežuciems senās fotogrāfijās” atklāšana
Tautas namā.
Plkst.13.30 Suši gatavošana,
cukurvates
izgatavošana
un
baudīšana, melnbaltā fotostudija
(iespēja iemūžināt sevi, draugus,
ģimeni retro stila fotogrāfijās)
biedrības „Saulessvece” telpās.
Plkst.15.00 Vizināšanās ar
ponijiem.
Plkst.16.00 Baskāju trases
atklāšana, skrējiens pa pagastu
(reģistrācija skrējienam no plkst.
15.30, var arī pieteikties iepriekš

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

pie Arta Logina).
Plkst.17.00 Ielu vingrotāju
paraugdemonstrējumi
Plkst.17.30 dalībnieku apbalvošana. Noslēgums un muzikāli
priekšnesumi Briežuciema Tautas
namā.
No plkst. 13.30 būs pieejamas
dārza spēles.
Plkst.22.00 balle, spēlē „Angel”. Ieeja pasākumos bezmaksas.
20.septembrī
plkst.11.00
notiks
atpūtas
pasākums
pensionāriem.
Kubulu pagasts
5.-6.septembrī Kubulu pagasta svētki.
5.septembrī Ziedu paklāju
izstāde „Veltījums bērnudārzam
„Ieviņa“ 25 gadu jubilejā“ laukumā pie pagasta ēkas. Ikviensindividuāli vai kolektīvi, piektdienas pēcpusdienā aicināts izveidot
ziedu paklāju.
Plkst. 19.00 Kubulu pagasta
biedrības- „Šeit un tagad“, “Ritineitis un mednieku klubs “Kubuli“
aicina apmeklēt unikālu koncertu „MŪZIKA SAULRIETAM“koncertzālē Balvu ezerā (uz plosta
pretī Sporta skolai). Muzicēs grupa „Grīziņkalna zēni“ - absolūta
dzīvā mūzika bez elektronikas.
Koncertu varēsim klausīties atrodoties ezera krastos, iebraucot ar
savu laivu ezerā, iznomājot laivu
(iepriekšējā pieteikšanās laivu nomai, piezvanot Evijai-22151577 vai
Oksanai-29169997. Uz koncertu
turp un atpakaļ kursēs autobuss
no pagasta ēkas - izbraukšana
plkst.18.30.
6.septembrī no plkst. 10.00 14.30 „Ar, par, ap, pie un -„Ieviņā“.
Bērnudārzā: ekskursija; radošās
darbnīcas kopā ar pasakas tēliem
Loti un Bruno no „Izgudrotāju ciema“, mīļajām „audzītēm“,garšīgi
pārsteigumi. Sporta laukumā:
nopietna un jautra sportošana visiem vecumiem - individuālās un
komandu sacensības, piepūšamā
atrakcija.
Plkst.13.00 stāvlaukumā kopīga pusdienošana.
Plkst.13.30 Lotes un Bruno
vadībā,bijušo bērnudārza audzēkņu koncerts estrādē.
Kubulu Kultūras namā ziemas
krājumu izstāde-degustācija “Kas
manā burciņā?“. Aicinām pagasta
čaklās,prasmīgās saimnieces un
saimniekus piedalīties, padalīties
un palepoties ar salātiem un
citiem
gardumiem
ziemai.
Eksponātus izstādei atnest uz pagasta pārvaldi, vai Kultūras namu
līdz 6. septembrim, plkst.14.00
Plkst.16.00 teātra izrāde.
Plkst.19.00 svēku noslēguma
pasākums (pie galdiņiem ar
groziņiem), spēlēs Zintis Krakops.
Ieeja uz visiem pasakumiem
bez maksas.
Kubulu kultūras nama mazajā
zālē skatāma Zanes Koliņas
fotogrāfiju izstāde” MATADATAS”.
Vectilžas pagasts
30.augustā plkst. 10.00 Vectilžas pagasta sporta svētki. Plkst.
22.00 balle, ieeja brīva.
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