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Balvu novada svētkos ,,Roku rokā, visi kopā!”
Jauki un pilnskanīgi aizvadīti
Balvu novada svētki. Tie notika
jau sesto reizi un atnesa daudz
kopīga prieka. Rīts iesākās svinīgi
- ar kopīgām lūgšanām baznīcās
un dievnamos.
Tautas pūtēju orķestra ,,Balvi” koncerts notika laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra,
tas pulcināja skatītājus, kas prata
novērtēt muzikālā kolektīva lielisko sniegumu.
Svinīgajā pasākumā ,,Plecu pie
pleca” laukumā pie Balvu Kultūras
un atpūtas centra tika apbalvoti
konkursa ,,Sakoptākais īpašums
2015” uzvarētāji. Pasākums iesākās
ar skaistām dejām, ko rādīja deju
kopa ,,Nebēda”,
SOS fanfare
no Francijas artistiskie muzikanti
sniedza jautru priekšnesumu. Balvu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Juris Boldāns pasniedza
apbalvojumus skaistāko sētu
īpašniekiem, atzīmējot katra
konkursanta sasniegumus. Lauku
sētu grupā 1. vietā Aldis Grīmiņš
(„Augstiene”) no Bērzkalnes pa-

gasta, 2.vietā - Antons Učelnieks
(”Pārupieši”) no Bērzpils pagasta
un 3.vietā - Terēzija Vancāne
(„Jēriņi”) no
Vīksnas pagasta.
Nominācijā “Savrupmāju pilsētā
vai ciemā” trīs labākie ir: Judīte
Tuleiko Skolas ielā 37 Kubulos, Gatis Sprudzāns, 9.Ezermalas līnijā 110 Balvos un Līvija
Piļka (”Lazdaine”) Balvu pagastā.
Uzņēmumu vai sabiedrisko objektu konkurencē uzvarēja SIA
„MĀRBE”, īpašniece Mārīte Berķe,
Lazdulejas pagastā, Bērzpils vidusskola, Dārza iela 12, Bērzpilī,
direktore Ilona Stepāne un SIA
„Paradīzes putni”, īpašnieks Normunds Prūsis Bērzkalnes pagastā.
Kā
labākās
daudzdzīvokļu
mājas – māju kooperatīvi tika
apbalvotas ēkas Baznīcas iela
7, Balvos (pārvaldnieks Jānis
Suharževskis) un ”Mežābele”
Naudaskalnā
(pārstāve
Ieva
Zujāne). Speciālbalvas saņēma
Alda Dergača, Artis Dergačs un
Turpinājums 4.lpp

Ar zelta atslēdziņu uz katra bērna sirdi 1.septembris – Zinību diena
Ir aizvadīta kārtējā vasara
un esam uz jaunā 2015./2016.
mācību gada sliekšņa. Pagājušais
gads ir bijis ražens katrā mūsu novada izglītības iestādē. Varbūt tas
nenesa īpaši augstus rezultātus
mācību priekšmetu olimpiādēs
valsts līmenī, bet visas skolas ir
strādājušas godprātīgi un par to
liecina 9. un 12. klašu beidzēju
valsts pārbaudes darbu rezultāti.
Jau vairākus gadus centralizēto
eksāmenu rezultāti kopumā novada skolās ir augstāki kā vidējie
valstī. Cerēsim, ka mūsu skolu
beidzējiem izdosies piepildīt savus izvirzītos mērķus arī nākotnē.
Viens no šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem bija XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētki, kuros mūsu novadu
pārstāvēja 409 dalībnieki. Ar
lepnumu varam teikt, ka mums
ir viens no labākajiem pūtēju
orķestriem valstī Egona Salmaņa
vadībā, savukārt valstī labākais
vokālais ansamblis ir Tilžas vidusskolas „Varbūt”, ko vada Linda
Vītola. Arī Lindas Vītolas vadītais
Tilžas vidusskolas 5.-9. klašu
jauktais koris pirmo reizi mūsu
novada un arī visa bijušā Balvu
rajona vēsturē savā grupā ieguva
2. vietu valstī. Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas meiteņu un skolotājas Anitas
Matules tērpu kolekcijas „Līgo” un
„Nāc līdzi” skatē - konkursā „Rakstu darbi” ieguva sudraba diplomu.
Priecēja arī dejotāji. Zanes Meieres
vadītais Balvu Kultūras un atpūtas
centra deju kolektīvs ”Balvu vilciņš”
bija laureātu vidū.
No 3. līdz 5. jūlijam Valmierā,
Cēsīs un apkārtējos novados
notika 9. Latvijas Jaunatnes
olimpiāde, kurā izcilus rezultātus
uzrādīja Balvu Sporta skolas

audzēkņi. Treneru Konstantīna Titarenko, Vara Sārtaputna un Imanta Kairiša trenētie sportisti mājās
pārveda 11 medaļas- 6 zelta, 3
sudraba un 2 bronzas.
Jāatzīmē, ka visos gūtajos
rezultātos ir jūtams pašvaldības
atbalsts, visu kopējs darbs izvirzīto
mērķu sasniegšanai.
Visas vasaras garumā tika
noorganizētas 6 nometnes bērniem un jauniešiem vecumā
no 6 līdz 18 gadiem. Vairāk
kā 90 skolēniem pašvaldība
nodrošināja iespēju strādāt. Ļoti
aktīvu darbu šovasar izvērsa Balvu Bērnu un jauniešu centrs, kuri
organizēja gan vasaras nometnes,
gan īstenoja dažādus jauniešu
projektus.
Prieks par pirmsskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis”, kura kopā
ar saviem audzēkņiem vasarā ir
īstenojusi divus projektus.
Raženi vasaras periodā ir
strādājusi Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas komanda, jo ar 1. septembri
mācības uzsāk viengadīgā VIA
ESF programma „Jauniešu garantija”. 16 jaunieši vecumā no 17
līdz 29 gadiem apgūs apdares
darbu strādnieka profesiju, par to
saņemot arī Eiropas struktūrfondu
stipendijas. Cerēsim, ka ar 1. oktobri mācības uzsāks arī 1,5 gadīgā
auklīšu programma.
Jaunas, interesantas darba
metodes ir iecerējusi Balvu Valsts
ģimnāzija gan savas skolas mācību
procesa organizēšanā, gan arī kā
plānošanas reģiona metodiskā
atbalsta centrs. Jāatzīst, ka visas novada izglītības iestādes ir
apņēmības pilnas kvalitatīvas
izglītības īstenošanai.
Visa mācību gada garumā
aktīvi izteicām priekšlikumus

un ieteikumus gan Izglītības
un zinātnes ministrijai, gan
Pašvaldību savienībai par jauno
algu modeli, kurš gala rezultātā
šinī mācību gadā netiks ieviests, un par minimālo skolēnu
skaitu 10. klasēs. Nav saprotama
augstākstāvošo instanču nostāja,
paredzot vienādu skolēnu skaitu
10. klasē Balvos un, piemēram,
Siguldā, kā arī par ESF skolu
priekšatlases kritērijiem. Skumji
ir tas, ka 21.augustā, piedaloties Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē
Ilūkstē, nācās secināt, ka neviens no novadu iesniegtajiem
priekšlikumiem nav ņemts vērā.
Kā katru gadu augusta
nogalē
Izglītības
pārvaldes
speciālisti apmeklē novada
izglītības iestādes, lai atsevišķi
ar katru izglītības iestādes
vadību pārrunātu aktualitātes,
iepazītos ar paveikto un runātu
par problēmām, kuras, lielākas
vai mazākas, katrai izglītības
iestādei.
Paveikts ir ļoti daudz. Liels
paldies Balvu novada vadībai,
kura vienmēr tur rūpi par
savām izglītības iestādēm un to
audzēkņiem.
Lielākā problēma, kas pastāv
visā valstī, ir skolēnu skaita
samazināšanās. Prognozes rāda,
ka 2015./2016. mācību gadā
skolēnu skaits mūsu novada
skolās var samazināties apmēram
par 70 skolēniem. Tā varētu būt
viena lauku skola. Diemžēl arī
Balvu Valsts ģimnāzijā skolēnu
skaita ziņā vairs nevaram sasniegt
pagājušā mācību gada līmeni, bet
Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē
mācības notiks tikai 1.- 6. klasē
un pirmsskolas grupā. Jau otro
gadu problemātiska ir arī Bērzpils

Mīļie skolēni, vecāki un pedagogi!
Ar patiesu prieku sveicu visus Balvu novada
skolēnus un pedagogus, kā arī vecākus 1.septembra
svētku dienā!
Andris Kazinovskis,
Balvu novada domes priekšsēdētājs
vidusskolas 10. klases atvēršana.
Jāatzīst, ka novada vadība, pagastu pārvaldnieki un izglītības
iestāžu vadītāji ir darījuši visu, lai
saglabātu skolas. No pašvaldības
budžeta tiek finansēta skolēnu
ēdināšana, skolēnu pārvadājumi,
internātu pakalpojumi, daļēji
interešu
izglītība,
baseina
apmeklējumi un dažādi izglītības
pasākumi. Bieži vien nav saprotami iemesli, kāpēc skolēni izvēlas
blakus novada skolas, ja mūsu
novads nodrošina visu iespējamo
palīdzību.
Patīkams pārsteigums šogad
ir Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles audzēkņu skaits, jo 1.
septembrī kopā ar pirmsskolniekiem skolas durvis vērs 60 bērni.
Kopumā novadā provizoriskie
dati par skolēnu skaitu ir šādi: 1.
klasē mācības uzsāks aptuveni
105 pirmklasnieki, kas ir par 14
skolēniem mazāk nekā pagājušajā
gadā,
bet
kopējais
skaits
pirmsskolās un skolās varētu būt
aptuveni 2 tūkstoši izglītojamie.
Iepriekšējo gadu pieredze rāda,
ka šie skaitļi var mainīties arī
pēdējās augusta dienās un pat vēl
1. septembrī.
27. augustā notika tradicionālā
pedagogu
augusta
konference, kurā piedalījās Balvu,
Baltinavas un Rugāju novadu
pedagogi. Tika Godināti tie

pedagogi, kuri nolēmuši beigt
aktīvās darba gaitas. Priecē tas,
ka arī šogad mūsu novadā darbu
uzsāk jaunie pedagogi: Aiga Jansone Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā
vidusskolā,
Klinta
Andža
Balvu
Valsts
ģimnāzijā un Paula Fjodorova
Briežuciema pamatskolā. Dienas
pirmajā pusē darbojāmies visi
kopā, bet no pulksten 13.00 darbu
sāka metodiskās apvienības, kurās
pedagogi runāja par aktuālāko
savos
mācību
priekšmetos
un turpmāko darbu jaunajā
2015./2016. mācību gadā.
Sagaidot jauno mācību gadu,
vēlos citēt Viktoru Igo, kurš savulaik ir teicis: „Cilvēka prātam ir
trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt
visu. Tās ir cipars, burts un nots.
Jeb zināt, domāt, sapņot.” Lai
mums visiem kopīgi tas izdodas! Lai, savstarpēji sadarbojoties, izdodas atrast to īpašo zelta
atslēdziņu uz katra bērna sirdī
apslēptajiem dārgumiem! Jaunajā
mācību gadā Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vārdā vēlu
pacietību, spēku, izturību un
profesionālo gandarījumu!
Nora Apīne,
Balvu novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja
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Balvenieši izcīna pirmo vietu Latvijas piļu un muižu muižnieku turnīrā
2014.gada augustā Balvos
notika 12. Latvijas piļu un muižu
muižnieku turnīrs, kurā uzvaru
guva Krāslavas muižnieku komanda, tāpēc šogad 13. Muižnieku
turnīrs 20.augustā notika Krāslavā,
kur piedalījās arī Balvu muižas
komanda.
Kopumā turnīrā piedalījās 8
muižu komandas - no Bīriņiem,
Krāslavas, Rūmenes (Kandava),
Varakļāniem, Cesvaines, Balviem
un citiem novadiem. Visas dienas
garumā notika sportiskas, jau-

tras, izklaidējošas aktivitātes,
kā arī ekskursija pa Krāslavu.
Savukārt vakarā Krāslavas muižas
pagalmā notika vakara pasākums
ar grāfu Plāteru Muižas pagalmā
- apbalvošana, muzikāls koncerts
grupas „Rikši” sniegumā.
Atklāšanas ceremonijā visas
muižas rādīja savas prezentācijas.
Balvu muižas ļaudis ciemakukulī
dāvināja Balvu kliņģeri un aicināja
uz svētku Polonēzi, kuru iedejoja
Balvu muižas pārstāvji – Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes

vadītājas vietniece kultūras jomā
Iveta Tiltiņa un Balvu novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Ēriks Ločmelis.
Balvu muižas komanda ir lepna
un priecīga, jo kopvērtējumā iegu-

Nodod pilsoņa zvērestu
Ir atjaunota naturalizācijas
procesa tradīcija – topošajiem
pilsoņiem
zvērests
jānodod
svinīgi. Kā atzīst Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Balvu nodaļas vadītājs Andrejs
Martuzāns, zvēresta nodošanu
svinīgā ceremonijā vajadzējis at-

jaunot jau agrāk.
Jaunajiem Latvijas pilsoņiem ir
jānokārto eksāmens, bet zvērests
jānolasa un pēc tam jāparaksta
solījuma veidlapa ar zvēresta
tekstu, kurā ietverts solījums būt
uzticīgam un lojālam Latvijai.

Attēlā: pēc svinīgās ceremonijas Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā,
kad zvērestu nodeva Aleksandrs Čehira, A.Čehira kopā ar meitu un Balvu
novada domes priekšsēdētāja vietnieku Juri Boldānu, Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Svetlanu Romanovsku un PMLP Balvu
nodaļas vaītāju Andreju Martuzānu.

va 1.vietu un lielā muižas atslēga
atkal atceļoja uz Balviem. Muižas
komandā bija Ēriks Ločmelis, Iveta
Tiltiņa, Biruta Vizule, Lauma Kaļva,
Maruta Castrova, Jānis Roginskis,
Gunita Prokofjeva, Sanda Kaša,

Imants Sprukulis, Biruta Kindzule.
Paldies dalībniekiem par izturību,
atraktivitāti un lepnumu par Balvu
muižu!

Iespēja padziļināti ielūkoties Raiņa un Aspazijas
domās un darbos
Valsts kultūrkapitāla fonds
ir atbalstījis Balvu Centrālās
bibliotēkas
projektu
“Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras un
izglītības darbiniekiem”. Aiz šī
vārdu salikuma šogad slēpjas
iespēja padziļināti iepazīt Raiņa
un Aspazijas daiļradi. Projekts
paredz iespēju interesentiem
satikties 5 nodarbības un apgūt
zināšanas sekojošās ievirzēs:

veicinās Ziemeļlatgales skolotāju,
bibliotekāru, tautas namu un
muzeju darbinieku garīgo izaugsmi, aktualizējot savas zināšanas

tiks paziņota individuāli, kad
sapratīsim cik ir dalībnieku.
Lektorija noslēgumā būs
iespēja saņemt Balvu novada

1. ievirze

Pliekšāns - Rainis. Personības veidošanās. No Tadenavas līdz Jasmuižai”

Dr.philol. Valentīns
Lukaševičs

19.septembris no 12.00

2. ievirze

Raiņa jaunība Vitebska. Slobodska. Raiņa sarakste
ar māsu Līzi.
Rodrigo Rikarda un Gaidas Jablovskas filma “
Aspazija”

Mg. philol. Gaida
Jablovska

24.oktobris no 11.00

3. ievirze

Jāņa Ziemeļnieka, Raiņa un Aspazijas radošās
sadarbības un personīgo attiecību atklāsme.

Dr.philol. Jānis Zālītis

14.novembris no 11.00

4.ievirze

dziesmas ar Raiņa vārdiem, arī paša dzeja.
Rainis un latgaliešu folklora.

Brīvmākslinieks Pēteris
Draguns
Dr.philol. Angelika Juško
- Štekele

28.novembrī no 11.00

5.ievirze

Rainis un Aspazijas Šveices periods. Vērtējošs
atskats uz Raiņa un Aspazijas gadu

Dr.philol. Gundega
Grīnuma

Decembrī (datums tiks
precizēts) no 11.00

Uz lektorija nodarbībām mīļi
gaidīsim ne tikai Balvu, bet arī Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadu
Kultūras un izglītības darbiniekus.
Atļaujamies domāt, ka arī šogad
iecerētais lektorijs būs sekmīgs un

Raiņa un Aspazijas daiļrades un
personību kontekstā.
Dalībniekus lūdzam pieteikties elektroniski biblioteka@balvi.
lv līdz 10. septembrim.
Nodarbību
norises
vieta

Izglītības kultūras un sporta
pārvaldes apliecinājumu par
noklausīto lekciju kursu.
Tava Balvu Centrālā bibliotēka

Atceras Latvijas neatkarības de
facto atjaunošanu un Baltijas
Tuvojas noslēgumam projekta īstenošana
ceļu

Pagājušajā
piektdienā
–
21.augustā pie mājām izkārtie sarkanbaltsarkanie karogi atgādināja
par
neatkarības
de
facto
atjaunošanu un 21. augustu pirms
24 gadiem, kad Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma
konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu.
Svētdien, 23. augustā, daudzi
tā laika aculiecinieki un dalībnieki
atminējās, kā 1989. gada 23.
augustā ap diviem miljoniem
cilvēku sadevās rokās Igaunijā,
Latvijā un Lietuvā, izveidojot
dzīvo ķēdi jeb Baltijas ceļu, bet
pēc 26 gadiem varam sev uzdot

jautājumu, vai šodien tas būtu
iespējams.
Par to dienu notikumiem
stāsta ekspozīcija Balvu novada
muzejā. Arī Balvu novada svētku
ietvaros tika atgādināts par šiem
vēsturiskajiem brīžiem mūsu tautas vēsturē.
Balvu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns,
kurš pats bija aktīvs Baltijas ceļa
dalībnieks, atceras, ka Baltijas ceļā Balvu rajons bija plaši
pārstāvēts. To dienu notikumi bija
svarīgs notikums valsts dzīvē, un
to dalībniekiem tie vēl ir spilgtā
atmiņā.

Kubulu pagastā tiek īstenots
projekts
„Ūdenssaimniecības
attīstība Balvu novada Kurnas
ciemā”,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/083.
Būvdarbus veic pilnsabiedrību
“A.A. & būvkompānijas”, būvuzraudzību - SIA “BaltLine Globe”,
autoruzraudzību - SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”.
Projekta ietvaros tiek veikti

ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūvi un rekonstrukcijas darbi, Kubulu pagastā Kalna ielas un
Balvu ielas posmos, savienojot šos
posmus kopējā tīklā. Kurnas ciemā
ir izbūvētas jaunas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas un tiek veikta
jauna ūdens urbuma izbūve.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija
tiek veikta, nodrošinot atzarus

līdz sarkanajām līnijām (līdz
robežai starp pašvaldības zemi
un privātīpašumu). Esošajiem
patērētājiem tiks nodrošināti
pārslēgumi arī aiz sarkanās līnijas
robežām, nepasliktinot patērētāju
situāciju.
Balvu novada pašvaldība
pateicīga Kubulu pagasta iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu
veikšanas laikā.
Neskaidrību gadījumā zvaniet man, projekta vadītājai
Irēnai Začevai, mob.t.26327162,
64521029 vai rakstiet irena.zaceva@balvi.lv.
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Novada svētkos lepojas Balvu pilsēta un novada pagasti
Tilžas pagasts

Balvu pagasts

Tilžā labie darbi nāk pa balto piena ceļu,
Līdz bezgalībai aizskan dziesmu
vārdi.
Saules rieta apskāvienā stārķi izklabina dzīves stāstus,
Pavasaros, ievas sarunājas Tilžas
upes lokos.
Akmeņrūčos, Baltiņos un Degumniekos čaklas rokas,
Raicenē un Kuģeniekos putnu
balsīs mīlestība skan.

Balvu pagastā ir brīnums liels –
Tur Naudaskalns un Lāču gabali,
Tur Pilskans, Āžudambis, Ozolsala, Silamala.
Purvā dzērves kliedz, tur ogas
sārtojas,
Bet Upeslīčos lakstīgalas dzied.

Lazdulejas pagasts

Vectilžas pagasts

Pa Lazdulejas ārēm četras upes
lokus liec,
Ezeros mīt brīnums neatklāts.
Ķīļos, Stīgās, Egļevā un Orlovā
Labi vārdi iezied debesīs.
Egļuciemā baloži pret sauli trauc,
Ūdensrozēs – gulbju mīlestības
stāsts,
Puķu ziedos bites rotaļājas.

Vectilžas ezerā prot spoguļoties
mēness,
Upes – Sudarbe un Tilža plūst
kā divas mīļas māsas.
Lutenānos, Rangučos, Sāvanos
un Sudarbē
Savu dziesmu izkliedz vālodzes,
Krutovā un Dambīšos lauku
pļavās naktsvijoļu reibums,
Šeit zeme smaržo – rokas darbu
prot,
Šeit dziesmai, dejai solis raits.

Bērzkalnes pagasts

Kubulu pagasts

Bērzkalnē aug bērzi stalti,
Māla krūzē, pavasaros, sulas
pilēt sāk.
Aizpurvē
un
Brūklajos,
Rubeņos un Lazdukrogā
Vecmāmiņu padoms katram
līdzi nāk,
Un atbalsojas Pērkonezerā un
upju šalkoņā.

Bērzpils pagasts

Kubuli ir atmiņstāsts, atmiņelpa,
ceļš,
Divi lieli ezeri ar līdakam un
asariem.
Vecais parks ar dzīves pieskārieniem,
Kur meža balodis prot dūdot
savu šūpļa dziesmu.
Ežusalā, Stirnu salā, Celmenē un
Jāņusalā Līgo puķes zied,
Gobusalā, Silaciemā atmiņas ar
dzīvi kopā sien.

Bērzpilī kā liela rota – Iča,
Šeit ievziedos un lazdu
skarās mīlestība dzied.
Lāčauniekos, Līdumniekos
labu vārdu nepietrūkst,
Silamuižā, Golvaros un
Domopolē
Ābeļziedu, kastaņziedu gaisma cilvēkos.

Briežuciema pagasts
Briežuciemā dejas solis raits
Tautas jostās mīlestība staro.
Augstasilā,
Cērpenē
un
Aususalā
Graudi briest – tur rudzu maizes smarža.
Bēliņos un Brieksīnē – zvaigznes dzimstot sarunājas.

Krišjāņu pagasts

Balvu pilsēta
Lāču dārzā medus smaržo,
Atmiņu atbalsis virpuļos griežas.
Balvu muižas koncetzālē
Mīlestības stīga mūzikā dzimst –
Atskan ezeros un dzied.
Košsārti āboli dārzos briest,
Kastaņi un ķirši pavasaros ziedus raisa,
Pie ,,Ūdensrozes’’ sapņu stundas vietu rod.

Vīksnas pagasts
Vīksnā brīnumpilnām acīm raugās sapņi,
Tur vienmēr puķes uzrunā.
Annasbirzīs, Ašusilā, Čāgās dzērves kliedz,
Kļavu lapu sārtums Dampadruvā, Pokuļevā.
Rimšos, Sprogās naktīs pūces kliedz,
Suņu rejas skan, vēja šalkas dzimst.

Krišjāņos kā debess, zila, - Iča
plūst
Un labas domas katram sirdī mīt.
Mežupē un Naglīšos, Putrānos un
Purviņos
Ar vēju kopā dziesmas plūst –
Caur darbu, asarām un smaidu.
Runcenē un Vītolos – tur putnu
dziesmas,
Un atmiņas, kas nezudīs.
Svētku tekstu autore Dženija Berķe
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Balvu novada svētkos visi ,,Roku rokā, visi kopā!”

Aigars Dergačs no „Ķauķiem”
Kubulu pagastā – par dzimtas
vēstures
saglabāšanu,
Vīksnas filiālbibliotēka, vadītāja
Māra Melne – par oriģinālo
māksliniecisko
noformējumu
un Balvu pansionāts (direktore
Jana Komane) par pansionāta
apkārtnes
sakoptību.
Pagastu pārvaldnieki un daudzi citi
apsveicēji godināja konkursa
uzvarētājus.
Svētku laikā bērni un arī lielie devās uz Lāča dārzu, kur bija
iespēja apskatīt mājlopiņus - govi
un teliņu, ponijus, aitas, kazas,
mājputnus un trušus. - Re, kur
gotiņš!- priekā sauca mazi zēni
un devās glāstīt teliņu, arī vistiņas,
jēriņus.
Balvu pilsētas parka teritorijā
no ziediem tika veidota Balvu novada kontūra, kurā katrs pagasts
savu pagasta kontūru izrotāja
ar ziediem. Pilsētas un pagastu
prezentācijas bija interesantas - katrs pagasts bija izveidojis
savu pagasta sētu, iekārtojis un
izpušķojis un pavisam īsā laikā
parādīja savu pagastu ar pašu
labāko, kas šim pagastam ir.
Nākamās stundas laikā visu pagastu bērnu un jauniešu komandas
piedalījās atraktīvās sacensībās
,,Kopā jautri!” Lielu piekrišanu
iemantoja Latvijas Biškopības
biedrības Balvu nodaļas telts, kurā
notika medus degustācija. Par to
cilvēku paldies LBB Balvu nodaļas
vadītājam Jānim Kuprišam.
Lielu interesi izraisīja ,,Ūdens
karnevāls” - pašdarināto peldlīdzekļu izbrauciens Balvu ezerā.
Var teikt, ka peldlīdzekļi tiešām
bija interesanti un neparasti.
Pašdarināto peldlīdzekļu izbrau-

cienā „Ūdens karnevāls” vērtējums
šāds: 1.vieta - „Robežsargi pret nelegālajiem vjetnamiešiem”, 2.vieta
- „Neptūns un viņa svīta”, 3.vieta
- Lazdulejas pagasta „Riekstīte
Lazdiņa”, veicināšanas balva –
Viļakas novada „Ūdensrozei”.
Radošajā svētku gājienā piedalījās Balvu novada pagastu,
Balvu pilsētas iestāžu, uzņēmumu
darbinieki. Pirms svētku gājiena
– radošo braucamrīku parāde.
Tajā 1.vieta - CMT komandai „Sēj,
pļauj, būvē- kveldi, meldi”, 2.vieta
- „Cūkmens rullē laukos”, 3.vieta
- „Pirātu meitenes”. Veicināšanas
balvu saņēma - Silakroga pirāti,
devīze „ Labāk vietējie pirāti, nekā
Somālijas”.
Svinīgajā
svētku
gājiena
sākumā – karognesēji, tad
soļoja novada vadība un viesi. Gājienā pašvaldību, valsts
iestāžu un uzņēmumu darbinieki
atainoja “Dzīvi laukos”. Visi tā
dalībnieki bija lieliski saposušies,
noformējums – tēmai atbilstošs.
Vērtēšanas komisija atzina, ka par
gājiena svētku noformējumu 1.vieta „SAN-TEX” kolektīvam, 2.vieta
- Vīksnas pagastam, 3.vieta - Krišjāņu pagastam. Veicināšanas balvas saņēma Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība, Bērzkalnes pagasts un PII „Sienāzītis”.
Noslēguma sarīkojumā ,,Gavilēsim priekā!” Balvu novada
domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis godināja Balvu goda pilsoni Veltu Pulksteni un pasniedza
Balvu novada Domes Atzinības
rakstus. Svētku noskaņai - Brāļu
Auzānu un Jersikas orķestra koncerts, sarīkojuma noslēgumā zaļumballe kopā ar grupu ,,Ginc
un Es”.

Medus degustācija

Sacensības “Kopā jautri” aizrāva ne tikai to dalībniekus, bet arī skatītājus

Soļo “laucinieki” no PA”SAN-TEX”
Pirātiem no Silakroga – veicināšanas balva

Radošajā braucienā nepārspēta CMT komanda

Svētki bija kupli apmeklēti. Attēlā(no kreisās) Rudīte un Andris Kazinovski kopā ar viesiem no Lietuvas
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Attēlā(no kreisās) Linda Vītola, Madara Vancāne, Dainis Rakstiņš, Sarmīte Pužule, Ingrīda Pilāte, Ēriks Mičulis,
Ilona Naļivaiko, Zita Mežale, Maruta Ločmele, Edžus Ķikusts, Anna Romanova

Attēlā ( no kreisās) Ineta Krūmiņa, Imants Kairišs, Rita Kravale, Zita Kravale, Daiga Jēkabsone,
Vita un Valērijs Iljanovi, Aina Biseniece, Ilgvars Bērziņš, Aivars Avotiņš, Liene Akmeņkalne

Svētku sveiciens Balvu novada
Goda pilsonei Veltai Pulkstenei

5.

Atzinības rakstu saņem Dzintra Zeltkalne

Balvu novada domes priekšsēdētaja vietnieks Ēriks Ločmelis vērtēšanas komisijas vārdā apbalvo svētku dalībniekus

Pašdarināto peldlīdzekļu izbraucienā – priekšplāņā ”Robežsargi pret nelegālajiem vjetnamiešiem”

Krišjānu pagasta “pretkolorādo” komanda izpelnījās skatītāju un vērtēšanas komisijas atzinību

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns sveic Prūšu ģimeni –
laureātus konkursā par skaistākajām sētām
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Balvu baznīcas simtgadē

Svētdienas
Dievkalpojums
Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā bija neparasti svinīgs – tika
svētīta baznīcas simtgade.
Dievkalpojumu vadīja Balvu
evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītājs Mārtiņš
Vaickovskis.
Svētku uzrunā par baznīcas vēsturi, par tās lomu cilvēku dzīvē
toreiz, pirms 100 gadiem un
šodien savā sprediķī runāja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
bīskaps Einārs Alpe.
Baznīcas jubilejā draudzi sveica Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes
bīskaps Jānis Bulis, Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, sadraudzības draudžu
pārstāvji un Balvu draudzes
locekļi. Baznīcas simtgades dievkalpojumā dalību ņēma mācītājs
Anders Laxels no Somijas Hanko
pilsētas un Balvu luterāņu draudzes māsu draudzes mācītāja no
Svētā Jāņa draudzes Vācijā Renāte
Henke.
Pēc tam notika baznīcas 100
gadu jubilejas koncerts “Logi –
acis, kas vēro un sargā”. Koncertā
piedalījās Balvu novada radošie
kolektīvi, Kubulu koris, Durbes
sieviešu koris “Durbe”un soliste,
starptautisko konkursu laureāte
Sabīne Krilova.
Mācītājs Mārtiņš Vaickovskis
svētku sakarā atzina, ka 100 gadi,
tāpat kā viss cits šajā pasaulē, ir
relatīva lieta: ja to salīdzina ar
cilvēka mūžu, tad tas ir daudz,
ja salīdzina ar pasaules kultūru
un dievnamu vēsturi – tad ne tik
nozīmīgs skaitlis. Balvu kontekstā
tas ir daudz. Nozīmīgi ir tas, ka
dievnams vienmēr ir pildījis savu
funkciju neatkarīgi no varām un
iekārtām. Pasaules vai zemes

lietu kontekstā tiek vērtēts ieguvums. Garīgā ziņā šie baznīcas
100 gadi ieiet pestīšanas vēsturē.
Tajā nav svarīgi gadi, bet gan tas,
cik dvēseles ir guvušas pestīšanu.
Dievnams ir bijis tā vieta, kur dalīti
gan prieki, gan bēdas, cilvēki
guvuši mierinājumu savās sāpēs
un pārbaudījumos, te viņi ir kristīti
un laulāti, caur šo vietu saņemta
svētība.
Balvu evaņģēliski luteriskās
baznīcas vēsture iesākās 1901.
gadā, kad radās iespēja dibināt
Balvu draudzi, bet nebija telpu.

Neatliekamām svinībām bija
dabūta atļauja no Balvu muižas
izmantot muižas šķūni, kas vēl
šodien kalpo kā noliktavas. Balvu muiža iedalīja 12 hektārus
zemes un draudze ķērās pie
Dievnama būvēšanas. Sākotnēji
bija koka lūgšanu nams. Mūra
baznīcas celtniecība uzsākta
1913. gadā.
Balvu evaņģēliski
luteriskās draudzes baznīcas
pamatakmens iesvētīts 1914. gadā.
Uzsākot
baznīcas celtniecību,
katrs draudzes loceklis apņēmās
maksāt zināmu summu un katrs

saimnieks piegādāt noteiktu
daudzumu laukakmeņu.
Visu
baznīcas celtniecības organizāciju
un
vadību
bija
uzņēmies
toreizējais mācītājs Kārlis Irbe,
kuram baznīcā uzstādīta piemiņas
plāksne. Baznīca ir 25,4 metrus
gara un 13,94 metrus plata, ar
500 sēdvietām. Baznīcas zvans
iesvētīts 1925. gadā, tas sver 530
kg, un ir izliets Vācijā. 1934. gadā
– Herberta Kolbes firmā būvētas
ērģeles. Iesvētīšanas dienā tās
spēlēja profesors Pauls Jozuus.
Balvu luterāņu baznīcā atrodas

neatkarīgās Latvijas laika sakrālās
mākslas piemineklis – mākslinieka
J.Strazdiņa altārglezna “Kristus
svētī ļaudis”, 1937. gads.
Baznīcā kalpojuši mācītāji
K.Lapiņš,
K.Irbe,
J.Reinhards,
G.Kness-Kņezinskis,
M.Grīvāns,
A.Abakuks, V.Šīre, H.Celmiņš,
J.Baumanis, K.Freimanis, J.Geide,
A.Kavacis, Bīskaps E.Alpe, no
2008.gada oktobra kalpo mācītājs
Mārtiņš Vaickovskis.

Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija

Svētdien Balvu Romas katoļu
baznīcā dievkalpojumu vadīja
viņa ekselence Romas katoļu
Rīgas metropolijas RēzeknesAglonas diecēzes bīskaps Jānis
Bulis. Sprediķī Jānis Bulis runāja
par pareizo izvēli dzīvē – izvēloties
ticību
Dievam,
akcentēja
atbildības tēmu. Dievkalpojumā
izdalīja iestiprināšanas sakramentu bērniem un jauniešiem, kas bija

tam gatavojušies.
Sakarā ar bīskapa vizitāciju
un iestiprināšanas sakramenta saņemšanu Dievkalpojumā
piedalījās arī priesteri no citām
draudzēm. Baznīca bija kupli
apmeklēta – tā nespēja uzņemt
visus ticīgos, kas bija pulcējušies
arī baznīcas dārzā. Dievkalpojums
tika apskaņots un bija dzirdams arī
baznīcas dārzā.
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Loks savelkas ap Balvu novadu

Pārtikas un veterinārais dienests izsludinājis Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) karantīnu arī vairākos
Viļakas novada pagastos - Vecumu, Medņevas un Šķilbēnu,
Alūksnes novada Veclaicenē
un Gulbenes novada Beļavas
pagastā. Balvu novada pagaidām
šādu gadījumu nav. Jau vēstīts,
ka šogad ĀCM Latvijā ir atklāts
kopumā 829 mežacūkām 37 novados.
Par to satraukti ne tikai lauksaimnieki, kuri audzē cūkas.
Saprotams, ka, ja mežacūkas tikai vairosies, slimības infekcija
ies plašumā. Dodoties barības
meklējumos, cūkas ieklīst jaunās
teritorijās.Līdz ar to atrod jaunus
slimības skartus meža dzīvniekus
Valkas, Malnavas, Mežvidu pagastos, vēl citur, arī Gulbenes pusē.
Tāpēc ļoti atbildīgiem jābūt arī
medniekiem. Pārnākot mājās pēc
medībām, jānomaina apģērbs,
jādezinficē apavi, automašīnas,
ar ko pārvadāja
nomedītās
mežacūkas. Medību atkritumi
jāiznīcina, un šim nolūkam var
izmantot speciālos konteinerus,
no kuriem pēc tam produktus
aizved un sadedzina, vai arī aprakt
vismaz metru vai pusotra dziļumā,
lietojot dezinfekcijas līdzekli.
Mežacūku gaļu pārtikā var lietot tikai pēc analīžu rezultātu
saņemšanas. Par visām atrastām
beigtām mežacūkām nekavējoties
jāinformē PVD.
Latvijas Pašvaldību savienībā
(LPS) notika videotiešraide par
Āfrikas cūku mēra izplatības
ierobežošanas pasākumiem un
ieteikumiem pašvaldību medību
koordināciju komisiju darbam.
Satraucoši, ka Āfrikas cūku mēris
turpina plosīties, bet trešajā daļā
pašvaldību vēl nav izveidotas
medību koordinācijas komisijas.
Lai noteiktu Āfrikas cūku mēra
jaunās riska zonas, ko paredz 14.
augustā spēkā stājušies trīs Eiropas
Komisijas lēmumi, valdība dienu

vēlāk apstiprināja grozījumus šīs
slimības likvidēšanas un draudu
novēršanas
kārtībā.
Jaunais
slimības riska zonējums, ņemot
vērā pašreizējo epidemioloģisko
informāciju Baltijas valstīs un
Polijā, kur konstatēti jauni mājas
cūku saslimšanas gadījumi, ļaus
mērķtiecīgi kontrolēt dzīvnieku
veselību. Tādēļ paredzams, ka
Eiropas Komisija gatavos jaunu
īstenošanas lēmumu, ar ko atkal
mainīs Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijā.
Arī
pārbaudot
dzīvnieku
novietnes,
PVD
inspektori
konstatē, ka ne vienmēr tiek
ievēroti biodrošības pasākumi,
kā arī joprojām ir piemājas
saimniecības, kurās dzīvnieki
nav reģistrēti Lauksaimniecības
datu centrā (LDC). Novietne un
cūkas jāreģistrē Lauksaimniecības
datu centrā un regulāri jāatjauno
informācija par novietnē turēto
cūku skaitu!
PVD sadarbībā ar LDC, uzrauga mājas cūku pārvietošanas
datus un konstatē, ka notiek
cūku pārvietošana no slimības
skartajām zonām uz brīvajām
zonām. Ar šādu rīcību cūku
turētāji savu novietni, savu pagastu un pat savu novadu pakļauj
riskam ievazāt slimību.
Pirms sivēnu iegādes PVD
aicina noskaidrot, kurā slimības
zonā atrodas pārdevēja novietne. Informācija pieejama PVD
mājas lapā interaktīvajā kartē.
Lai pasargātu dzīvnieku novietni, piemājas saimniecību no
ĀCM PVD atgādina un atkārtoti
aicina ievērot visus noteiktos
biodrošības pasākumus:
•
Neturiet cūkas āra aplokos, tās var kontaktēties ar savvaļas
un klaiņojošiem dzīvniekiem!
•
Dzīvnieku kopšanai izmantojiet tikai šim darbam paredzētu apģērbu un apavus, kurus
nelietojiet ārpus novietnes!
•
Pie ieejas novietnē no-

drošiniet apavu dezinfekciju,
novietnē regulāri veiciet tīrīšanu
un dezinfekciju!
•
Izvērtējiet, kur stāv pakaiši, ruloni, kur atrodas salmu
kaudzes – tie var būt inficēti, ja
tiem ir piekļuvušas meža cūkas!
•
Cūkām nedodiet zaļbarību un pagalmos pļautu zāli!
Tā kā piemājas saimniecībās
cūku piebarošana ar svaigu zāli
laika gaitā izveidojusies par
tradīciju, situācijā, kad pieaug
ĀCM gadījumu skaits meža
cūkām, tas rada lielus inficēšanās
draudus mājas cūkām, jo zālē var
būt ĀCM vīruss, ko tur ievazājušas
meža cūkas.
•
Mājas cūkām aizliegts izbarot virtuves atkritumproduktus,
īpaši bīstami ir meža cūku izcelsmes atkritumprodukti!
•
Atgriežoties no meža
pēc ogošanas, sēņošanas un
medībām, notīriet apavus, īpaši to
zoles!
•
Informējiet PVD teritoriālo pārvaldi, ja mežā atrodat
meža cūkas līķi!
•
Sekojiet cūku veselības
stāvoklim un, ja cūkas izskatās
neveselas, nekavējoties izsauciet
veterinārārstu!
Atgādinām, ka bioloģiskā
drošība ir pasākumu komplekss,
kuru ievērojot, dzīvnieku turētājs
var pasargāt savus dzīvniekus no
saslimšanas ar infekcijas slimībām
un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā
teritorijā.
Par biodrošības pasākumu
ieviešanu un izpildi novietnēs,
kurās tur un audzē cūku sugas
dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir
dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.
Slimības uzliesmojuma gadījumā saimniecībā vai dzīvnieku
novietnē valsts kompensācijas
varēs saņemt tikai tad, ja cūkas
būs reģistrētas un ievērotas
biodrošības prasības!

Aicina pieteikt “Latvijas lepnums 2015”
kandidātus

Kļuvis zināms, ka jau 12. gadu
laikraksts Diena un telekompānija
TV3 organizē projektu “Latvijas
lepnums”, aicinot no 11. augusta
līdz 10. oktobrim iesniegt pieteikumus par pašaizliedzīgiem
un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri
vairojuši valstī labo, nesavtīgi
palīdzot kādam nelaimē, dodot cerību, iedvesmojot vai pat
īstenojot cita klusi lolotus sapņus.
Laikraksts Diena projekta
laikā līdz gada beigām stāstīs par
Latvijas lepnumam pieteiktajiem cilvēkiem, savukārt Otrajos
Ziemassvētkos, 26. decembrī,
“Latvijas lepnums 2015” noslēgsies
ar godināšanas ceremoniju kanālā
TV3, kurā simboliskā Latvijas lepnuma balva – Zelta ābele – tiks
pasniegta desmit nominācijās.
Arī šogad Latvijas lepnuma balvas

laureātus noteiks Latvijas lepnuma žūrija.
MTG TV un radio vadītāja
Latvijā Baiba Zūzena atgādina
par projekta nozīmīgumu: «Latvijas lepnums parāda mūsu zemes
patieso spēku – stiprus un gaišus
Latvijas ļaudis, kuru rīcība paceļ
un iedvesmo, kuru darbi apliecina viņu mīlestību pret pasauli un
līdzcilvēkiem. »
Akciju sabiedrības Diena
valdes priekšsēdētājs Edgars Kots
atzīst, ka projekts vēl joprojām ir
viena no nozīmīgākajām laikraksta
Diena vērtībām: «Ikdienā mums
ir iespēja sastapt daudz cilvēku.
Bieži vien mēs pat nenojaušam,
ka starp viņiem ir īstas izcilības
un iedvesmojoši paraugi mūsu
dzīvēm. Projekts vēl aizvien ir
spēcīgs palielināmais stikls cilvēka

uztverei, kas izgaismo mūs, ļaujot
ieraudzīt patiesās vērtības visai
Latvijas sabiedrībai. »
Šogad projekts Latvijas lepnums notiek ar Rīgas Brīvostas
pārvaldes un Valsts akciju
sabiedrību Latvijas dzelzceļš un
Latvijas pasts gādību.
Latvijas lepnuma kandidātus
var pieteikt, aizpildot pieteikuma
anketu portālos www.diena.lv
un www.skaties.lv, kā arī sūtot
vēstules uz latvijaslepnums@
dienasmediji.lv www.draugiem.
lv/latvijaslepnums vai pa pastu,
adrese: Latvijas lepnums, Andrejostas iela 2, Rīga, LV-1045.
Aicinām arī mūsu novada
iedzīvotājus pārdomāt un izvērtēt
– varbūt mums līdzās dzīvo Latvijas lepnums!

Juridiskā koledža Gulbenē aicina

Gulbenē arī šogad studentus uzņems vienīgā šī reģiona
austākās izglītības mācību iestāde
– Juridiskā koledža.
Mācības notiek sestdienās,
divas reizes mēnesī, divu gadu
garumā, lai profesionālu docētāju
vadībā iegūtu augstāko izglītību.
Šogad studentus uzņem 5
dažādās studiju programmās:
• Tiesību zinātnes
• Cilvēku resursu vadība

• Komerczinības
• Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
• Grāmatvedība un finanses.

Studiju maksa ir 78 EUR
mēnesī, iespējams arī saņemt
valsts garantētu kredītu. Mācību
maksu var veikt arī pa mēnešiem, šinī mācību gadā pēdējo
2 gadu vidusskolu absolventiem un tālākmācību vidusskolu

beidzējiem būs iespējams saņemt 30% maksas atlaidi.
Dokumentu
pieņemšana
sākusies no 15. augusta, sīkāka
informācija
koledžas
mājas
lapā www.jk.lv vai pa tālruņiem
67508005, 29224936.
Gulbenes filiālē 5.septembrī
plkst.11.00 notiks atvērto durvju
diena – Gulbenes 2.vidusskolas
aktu zālē, Līkajā ielā 21.

7.

Izsludina izsoles
1)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Dzīvokli Nr.20, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.
3801 900 1680 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 020), kas
sastāv no vienistabu dzīvokļa 40.6 m2 platībā un kopīpašuma 406/31075
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.
Izsoles sākumcena – EUR 1852.00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit divi euro).
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 (pirmdienās no
plkst. 9:00 līdz 18:00, otrdienās – ceturtdienās no plkst.9:00 līdz 17:00
un piektdienās no plkst.9:00 līdz 16:00). Šajā pat laikā interesanti var
veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 28.septembra plkst.
16:30 (darbdienās no plkst.8:30 līdz 16:30), Balvos, Bērzpils ielā 1A,
34.kabinetā.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 28.septembra plkst. 16:30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 185.20 (viens simts astoņdesmit pieci euro, 20 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konts:
LV93UNLA0050014291739 vai AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada
29.septembrī plkst. 15:00.
2)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Dzīvokli Nr.38, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.
3801 900 1681 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 038), kas
sastāv no vienistabu dzīvokļa 40.2 m² platībā un kopīpašuma 402/31075
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.
Izsoles sākumcena – EUR 1852.00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit divi euro).
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 (pirmdienās no
plkst. 9:00 līdz 18:00, otrdienās – ceturtdienās no plkst.9:00 līdz 17:00
un piektdienās no plkst.9:00 līdz 16:00). Šajā pat laikā interesanti var
veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 28.septembra plkst.
16:30 (darbdienās no plkst.8:30 līdz 16:30), Balvos, Bērzpils ielā 1A,
34.kabinetā.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 28.septembra plkst. 16:30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 185.20 (viens simts astoņdesmit pieci euro, 20 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konts:
LV93UNLA0050014291739 vai AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada
29.septembrī plkst. 14:00.
3)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:
Dzīvokli Nr.75, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.
3801 900 1682 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 075), kas
sastāv no vienistabu dzīvokļa 33.5 m2 platībā un kopīpašuma 335/31075
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.
Izsoles sākumcena – 1752.00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit
divi euro).
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 (pirmdienās no
plkst. 9:00 līdz 18:00, otrdienās – ceturtdienās no plkst.9:00 līdz 17:00
un piektdienās no plkst.9:00 līdz 16:00). Šajā pat laikā interesanti var
veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 28.septembra plkst.
16:30 (darbdienās no plkst.8:30 līdz 16:30), Balvos, Bērzpils ielā 1A,
34.kabinetā.
Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 28.septembra plkst. 16:30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 175.20 (viens simts septiņdesmit pieci euro, 20 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konts:
LV93UNLA0050014291739 vai AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada
29.septembrī plkst. 14:30.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 25770486, mājas lapa: www.balvi.lv
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Izmantojiet iespēju!

Mobilā Veselības Aprūpes
Centra pakalpojums Balvu novada
bērniem - 18.septembrī pie Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta, Raiņa ielā 52, Balvos, darbosies mobilais veselības aprūpes
centrs. VSIA “Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas” kvalificēti
speciālisti - okulists (acu ārsts)
un alergologs, konsultēs bērnus
līdz 18 gadu vecumam. Pie katra
no minētajiem speciālistiem var
pierakstīties 20 bērni.
Īpaši aicināti šo iespēju izmantot bērni no trūcīgām un

maznodrošinātām ģimenēm, jo
konsultācijas tiks nodrošinātas
bez maksas. Ārsti darbu uzsāks
no plkst. 9:00. Iepriekšēja
pieteikšanās pie sociālās darbinieces Sarmītes Ozoliņas pa
tālruni – 26618345.
Mobilais Veselības Aprūpes
Centrs ir 17 metrus garš, moderns
transporta līdzeklis, kurā ierīkota
ērta pieņemšanas telpa un divas
pacientu izmeklēšanas telpas.
Nepalaidiet garām iespēju
pārbaudīt sava bērna veselību!

Alūksnē notiks seminārs „Vides pieejamības
veicināšana tūrisma sektorā”

3. septembrī Alūksnes Kultūras
centra
mazajā
(konferenču)
zālē notiks seminārs „Vides
pieejamības veicināšana tūrisma
sektorā”, kurā aicinām piedalīties
ikvienu interesentu – tūrisma jomas uzņēmējus, pašvaldības,
būvfirmu pārstāvjus, projektētājus
gan no Alūksnes, gan kaimiņu novadiem.
Seminārs sāksies pulksten
13.30, to vadīs Iveta Neimane un
organizācijas „SUSTENTO” valdes
priekšsēdētāja
Gunta
Anča.
Semināra dalībniekus uzrunās
fonda „Jūrmala Cilvēkam” valdes
priekšsēdētāja Regīna Simsone.

Semināra
dalībniekus
iepazīstinās gan arī to, kādi funkciju traucējuma veidi mēdz būt,
gan ar to, kāds var būt iespējamais
universālais dizains, pieejamība
un saprātīga pielāgojuma iespējas
tūrisma jomas objektos. Tāpat
klātesošajiem atgādinās, kādi
ir vides pieejamību regulējošie
normatīvie
dokumenti
un
pieejamības kritēriji tūrisma objektiem.
Dalība seminārā iespējama
bez iepriekšējas pieteikšanās.
Seminārs „Vides pieejamības
veicināšana tūrisma sektorā” notiks projekta “Inovatīvi risinājumi

Asins donoru diena Balvos

Otrdien 1. septembrī no plkst.
9.00 līdz 13.00 Valsts asinsdonoru
centrs (VADC) rīko asins donoru
dienu Balvu muižā, Brīvības ielā
47.
Valsts asinsdonoru centrs
informē, ka no šī gada 1. jūlija
tika uzsākti bezskaidras naudas
norēķini ar donoriem. Tas nozīmē,
ka kompensācija zaudētā asins
un asins komponentu apjoma
atjaunošanai nākamajā dienā pēc
asins ziedošanas tiek ieskaitīta do-

nora bankas kontā. Lūdzam donorus laicīgi atvērt bankas kontu
bezskaidras naudas saņemšanai.
Donori bez bankas konta asinis
ziedot nevarēs.
Informējam, ka no 17. augusta
Valsts asinsdonoru centra Latgales
filiāles darbinieki donorus gaidīs
jaunās telpās Rēzeknes slimnīcā,
18.novembra ielā 41, 4. stāvā.
VADC Latgales filiālē turpmāk
donorus pieņems pirmdienās,
trešdienās un piektdienās no

Sociālais dienests atgādina!

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests atgādina, ka
no 2015.gada 1.augusta pieņem
iesniegumus pabalstam skolas piederumu iegādei. To var
saņemt trūcīgu, maznodrošinātu
un daudzbērnu ģimeņu bērni,
kā arī bērni, kuriem noteikta
invaliditāte, bērni bāreņi un bez
vecāku gādības palikuši bērni.
Pabalsta apmērs ne vairāk kā
10% no minimālās algas gadā
vienam bērnam (šogad 36.00
EUR). Iesniegumam jāpievieno
pirkuma iegādes čeks ar personas rekvizītiem. Pabalsta izmaksas kārtību nosaka Balvu
novada pašvaldības 2015.gada
12.februāra saistošie noteikumi
Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Balvu novadā”, 2015.

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

gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.10/2015 „Par papildus
palīdzību Balvu novadā” un 2015.
gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm” (kuri stājās spēkā
ar 2015.gada 1.aprīli).

pieejama – sociāli iekļaujoša
tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” ietvaros. Projektu īsteno nodibinājums “Fonds
- Jūrmala cilvēkam”, tā rezultātā
Alūksnes, Jūrmalas un Tukuma
pašvaldībās veikts pētījums par
tūrisma
objektu
pieejamību
un sniegti ieteikumi par tās
uzlabošanas iespējām, izveidots
vienots tūrisma maršruts cilvēkiem
ar pārvietošanās grūtībām.

pulksten 8.00 līdz 15.00.
VADC atgādina, ka par asins
donoru var kļūt personas vecumā
no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa
svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins
nodošana nav vēlama pēc
nakts maiņas, saspringta darba
vai emocionāla pārdzīvojuma.
Izsmeļošāku informāciju par asins
ziedošanu var uzzināt, zvanot pa
bezmaksas informatīvo tālruni
8000 0003 un mājas lapā www.
donors.lv.

Iesniegumus pabalstam skolas piederumu iegādei Sociālajā
dienestā var iesniegt līdz 2015.
gada decembra beigām.
Atgādinājums vecākiem Lidz
mācību gada sākumam, uzrakstiet
iesniegumus par brīvpusdienām.
Tas attiecas uz tām pašām kategorijām, kuras saņem pabalstu
skolas piederumu iegādei!

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests
aicina darbā juristu
Prasības pretendentam:
- augstākā juridiskā izglītība;
-vismaz 2 gadu darba pieredze profesijā;
Pieredze ar sociālo jomu saistītā darbā var tikt uzskatīta par
priekšrocību.
Pieteikšanās līdz 2015.gada 4.septembrim.
Motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pasta adresi socdienests@balvi.lv

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola.
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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