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Balvu Novada muzeja darba
laiks svētku periodā:

Cienījamie Balvu novada iedzīvotāji!
Lai šie Ziemas saulgrieži ikvienam no Jums nes mieru un sirds siltumu! Lai
svētku gaišums rada labestīgas domas, cerību un labo nodomu piepildījumu!
Lai Jaunajā gadā Jūs pavada veiksme, spēks, ticība labajam un ikvienā no Jums
mājo baltas domas, iedvesma un neatlaidība!
Baltus un priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2016. gadu!

Tiekas dažādu konfesiju garīdznieki un novada vadība

Klusajā un gaišajā Adventa
laikā – 15.decembrī, Balvu novada
Domes deputāti un dažādu konfesiju novada garīdznieki svētku
gaisotnē tikās „Lūgšanu brokastīs”,
kuras tiek organizētas jau trešo
gadu.
Šogad
garīdzniekus
un
deputātus Balvu Sakrālās kultūras
centrā laipni uzņēma prāvests
Mārtiņš Klušs, piedāvājot apskatīt
garīdznieka, koktēlnieka Antona Rimoviča 150 gadu jubilejai veltīto izstādi. Interesantus
faktus par A.Rimoviča dzīves
gājumu pastāstīja prāvests Alberts
Budže, kurš ierosināja godināt
A.Rimoviča piemiņu, viņa vārdā
nosaucot kādu Balvu pilsētas ielu
vai uzstādot pieminekli. Šim ierosinājumam piekrita arī Saeimas
deputāts Jānis Trupovnieks, jo
A.Rimovičs bija tas, kurš „ielika
pamatakmeni” Balvu pilsētai.
Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis atzi-

na, ka šo tikšanos ir gaidījis ar
zināmu saviļņojumu: „Prieks,
ka šis pasākums veidojas jau
par tradīciju, jo mums katram
ir vajadzīgs kopīgi pārrunāt
dažādus jautājumus, izteikt savas pārdomas. Protams, arī
izdarīt zināmus secinājumus un
priekšlikumus, kas noder mūsu
novada attīstībai nākotnē”.
Sarunu laikā akcents lielā mērā
tika likts uz notiekošo pasaulē –
bēgļu krīzi Eiropā, savas tautas
identitāti, ticību.
„Runājot par pēdējā laika
notikumiem pasaulē, Eiropā un
Latvijā, ir atklājies, ka atsevišķās
novada skolās ir skolotāji, kuri
bērnus noskaņo pārlieku negatīvi
- iebiedē ar kariem, pasaules galu
un tml. Protams, ir jārunā par reālo
situāciju, bet skolās vajadzētu
vairāk nest to pozitīvo, runāt par
iecietību,” atklāja prāvests Mārtiņš
Klušs, pieminot, ka kopīgi būtu
jārisina arī aktuālais jautājums par

Balvu peldbaseina darba
laiks svētkos:
24.decembris - slēgts
25.decembris - 14:00 - 22:00
26.decembris - 09:00 - 22:00
27.decembris - 09:00 - 22:00
28.decembris - slēgts
29.decembris - 09:00 - 22:00
30.decembris - 09:00 - 22:00
31.decembris - slēgts
2016.gada 1.janvāris - slēgts.

Notiks 1991.gada barikāžu
atceres pasākums

Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis

kapu kopšanu.
„Nāk Ziemassvētki, un tas
ir dāvināšanas laiks. Vai esat
domājuši, ko vēlētos saņemt
dāvanā?” jautāja mācītājs Mārtiņš
Vaickovskis, turpinot: „Vienam
tas ir aktuālāk, citam mazāk
aktuāli. Bet saņemt dāvanas un
sniegt dāvanas ir patīkami. Kādai
mazai meitenītei jautāja, ko viņa
gribētu saņemt dāvanā šajos
Ziemassvētkos. Viņa atbildēja
- gribētu, lai tētis man pakasa
muguriņu... Tā arī ir mūsu lielākā
dāvana - mūsu ģimenes, mūsu tuvie, mūsu darbs. Svarīgākā dāvana,
ko Dievs mums dod šajā pasaulē
ir cilvēcība un tie ir cilvēki”. Lai arī
laicīgajai varai un garīgajai varai ir
katrai savi uzdevumi, M.Vaickovskis aicināja strādāt roku rokā.
Kopīgi strādāt un sadarboties
aicināja arī Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Cunska: „Viss labais, kas ir noticis,
tā ir pateicība Dievam. Mums ir
jāizlūdzas viņa sargāšana. Nekad
nevar būt par daudz ticības, par
daudz cilvēkmīlestības. Ja mēs
kopīgi strādāsim un sadarbosimies, tad jau viss arī veiksies”.
Prāvests Staņislavs Prikulis
runāja par identitāti, par mūsu
drošību, labklājību un taisnību.
Tas viss ir iespējams, ja cilvēks ar to
strādā, nebaidoties no grūtībām:
„Mums katram sev ir jāuzdod
jautājums - Kas mēs esam?
Dzīvojot savu kristieša identitāti,
mēs varam izdarīt daudz laba. Lai
Dievs palīdz un Kristus nākšana
nes to prieku un gaismu, ko
nespēj ienest nekas cits kā tikai
Dieva klātbūtne”.

24.decembris - slēgts;
25.decembris – no plkst.12.00-16.00;
26.decembris - no plkst.11.00-16.00;
27.,28.decembris - slēgts;
29., 30.decembris - no plkst.10.0017.00;
31.decembris, 1.janvāris – slēgts;
2.janvāris - no plkst. 11.00 - 16.00;
3., 4.janvāris – slēgts.

Savukārt
prāvests
Fēlikss
Šneveļs visiem vēlēja, lai dalāmies
ar labajām domām, lai esam
uzticīgi Dieva bērni, lai skatāmies
un redzam mazliet tālāk, redzam
labo, lai paceļam savu sirdi uz
debesīm uz Jēzu Kristu!
Dieva
svētību
novēlēja
prāvests Alberts Budže, izsakot
savas domas arī par sadzīviskām
lietām,
piemēram,
pieturu
nepieciešamību pie kapsētām
ārpus pilsētas. „Lūgsim Dieva
svētību nākamajam gadam, lai
tas ir miera gads. Lai Dievs mums
palīdz,” vēlēja prāvests A.Budže.
Mācītājs Mihails Voronovs
uzsvēra, ka tikai Jēzus Kristus mūs
visus spēj apvienot. To nevar ne
valsts, ne valoda, ne baznīca, ne
reliģija. „Tikai Jēzus Kristus var
izdarīt visu, lai mēs būtu vienoti.
Viņa mīlestība dzīvo caur sirdi.
Lai svētīgi svētki,” vēlēja mācītājs
M.Voronovs.
Tikšanās laikā tika izteiktas
daudzas gaišas un dziļas domas, arī katrs deputāts izteica
savu viedokli, paužot prieku un
gandarījumu par šādu tikšanos.
Tika lūgts par Latviju, mūsu novadu un laicīgo varu.
Noslēgumā
A.Kazinovskis
visiem izteica pateicību par izteiktajam
domām,
labajiem
vēlējumiem: „Domāju, ka katrs no
mums ir guvis garīgu piepildījumu.
Protams, mēs katrs domājam
par ģimeni, valsti, pasauli. Bet, ja
nebūtu grūtību, noteikti daudzi
aizmirstu Dievu. Bet grūtības
pārvarēt ir vieglāk, ja paļaujamies
uz Dievu”.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

2016.gada 15.janvārī plkst.16.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
notiks 1991.gada barikāžu atceres
25.gadadienai veltīts pasākums
„No dzirkstīm līdz ugunskuram”,
kura laikā tiks prezentēta grāmata
“BIJA TĀDS LAIKS. 1991. JANVĀRA
BARIKĀDES”. Pasākumu kuplinās
Balvu novada jauktais koris „Mirklis”, bērnu tautu deju kolektīvs „Balvu Vilciņš”, Kubulu Kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs „Cielaviņa”.
Pieteikšanās pasākumam līdz
5.janvārim pa tel. 64522830.

Sagaidīsim svētkus gaiši!
Gaidot Ziemassvētkus un
aizdedzot
ceturto
Adventes
sveci, iedegsim košas gaismas,
padomāsim par to, kā izrotāt
māju, dzīvokļu, uzņēmumu logus,
veikalu skatlogus.
Izbaudīsim
šo
kluso
pirmssvētku
laiku,
un
Ziemassvētku
brīnums
būs
sagaidīts!

Balvu novada PA „SAN-TEX”
informē
Ar 2016.gada 4.janvāri skaidras naudas maksājumus Bērzpils
ielā 56, Balvos vairs nepieņems.
Samaksu par visa veida pakalpojumiem pieņems Norēķinu
centrā Teātra ielā 2, Balvos.

Ziemassvētku
pasākums
bērniem
ar
īpašām
vajadzībām
Balvu novada pašvaldības
Sociālais
dienests
organizē
Ziemassvētku pasākumu Balvu
novada pašvaldībā deklarētajiem
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Pasākums
notiks
2015.gada
21.decembrī plkst. 11.00 Balvu
pamatskolā (Partizānu ielā 16).
Bērnus, kuri nav saņēmuši
ielūgumus,
lūdzam
pieteikties Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas nodaļā,
uzrādot invaliditātes apliecību
(Ja nebūsiet paspējuši pieteikties,
minētās formalitātes nokārtosim
pasākuma dienā).
Tālrunis uzziņām: 64521997,
vai 28652089.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Tuvojas gada nogale, kad tiek izvērtēti notikumi un politiskie procesi
gan mūsu valstī, gan pasaulē.
Šajā gadā neapšaubāmi visasākais jautājums bija un ir bēgļu krīze
Eiropā un terorisma draudi pasaulē. Šie divi jautājumi ir cieši saistīti,
jo attiecīgie dienesti ir konstatējuši, ka bēgļu vidū līdz pat vienam procentam varētu būt ar terorismu saistīti cilvēki. Protams, bēgļi būs arī
Latvijā, neskatoties uz to, ka liela sabiedrības daļa tomēr neatbalsta to
pārvietošanu uz Latviju. Diemžēl tādi mēs esam - nespējam aizstāvēt
savu viedokli līdz galam un panākt sev vēlamo. Turpretim poļu tauta
un arī valdība ir stingri pateikusi, ka Polijā bēgļu nebūs. Viņi ir gatavi
uz savas valsts robežas izveidot žogu, lai nekādā gadījumā bēgļi viņu
teritorijā nenonāktu. Poļi ir nodemonstrējuši, ka ir stipra tauta un stipra
valsts, arī citos jautājumos. Varbūt tas sasaistīts ar to, ka šī tauta ir stipra
ticībā, jo absolūtais vairākums Polijas iedzīvotāju ir katoļi, kas ir aktīvi
ticīgi cilvēki. Tas, iespējams, palīdz nostāties pretī tiem jautājumiem, kas
viņiem nav pieņemami.
Šādā reizē domājot par poļu tautu, nāk atmiņā tās iespējas, kādas
bija Latgalei, kad tā apvienojās ar Latviju. 1917., 1918. gadā Latgales
toreizējie politiķi diskutēja par to, kurai valstij pievienoties. Izvēlē starp
divām valstīm – Latviju un Lietuvu, bija arī Polija, jo tās robežas toreiz
bija pie Latgales. Tuvojas Latvijas dibināšanas 100gade, un šādi notikumi
atkal liek domāt, vai Latgale toreiz izdarīja pareizo izvēli. Varbūt, ka kopā
ar stipro poļu tautu, būtu bijis savādāk, jo daudzas lietas Latvijā līdz šim
nav sakārtotas. Joprojām valda netaisnība arī attiecībā pret Latgali. Mēs
joprojām nesaņemam pienākošos ES struktūrfondu daļu. Šie līdzekļi
tiek sadalīti starp Rīgu un lielajām pilsētām, tādējādi Latgale un pārējie
reģioni tiek apkrāpti. Latgalē dzīvojošos tas nomāc un rada netaisnības
un pāridarījuma sajūtu. Ar tādu sajūtu ir grūti dzīvot.
Pēdējie notikumi Latvijā, kad mūsu premjere Laimdota Straujuma ir
paziņojusi par demisiju, arī nav nekas iepriecinošs. Apbēdina tas, ka notiek šis politiskais tirgus. Šobrīd un noteikti arī tuvāko mēnesi tiks risināti
politisko krēslu sadalīšanas jautājumi, bet valsts attīstība stāvēs uz vietas,
jo netiks pieņemti būtiski lēmumi. Bet tas nenozīmē, ka mums jānolaiž
rokas. Tik un tā katram ir jāstrādā, arī mūsu pašvaldībā.
Viens no aktuālajiem jautājumiem, kas šobrīd risināms, ir panākt,
lai Balvu novads būtu iekļauts Latvijas –Igaunijas pārrobežu sadarbības
programmā. Atšķirībā no iepriekšējā perioda, kad bija viena LatvijasIgaunijas-Krievijas programma, jaunajā plānošanas periodā ir izveidotas
divas – Latvijas – Krievijas un Latvijas – Igaunijas, programmas. Diemžēl
Balvu novads nav iekļauts Latvijas-Igaunijas programmā, neskatoties uz
to, ka Balvu rajons kopā ar Alūksni 1996.gadā ir veidojis Eiroreģionu,
ir aktīvi darbojies, ieguvis sadarbības partnerus, realizējis projektus.
Neskatoties uz visu to, ierēdņi Rīgā nav uzskatījuši par nepieciešamību
Balvus iekļaut šajā programmā, turpretī ir iekļauta visa Vidzeme, ieskaitot Pierīgu, pat Kurzemi, tai skaitā Liepāju. Tā ir vēl viena netaisnība, kas
valda Latvijā. Bet šo jautājumu uzņēmusies palīdzēt sakārtot Saeimas
deputāte Inese Laizāne, kura bija noorganizējusi manu tikšanos ar VARAM ministru Kasparu Gerhardu. Sarunas bija cerīgas, un, ja šo jautājumu
izdosies atrisināt pozitīvi, tas pavērtu ceļu kopīgam projektam ar Pōlvas
pašvaldību Igaunijā, lai rekonstruētu Balvu pilsētas stadionu.
Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, novada iedzīvotājiem novēlu ticēt un paļauties uz saviem spēkiem! Būsim stipri un
stiprināsim savas ģimenes, turēsimies pie savas zemes un savām mājām,
jo tas, kas ir mūsu valstī, mūsu novadā, pieder tikai mūsu tautai. Uzskatu,
ka tikai šeit mēs varam būt laimīgi.
Lai ikvienā mājā ienāk gaiši Ziemassvētki, lai laime, veselība,
panākumi un dzīvesprieks pavada Jaunajā gadā!

Atzīmēs Zelta kāzas

Jau ceturto gadu Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa rīko
pasākumu Zelta kāzu pāriem, kurā
sirsnīgā gaisotnē tiek sumināti
tie Balvu novada pāri, kuri savu
laulību reģistrējuši pirms 50 gadiem.
Arī šogad 22.decembrī tiks
sumināti, sveikti un ar Balvu novada Domes Atzinības rakstu apbalvoti 15 Balvu novada pāri:
Lidija un Daniels Kivkucāni
Elvīra un Voldemārs Dilles
Ludmila un Konstantīns Logini

Veneranda un Jānis Ļubkas
Silvija un Pēteris Rudzeiši
Vera un Aleksandrs Jakovļevi
Leontina un Aldonis Komani
Ļubova un Ēvalds Puki
Ērika Mārtuža un Voldemārs
Martužs
Velta un Mihails Smirnovi
Maruta un Pēteris Bukovski
Gaida un Pēteris Ķauķi
Larisa un Vladimirs Karuzini
Dzidra un Jānis Cirpoņi
Irēna un Jevgenijs Kaši.

7.decembra Domes sēde

7.decembrī notika Balvu novada Domes ārkārtas sēde, kurā
piedalījās 10 deputāti: Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra
Ņikuļina, Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Juris
Boldāns, Aivars Kindzuls, Ivans
Baranovs, Svetlana Pavlovska.
Sēdes laikā tika izskatīts
jautājums par potenciālā projekta „Balvu ūdenssaimniecības
attīstības III kārta” atbalstu. Izskatot Balvu novada pašvaldības
aģentūras „SAN-TEX” vēstuli,
deputāti nolēma apstiprināt saga-

tavoto potenciālā projekta „Balvu
ūdenssaimniecības
attīstības
III kārta” priekšatlases finanšu
analīzi un naudas plūsmu, un projekta apstiprināšanas gadījumā
nodrošināt projektā paredzētā
pašvaldības
līdzfinansējuma
indikatīvo summu EUR 814
380,80. Projekta īstenošana atbalsta gadījumā varētu notikt 2017.2018.gadā.
PA „SAN-TEX” direktors Uldis Sprudzāns informēja, ka
iedzīvotāji tika aptaujāti un tika
noskaidrots, ka 84 Ceļinieku,

Pļavu, Zaļās, Bērzu, Kooperatoru
un Miera ielas iedzīvotāji izteikuši
vēlmi pieslēgt kanalizāciju, bet 77
iedzīvotāji izteikuši vēlmi pieslēgt
ūdensvadu.
Domes sēdes laikā tika izdarīti
grozījumi Balvu novada Domes
2015.gada 12.novembra lēmumā
„Par Balvu Sporta skolas peldbaseina akciju „PELDBASEINAM 7
GADI””, lēmuma 2.punktā vārdus
“2015.gada 15.decembra” aizstājot
ar vārdiem “2016.gada 2.janvāra”.

Tiekas ar ASV vēstniecības pārstāvjiem

Šī gada 10. decembrī ASV
vēstniecības pārstāvji tikās ar Balvu novada Domes priekšsēdētāja
vietnieci Sarmīti Cunskus, lai
pārrunātu sadarbības iespējas,
apmainītos
viedokļiem
par
ekonomisko, sociālo un politisko
situāciju gan pasaulē, gan Latvijā,
gan arī Balvu novadā.
Tikšanās
laikā
S.Cunska
viesiem pastāstīja par Balvu novadu,
pašvaldības
veiksmīgi
realizētajiem projektiem, sadarbību ar ārvalstu partneriem un
pārrobežu projektiem, kā arī
informēja par nākotnes iecerēm
un 2016.gada plāniem.
Vēstniecības pārstāvjiem bija
iespēja apmeklēt arī Balvu Profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, kur tika aplūkotas skolēnu radītās tērpu kolekcijas, kā
arī koka izstrādājumi.

Sarunu laikā ASV vēstniecības pārstāvji izteica atzinību par
Ziemassvētkiem saposto pilsētu
ASV vēstniecība Rīgā kalpo
divpusējo attiecību starp ASV un
Latviju uzturēšanai. Tās darbinieki skaidro ASV politiku, veicina

kultūras sakarus starp abām
valstīm, palīdz uzņēmējiem, rīko
dažādus pasākumus sadarbībā ar
partneriem visā Latvijā.

Balvos viesojās Eiropas Parlamenta deputāte
Iveta Grigule

27. novembrī Balvu Novada
muzeja konferenču zālē reģionālo
diskusiju cikla EPicentrs ietvaros
tika organizēta tikšanās ar Eiropas
Parlamenta (turpmāk EP) deputāti
Ivetu Griguli. Diskusijas nosaukums bija „Pierobežas reģionu
spēks”, kuru vadīja moderatore
TV žurnāliste Agnese Drunka.
Sarunu tēmas bija gan ES Austrumu robeža, gan asociācijas līgumi
ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu,
jaunā ES stratēģija Centrālāzijai

un līgums ar Kazahstānu, ES
pierobežas reģionu spēks ES
lielajā kartē.
Diskusijas sakumā deputāte
pastāstīja par sevi un savu darbu
EP. Iveta Grigule ir Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības
grupas locekle, Zaļo un Zemnieku
savienības biedrs.
Parlamenta deputāte atzina,
EP galvenos jautājumus un toni
nosaka lielās dalībvalstis, aizstāvot
savas intereses. Galvenā EP

vērtība ir kontakti, plašais paziņu
un kolēģu loks. Šobrīd viens no
karstākajiem jautājumiem ir bēgļi
un terorisms Eiropā. EP Drošības
komiteja secinājusi, ka tikai 40%
iebraucēju tiek piešķirts bēgļu statuss.
Diskusijas dalībnieki uzdeva
vairākus jautājumus par to, ko
EP tomēr nevar ietekmēt, un bija
jūtams, ka klausītājiem svarīgākās
ir lokālās problēmas un pierobežas
dzīve. Arvien būtisks jautājums
par to, kā noturēt vietējos
iedzīvotājus, nesaprašana, kāpēc
nav nodokļu atvieglojumu pierobežas reģionam, neizpratne,
kāpēc valsts neatbalsta sportistus,
kas gūst labus panākumus ne tikai
Latvijas, bet arī Eiropas mērogā.
Diskusijas noslēgumā moderatore klātesošajiem uzdeva jautājumus, kā rezultātā
veiksmīgākais saņēma dāvanu
– apmaksātu braucienu uz EP
Briselē maija mēnesī.
Rita Šubeniece,
Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām izmantot e-pakalpojumu sniegtās iespējas
Pieradumam ir liels spēks,
tā varētu teikt par tik ierasto veidu saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa
(NĪN)
maksāšanas
paziņojumu (MP) pasta kastītē
papīra formātā. Taču nekad nav
par vēlu padomāt un aizdomāties,
ka aiz loga ir 21.gadsimts, kurā
daudzas lietas tiek darītas
mūsdienīgāk.
Aicinām iedzīvotājus (gan
fiziskas, gan juridiskas personas)

izmantot iespēju maksāšanas
paziņojumu
par
nekustamā
īpašuma nodokli saņemt elektroniski e-pastā, jo tas ir ātrāk,
ērtāk, drošāk, videi draudzīgāk
un jā, arī mūsdienīgāk. Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam
iespējams pieteikties portālā
www.epakalpojumi.lv.
Informējam, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
tiek nodrošināta iespēja pieteik-
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ties saņemt atgādinājumu par
nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksas termiņa tuvošanos
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma
vēstule uz norādīto e-pastu tiks
izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS
veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
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Renovēts Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāts

Pārgriezt svinīgo atklāšanas lenti tika aicināts Balvu novada domes
priekšsēdētājs A.Kazinovskis, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore B.Vizule un AS “Siguldas Būvmeistars” direktors J.Pošeika

3.decembrī svinīgā pasākumā
tika atklāts Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
internāts. Ēkai veikta renovācija
un tā atjaunota no ēkas karkasa.
Kaut arī darbi tika īstenoti ātrā
laikā, vien trīs mēnešos, internāta
renovācija bija ilgi gaidīta. Par
spīti drēgnajiem laikapstākļiem,
svinīgā atklāšana bija ļoti silta,
sirsnīga un visu klātesošo sejās
bija manāms liels gandarījums.
Skolas direktore Biruta Vizule
pateicās visiem, kas bija iesaistīti
projekta realizācijā. Ar audzēkņu
sagatavotajiem
ziediem
tika
sveikts Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis,
izpilddirektore Imanta Serdāne,
domes priekšsēdētāja vietniece
Sarmīte Cunska, kura vairākus
gadus bijusi skolas direktore, projektu vadītāji, būvnieki un citas
iesaistītās personas. Arī Balvu novada Domes priekšsēdētājs sveica
būvdarbu veicējus - A/S „Siguldas

Zemnieku un uzņēmēju balle 2015
27. novembrī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā notika ikgadējā
zemnieku un uzņēmēju balle,
kurā 11 nominācijās tika sveikti un apbalvoti darbīgākie un
veiksmīgākie
zemnieki
un
uzņēmēji. Bija ieradušies vairāk
nekā 150 viesi. Pasākuma vadītājs
bija kolorītais Māris Grigalis,
muzicēja grupa “No pusvārda”.
Sanākušos uzrunāja Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, kurš izteica
atzinību par to, ka novadā ir
šādi ļaudis, kas strādā daudz un
veiksmīgi. Klātesošos uzrunāja arī
Eiropas Parlamenta deputāte Iveta
Grigule, kura personīgi apbalvoja
piecus veiksminiekus, kuriem
uzdāvināja braucienu uz Eiropas
Parlamentu Briselē maija mēnesī.
Uz pasākumu bija ieradušies arī
12. Saeimas deputāti Inese Laizāne
un Jānis Trupovnieks, kuri savās
uzrunās pieminēja piederību
Balviem, Balvu novadam, sveica
visus zemniekus un uzņēmējus.
Domes priekšsēdētājs pasniedza 11 balvas šādās nominācijās:
“Lielākais nodokļu maksātājs 2015”
– SIA „BalviFlora”; “Lielākais darba
devējs 2015” – SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”; “Gada
mecenāts 2015” – Andrejs Kindzulis, SIA „A.K.7” (Balvu pilsēta);
“Mūža ieguldījums uzņēmējdarbībā
2015” – Jānis un Veneranda Ļubkas,
ZS „Upeslīči” (Kubulu pagasts);
“Gada jaunais uzņēmējs 2015” – Armands Penners, SIA „Evalar auto”
(Balvu pilsēta); “Gada mājražotājs
2015” – Ilzes Liepiņas mājražošanas
uzņēmums (Kubulu pagasts); “Gada
eksportētājs 2015” – Johann Marten,
SIA „Compaqpeat”; “Stipra ģimene
laukos 2015” – Gunita un Egons
Sirmači, ZS „Kļavkalni” (Bērzkalnes
pagasts);
“Lauku
mantojuma
saglabātājs 2015” – Alīna Zelča, ZS
„Skujenieki” (Tilžas pagasts); “Gada
pakalpojums 2015” – Jānis Kuļšs,
SIA „BKL”, (Balvu pilsēta); “Stabils
uzņēmums 2015” – Juris Pušpurs,
Viktors Paršinovs, SIA „INVIK” (Balvu pilsēta). Par katru no šiem balvu
saņēmējiem tika rādīts īss video par
viņu ikdienas darbu, saimniecību,
uzņēmumu, līdz ar to, ikviens
klātesošais varēja pārliecināties,
ka šie censoņi ir pelnījuši būt
novērtēti, jo nereti nākas sastapties ar izaicinājumiem, kuri jāspēj

pieņemt un pārvarēt. Ilgstoši aplausi tika veltīti Jānim un Venerandai
Ļubkām par mūža ieguldījumu
uzņēmējdarbībā, par viņu enerģiju
un lielo darba tikumu.
Tā kā Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs četrus Balvu
novada veiksminiekus tika pieteicis “Latgales reģiona uzņēmēju
gada balvai 2015” un “Latgales

reģiona tūrisma gada balvai
2015”, uzmanība un ziedi tika
veltīti arī šādiem uzņēmumiem:
SIA “Eco Fabrika”, kas bija
izvirzīta
nominācijai
“Sociāli
atbildīgs uzņēmums”; Zemnieku
saimniecībai “Līči”, nominācijā
“Gada lauksaimnieks”; retro moto
klubam “Rūsa vējā” nominācijai
“Labākais jaunais tūrisma objekts

Būvmeistars” būvniecības direktoru Juri Pošeiku un skolas direktori Birutu Vizuli, vēlot veiksmīgu
turpmāko darbošanos un daudz
skolēnus, kas šajās telpās dzīvos,
dosies uz skolu. Andris Kazinovskis pauda lepnumu, ka Balvu
novadā ir tik talantīgi cilvēki, kas
veiksmīgi dara savu darbu, un ka ir
tik labs galarezultāts.
Veiksmīga sadarbība bijusi
gan ar būvniekiem – A/S „Siguldas Būvmeistars”, tās būvniecības
direktoru
Juri
Pošeiku
un
būvdarbu vadītāju Jāni Keiseli,
gan būvuzraugu Pēteri Igauni.
Gan skolas direktore, gan Juris
Pošeika uzteica Balvu novada
pašvaldības projektu vadītāju Sandu Kašu, kura vienmēr enerģiski
un pozitīvi nākusi uz sapulcēm,
bijusi pārliecinoša savos lēmumos
un darbu darījusi ļoti profesionāli.
Lai internāta telpās valdītu
miers un būtu laba noskaņa, uz
ēkas atklāšanas pasākumu bija

uzaicināts luterāņu draudzes
mācītājs Mārtiņš Vaickovskis,
kurš deva savu svētību, teica labus vēlējumus, iededza svecīti
Adventes vainagā un iesvētīja
internātu.
Lai gan internāta telpu
labiekārtošana vēl nav beigusies,
jau tagad tajās jaušams siltums
un mājīgums. Skolas direktore
Biruta Vizule piebilda, ka arī
skolēni darbojās kā padomdevēji,
jo palīdzēja izvēlēties krāsas
gaiteņiem, virtuvei un dzīvojamām
istabām.
Atliek vien novēlēt, lai visi labie
vārdi, kas tika izteikti atklāšanas
pasākumā, piepildās, lai internātā
vienmēr daudz zinātkāru skolēnu
un lai šīs telpas viņus iedvesmo labiem sasniegumiem.

2015” un SIA “BalviFlora”, kas tika
izvirzīts nominācijai “Latvijas eksportprece 2015”.
Katram zemniekam ikdienā
nākas saskarties ar dažādiem jaunumiem lauksaimniecības nozarē,
tāpēc bieža ir komunikācija ar
Lauku atbalsta dienesta un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra speciālistiem. Pasākumā

sveicienus un uzrunas teica Gulbenes LAD vadītājas vietniece Elita Mozule un LLKC Balvu nodaļas
vadītājs Ivars Logins, kuri uzteica
Balvu uzņēmējus, zemniekus un
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra direktori Intu Kaļvu, kuri
kopā spēj paveikt ļoti daudz.

Rita Šubeniece,
Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Armands Penners saņēma balvu nominācijā „Gada jaunais uzņēmējs 2015”

Ivars Zaharāns saņēma SIA „Balvi Flora” balvu nominācijā „Gada lielākais
nodokļu maksātājs 2015”

SIA „INVIK” pārstāvji saņēma balvu kā „Stabils uzņēmums 215”

EP deputāte I.Grigule vienu no balvām –braucienu uz EP Briselē, pasniedza
V.Ančam

SIA „Compaqpeat” pārstāvji pasākuma laikā saņēma balvu nominācijā
„Gada eksportētājs 2015”

„Lauku mantojuma saglabātājs 2015” – Alīna Zelča
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Paldies Balvu pagasta iedzīvotājiem par
atsaucību, sirds mīlestību, uzticību savam
pagastam, novadam un savai zemei.
Lai Ziemassvētku brīnums ienāk ikvienā
mājā un ģimenē, lai apkārt ir cilvēki, kas mīl,
atbalsta, mierina un dod enerģiju.
Balvu pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no
mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiek
savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras,
dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek
mūsos...
Lai balti,
Lai gaiši,
Lai silti,
Lai saldi,
Lai priecīgi,
Lai svētīgi Ziemassvētki un radošs Jaunais
2016. gads!
			
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes
lielo un mazo iemītnieku saime

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
kolektīvs
pateicas
par
veiksmīgu sadarbību un atbalstu Balvu
novada pašvaldībai, personīgi Domes
priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim,
deputātiem, Balvu Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītājai N.Apīnei un
darbiniekiem, Balvu Sporta skolas, Balvu
Mākslas skolas un Balvu Mūzikas skolas
vadītājiem un kolektīvam, visiem sadarbības
partneriem un atbalstītājiem, it sevišķi SIA
„Burda salons ” vadītājai Guntai Brūmanei
un izpilddirektoram Ivo Pūķim.
Lai ticība un cerība vieš gaišas domas, lai
miers dvēselē un mīlestība dod spēku katrai
dienai! Patiesi priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu 2016. gadu!
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas kolektīvs

Tad, kad nav sniega vai saules,
Meklēsim gaišumu sevī,
Jo uz šīs sirmās zemes
Vienīgi mēs to spējam:
Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,
Mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi.
/M.Svīķe/
Brīnumainajā svētku gaidīšanas laikā mēs
sakām paldies vecākiem par uzticēšanos
un atsaucību, pozitīvo enerģiju, kopā ar
bērniem atklājot arvien jaunas vērtības
lielajā dzīves grāmatā, paldies sadarbības
partneriem un mecenātiem, paldies visiem,
kas domā labas domas par mums un tādējādi
sniedz atbalstu.
Novēlam visiem, lai šie svētki nestu Jums
to dvēseles pārdzīvojumu, ko nesniedz
mums ikdiena, un lai Ziemassvētku miers,
gaisma un mīlestība mājo Jūsu sirdīs un dod
spēku ikdienas gaitās! Lai Jaunais, 2016.
gads, ir labām domām, ražīgiem darbiem
piepildīts!
Balvu Valsts ģimnāzijas saime

Lai Ziemas saulgriežu zvaigznes
ikvienam nes debesu gaišumu,
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un priecīgiem
atelpas brīžiem!
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
vēlme saprasties un palīdzēt.
Balvu novada pašvaldības Sociālais
dienests

Ikvienam no mums svētku sajūtu
dod egļu mirdzums, piparkūku smarža
un karstvīna aromāts.
Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt
prieka un laimes mirkli otram.
Tad atcerēsimies par to pēc iespējas
biežāk, jo darot priecīgākus citus, arī
mēs paši kļūstam priecīgāki!
Bērkalnes pagasta pārvalde sveic
pagasta iedzīvotājus un novēl:
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus,
labu veselību, panākumiem un
veiksmēm bagātu Jauno gadu!

Virs galvas staro Ziemassvētku
zvaigznes
Un zemei pretī baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj!
Lai Ziemassvētku laiks nes laimi,
mieru un saticību!
Lai veselīga, veiksmīga un bagāta ir
katra Jaunā gada diena!
Briežuciema pagasta pārvalde

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
sirsnīgi pateicas novada pašvaldībai
un visiem sadarbības partneriem, kuri
snieguši atbalstu aizvadītā gada laikā.
Šajā pirmssvētku laikā ikvienam Balvu novada iedzīvotājam novēlam justies
labi savā ģimenē, darīt laimīgus savus
tuvākos, raudzīties nākotnē ar optimismu!
Lai Ziemassvētku prieks valda katrā
no mums,
Lai sirds siltums silda ikvienu, ko
satiekam savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras
dāvājot labu.
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek
mūsos...
Lai pasauli ap mums silda sveču
liesmiņas, mūsu gaišās un cerīgās domas,
un lai it visā valda CILVĒCĪBA!

Katrā mājā un katrā sirdī
Ziemassvētku laikā,
lai nāk gaisma un prieks,
Lai reizē ar Ziemassvētku prieku
visur staro arī saticība un mīlestība!
Krišjāņu pagasta pārvalde

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteni iet.
/K. Apšukrūma/
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu
Jauno 2016. gadu visiem iedzīvotājiem.
Lazdulejas pagasta pārvalde

Uz Jauno gadu dāvināsim
Viens otram labus vārdus mēs,
Lai tie pavisam neizzustu
No steigas pilnās pasaules!
Balvu novada pašvaldības Pansionāts
“Balvi” kolektīvs saka lielu un sirsnīgu
paldies par sniegto atbalstu, labestību,
izpalīdzību un iejūtību 2015.gadā”:
Balvu novada Domei, Sociālajam
dienestam, Balvu novada pagastu
pārvaldēm, Zviedru draugiem no Gnosjo
Hjalper un Dagnijai Daubiņai, SIA “Senda
DZ”, Gitai Kalnačai, un visiem, kas mūs
atbalsta!

Lai viegliem soļiem nākamais gads ienāk katrā sētā,
Lai Latviju un cilvēkus gan Dievs, gan Laima svēta!
2015.gads mums ir bijis viens no skaistākajiem, jo devis iespēju savu darbu
izvērtēt 50 gadu garumā, nosvinot skolas pusgadsimta jubileju; daudzas brīnišķīgas
iespējas pilnveidot sevi; ar lepnumu nest Balvu pamatskolas vārdu Latvijā un Eiropā;
satikt brīnišķīgus cilvēkus; saņemt līdzcilvēku atbalstu un mīļumu ikdienas darbā un
svētku brīžos.
Paldies Balvu novada pašvaldībai, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
kolektīvam, skolēniem, viņu vecākiem un vecvecākiem, dāsnajiem skolas
atbalstītājiem par kopīgi paveiktajiem vērtīgajiem darbiem 2015.gadā!
Tikai, pateicoties mūsu sadarbībai, Balvu pamatskola IR un sauc sevi par
visbagātāko un laimīgāko skolu pasaulē, jo mums ir sava simbolika, savas vērtības,
domas, darbi un sirds, kas ikvienam jaunajā gadā vēl saklausīt, saprasties, vienam
otru ieraudzīt, neapjukt un neapmaldīties steidzīgajā ikdienā un kopā mainīties uz
labu!
Balvu pamatskolas saime

Mēs Jums varētu dāvāt zeltītu mēnesi
Un sudraba zvaigznes,
Bet nedāvāsim.
Tos jau Jums uzdāvās citi.
Tādēļ pastiepiet roku un noķeriet to mazo sniegpārsliņuTā būs no mums,
Un vēl miljoniem citas
Tās būs tikai no mums'!
Šajā brīnumu laikā aicinām ikvienu iedegt svētku liesmiņu savā, savu tuvinieku,
kolēģu un draugu sirsniņās!
Jaunā gadā, lai piepildās iecerētais, lai nepazūd iegūtais, lai atrodas meklētais
un iegriežas veiksmes rats!
Balvu PII „Sienāzītis” kolektīva vārdā, vadītāja Iveta Barinska

Decembrim ir mirgojošu zvaigžņu krāsa. Tas laistās zeltā, kas nāk no degošām svētku
svecēm. Sveču gaismā raugāmies uz aizejošo gadu. Bet atšķirībā no svecēm, kas ik pa laikam
noritina kādu parafīna asaru, Stacijas pamatskolas kolektīvs var ar gandarījumu atskatīties
uz skolas darbības 96. gadu. Priecājamies par Ekoskolas sertifikāta saņemšanu, par iespēju
piedalīties starptautiskā projektā „Ēdam atbildīgi!”. Priecājamies par finansiālu atbalstu gan
no Balvu novada pašvaldības, gan no absolventiem, gan no vecākiem. Priecājamies, ka 90
skolēni un viņu ģimenes Stacijas skolu sauc par SAVĒJO. 29 darbiniekiem ir iespēja strādāt
skolā, veidot tās ikdienu, novērst nebūšanas un izcelt panākumus.
Tikai tad, kad ir tumšs, var redzēt, kā spīd zvaigznes. Un decembrī tās spīd īpaši,
lai labāk atrastu ceļu uz jaunu sākumu. Uz jaunu sākumu - jauniem sapņiem, jauniem
mērķiem, jaunām cerībām. Lai nebaidāmies no jaunā, lai novērtējam padarīto, lai protam
priecāties par esošo!
Jaunajā gadā novēlēsim paši sev un citiem – LAIKU - ne to, kurā esam nebeidzamā
skrējienā, bet to, ko veltām viens otram. Novēlēsim LAIMI – ne to „lielo”, kuru gaidām visu
mūžu, bet to, kura mēdz būt katrā dzīves mirklī. Novēlēsim PRIEKU – ne to, kurš ir kā uzlikta
maska uz sejas, bet to, kurš laužas ārā no sirds.
Stacijas pamatskolas kolektīvs

Ar jauna Saules ceļa atsākšanos
Sirds jaunam priekam pretī plūst,Lai gaismas lokos mūsu domas ganās,
Un Saules staros visi ledi kūst!
/Dz.Ķezbere/
Ir atkal viens gads aizvadīts, tas Bērzpils vidusskolā un filiālē bijis darbīgs, labiem
notikumiem bagāts. Ir nosvinēta Bērzpils vidusskolas 65 gadu jubileja. Ceļamaize
lielajai dzīvei dota 9 vidusskolas absolventiem. Darbojoties Ekoskolu programmā,
esam mācījušies dzīvot videi draudzīgi. Esam guvuši labus panākumus olimpiādēs,
konkursos un sporta sacensībās. Bērzpils vidusskola ieguvusi 2.vietu konkursā
„Sakoptākais novada īpašums” sabiedrisko ēku grupā. Atkal modernākas un
mājīgākas ir kļuvušas vairākas telpas abu skolu ēkās.
Tuvojoties svētkiem, vēlamies pateikties par atbalstu, sapratni, sadarbību Balvu
novada domei un priekšsēdētājam A.Kazinovskim, Balvu novada pašvaldībai, Balvu
novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei, Bērzpils pagasta pārvaldei, Krišjāņu
pagasta pārvaldei, Balvu novada Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistiem,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centram! Liels paldies visiem mūsu labvēļiem
par dažāda veida atbalstu! Paldies skolēnu vecākiem par uzticēšanos un sadarbību!
Paldies skolēniem par apzinīgu mācību un ārpusstundu darbu! Paldies skolotājiem,
darbiniekiem par atsaucību un godprātīgu ikdienas darbu! Paldies absolventiem,
kuru veiksmīgās tālākās dzīves gaitas spodrina mūsu skolas vārdu!
Skaistus, gaišām domām bagātus Ziemassvētkus! Jaunajā gadā vēlam mieru
pasaulē, stipru veselību, saticību, mīlestību un labklājību ģimenēs! Lai izdodas
piepildīt lielus un mazus sapņus, atrast ilgi meklēto, saglabāt iegūto, izdarīt iecerēto!
Bērzpils vidusskola
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Šai brīnumstundā,
Caur balto pārslu deju,
Mēs cits pie cita domās ciemos ejam
Un roku sniedzamLaimei, priekam, veselībai,
Mīlestībai, labestībai!
Cienījamie Bērzpils pagasta un novada iedzīvotāji!
Lai Jaunajā 2016.gadā mums ir vairāk labo darbu un labo domu! Lai mums veselība,
darba prieks un labs noskaņojums! Domāsim pozitīvas domas, piedosim tiem, kas
sāpinājuši, bet vispirms - piedosim paši sev. Saskatīsim pasauli arī citās krāsās - ne tikai
melnā un baltā. Ticēsim brīnumiem un nezaudēsim cerību par gaišāku un skaistāku
rītdienu!

5.

Tad, kad nav sniega vai saules,
meklēsim gaišumu sevī,
jo uz šīs sirmās zemes
vienīgi mēs to spējam:
ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,
mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi...
/M.Svīķe/
Lai Ziemassvētku skaistums ir pārsteigums, kas atnāk ar gaišumu un cerībām!
Lai Jaunajā gadā prātam netrūkst darba, dvēselei – miera un sirdij – mīlestības!
Vectilžas pagasta pārvaldes kolektīvs

Bērzpils pagasta pārvalde

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums,
kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds, —
Tas nezūd. Tas paliek.
Un mirdz.
/V. Egle/
No sirds pateicamies Balvu novada pašvaldībai, Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei par sniegto atbalstu!
Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, piepildīt mazus un lielus
sapņus, īstenot savus mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi un
tad visi kopā spējam radīt brīnumus, kas pārsteidz pašus un citus.
Novēlam saviem skolēniem un viņu ģimenēm gaišus, līksmus un mīlestības pilnus
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! Ceram uz labu sadarbību arī 2016. gadā!
Tilžas vidusskolas direktore Gunta Rižā

Muzejam šis ir bijis īpašs gads – jaunā Ziemeļlatgales kultūras mantojumam
veltītā ekspozīcija saņēmusi Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu „Zelta puteklis”
nominācijā „Gada ekspozīcija”; muzeju apmeklējuši starptautiskās Eiropas muzeju
organizācijas EMYA eksperti, kuri savu vērtējumu sniegs 2016.gada aprīlī; izstāžu zālē
bijusi iespēja iepazīt dažādu mākslinieku sniegumu.
Šogad mēs pārpārēm esam baudījuši savu apmeklētāju mīlestību un atzinību.
PALDIES JUMS! Tikai pateicoties kopīgam darbam, jūsu atbalstam, dāvinājumiem un
līdzdalībai ir izveidots stāsts par mūsu kultūras vērtībām.
Lai Mīlestības, Sirdsmiera un Dieva svētības pilns Ziemassvētku laiks katrā mājā
un radošu veiksmju pilns Jaunais gads!
Balvu Novada muzeja kolektīvs

Tad, kad nav sniega vai saules,
Meklēsim gaišumu sevī...
Jo uz šīs sirmās zemes, vienīgi mēs to spējam:
Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi...
Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs...
Mīlēt nevis ar prātu, bet sirdi.....
Lai Jums visiem Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk vēlaties, bet Jaunajā
2016.gadā, lai ir veselība, spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!
Vīksnas pagasta pārvalde

Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
darbības virzieni 2015.gadā: izglītojošu semināru, lauku labumu tirdziņu, Ziemeļlatgales
uzņēmēju dienas, Uzņēmēju brokastu, individuālu konsultāciju, sadarbības partneru
meklēšanas, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana, konsultēšana projektu
izstrādē, uzņēmēju reklamēšana un izvirzīšana nominācijām, uzņēmēju veiksmes stāstu
publicēšana u.c.
Tiek strādāts pie tā, lai mūsu pasākumi aptvertu un būtu noderīgi gan topošajiem,
gan esošajiem uzņēmējiem. Skolēniem piedāvājam tikšanās ar pieredzējušiem mūsu
novada uzņēmējiem, iepazīstot un uzzinot par viņu ikdienas darbu. Strādājot ar
uzņēmējiem, mūsu aģentūras mērķis ir apzināt problēmas un aktuālos jautājumus, lai
operatīvi varētu palīdzēt to risināšanā. Kopā mēs varam!
Tūrisma jomā šis gads bijis ar pozitīvu tendenci – pieaug gan apmeklētāju skaits
Balvu novada apskates objektos un naktsmītnēs (šī gada 10 mēnešos pieaugums par
10 % salīdzinot ar pagājušo gadu), gan arī kļūst vairāk to vietu, kurp doties ceļotājiem
Balvu pusē – durvis ver jaunas naktsmītnes un apskates vietas. Priecājamies par šogad
uzsākto veiksmīgo sadarbību ar tūrisma speciālistiem kaimiņu novados, lai kopā veidotu Ziemeļlatgali kā konkurētspējīgu tūrisma galamērķi.
Aģentūras un savā vārdā visiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā vēlu, lai jums
vienmēr ir ar ko dalīties savā priekā, veiksmēs un neveiksmēs, lai mēs vairāk priecātos
arī par līdzcilvēkiem, lai labais, ko jūs darāt, atnāk pie jums atpakaļ. Lai Ziemassvētku
gaišums un prieks piepilda domas un sirdi! Lai Jaunajam gadam ir gaišas acis, skaidri
ceļi un bagāta dvēsele!

Sagaidot Ziemassvētkus un gadumiju, Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja Anna Bērziņa
lielu, sirsnīgu, gaismas pilnu paldies saka: Lindai Vītolai un viņas dziedošajai komandai
par nesavtīgu darbu un augstajiem rezultātiem republikas līmenī, Jānim Melnim un viņa
darba komandai par augtajiem sasniegumiem volejbolā novada līmenī, par atbildīgo
darbu organizējot pagasta svētkus, Maldrai Strupkai un viņas komandai par augstajiem
sasniegumiem strapnovadu cīņās šahā, Guntim Liepiņam un Jaunsargu komandai par
augstajiem sasniegumiem Republikas līmenī, Tilžas pirmskolas izglītības darba komandai par mazuļu augstajiem sasniegumiem novada līmenī, Astrīdai Krainajai par radošo,
nesavtīgo darbu, par atsaucību pagasta un novada svētku noformējuma veidošanā.
Pateicība Daigas Lukjanovas darba komandai par novada svētku dekoru veidošanu.
Paldies visiem Tilžas kultūras nama pašdarbnieku kolektīvu vadītajiem un dalībniekiem
par svētku radīšanu un augstajiem sasniegumiem pašdarbības kolektīvu vērtējumu
skatēs. Pateicība visiem sponsoriem, kuri palīdzēja nosvinēt skaistus pagasta svētkus.
Pateicība visām Tilžas pagasta iestādēm par ziedu rotājumu noformēšanu pagasta
svētkos. Pateicību un skaistus, baltus, Ziemassvētkus vēlu arī savai pagasta pārvaldes
komandai par atbildīgu un radošu darbu!
Lai piepildās visas vēlmes visiem sadarbības partneriem!
Novada vadībai, darbiniekiem un visiem iedzīvotājiem vēlu mieru, saticību, un
svētku sajūtum lai rada šie mūsu novadnieces vārdi:
Vislabākie brīži, visskaistākie mirkļi ir tie,
Kad Veiksme un Laime sadodas rokās,
Kad sveču gaisma viegli glāsta vārdus,
Un atmiņas atsauc saldo vīgriežu smaržu.
Labajam jābūt vairāk...daudz vairāk par slikto,
Kad ieskauj mūs mīļa un gaidīta sveču smarža,
Tad pasakas atnāk ciemos no bērnības zemes,
Un ēnas pa gabalu turas no mums.
Vislabākie mirkļi, visskaistākie brīži
Ir bērnības krējuma konfekšu atmiņu garšā,
Šūpolēs - liepas līgano zaru ēnā,
Bišu dziesmā no dzelteno pieneņu pļavām.
Visskaistākie mirkļi, vislabākie brīži ir tie,
Kad Veiksme un Laime sadodas rokās,
Kad ieskauj mūs mīļa un gaidīta sveču smarža,
Kad pasakas atnāk ciemos no bērnības zemes.
/Dženija/
Anna Bērziņa
Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja

Ir laiks salikt pagātni pa plauktiņiem,
sakārtot domas, nosvērt labo un slikto,
apzāģēt spīta radziņus, satikties ar sirdsapziņu,
piezvanīt dvēselei un apjautāties kā klājas.
pabrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar nokavētiem
saullēktiem, ieskatīties patiesībai acīs, izsolē pārdot grēkus un
mīlēt kā nekad – NO SIRDS!
Gaišus un bagātus Ziemassvētkus!
Optimismu, gaišas domas, radošas ieceres un izdošanos Jaunajā Gadā!
P/A “SAN-TEX” kolektīvs

Tad, kad nav sniega vai saules,
Meklēsim gaišumu sevī...
Jo uz šis sirmās zemes, vienīgi mēs to spējam:
Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,
Mīlēt nevis ar prātu, bet sirdi.....
/M.Svīķe/
Lai Ziemassvētku laiks ir gaišs un mīlestības piepildīts, lai dvēseles spēka pietiek
visam nākamajam gadam!
Balvu Mākslas skolas radošais kolektīvs

Aģentūras direktore Inta Kaļva
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Noteikti jaunatnes sporta laureāti 2015
2015.gada 17. decembrī Balvu
muižā notiks Balvu Sporta skolas
rīkotais pasākums „Jaunatnes sporta laureāts 2015”, kur tiks godināti
labākie gada jaunatnes sportisti un
viņu treneri deviņos sporta veidos.
Sporta dejas - Anete Vigule,
Dāvis Karavoičiks. Trenere Anita
Grāmatiņa.
Labākais sporta deju pāris pēc
2015.gada sacensību rezultātiem.
Audzēkņi ir piedalījušies Latvijas sporta deju federācijas
organizētajās sacensībās, koncertos savās skolās, Balvu novada
pasākumos. Jaunieši spēj apvienot
mācības dažādās skolās un sporta
veidos. Anete - Mākslas skolu un
sporta deju nodarbības Sporta
skolā, Dāvis - treniņus basketbolā
un sporta dejās.

Svarcelšana - Ralfs Boldāns.
Treneris Varis Sārtaputnis.
Ralfs otro gadu pēc kārtas ir
Sporta laureāts svarcelšanā. Ar
labiem rezultātiem piedalījies
dažāda ranga sacensībās. Latvijas čempionātā jauniešu grupā
izcīnīta zelta medaļa, Latvijas
Jaunatnes olimpiādē sudraba
medaļa.

Peldēšana - Diāna Ivdre. Treneris Romualds Kokorevičs.
Peldēšanu apgūst jau piekto
gadu, un rezultāti ar katru gadu
tiek uzlaboti, gandrīz no visām
sacensībām tiek atvesta kāda
godalgota vieta. Šogad Diāna
kļuva par laureāti starptautiskajās
sacensībās „Līderis 2015” Daugavas sporta namā, Rīdzene, kur
sacentās ar jaunajiem censoņiem
no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.
Diāna savā vecuma grupā brīvajā
stilā un peldējumā uz muguras
ieguva pirmo vietu.

Volejbols - Elza Elksnīte. Treneris Igors Šnepers.
Elza ir komandas kapteinis,
un var teikt, ka par tādu viņa jau
piedzima un turpina veiksmīgi
pilnveidoties. Viņai nav viegli būt
zibensnovedējai starp meitenēm
un treneri, taču ar šo misiju Elza
tiek galā sekmīgi, jo ir apveltīta
ar spēju gan uzklausīt citus,
gan nelokāmi pastāvēt uz savu.
Augstākie sasniegumi - 2000.
gada dzimušo meiteņu volejbola
komandai Latvijas čempionātā
izcīnīta 10.vieta.

Basketbols-U-15 zēnu komanda. Treneris Arnis Voika.
Šo sezonu VEF LJBL čempionātā U-15 zēnu komanda iesāka
ar spēli pret spēcīgo Jēkabpils
sporta skolas komandu, kurā
diemžēl piekāpās, bet tad sekoja fantastiska 9 uzvaru sērija,
kuru nodrošināja saliedēts un
draudzīgs komandas darbs, kurā
spēlē Endijs Tūcis, Artis Smirnovs,
Otto Kapteinis, Dāvis Karavoičiks,
Ritvars Klodžs, Armands Pauliņš,
Ričards Kļanskis, Dāvis Ozoliņš,
Elvis Pužulis.
Futbols - Deins Polis. Treneris
Jurģis Vilciņš.
Nepilnu 4 gadu laikā Deins
septiņas reizes futbola turnīros ir
bijis labākais spēlētājs, 2 reizes kā
visa turnīra labākais vārtsargs.
FC Warrior Cup Valgā – turnīra
labākais vārtsargs, komandai 3.
vieta.
Latvijas ZA reģiona jaunatnes
telpu
futbola
čempionātālabākais futbolists, komandai 2.
vieta.
Mini futbola
turnīrs „TFK
Rēzeknes 5.gadi” - komandai 2.
vieta.
Balvi Open Cup 2015- turnīra
labākais vārtsargs, komandai 3.
vieta.
Latvijas ZA reģiona jaunatnes
čempionātā- labākais spēlētājs

Motosports - Lauris Eizāns.
Treneris Ēriks Eizāns.
Šogad
Laurim
atkārtoti
panākumi, jo pagājušajā gadā
saņema balvu kā labākais motosmotokrosa sacensībās Baltijā
– otro gadu pēc kārtas Latvijas
un Igaunijas čempiona tituls.
Lauris startēja Kvadri 200 klasē,
kur viņam pretī stājās pat divus gadus vecāki jaunieši. Lauris
sporta skolā trenējas vieglatlētikā.
Izcīnītas godalgotas vietas Latvijas
čempionātos lodes grūšanā.

Vieglatlētika - Artis Duļbinskis.
Treneris Imants Kairišs.
Artis spēj apvienot mācības ar
sportošanu un lietderīgi izmanto
brīvo laiku. Sacensību laikā Artis
spēj koncentrēties pilnībā tikai uz
noteikto disciplīnu, viņu neiespaido nekas, pat slikti laika apstākļi.
Latvijas jaunatnes olimpiādē izcīnīta zelta medaļa. Artis startēja
arī Latvijas izlases sastāvā Baltijas sacensībās, kur ieguva 1.vietu
trīssoļlēkšanā un 3. vietu lodes
grūšanā.
Pēc
2015.gada
sezonas
rezultātiem Artis ir līderis Latvijā
trīssoļlēkšanā U-18 grupā.

Lūcijas dienas svinības Zviedrijas vēstniecībā

Grieķu-romiešu cīņa - Krišjānis
Kočāns. Treneris Konstantīns Titorenko.
Krišjānim gūtās traumas dēļ
nācās izlaist 2014.gada sacensību
sezonu. Tomēr viņš atgriezās uz
cīņas paklāja, lai gatavotos Latvijas jaunatnes olimpiādei un
startam Latvijas čempionātā, kur
izcīnīta zelta un sudraba medaļa.
Gada laikā Krišjānis piedalījās 6
turnīros, no kuriem 4 bija starptautiskie, un visos kāpa uz goda
pjedestāla.

11.decembrī Balvu profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola (BPVV) pēc uzaicinājuma
piedalījās Lūcijas dienas svinībās
Zviedrijas vēstniecībā Rīgā.
Vēstniecībā
mūs
sirsnīgi
uzņēma Zviedrijas vēstnieks
V.E.
Henriks
Landerholms,
padomniece Karola Tame un
informācijas, projektu koordinatore Gaļina Aizvakara.
Lūcijas
dienas
svinēšana
ir viena no visskaistākajām
tradīcijām Eiropā. Šos svētkus
visplašāk atzīmē Zviedrijā, kur
Lūcija ir kļuvusi par zviedru

tautas nacionālās identitātes
neatņemamu sastāvdaļu.
Zviedrijas vēstniecība Latvijā
atbalsta Lūcijas Fonda pasākumus, tādējādi apliecinot mūsu
kaimiņvalsts solidaritāti ar Latviju un simbolizējot arī Latvijas
piederību Ziemeļu reģiona sabiedriskajiem procesiem un kopīgajai
Ziemeļeiropas kultūras telpai.
Mums bija iespēja vēstnieka
rezidencē
baudīt
mierīgo,
gaišo atmosfēru ar klavierspēli,
noskatīties Svētās Lūcijas gājienu
un noklausīties Ziemassvētku
dziesmas zviedru valodā.

Rūķu dāvanas PII „Pīlādzītis”

Ir pienācis decembris. Balvu
pirmsskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis” gatavojas gadu mijai
ar neparastiem pārsteigumiem.
Iestādes
teritorijā
ieradušies
jau Ziemassvētku Rūķi, kuri pie
ugunskuriem
zirgu
pajūgos
apsargā „Pīlādzīša” bērnus un darbiniekus. Līdz ar tiem atskrējuši
zaķi un aitiņas, kas priecē ikvienu
atnācēju. Pie šī noformējuma
lielu darbu ieguldījuši gan paši
darbinieki, gan bērnu vecāki,
kuri sagādāja galveno materiālu
(meža sūnas). PII „Pīlādzītis” Rūķi
te ieradušies tāpēc, lai redzētu,

vērotu, cik draudzīgi, saprotoši
visi dzīvo, cik centīgi strādā.
Pierādījums tam ir piedalīšanās
pašlaik notiekošajā SIA „MAXIMA
Latvija” izglītības iestāžu atbalsta
programmā „SAVAI SKOLAI”, kas
veltīta ar mērķi palīdzēt uzlabot
tehnisko un mācību materiālu
nodrošinājumu. PII „Pīlādzītis”
darbinieki, vecāki ir cītīgi uzlīmju
vācēji, jo līdz šim ir kļuvuši vieni
no veiksmīgākajiem visā reģionā.
Par to informēja atbalsta programmas vadība, kas ņēma interviju no
iestādes vadītājas Antras Eizānes.
Tāpēc iestādes vadība sirsnīgi
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Savukārt mēs dāvājām savu
priekšnesumu – latvisku tērpu
kolekciju gaismas un cerību
krāsās. Par to saņēmām lielu
atsaucību. Vēstnieks savā runā
vairākkārt
pieminēja
Balvus,
atgādinot zviedru delegācijas
laipno uzņemšanu mūsu skolā un
skaistajiem tērpiem.
Tā bija gaiša un skaista diena
ziemas vistumšākajā laikā.
Anita Matule
BPVV skolotāja

pateicas visiem tiem, kas aktīvi
iesaistījās un arī tagad turpina
iesaistīties šajā programmā ar
uzlīmju krāšanu. Īpašs paldies
bērnu
vecākiem,
draugiem,
kuri ir atbalstījuši un sapratuši
mūsu vajadzības, lai iegādātos
nepieciešamo tehniku un sporta
inventāru. Kā būsim strādājuši,
tādas dāvanas arī saņemsim
Jaunajā gadā no Ziemassvētku
Rūķiem! Uz kopīgu sadarbību arī
turpmāk Jaunajā 2016.gadā!
Balvu PII „Pīlādzītis” vadība
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7.

Izsludina izsoles
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
“Verpuļeva 485B”, Verpuļeva,
Balvu pagasts, Balvu novads, kas
sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.069 ha platībā ar kadastra Nr. 3846 005 0310 (kadastra
apzīmējums 3846 005 0483). Izsoles sākumcena – EUR 890.00
(astoņi simti deviņdesmit euro,
00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties 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 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 20.janvāra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada
20.janvāra
plkst.
16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 89.00
(astoņdesmit deviņi 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 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 21.janvārī plkst. 14.00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
“Jaunkalti 1”, Vectilžas pagasts,
Balvu novads, kas sastāv no zemes
gabala - starpgabala 4.39 ha
platībā ar kadastra Nr. 3890 006
0230 (kadastra apzīmējums 3890
006 0230). Izsoles sākumcena –
EUR 3400.00 (trīs tūkstoši četri
simti euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties 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 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 20.janvāra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada
20.janvāra
plkst.

16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 340.00
(trīs simti četrdesmit 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 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 21.janvārī plkst. 14.45.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:
“Akmentiņi 1”, Balvu pagasts,
Balvu novads, kas sastāv no zemes
gabala - starpgabala 2.88 ha
platībā ar kadastra Nr. 3846 004
0042 (kadastra apzīmējums 3846
004 0042). Izsoles sākumcena –
EUR 2200.00 (divi tūkstoši divi
simti euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties 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 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.

Tiks izveidots Jaunatnes iniciatīvu centrs
„Dinamīts”
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos” ietvaros, ir atbalstīts Balvu novada
pašvaldības projekts „Jaunatnes
iniciatīvu centra izveide Balvu novadā”. Īstenojot to, Balvos, Brīvības ielā 48, tiks izveidots Jaunatnes iniciatīvu centrs
„Dinamīts”.
Šā gada 30.novembrī starp
Balvu novada pašvaldību un Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru tika noslēgts līgums par
projekta īstenošanu.
Projekta vispārējais mērķis
ir sekmēt neformālās izglītības
iespēju attīstību un darbu ar
jaunatni Balvu novadā, veicinot jauniešu aktīvu līdzdalību
sava brīvā laika organizēšanā,
pašiniciatīvas
attīstīšanā
un
īstenošanā.
Īstenojot projektu, Balvu novada jauniešiem tiks nodrošināta
iespēja bez maksas lietderīgi
pavadīt savu brīvo laiku, attīstīt
un īstenot savas idejas un
iniciatīvas. Jauniešiem, balstoties
uz centra darbību, tiks sniegts arī
materiāltehniskais atbalsts savu

iniciatīvu īstenošanai.
Noslēgtā līguma ietvaros
visu aktivitāšu veikšanai ir pieejams publiskais finansējums
EUR 102670, 16. Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums ir
EUR 5403, 69. Kopā projekta
attiecināmās izmaksas sastāda
EUR 108073,85.
Projekta aktivitātes:
1. Tiks izveidota tehniskās
jaunrades laboratorija, iegādājoties robotikas un elektronikas
piederumus;
2. Tiks izveidota skaņas un
gaismas laboratorija, iegādājoties
mūzikas instrumentus, audio tehniku un portatīvo datoru;
3. Brīvā laika pavadīšanas un
aktīvās atpūtas inventāra iegāde
(galda spēles, vingrošanas paklāji
u.tml.);
4. Ēkas rekonstrukcijas darbi
(Jumta seguma demontāža un
nomaiņa, ārējo durvju un logu
nomaiņa, cokola siltināšana, teritorijas labiekārtošana, bēniņu
siltināšana, elektroinstalācijas rekonstrukcija);
5. Tiks iegādāts inventārs
nakšņošanas telpas aprīkošanai
(matrači, segas, spilveni);

6. Jaunatnes iniciatīvu centram
paredzēto iekštelpu renovācija:
• Atpūtas telpa un brīvā laika
pavadīšanas telpa;
• Informācijas centra telpa;
• Abas kāpņu telpas;
• Dušas kabīne, WC pie biroja
telpām;
• Tehniskās jaunrades laboratorija (elektronika);
• Tehniskās jaunrades laboratorija (robotika);
• Dušas telpa, WC;
• Skaņas, gaismas laboratorija;
• Kustības un veselības laboratorija.
Saskaņā ar projekta īstenošanas
grafiku,
2016.
gada
janvārī tiks organizētas iepirkumu procedūras būvdarbu un
aprīkojuma iegāžu veikšanai.
Visas projektā paredzētās
aktivitātes tiks īstenotas līdz 2016.
gada 15.augustam.
Andris Vrubļevskis
Projekta vadītājs

No 4.janvāra būs pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”

Lauku
atbalsta
dienests
izsludinājis projektu iesniegumu
pieņemšanu
pasākuma
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
apakšpasākumos:
-“Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās”;
-„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
-„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā”.
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016.
gada 4.janvāra līdz 2016.gada

4.februārim.
Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem,
finansējuma sadalījumu un citu
aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.2020. gada plānošanas periodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz
izmantojot LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu,
vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā aparātā Zemkopības
ministrijas
Klientu
apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.
Plašāku
informāciju
par
pasākumu
un
pieteikšanās
nosacījumiem var iegūt, zvanot
LAD Klientu apkalpošanas daļai
pa tālruni 67095000.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 20.janvāra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 20.janvāra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 220.00 (divi 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 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 21.janvārī plkst. 14.30.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atkārtotā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu:
Balvu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3801 001 0301, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301,
4141m2 platībā un četrām būvēm
(garāžas ( kadastra apzīmējums
3801 001 0301 001), garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301
002), garāžas – atpūtas bloka
(kadastra apzīmējums 3801 001
0301 003) un garāžas (kadas-

tra apzīmējums 3801 001 0301
004). Izsoles sākumcena – EUR 22
000.00 (divdesmit divi tūkstoši
euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties 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 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 20.janvāra plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 20.janvāra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 2200.00 (divi tūkstoši
divi simti 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 vai
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 21.janvārī plkst. 15.00.

Biedrības „Eiroreģions „PleskavaLivonija”” komanda ieguvusi otro
vietu futbola sacensībās Pleskavā

Biedrības “Eiroreģions “Pleskava-Livonija”” komanda
10.decembrī
„Eiroreģiona
„Pleskava-Livonija””, kura prezidents šobrīd ir Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, biedri piedalījās futbola
sacensībās Pleskavas rajonā, kuras
katru gadu Pleskavas apgabala,
rajona un pilsētas administrācijai
organizē
Pleskavas
rajona
pašvaldība.
Priekšlikums par Latvijas un
Igaunijas pierobežu pašvaldību
vadītāju un darbinieku komandu
dalību šajās sacensībās tika izteikts
šī gada novembrī, kad Igaunijas
pilsētā Varska notika Eiroreģiona
prezidija sēde. Diemžēl atsaucība
nebija tik liela, tādēļ tika izveido-

ta kopējā Eiroreģiona komanda,
kurā bija trīs dalībnieki no Latvijas
(precīzāk, no Balviem), trīs no Igaunijas un pieci no Krievijas.
Futbola sacensībās piedalījās
kopumā piecas komandas –
Eiroreģiona komanda, Pleskavas
rajona, Pitalovas rajona, Pečoru
rajona un Palkinas rajona komandas. Biedrības komanda izspēlēja
četras spēles, kur divas tika
zaudētas, bet divas, ar rezultātiem
4:0 un 5:0, - uzvarētas. Un, tā kā
Pitalovas rajona komanda uzvarēja
Pleskavas rajonu, Eiroreģiona
komanda ieguva otro vietu, kas
bija negaidīts pārsteigums komandas dalībniekiem.

Balvu Mūzikas skolas audzēknes gūst
panākumus konkursā
2015.gada 28.novembrī Rīgā
Augusta Dombrovska mūzikas
skolā notika II mazais Augusta
Dombrovska stīgu instrumentu
spēles konkurss, kurā piedalījās
Balvu Mūzikas skolas vijoļspēles
klases audzēknes.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

III vietu A grupā izcīnīja 4.klases audzēkne Evelīna Pipcāne,
B grupā III vietu ieguva 6.klases audzēkne Nadīna Magone.
Skolotāja Zoja Zaharova, koncertmeistars Jeļena Agafonova.

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 17.decembris

Svētku pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
17.decembrī plkst.12.00 Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola ielūdz interesentus būt
kopā labdarības pasākumā „Mazu
brīdi pirms gaismiņas”. (Autobuss
no strūklakas plkst. 11.30).
18.decembrī
plkst.19.00
Sakrālās kultūras centrā ikmēneša
Draudzes vakars. Tēma „Kā svinēt
kristiešu Ziemassvētkus”.
18.decembrī plkst.11.00 Astotā
Lauku sieviešu konference „Sieviete -uzņēmēja laukos” pašvaldības
aģentūrā „Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs”. Pasākuma programma www.zlbc.lv.
20.decembrī
plkst.16.00
Sakrālās kultūras centrā Balvu
Mūzikas skolu audzēkņu koncerts
„Ziemassvētkus gaidot”.
20.decembrī plkst.17.00 Balvu
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
muzicēs Cum Laudem Deo Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes
jauniešu ansamblis.
20. decembrī plkst. 19.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Balvu Tautas teātra izrāde Hella
Vuolijoki „Jaunā saimniece”. Ieejas maksa 3,00 EUR.
21.decembrī plkst.18.00 Balvu
muižā Balvu Bērnu un jauniešu
centra „Ziemassvētki rūķu namā”.
Piedalās deju studija „Di-dancers”,
vokālā studija, skaistumkopšanas
studija, „Improvizācijas teātra”
audzēkņi,
ģitāristi,
„Čaklie
pirkstiņi” ar izstādi.
25.decembrī plkst. 21.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Lielā Ziemassvētku balle, muzicē
dziedošā Krūmiņu ģimene. Ieejas maksa 3,00 EUR. Ir iespēja
rezervēt galdiņu pa tālruni
25608580 vai 26367693.
27.decembrī plkst.16.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Baltinavas amatierteātra „Palādas”
viesizrāde „Sadzeivosem”, A.Ločmele.
28.decembrī plkst.16.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Eglītes
sarīkojums bērniem. Iepriekšēja
pieteikšanās Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
29.decembrī plkst.15.00 Skaistu lietu meistarklase ar Ivetu Usenieci Sociālā dienesta Dienas centra nodarbību zālē.
1.janvārī plkst. 0.30 Svētku
salūts.
1.janvārī plkst. 1.00 Jaungada
balle, muzicē Ainārs Lipskis. Ieejas
maksa 3,00 EUR.
Balvu pagasts
18. decembrī Ziemassvētku
vecītis kopā ar kādu no saviem
draugiem apciemos mājās pirmskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē
bērnudārzu.
Bērzkalnes pagasts
23. decembrī plkst.10.00
Bērzkalnes
bērnudārza
zālē
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem.
26.decembrī
plkst.20.00
Ziemassvētku balle Bērzkalnes
Saieta namā.
Bērzpils pagasts
22.decembrī plkst.12.00 Bērzpils vidusskolas zālē Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma
BALVU NOVADA ZIŅAS
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bērniem. Kopā ar Ziemassvētku
vecīti koncertēs Tilžas KN bērnu
kolektīvi. Aicināti visi Bērzpils pagasta mazuļi!
31.decembrī plkst.22.00 Bērzpils vidusskolas sporta hallē kopīgi
pavadīsim Veco un sagaidīsim
Jauno gadu ar pašdarbnieku koncertu un balli. Ballē spēlēs Juris
Ķirsons.Vakars pie galdiņiem.
Ieeja no plkst. 22.00 - 24.00 EUR
2,00, vēlāk EUR 2,50. Bērzpils pagasta iedzīvotājiem uz pasākumu
ieeja brīva.
Briežuciema pagasts
18.decembrī
plkst.12.30
Eglīte pirmsskolas un pamatskolas bērniem Briežuciema Tautas
namā.
30.decembrī plkst. 20.00
Gada noslēguma pasākums „Uz
gadumijas sliekšņa stāvot, viens
otram labu vēlēsim!”. Plkst.22.00
deju
vakars,
muzicē
Jānis
Ločmelis. Ieeja brīva.
Krišjāņu pagasts
20. decembrī plkst. 14.00
pasākums bērniem “Notikums
rūķu mājā” Krišjāņu tautas namā.
Plkst. 15.00 disenīte bērniem.
23.decembrī
plkst.
9.00
Svētku labumu tirdziņš. Gaidīsim
amatniekus, piparkūku, kūku,
cepumu un maizes meistarus,
darbosies loterija.
26.decembrī plkst.19.00 svētku koncerts “Nāc prieku rast..”.
Piedalās pagasta pašdarbības
kolektīvi. Plkst. 21.00 balle kopā ar
Arti Zaharānu. Ieeja brīva.
Kubulu pagasts
25. decembrī plkst. 11.00 Kubulu kultūras namā Ziemassvētku
uzvedums bērniem „Lācis un baravika”. Ieeja bezmaksas.
26. decembrī plkst. 19.00 Kubulu kultūras namā Deju kolektīvu
koncerts Ziemassvētkos –„Balta
kaza danci veda”. Piedalās deju
kopas „Cielaviņa”, „Kubuliņš”,
„Rūtas”, deju studija „Di-dancers”.
Ieeja bezmaksas.
26.decembrī plkst. 21.00 Kubulu kultūras namā Diskoballe ar
Ziemassvētku rūķiem -dīdžejiem
Ģirtu un Andri. Ieeja EUR 1,00.
Lazdulejas pagasts
22.decembrī plkst.11.00 Lazdulejas pagasta saietu namā Eglīte
bērniem.
Tilžas pagasts
23. decembrī plkst.11.00 Ziemassvētku tirdziņš Tilžas kultūras namā.
23. decembrī plkst.14.00 Tilžas
pagastmājas 2. stāvā Ziemassvētku
vecītis aicina uz pieņemšanu Tilžas
pagasta mazuļus, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes.
25.decembrī plkst.19.00 Koncerts „Dāvināt” Tilžas Kultūras
namā. Plkst.22.00 Ziemassvētku
balle kopā ar grupu „Kreisais pagrieziens”. Ieeja brīva. Ir iespēja
rezervēt galdiņu pa tālruni
27870251.
2. janvārī plkst. 21.00 Tilžas
Kultūras namā KARNEVĀLS. Maskas pieteikt kultūras namā pa
telefonu 27870251 līdz 29.decembrim. Karnevālā maskām pulcēšanās pie kasieres plkst.23.00.
Vīksnas pagasts
26. decembrī plkst. 19.00
Vīksnas Tautas namā pasākums
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

„Skaistais Ziemsvētku laiks....”.
Piedalās TDK „Piesitiens”, dāmu
deju grupa, bērnu dramatiskais
kolektīvs, bērnu deju grupa
„Konča”, bērnu vokālais ansamblis „Notiņas”. Plkst.22.00 Vīksnas
Tautas namā Ziemassvētku balle
ar Arni Grapu. Ieeja 2,50 EUR, pēc
plkst. 23.00 - 3,00 EUR. Galdiņu
var rezervēt pa tālruni 20284144.
Vectilžas pagasts
26.decembrī
plkst.19.00
Vectilžas sporta un atpūtas centrā
svētku koncerts: „Dedz svētku
liesmu sirdī savā”. Koncertā
piedalās pagasta pašdarbības
kolektīvi. Ieejas maksa - ziedojums 1,00 EUR. Plkst.20.00 balle
kopā ar Zinti Krakopu.
30.decembrī
plkst.12.00
pasākums bērniem „Ziemassvētki
Čammas
gaumē”.
Pasākumā
piedalās Tilžas KN bērnu deju
un bērnu dramatiskais kolektīvs.
Aicināti piedalīties visi pirmsskolas vecuma bērni.

Balvu muižai – 250!

Pirms 250 gadiem - 18.gs.
beigās - Konstancija Hilzena pie
Balvu ezera izveidoja pusmuižu,
tā minēta 1765. un 1770.gada
inventāra sarakstos. Hilzeni Balvos uzcēla koka baznīcu. Līdz ar
pusmuižas izveidošanu un katoļu
baznīcas uzcelšanu Balvi sāka veidoties kā apdzīvotā vieta.
Gadsimtu
gaitā
daudz
kas mainījies. Šodien mums
nav
iespējas
redzēt,
kāda
izskatījās muižas pils un teritorija 18.gadsimtā. Lai saglabātu
un neietu zudībā fotogrāfijas

un arī citas liecības, Balvu Novada muzejs rīko AKCIJU, kuras
mērķis ir saglabāt nākamajām
paaudzēm fotogrāfijas par to,
kāda izskatījās kādreizējās muižas
teritorija 20.gadsimtā. Muzejs
aicina februārī uz Balvu pilsētas
dzimšanas dienu veidot kopēju
izstādi. Saglabāsim nākamajām
paaudzēm iespēju redzēt fotogrāfijās, kāda izskatījās pilsēta
20.gs. beigās un 21.gs.sākumā!
Gaidīsim muzejā! Kontakttālrunis
64521430 vai 29626274.

Izstādes
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
apskatāma novadnieka-mākslinieka Valda Buša gleznu izstāde
„Kas ir patiesība?”.
- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma izstāde „Mantinieki.
Ziemeļlatgale.”.
Ziemeļlatgales
tradīcijā darinātie tautas tērpi un
čosnī deči.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
- Sakrālās kultūras centrā
prāvesta – koktēlnieka Antona
Rimoviča 150. jubilejas izstāde,
kas skatāma otrdienās no plkst.
10:00 – plkst.17:30 vai citā laikā,
iepriekš sazinoties pa tālruni
26309415.
- Līdz 31. decembrim apskatāma Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles pirmsskolas grupas bērnu
darbu izstāde.
- Balvu Novada muzejā apskatāma
novadnieka-mākslinieka
Valda Buša gleznu izstāde „Kas ir
patiesība?”.
- Decembra un janvāra
mēnešos Balvu novada Sociālā
dienesta 3.stāva zālē apskatāma
Zinta Purena radošo darbu izstāde
„Dāvinu tev, ko jūtu”.
- No 14.decembra līdz
29.janvārim Balvu Mākslas skolas izstāžu zālē skatāma skolas
audzēkņu darbu skate.
- Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāmas atklātņu kopijas no
J.Pušpura privātkolekcijas “20.gs.
30.gadi” un Ināras Circenes rokdarbu izstāde „Ziemā noderēs!”.
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