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Prāvests Alberts Budže saņēmis latgaliešu kultūras
gada balvu „Boņuks”
Svētdien, 28. februārī, Lat
gales vēstniecībā GORS no
tika Latgaliešu kultūras gada
balvas „Boņuks 2015” svinīgā
ceremonija, kurā tika godināts
2015. gada veikums latgaliešu
kultūrā
19
nominācijās
literatūras,
mūzikas
un
sabiedrības,
un
kultūras
kategorijās. Nominācijas „Par
mūža ieguldījumu latgaliešu
kultūras attīstībā” godu šogad
saņēma Alberts Budže – katoļu
prāvests, aktīvs sabiedriskais
un kultūras darbinieks, izcils
pagātnes pētnieks un novada
vēstures apzinātājs.
„Mūžu mēdz dēvēt arī par
kalpošanas laiku. Uz to var
raudzīties ne tikai reliģiski, bet
arī kultūras kontekstā. Prāvests
Alberts Budže ir cilvēks, kurš
kalpo savam no
vadam, savai
zemei, radot par to liecības
pasaulei. Un pavisam nedau
dziem
ir
dots
pētnieka
gribasspēks un spēja pētīt
un meklēt Latgales kristīgās
kultūrvēstures ceļos īsto ritu
mu un sakarības. Tāpēc varam
pateikties par iespēju ar šādu
cilvēku dalīt vienu laikmetu
un piedzīvot viņa atklājumus,”
teica Latvijas Kultūras ministre
Dace Melbārde, pasniedzot
balvu prāvestam Albertam
Budžem.
Savukārt prāvests Alberts
Budže uzrunu sāka ar vārdiem:
„Slavēts Jēzus Kristus!” un,
tuvojoties
Latvijas
simtga
dei, klātesošos aicināja vairāk
pievērsties
baznīcai,
kurā

Prāvests Alberts Budže pēc apbalvošanas ceremonijas kopā ar Krāslavas draudzes vikāru Rodionu Doļu un Baltinavas un Šķilbēnu Romas katoļu draudžu priesteri Staņislavu Prikuli.

daudz ko var atrast un kur
daudz kas ir arī jāmeklē.
Alberts Budže dzimis 1930.
gada 26. janvārī Rīgā. Viņa
vecāki Donāts un Tekla nākuši
no Līvānu puses un uz Rīgu
pārcēlušies pēc Pirmā pasaules
kara. Viņš dzimis un izaudzis
reliģiozā ģimenē. Mācījies
G. Merķeļa 20. pamatskolā
un Rīgas 1. vidusskolā. Pēc vi
dusskolas
beigšanas
1949.
gadā
sācis
strādāt
Rīgas
grāmatu antikvariātā, bet 1952.
gadā, kad tikko atvēra Garīgo
semināru, uzsācis tajā mācības.

1957. gada 30. maijā bīskaps
Pēteris Strods iesvētījis viņu
par priesteri. Kalpojis Rīgas Sv.
Antona baznīcā, Majoru, Slo
kas, Ķemeru, Preiļu un Riebiņu
katoļu draudzēs. Kopš 1991.
gada kalpo Tilžas un Rugāju
draudzēs, priesteru prombūtnē
viņš ir apkalpojis arī Krišjāņu,
Šķilbēnu un Baltinavas drau
dzes.
Prāvestu aizrauj novada
kultūrvēstures un pasaules no
tikumu sakarību meklēšana,
viņš ir pētījis dominikāņu,
jezuītu un citu garīgo ordeņu

darbību
Latgalē,
Latgales
vietvārdu saistību ar citu valstu
vietvārdiem, savācis materiālus
un uzrakstījis aprakstus par
ievērojamiem
un
aizmirs
tiem priesteriem, sadarbojo
ties ar Balvu puses kultūras
iestādēm, gatavojis aktuālus
pārskatus
un
piedalījies
ar
tiem
novadpētniecības
konferencēs. Prāvests Alberts
Budže par kultūrpētniecisko un
sabiedrisko darbību apbalvots
ar Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas Atzinības rakstu
(2000).

Tilžas internātpamatskola iekļuvusi skates „Gada labākā
būve Latvijā 2015” finālistu vidū
Noslēgusies Latvijas Būvnieku
asociācijas, Latvijas Būvinženieru
savienības, Latvijas Būvuzņēmēju
partnerības un 13 būvniecības
nozares
lielo
profesionālo
organizāciju organizētās valsts
mēroga skates „Gada labākā
būve Latvijā 2015” otrā kārta un

zināmi skates finālisti.
Prominenta žūrija, kuras
sastāvā ir būvniecības nozares
profesionālo organizāciju un sa
biedrisko organizāciju izvirzīti
39 profesionāļi un eksperti,
pēc skates pirmajām kārtām –
iesniegto dokumentu izpētes

Tilžas internātpamatskolas renovācija noslēdzās 2015.gada aprīlī.

un objektu novērtēšanas dabā,
ir nosaukusi skates finālistus,
kuri 17. martā skates trešajā kārtā
prezentēs savu veikumu žūrijai
un sabiedrībai un centīsies
apliecināt, kāpēc tieši viņu būve
ir pelnījusi titulu – „Gada labākā
būve Latvijā 2015”.
Skates finālā nominācijā
„Atjaunošana” iekļuvusi arī Tilžas
internātpamatskolas vienkāršotā
atjaunošana energoefektivitātes
paaugstināšanai.
Skatei šo objektu pie
teicis būvnieks AS „Siguldas
Būvmeistars”, kura būvniecības
direktors ir Juris Pošeika, valdes
priekšsēdētājs Jānis Libkovskis.
Uzņēmums
„Siguldas
Būvmeistars”
Latvijas
tirgū
veiksmīgi darbojas jau vairāk
kā 20 gadus, un skatē „Gada
labākā būve” par dažādiem ob
jektiem ir saņēmis gan 1., gan
2., gan 3.vietas, kā arī atzinības.
Piemēram, pērn skatē „Gada

labākā būve Latvijā” AS „Siguldas
Būvmeistars” ieguva divas žūrijas
atzinības - vienu nominācijā
„Dzīvojamā jaunbūve” par ob
jektu „12 dzīvokļu dzīvojamo
māju Dzērveņu ielā 11, Siguldā”,
otru nominācijā „Renovācija” par
objektu „Baltinavas vidusskola,
Kārsavas iela 22, Baltinava, Balti
navas novads”.
Minētais
būvniecības
uzņēmums ir ieguvis pozitīvas
atsauksmes
Balvu pusē,
AS
„Siguldas
būvmeistars”
veicis
ne
tikai
Tilžas
internātpamatskolas renovāciju,
bet arī Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
internāta renovācijas darbus.
Skates „Gada labākā būve
Latvijā 2015” fināls notiks šī gada
17. martā no plkst. 9.00 līdz plkst.
13.00 viesnīcā „Bellevue Park Ho
tel Riga”, un to bez maksas varēs
apmeklēt jebkurš būvniecības
interesents.
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4. (141.) numurs
Aicina pieteikties
Advokatūras dienu bezmak
sas konsultācijai
Atzīmējot Latvijas advokatūras
95 gadu jubileju, no 14. līdz 18.
martam 130 zvērināti advokāti
Advokatūras dienās iedzīvotājiem
sniegs
bezmaksas
juridiskās
konsultācijas visā Latvijā. Latvijas
Zvērinātu advokātu padome
mājaslapā
www.advokatura.
lv ir publiskojusi sarakstu ar
Advokatūras dienu konsultāciju
sniedzējiem un aicina iedzīvotājus
pieteikties jau tagad.
Šogad
bezmaksas
konsultācijas sniegs 130 zvērināti
advokāti un viņu palīgi.
15.martā no plkst.9.00-12.00
Bērzpils
ielā
4-16,
Balvos
konsultācijas par krimināltiesībām
un ģimenes tiesībām sniegs Zita
Kravale. T.64521646.
16.martā no plkst.9.00-12.00
Bērzpils
ielā
4-16,
Balvos
konsultācijas par krimināltiesībām
un civiltiesībām sniegs Lilija
Gabranova. T. 64521646.

Valsts asinsdonoru centra
izbraukums Balvos
15. martā no plkst. 9:00-13:00,
Balvu muižā būs iespējams no
dot asinis. Pašlaik īpaši gaidīti ir A
rēzus negatīvās asins grupas do
nori.

Trauksmes sirēnu
tehniskie darbi
Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienests
(VUGD)
informē, ka laika posmā līdz
17.martam visā valsts teritorijā tiks
veikti trauksmes sirēnu darbības
uzlabojumi, kuru laikā var notikt
trauksmes sirēnu iedarbināšana
uz pāris sekundēm.
VUGD aicina iedzīvotājus
ar izpratni izturēties pret sirēnu
iedarbošanos un jau iepriekš
atvainojas
par
sagādātajām
neērtībām.
Ja
iedzīvotājiem
nav
pārliecības par to, vai trauksmes
sirēnas iedarbināšana ir saistīta
ar remontdarbiem vai ārkārtas
situāciju, jāieslēdz TV vai radio,
kurā ārkārtas situācijas gadījumā
tiks pārraidīta informācija par
notikušo un turpmāko rīcību.
Topošās māmiņas!
Jums ir iespēja (bez maksas)
saņemt psihologa un sociālā dar
binieka atbalstu un gūt papildus
zināšanas par tēmām:
1. Vecāku attieksmes nozīme
bērna emocionālās attīstības
pamatos;
2. Pozitīvas
emocijas
Jūsu
veselībai, skaistumam un har
monijai;
3. Domu un vārda pozitīvais
spēks, kas izmaina dzīvi.
Laipni gaidītas Sociālā die
nesta Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļā, Raiņa ielā 52, Balvos, ēkas
3.stāvā.
Nodarbības notiks plkst.10:00
sekojošos datumos: 20.aprīlī,
6.jūlijā, 12.oktobrī.
Tālrunis
uzziņām: mob.28652089.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Plānoti vērienīgi projekti
Jaunā valdība sola, ka straujiem soļiem tiks uzsākta 2014.-2020.
gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu
apgūšana valstī. Arī Balvu novads gatavojas iesaistīties ES fondu
līdzekļu piesaistīšanā.
Jau šobrīd tiek prognozēts, ka Balvu novadam varētu būt pieeja
mi 2,2 miljoni eiro Latgales programmas ietvaros un 5,2 miljoni eiro
no reģionu centriem paredzētiem līdzekļiem degradēto teritoriju
revitalizācijai. Kā arī vairāk nekā 1,5 milj. eiro nelielu projektu atbals
tam.
Apgūstot šos līdzekļus, tiek plānots sakārtot divas degradētās teri
torijas Balvos, kur paredzēts attīstīt ražošanu. Viena no tām atrodas
Balvu pagastā blakus pilsētas robežai bijušajā putnu fermas teritorijā
3,7 ha platībā. Par šo teritoriju ir ieinteresēts uzņēmējs no Rīgas un ir
izteicis vēlmi izbūvēt granulu ražotni, kas dotu aptuveni 30 - 40 dar
bavietas, kā arī palīdzētu risināt kurināmā problēmas, jo, iespējams,
tiktu pazeminātas granulu cenas Balvos. Otra degradētā teritorija ir
bijusī Balvu gaļas kombināta teritorija ezera krastmalā 7,6 ha platībā,
kuru pašvaldība nesen iegādājās. Tur, iespējams, darbotos uzņēmums,
kurš ražotu maizes un konditorejas izstrādājumu pusfabrikātus. Šī fir
ma piedāvā radīt pat 100 līdz 120 darbavietas.
Otra ezera teritorijas daļa tiktu sakārtota un izmantota saistībā
ar atpūtas un tūrisma aktivitātēm, izmantojot ezera priekšrocības un
iespējas. Tur varētu tikt izbūvēts sporta un atpūtas centrs ar plašu
pakalpojumu klāstu, kā arī būtu pieejami viesnīcas pakalpojumi un
dažādas relaksācijas iespējas.
Šo ieceru realizēšana, protams, prasīs laiku, jo, lai tās materializētos,
nepieciešams izstrādāt skices, projektus, jāuzklausa iedzīvotāju
viedoklis. Bet, lai apgūtu šos ES fondu līdzekļus, ir jāpilda nosacījumi,
kas ir pietiekami strikti – uz katru ES ieguldījumu ir jābūt arī uzņēmēju
līdzvērtīgam ieguldījumam – iekārtu, ierīču iegāde vai citi ieguldījumi,
kuru kopējā summa būtu līdzvērtīga ES finansējumam, kā arī jārada
darbavietas. Skaidrs, ka vietējie uzņēmumi šādus nosacījumus nav
spējīgi izpildīt, tādēļ jācer uz lielajiem uzņēmumiem no galvaspilsētas
vai ārzemēm, kuri var investēt. Protams, priecāsimies, ja arī vietējie
uzņēmēji izteiks interesi par šiem objektiem.
Pašvaldības uzdevums ir sakārtot degradētās teritorijas, komunālo
saimniecību - pievadceļus, ūdeni, elektrību, iespējams, arī izbūvēt
ēkas attiecīgajai ražotnei, bet uzņēmējiem jāizpilda iepriekšminētie
nosacījumi. Plānots, ka piecu gadu laikā šie nodomi īstenosies.
Vēl jāmin, ka šobrīd jau notiek darbs, kas saistās ar Balvu Kultūras
un atpūtas centra rekonstrukciju. Šobrīd speciālisti plāno un izstrādā
tehnisko projektu variantus, šobrīd tie ir trīs, un tuvākajā laikā ar
tiem iepazīstināsim arī iedzīvotājus. Rekonstrukcija prasīs diezgan
lielus ieguldījumus – no 1,5 - 2 miljoniem eiro, no kuriem, iespējams,
zināmu daļu varēs iegūt no ES struktūrfondu līdzekļiem, piedaloties
ēku siltināšanas projektu konkursā. Ja projekts tiks apstiprināts, tad
Balvu Kultūras un atpūtas centrs no ES līdzekļiem varētu saņemt 700
- 800 tūkstošus eiro. Pārējā summa būtu pašvaldības līdzfinansējums.
Summa, protams, nav maza, bet, ja reiz uzsākt nama rekonstrukciju,
tad tas jāpaveic pilnīgi, neskatoties uz līdzekļu apjomu. Bet, protams,
gala vārdu teiks domes deputāti.
Ja mūsu ieceres piepildīsies, tad rekonstrukcija sāksies jau pat
šovasar.
Šovasar paredzēts veikt arī remontdarbus atsevišķās bērnudārza
„Pīlādzītis” telpās, kā arī izremontēt virtuvi un sakārtot apkures sistēmu.
Paralēli šīm būtiskākajām iecerēm, notiek darbs arī pie mazākiem
attīstības projektiem, par kuriem turpināsim informēt.

Novada vadība tiekas ar siltumenerģijas
uzņēmuma pārstāvjiem
24. februārī Balvu novada
pašvaldībā viesojās uzņēmuma
SIA „Danpower Latvia” pārstāvji
ar mērķi iepazīstināt ar savu
koncepciju
un
investīciju
piedāvājumu AS „Balvu enerģija”
attīstībai
–
Balvu
pilsētas
siltumapgādes modernizācijai.
Balvu novada pašvaldība
uzklausīja priekšlikumu, tomēr,

tas tiks nesteidzīgi apsvērts un
izskatīts.
Pagaidām
konkrēti
lēmumi netiks pieņemti.
SIA „Danpower” ir vidēja
lieluma
siltumapgādes
uzņēmums, kas atrodas Potsdamā
un jau vairākus gadus sadarbo
jas ar pašvaldību partneriem
Vācijā, īstenojuši divus projektus
Lietuvā, aktīvi darbojas Igaunijā.

Noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi
Lai novērstu grants ceļa
seguma bojājumus klimatisko
laika apstākļu dēļ, sākot ar 2016.
gada 22.februāri uz Balvu no
vada pašvaldības autoceļiem tiek
ierobežota transportlīdzekļu sa
tiksme transportlīdzekļiem, kuru
pilna masa pārsniedz 3,5 t.
Transportlīdzekļu satiksmes
ierobežojumi
noteikti
uz
sekojošiem
pašvaldības
autoceļiem:

pagasta
pārvaldes
vadītājas
B. Bogdanes, tel. 20223100.

Balvu pagastā:
Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza.
Vairāk informācijas pie pagas
ta pārvaldes vadītāja A. Ķerāna,
tel. 26118122.

Kubulu pagastā:
Sita – Briedīši;
Sita – Kozlova;
Stirnusala – Sita;
Stacija – Celmene;
Steķentava – Pērkoni;
Gobusala – Guznava;
Vladimirova – Sita;
Salmaņu kapi – Romūksti;
Bankas ceļš;
Celmenes kaltes ceļš;
Druvenieki – Zači;
Slūžu ceļš.
Vairāk informācijas pie pagasta pārvaldes vadītāja A. Luksta,
tel. 29138702.

Bērzkalnes pagastā:
Aizpurve – Moziņķi;
Bērzkalne – Ploskena;
Bērzkalne – Taureskalns;
Silakrogs – Lazdukalns;
Vējava – Brieževa;
Silakrogs – Auzāji;
Elkšņeva – Mūrova;
Elkšņeva – Brieževa.
Vairāk informācijas pie pagasta
pārvaldes vadītājas S. Salenieces,
tel. 28319661.
Bērzpils pagastā:
Mūramuiža – Sola;
Stacijas iela - Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;
Golvari – Zosuļi;
Golvari – Kononi;
Viškuļi- Baka;
Beļauski- Viškuļi;
Līdumnieki- Liepnīte.
Vairāk
informācijas
pie

Izsole

Balvu novada pašvaldība
pārdod atkārtotā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
piederošo nekustamo īpašumu
Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3801 001 0301, kas
sastāv no zemes vienības ar kadas
tra apzīmējumu 3801 001 0301,
4141m2 platībā un četrām būvēm
(garāžas (kadastra apzīmējums
3801 001 0301 001), garāžas (ka
dastra 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 16
500,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci
simti euro, 00 centi).

Briežuciema pagastā:
Dambergi-Ploskene-Augstasils;
Dukuļeva – Cērpene;
Dambergi- Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi;
Kvašņeva - Abriņas - Begunova.
Vairāk informācijas pie pa
gasta pārvaldes vadītājas A.
Gabrānes, tel. 26633595.

Krišjāņu pagastā:
Krišjāņi-Krampiņas-RunceneKrišjāņi;
Runcene-Mežupe;
Mežupe-Purviņas.
Vairāk informācijas pie pagasta pārvaldes vadītāja J. Ludborža,
tel. 29447351.

Nobrauktuve uz Brinkeni-1;
Nobrauktuve uz Ošsalām;
Nobrauktuve uz Brinkeni-2;
Petrovka- Lipukovka;
Petrovka-Marjevka;
Petrovka- Zaļčupe;
Nobrauktuve uz Vārpām;
Brinkene1-Akmeņkalni;
Egļuciems- Zaķusala;
Nobrauktuve uz Avikšiem.
Vairāk
informācijas
pie
pagasta pārvaldes vadītāja A.
Višņakova, tel. 29105480.
Tilžas pagastā:
Tilžas kapi- Meteņi;
Plēsums- Toki- Keiba –Tilža;
Pakalnieši- Barbāns;
Pauļinš – Barbāns;
Ūdrenes ceļš;
Brakovska- Ločmelis.
Vairāk informācijas pie pagasta pārvaldes vadītājas A. Bērziņas,
tel. 26181117.
Vectilžas pagastā:
Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvani;
Vectilža – Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi.
Vairāk informācijas pie pa
gasta pārvaldes vadītājas G.
Jermacānes, tel. 26167818.

Lazdulejas pagastā:
Ķīļi- Orlovas vārti;
Egļuciems- Petrovka;
Šumkova- Priedes;
Nobrauktuve uz Ozolzīlēm;
Nobrauktuve uz Mežalaukiem;
Nobrauktuve uz Liepām;
Nobrauktuve uz Zirgadobi;

Vīksnas pagastā:
Vīksna – Zaļmežnieki;
Sprogas – Oknupe-Pokuļeva;
Smiltene – Oknupe;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Makšinava – Ašusila karjers;
Ukraina – Kačupe.
Vairāk informācijas pie pagasta
pārvaldes vadītājas G. Raibekazes,
tel. 26169594.

Ar
izsoles
noteiku
miem
var
iepazīties
Balvu
no
vada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv vai Balvu no
vada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00
līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada
Ziņas”, Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv
un
Ziemeļlatgales laikrakstā „Vadu
guns”. Šajā pat laikā interesanti var
veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk

kā līdz 2016.gada 25.aprīļa plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 25.aprīļa plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 1650,00 (viens tūkstotis
seši simti piecdesmit euro, 00
centi) un reģistrācijas maksu EUR
5,00 (pieci euro, 00 centi), Bal
vu 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 26.aprīlī plkst. 14.00.

Balvu slimnīcā AS „Citadele banka” aicina darbā
strādās
Balvu filiāles pārvaldnieku/-ci
AS „Citadele banka” meklē prasmes un spējas pārliecinoši
neiroķirurgs
Ar marta sākumu Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienībā
uzsācis darbu neiroķirurgs.
Slimnīcas vadība ir gandarīta,
ka izdevies piesaistīt šāda pro
fila speciālistu, kas ļaus veikt
neiroķirurģiskās
operācijas
Balvu slimnīcā. Arī pirmā dar
ba diena Balvos sākās ar visai
nopietnu operāciju. Trīsdesmit
sešgadīgais
ārsts
Malinka
Rambadagalla, pēc izcelsmes
šrilankietis, Latvijā dzīvo 16 ga
dus un perfekti pārvalda latviešu
valodu. Tas ļaus brīvi komunicēt
ar pacientiem arī ambulatorajā
darbā.
Pirmā
neiroķirurga
pieņemšana, turklāt par valsts
kvotu, notiks 18.martā.

talantīgu un pozitīvu vadītāju,
kurš vēlas pievienoties koman
dai un ir gatavs ietekmēt
uzņēmuma attīstību ar savu
pieredzi, zināšanām un idejām.
Pienākumos ietilps jaunu klientu
piesaiste un esošo lielo klientu
apkalpošana. Tavs uzdevums būs
klientu apkalpošanas centra dar
ba organizēšana, kā arī koman
das vadība un attīstība.
Mēs no Tevis sagaidām:
labu izpratni par biznesa pro
cesiem un uzņēmējdarbības
vidi Balvos; veiksmīgu vadības
pieredzi klientu apkalpošanas
vai finanšu nozarē; spēju vadīt,
motivēt un iedvesmot komandu;
augstas organizatora prasmes
un spēju patstāvīgi plānot savu
darbu; teicamas komunikāciju
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argumentēt un prezentēt savu
viedokli; aktīvās pārdošanas
prasmes; stratēģisku un kreatīvu
pieeju vadības procesos un spēju
īstenot biznesa mērķus; iniciatīvu
un atbildības izjūtu; labas
latviešu, krievu un angļu valodas
zināšanas.
Mēs
Tev
piedāvāsim
iedvesmojošu
darba
vidi,
aizraujošu, dinamisku un radošu
darbu, konkurētspējīgu atal
gojumu.
Mēs
nodrošināsim
apmācību, iespēju pierādīt sevi
un attīstīties kopā ar mums.
Ja šis piedāvājums ir uzrunājis
Tevi, tad aicinām sūtīt savu CV
un motivācijas vēstuli ar norādi
„Balvu filiāles Pārvaldnieks/-ce”
uz e-pastu cv@citadele.lv līdz
2016.gada 23.martam.
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Pieteikšanās platību maksājumiem - tikai elektroniski!
Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē, ka turpmāk pieteikties
platību maksājumiem varēs ti
kai elektroniski, izmantojot LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu
(EPS).
Piesakoties
platību
maksājumiem elektroniski, lauk
saimniekiem ir vairāki būtiski
pozitīvi ieguvumi. Palielināsies
to lauksaimnieku skaits, kas
platību maksājumus saņems
jau
oktobrī.
Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā kļūdas ir
iespējams novērst jau pieteikuma
iesniegšanas brīdī, tas savukārt
ļauj izvairīties no sankcijām. LAD
ir digitalizējis visus iepriekšējā
gada pieteikumus, tāpēc klien
tiem, kas lietos EPS pirmo reizi,
arī ir iespēja kopēt iepriekšējā
gada pieteikumus. Sistēma sniegs
brīdinājumus arī gadījumos, ja
klients aizmirsīs pieteikties kādam
no atbalsta veidiem, kuru būs
saņēmis iepriekšējos gados, kā
arī neļaus pieteikt neatbilstošas
platības.
Pieteikties
platību
maksājumiem, iesniedzot Vieno
to iesniegumu, varēs no šā
gada 11.aprīļa līdz 22.maijam.
Lai sniegtu visu nepieciešamo
atbalstu
lauksaimniekiem,
LAD šā gada martā organizēs
informatīvus seminārus vismaz
26 atšķirīgos administratīvo teri
toriju centros, aptverot visu Lat
vijas teritoriju, bet no 11.aprīļa
sniegs klātienes konsultācijas
vairākos pagastu centros un
palīdzēs klientiem aizpildīt pie
teikumus elektroniski. Tiem
klientiem, kuriem nav pieejams
dators ar interneta pieslēgumu,
iespēja iesniegt pietikumus būs
gan minēto konsultāciju laikā,
gan arī apmeklējot LAD klientu
apkalpošanas centrus. Atbal
stu sniegs arī Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs.
Lai nodrošinātu vienmērīgu
pāreju uz pilnīgu vienoto iesniegu
mu iesniegšanu elektroniskā
veidā, tad lauksaimnieki, kuri
2016. gadā vēlas iesniegt vienoto
iesniegumu papīra formātā, līdz

15.aprīlim iesniedz pieprasījumu
LAD par vienotā iesnieguma
veidlapas un kartes sagatavošanu
papīra formātā, īpaši norādot
LAD klienta reģistrācijas numuru.
LAD veidlapas un kartes papīra
formātā izsniegs pieprasījuma
iesniedzējiem no 25.aprīļa.
Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk
hektāru lauksaimniecības zemes
vai ja saimniecība piesakās LAP
pasākuma „Agrovide un klimats”
vai „Bioloģiskā lauksaimniecība”
atbalstam,
tad
atbalsta
saņemšanai obligāti jāpiesakās ti
kai EPS jau 2016. gadā.
LAD atgādina - lai varētu lie
tot EPS un iesniegt tajā iesniegu
mu, lauksaimniekiem jānoslēdz
līgums par LAD EPS izmantošanu.
Līguma forma ir pieejama gan
elektroniski LAD mājaslapā www.
lad.gov.lv izvēlnē „Kā kļūt par EPS
lietotāju”, gan arī jebkurā LAD
klientu apkalpošanas centrā.
Aizpildītu līgumu var iesniegt gan
personīgi LAD klientu centros,
gan elektroniski, izmantojot elek
tronisko parakstu.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumos lauksaimnieki var
saņemt konsultācijas jebkurā
LAD
klientu
apkalpošanas
centrā klātienē, rakstot e-pastu:
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz
informatīvo tālruni 67095000.

Briežuciema bibliotēkās;
20.04.2016. 09.00-16.30- Balvu, Bērzkalnes bibliotēkās;
21.04.2016.
09.00-16.30Kubulu, Vīksnas bibliotēkās;
Minētajos
datumos
pa
gastu
bibliotēkās
praktiskas
konsultācijas sniegs un pieteiku
mus aizpildīt palīdzēs Lauku atbal
sta dienesta speciālisti. Bibliotēkās
var iepriekš pierakstīties uz sev
vēlamo laiku.
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Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas Balvu
novada attīstībai!

„Latvijas Mobilais Telefons”
(LMT) projekta “LMT Latvijai”
ietvaros piecu gadu laikā ir
atbalstījis reģionu iedzīvotāju
iniciatīvas vairāk nekā 320
tūkstošu eiro apjomā, bet šī
gada atbalsts būs 64 tūkstoši
eiro.
LMT
sadarbībā
ar
Balvu novadu izsludinājis
pieteikšanos projektu konkursa jaunajam posmam. Iespēja
iesniegt projekta ideju sava
novada un novadnieku dzīves
uzlabošanā ir ikvienam interesentam.
Lai piedalītos konkursā, līdz
šī gada 14. aprīlim ikviens Balvu
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju
grupa, nevalstiska organizācija
vai juridiska persona, kuras
deklarētā vai juridiskā adrese
ir Balvu novadā, var iesniegt
projekta
pieteikumu.
Pro
jektu īstenošanai novadam
paredzēts
piešķirt
astoņus
tūkstošus eiro, katram projek
tam ir iespēja saņemt no 500
līdz 2000 eiro finansējumu vai
līdzfinansējumu.
Ar detalizētiem konkursa
noteikumiem var iepazīties no
vada mājaslapā www.balvi.lv,
kā arī portālā www.lmt.lv/lmt
latvijai.
“Projektu konkurss „LMT
Latvijai” ir lieliska iespēja no
vada iedzīvotājiem pašiem
iesaistīties savas pilsētas vai pa
gasta vides uzlabošanā, rakstot
un iesniedzot projekta pieteiku
mus, kā arī ar balsojumu pašiem
nosakot labākās iesniegtās ide
jas. Ar savu iniciatīvu, idejām
un
uzdrīkstēšanos
novada
iedzīvotāji var apliecināt, ka
saviem spēkiem ir iespējams
paveikt daudz labu un noderīgu
darbu, stiprinot piederību savai
dzīvesvietai. Paldies LMT par
šo sniegto iespēju. Ceru, ka

iedzīvotāji to novērtēs, izman
tos un būs aktīvi!” teic Balvu
novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovs
kis.
Projektu
izvērtēšana
norisināsies aprīlī, savukārt
balsot par tiem varēs maijā.
Pirmajā kārtā projektus vērtēs
LMT un Balvu novada domes
pārstāvju
žūrija,
savukārt
otrajā kārtā uzvarētājus un
finansējuma saņēmējus noteiks
tikai paši iedzīvotāji, elektronis
ki balsojot portālā http://www.
lmt.lv/lmtlatvijai vai aizpildot
balsošanas anketas novada
domē. Savukārt LMT klientiem
būs iespēja balsot arī ar īsziņas
palīdzību.
Projekta
“LMT
Latvijai”
mērķis ir veicināt sabied
risko dzīvi Latvijas novados,
atbalstīt privātpersonu, ju
ridisku personu un nevals
tisko organizāciju iniciatīvas
novadu sabiedriskās dzīves
izaugsmei, īpaši atbalstot vides
uzlabošanas projektus, pro
jektus ar plašu sabiedrības
iesaisti un aktīva dzīvesveida
popularizēšanu. Kopš 2011.
gada visā projektu konkur
sa realizācijas laikā kopumā
īstenoti
vairāk
nekā
110
iedzīvotājiem nozīmīgi projekti
visā Latvijā, kam LMT atvēlējis
vairāk nekā 320 tūkstošus eiro.
Iepriekš projekti realizēti 24
Latvijas pilsētās un novados –
Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Dau
gavpils novadā, Dobelē, Iecavā,
Jelgavā, Jēkabpilī, Kuldīgā,
Liepājā, Līvānos, Madonā,
Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā,
Saldū, Skrundā, Talsos, Tukumā,
Valkā, Valmierā un Ventspilī.
Vairāk par realizētajiem projek
tiem: www.lmt.lv/lmtlatvijai.

2016. gada čempioni zemle- Nebijis notikums Latvijas vēsturē
dus makšķerēšanā – komanda – izcīnīta zelta medaļa bobslejā
21.februāra pēcpusdiena saviem spēkiem un jācenšas
LIARPS
visai
Latvijai
kļuva
par no sirds. Ar ticību un augs

Balvas „Pagasta bibliote
kārs – gaismas nesējs“
pretendentu vidū arī Balvu novada bibliotekāri

Ir noslēdzies 2016. gada
Latvijas čempionāts zemledus
makšķerēšanā. Ziema ir bijusi
ļoti svārstīga, tāpēc zemledus
makšķerēšanas
čempionāta
organizēšana nebija vienkārša.
Čempionāta
otrā
kārta
nelabvēlīgo ledus apstākļu
dēļ nemaz nenotika, bet trešā
kārta notika nevis Limbažos, kā

LAD
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvalde organizē konsultācijas
par
platību
maksājumu
pieprasījumu aizpildīšanu:
11.04.2016. 09.00-16.30- Baltinavas bibliotēkā;
12.04.2016.
09.00-16.30Rekavas, Medņevas pagastu
bibliotēkās;
13.042016.
09.00-16.30Viļakas,
Vecumu,
Kupravas
bibliotēkās;
14.04.2016.
09.00-16.30Rugāju, Lazdukalna bibliotēkās;
18.04.2016.
09.00-16.30Bērzpils,
Tilžas,
Krišjāņu
bibliotēkās;
19.04.2016.
09.0016.30- Lazdulejas, Vectilžas,

bija paredzēts, bet uz Alūksnes
ezera.
Lai
nu
kā,
koman
dai LIARPS šis čempionāts
izvērties ļoti veiksmīgs – divu
posmu kopvērtējumā viņi ir
ieguvuši 2016. gada Zemledus
makšķerēšanas čempionu titu
lu! Ne asakas arī turpmāk!

No 11.aprīļa līdz 23.maijam
Balvos, Brīvības ielā 46a klientu
pieņemšanas speciāliste strādās
katru darba dienu no 09.0016.00.
Reģistrēties par EPS klientu, kā arī konsultācijas un
citu informāciju darba dienās
var saņemt Ziemeļaustrumu
reģionālajā
lauksaimniecības
pārvaldē, Gulbenē, Ābeļu ielā 2,
1.kabinetā.
Lauku
atbalsta
dienesta
Ziemeļaustrumu
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde
rīko
informatīvos
mācību
seminārus
par
pieteikšanos
platībmaksājumiem un citiem jau
numiem dienestā 2016.gadā:
21.03.2016. plkst.11.00 Balvos, Brīvības ielā 46a;
22.03.2016.
plkst.11.00
Rugāju Tautas namā, Kurmenes
ielā 87, Rugājos;
23.03.2016.
plkst.11.00
Viļakā, novada domes zālē,
Abrenes ielā 26, Viļakā;
24.03.2016. Baltinavā, novada domes zālē, Krāslavas ielā
16, Baltinavā.
Visi
interesenti
tiek
laipni aicināti ierasties un
no
speciālistiem
uzzināt
jaunāko
informāciju
par
platībmaksājumiem
un
pro
jektu
pasākumiem
2016.
gadā, kā arī saņemt atbildes
interesējošajiem
jautājumiem.
Simona Saule
LAD sabiedrisko attiecību
speciāliste

vēsturisku dienu, jo pirmo
reizi
Latvijas
neatkarības
vēsturē pasaules čempionātā
tika izcīnīta zelta medaļa
bobslejā.
Šo Pasaules čempionu
titulu sīvā cīņā ieguva Latvijas
vadošā bobsleja pilota Oska
ra Melbārža vadītā četrinieku
ekipāža, kuras stūmējs ir
bijušais baltinavietis un Bal
vu Sporta skolas audzēknis
Arvis Vilkaste, tādēļ prieks un
gandarījums par šo uzvaru ir
īpaši liels.
Kopumā katra koman
da veica četrus braucie
nus. Pēc pirmā brauciena
Arvja pārstāvētā komanda
bija tikai devītā labākā, taču
sportisti
nepadevās
un
otrajā braucienā uzrādīja
trešo labāko braucienu, kas
komandai ļāva pakāpties uz
septīto vietu kopvērtējumā.
Sportā ir svarīga neatlaidība,
katram sportistam ir jātic

tu
koncentrēšanās
spēju
apveltītā komanda trešajā un
ceturtajā braucienā uzrādīja
labākos braucienos.
Pirms nepilniem diviem
gadiem Arvis viesojās Balvu
novada pašvaldībā, kad bija
ieguvis Olimpisko sudraba
medaļu. Toreiz Balvu Spor
ta skolas direktore Ludmila
Beļikova stāstīja: „Tāda otra
sportista kā Arvis mums skolā
nekad nav bijis. Nerunājot
par ātrumu, talantu un to,
ka viņš bija ātrākais Latvijā,
Baltijā, Arvis vienmēr bi
jis saimniecisks. Viņš pra
ta visu, vienmēr palīdzējis
treneriem. Visas viņa labās
īpašības ir saglabājušās un
pilnveidojušās”.
Īglsas
trasē
Austrijā
notikušajā
pasaules
čempionātā piedalījās trīs Lat
vijas ekipāžas, iegūstot pirmo,
desmito un septiņpadsmito
vietu.
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Šogad Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrības
(LNB Atbalsta biedrība) konkur
sam „Pagasta bibliotekārs gaismas nesējs“ pieteikti 54
bibliotekāri, tai skaitā Ina Skri
ma, Balvu novada Vectilžas pa
gasta bibliotēka, Silvija Apare,
Balvu novada Briežuciema pa
gasta bibliotēka, Sanita Sinele,
Balvu novada Krišjāņu pagasta
bibliotēka, un Irēna Šļakota, Bal
vu novada Bērzkalnes pagasta
filiālbibliotēka.
„Pagasta
bibliotekārs
–
gaismas
nesējs“
pieteiktos
bibliotekārus vērtēs LNB At
balsta biedrības un Latvijas
Bibliotekāru biedrības pārstāvji.
Konkursa uzvarētāju paziņošana
un apbalvošana notiks svinīgā
ceremonijā Gaismas pilī 19. aprīlī.
Konkursu
LNB
Atbalsta
biedrība rīko devīto reizi, lai
izceltu lauku bibliotēku darbu
un ieguldījumu. Savās pietei
kumu vēstulēs lasītāji stāstījuši
par aktīviem, radošiem un
pašaizliedzīgiem
vietējiem
bibliotekāriem.
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Briežuciemā noteikts titula „Misters Briežuciems 2016” īpašnieks
27. februāra vakarā seši paši
drosmīgākie un atraktīvākie pa
gasta vīrieši, daudzu atbalstītāju
un skatītāju uzmundrināti, cīnījās
par titulu „Misters Briežuciems
2016”. Lai gan konkurss noritēja
ar humora pieskaņu, preten
denti cīnījās no sirds un ar milzīgu
atraktivitāti. Liels paldies visiem
vīriešiem par uzdrīkstēšanos!
Stiprā dzimuma pārstāvjiem
bija jāparāda, ka viņi ir
daudzpusīgi, drosmīgi, zinoši, ro
mantiski. Katram vīrietim jāprot
uzcelt māja, iestādīt koks un
jāmāk audzināt bērni. Šos trīs
pārbaudījumus puiši izturēja go
dam – no lego klučiem tapa dažādu
arhitektūras stilu mājas, vīrieši
pierādīja, ka no maza daudzuma
būvmateriālu var sanākt tīri smuka
ģimenes māja. Stādot koku, proti,
izgriežot to no krāsaina kartona,
pretendenti parādīja necerētu
izdomu un attapību – mājas
tika arī apzaļumotas. Sirsnīgs
izvērtās trešais pārbaudījums –
bižu pīšana meitenēm, jo divi
no sešiem vīriešiem bizes pina
savām meitām. Arī pārējie ar šo
uzdevumu tika galā godam, mūsu
tautumeitas tika pie skaistām
frizūrām.
Vīriešiem jābūt arī gudriem,
tāpēc pārbaudījām viņu gudrību
ar
dažādiem
jautājumiem,
piemēram, kā pareizi latviski
saucas saļniks, kas ir liftings, kā
pareizi jāvāra kāpostu zupa, kas

jādara, ja sievietei svārki līp pie
kājām un tā tālāk. Reizēm atbildes
bija tik pārsteidzoši oriģinālas un
trāpīgas, ka Google piedāvātas
atbildes
vienkārši
nobālēja.
Visnopietnāk un atbildīgāk vīrieši
uztvēra mīlas dzejas lasīšanu sa
vai mīļotajai sievietei. Iepriekš
neizlasītu dzejoli puiši lasīja tik
izjusti un ar izteiksmi, ka nonācām
pie secinājuma, ka šie vīri savām
sievām dzeju lasīja ne pirmo reizi.
Cerams, ka sievām patika!
Etnogrāfiskā ansambļa dāmas
pārbaudīja
puišu
gatavību
armijas dzīvei, ja nu gadījumā
robeža jāsargā. Tika pārbaudīta
gan veselība, gan ierindas
mācības zināšanas, gan sportiskā
sagatavotība. Mēs esam drošās
rokās - vīrieši atbilda visiem para
metriem.
Klātesošās dāmas varēja bal
sot par savu simpātiju, bet visi
kungi zālē no pagasta sievietēm
saņēma sirdi no sirds. Kamēr
žūrija skaitīja punktus un bal
sis, visi noskatījāmies sieviešu
sagatavoto
koncertu.
Žūrija
bija profesionāla un, galvenais,
neatkarīga – žūrijas galvenā dāma
bija pagasta pārvaldes vadītāja
Anastasija Gabrāne, jo pagasta
priekšniecei pagastā nedrīkst
būt „mīluļi”. Viņa arī apliecināja,
ka visi ļaudis ir vienlīdz mīļi. Vēl
žūrijā strādāja Anita, kura nesen
pie mums pārcēlusies no Rīgas un
zvērēja, ka interešu konfliktos ar

Nopelna braucienu uz Romu

Janvāra nogalē Tilžas vi
dusskolas komerczinību skolotāja
Iveta Kuģeniece un 12.klases skol
niece Aira Zelča devās Līdera
Lielās balvas ceļojumā uz Romu.
Aira to nopelnīja piedaloties pro
jekta rīkotajās aktivitātēs visa gada
garumā – veidojot video, spēlējot
biznesa spēles, rakstot projektu
un realizējot to savā skolā. Cītīga
darba rezultātā ieguva vienu no
Līdera Lielās balvas vietām.
Par ceļojumu stāsta Tilžas
vidusskolas
skolotāja
Iveta
Kuģeniece: „No 24.-29.janvārim
kopā ar Edgaru un Mārtiņu
no Alojas Ausekļa vidussko
las izgaršojām, izsmaržojām un
izbaudījām Romas pilsētu un
Vatikāna valsti.
Mūs sagaidīja Roma – mūžīgā
pilsēta, un tās ievērojamākie ap
skates objekti: Kolizejs, Romiešu
forums, kas bija antīkās Romas
komercijas,
politiskais
un
reliģiskais centrs, Kapitolija kalns
un muzejs, Navonas laukums

ar barokālo Bernīni strūklaku,
Venēcijas laukums, Sv. Enģeļu pils,
Panteons, kur apglabāts Rafaels,
populārā Trevi strūklaka, Spānijas
laukums un Spāņu kāpnes u.c.
Vatikāns un Sv. Pētera
katedrāle – vismazākā valsts
pasaulē ar vislielāko ietekmi uz
daļu no planētas iedzīvotājiem
un notiekošajiem procesiem.
Apskatījām katedrāli un laukumu
tā priekšā, baudījām panorāmas
skatu uz septiņiem Romas pa
kalniem un Vatikāna dārziem no
katedrāles kupola. Apmeklējām
Vatikāna muzejus un slaveno
Siksta kapelu.
Arī
piedzīvojumu
garša
pavadīja visu ceļojuma laiku, ik pa
brīdim piedāvājot kādu nerātnību
vai pārsteigumu.
Paldies mūsu jaukajai gi
dei Ilzei Beļinskai un projekta
vadītājām - Lindai un Elīnai no
Rīgas, kuru rūpes izjutām visu
nedēļu”.

„Misters Briežuciems” Oļģerts Pundurs, kurš saņēma arī skatītāju simpātiju balvu.
pagasta vīriešiem vēl nav stājusies.
Pārējās trīs žūrijas dalībnieces bija
kultūras darbinieces no citiem
pagastiem, tātad visu zinošas par
vīriešiem, bet objektīvas – Ligita
no Upītes, Ginta no Baltinavas
un Sarmīte no Bērzkalnes. Pēc
nopietna darba, žūrija pavēstīja,
ka „Misters Briežuciems” ir
Oļģerts Pundurs, kurš saņēma
arī skatītāju simpātiju balvu.
Kaspars Sisojevs saņēma titu
lu „Sportiskākais briežciemietis”,
Aldis Pundurs titulu „Radošākais
b r i e ž c i e m i e t i s ’ ’. “ Z i n o š ā k a i s
briežciemietis”
izrādījās

Jānis
Saidāns,
„Solīdākais
briežciemietis” Andris Apšenieks,
bet „Jautrākais briežciemietis”
- Aleksandrs Pakalnīts. Kungi
saņēma diplomus un Indras
Pakalnītes gatavotās kaklasaites,
bet mēs, pagasta sievietes,
priecājamies un lepojamies ar
jums visiem!
Lai arī šis pasākums noritēja
ar lielu humora pieskaņu, gri
bas nopietni piebilst, ka mūsu
pagastā ir daudz gudru, darbīgu,
ģimenisku,
solīdu,
atraktīvu
un jaut
ru vīriešu. Par to arī
priecājamies.

Paldies, dāmas, par sadarbību!
Paldies žūrijai, etnogrāfiskajam
ansamblim, līnijdeju meitenēm,
„Kaprīzes”
meitenēm,
Ilzes
Leišavnieces deju grupai, sko
las deju kolektīva dejotājām un
Skaidrītei, Anitai un Indrai par
muzikālajiem sveicieniem, Lidijai
un Indrai par dāvanu gatavošanu,
Sandrai Circenei par prasmīgu
pasākuma
apsakņošanu
un
fotogrāfam Gintam Circenim.
Zita Mežale
Briežuciema pagasta Tautas
nama kultūras darba organizatore

Jau desmito gadu Balvos skan „Balsis”

Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis „Varbūt”, vadītāja Linda Vītola.
29. februārī Balvu muižā ansamblis (vadītāja Gunta Ripa),
pulcējās ar skaistākajām balsīm Balvu Mūzikas skolas 1. - 3. klašu
apveltītie bērni un jaunieši, lai vokālais ansamblis (vadītāja Lin
piedalītos starpnovadu vokālās da Vītola), Balvu pamatskolas
mūzikas konkursā „Balsis”, kurš 4. - 6. klašu vokālais ansamblis,
notiek jau desmito gadu. Šajā kurš vienīgais izpildīja dziesmu
gadā žūrijas komisijas locekļi krievu valodā (vadītāja Zoja
bija mūzikas pedagogi Rita Zaharova), Tilžas vidusskolas
Keiša, Iluta Tihomirova un Vik 1. - 5. klašu vokālais ansamblis
(vadītāja Linda Vītola), Staci
tors Bormanis.
Konkursā
piedalījās
14 jas pamatskolas 5. - 6. klašu
vokālie ansambļi no Balvu, meiteņu vokālais ansamblis
Rugāju un Baltinavas novadu (vadītājs Aldis Laicāns), Balvu
izglītības
iestādēm.
Katrs pamatskolas 5. - 6. klašu vokālais
ansamblis izpildīja divas dzies ansamblis (vadītāja Gunta Ripa),
mas – vienu sava kultūrvēsturiskā Bērzpils vidusskolas 5. - 9. klašu
novada latviešu tautasdziesmu meiteņu vokālais ansamblis
(a cappella) un otru – brīvās (vadītāja Daiga Griestiņa), Tilžas
vidusskolas vokālais ansamb
izvēles dziesmu.
Konkursā piedalījās Rugāju lis “Varbūt” (vadītāja Linda
novada vidusskolas vokālais Vītola), Balvu Valsts ģimnāzijas
ansamblis “Pustonis” (vadītāja jauktais 8. – 11. klašu vokālais
Velga Smoļaka), Stacijas pa ansamblis (vadītāja Aija Na
matskolas 1. - 3. klašu meiteņu gle), Balvu Profesionālās un
vidusskolas
un zēnu vokālais ansamblis vispārizglītojošās
(vadītājs Aldis Laicāns), Balvu 8. - 12. klašu jauktais vokālais
pamatskolas 2. - 4. klašu vokālais ansamblis (vadītāja Anastasija
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Ločmele), Balvu Mūzikas skolas
6. - 11. klašu vokālais ansamb
lis (vadītāja Linda Vītola),
Baltinavas vidusskolas vokālais
ansamblis “Vērmelīte” (vadītāja
Aija Nagle).
Pateicību
par
dalību
konkursā ieguva Stacijas pa
matskolas 1. - 3. klašu ansamb
lis. III pakāpes diplomus ieguva
Bērzpils vidusskolas 5. – 9. klašu
meiteņu vokālais ansamblis
un Stacijas pamatskolas 5. – 6.
klašu meiteņu vokālais ansamb
lis. II pakāpes diplomu ieguva
Balvu pamatskolas 4. – 6. klašu
vokālais ansamblis. I pakāpes
diplomu ieguva Balvu pamat
skolas 2. – 4. klašu vokālais
ansamblis, Balvu pamatskolas
5. – 6. klašu vokālais ansamb
lis, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
8. - 12. klašu vokālais ansamblis,
Balvu Valsts ģimnāzijas jauktais
8. - 11. klašu vokālais ansamblis.
Pirmās pakāpes diplomu un
tiesības piedalīties 2. kārtā iegu
va Rugāju novada vidusskolas
vokālais ansamblis „Pustonis”,
bet augstākās pakāpes diplomu
un tiesības piedalīties 2.
kārtā ieguva Balvu Mūzikas
skolas 1. - 3. klašu vokālais
ansamblis, Tilžas vidusskolas
vokālais ansamblis „Varbūt” un
Baltinavas vidusskolas vokālais
ansamblis “Vērmelīte”.
Lai šiem kolektīviem veicas
reģionālajā skatē!
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Novada skolās atzīmē Žetonu vakarus

Ik gadu februārī vispārējās izglītības iestādēs norisinās tradicionālie Žetonu vakari, kad 12. klašu
skolēni, topošie absolventi rāda savus talantus un prasmes, izsaka pateicības vārdus saviem vecākiem,
skolotājiem un klasesbiedriem un saņem skolas piemiņas zīmes – žetonus vai gredzenus, kas atgādina
ne tikai par piederību, bet arī par skolā pavadītajiem burvīgākajiem gadiem, ko saucam par bērnību un
jaunību. Varbūt tieši tāpēc katrs Žetonu vakars ir tik emocionāli piepildīts un nozīmīgs.

Tilžas vidusskolas 12.klase pārsteidz ar lielisko priekšnesumu
Tilžas vidusskolas Žetonu
vakara pasākuma galvenie or
ganizatori bija deviņi 12.klases
jaunieši, kas kopā ar audzinātāju
Ainu Rakstiņu nostiprināja savu
piederību Tilžas vidusskolai,
saņemot žetonu.
Vakara
pirmajā
daļā
jaunieši saņēma žetonus un
pateicās
audzinātājai
Ainai
Rakstiņai, skolotājiem, tehnis
kajam personālam, mīļajiem
vecākiem.
Pasākumu
vadīja
11.klases skolniece Alise Ločmele,
priekšnesumus sniedza flau
tu duets Elīza Cipruse un Una
Kuģeniece, trompetes solo Artūrs
Rudzāts.
Klases audzinātāja dāvāja
grāmatas, katru skolēnu raks
turoja, un pasākuma dalībnieki
vēlreiz varēja pārliecināties, cik
radoši, mērķtiecīgi un atraktīvi
ir šie jaunieši. Skolas direktore
Gunta Rižā novēlēja jauniešiem
izturību, veiksmi pēdējā mācību
gada posmā, un pasniedza katram
žetonu.
Direktora
vietniece
izglītības jomā Inta Slišāne vēlēja
jauniešiem neatslābt un būt ga
taviem spraigajam, atbildīgajam,
noslēdzošajam darba cēlienam.
Jauniešu vecāki var būt gandarīti
par savu darbu, līdzi jūtot, mu
dinot un atbalstot savus bērnus
ikdienā.
Noklausījušies
par
sevi
cildinošus
vārdus,
12.klases

Tilžas vidusskolas 12.klases audzēkņi.
skolēni steidzās tos arī pierādīt
visiem pasākuma dalībniekiem.
Mēnešu garumā skolēni, kopā
ar režisori Astrīdu Ivanovu bija
radījuši iespaidīgu teatrālu A.Vilka
lugu „Blusa”. Darbība notiek 20.gs.
80to gadu beigās, brīdī pirms at
modas kolhozā „Spars”. Atainota
dzīve kolhozā, galvenais virziens
ir vērsts uz mīlestības līkločiem.
Ja kolhozā ir cilvēki, kas strādā
tā labā, tad atrodas arī tādi, kas
grib dzīvot uz citu rēķina. Pirmās
iemīlēšanās vijas ar rūgtiem
brīžiem, pat sāpēm un asarām.
Beigu beigās, kāds atrod laimi,
bet kāds saņem pēc nopelniem.
Izrādē atklājās skolēnu pa
tiesais
aktiera talants, jo viņi iejutās
savās lomās tik meistarīgi, ka zālē

Balvu
Valsts
ģimnāzijas
trīsdesmit astoņi abiturienti skolas
piederības zīmi- žetonu, saņēma
skaistā pasākumā 20.februārī.
Paldies
vārdus
un
mīlestības apliecinājumus abi
turienti veltīja skolas direktorei,
saviem vecākiem, audzinātājām,
skolotājiem un tehniskajiem dar
biniekiem. Abiturientus sveikt
bija ieradies arī Balvu novada

pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis. Skolas direk
tore izteica savus sirdsvārdus gan
jauniešiem, gan viņu vecākiem un
audzinātājām.
Abiturientus ar muzikāliem
priekšnesumiem sveica ģitārspēles
virtuozs Gregs un viņa audzēkne
Amanda, PII „Pīlādzītis” brašie
dziedātāji un skolotāja Mārīte Bu
liga, kā arī 11. klašu jaunieši un Bal

5.

Bērzpils vidusskolā jau 66. Žetonu vakars
Šī gada 13. februārī Bērzpils
vidusskolā notika 66. Žetonu
vakars, kurš bija īpašs gan 12.kla
sei, gan skolotājiem un, protams,
vecākiem. Šajā vakarā 12.klases
skolēni pierādīja savu varēšanu
un gribēšanu nopietni strādāt un
sevi apliecināt.
Pasākuma
pirmajā
daļā
abiturienti
saņēma
žetonus

kā piederības zīmi Bērzpils vi
dusskolai, kā arī pateicās saviem
vecākiem, klases audzinātājai
un skolotājiem. Pasākuma otrajā
daļā 12.klase bija sagatavojusi
vairākus priekšnesumus: epizodi
no seriāla „Sirdsmīļā Monika”,
skeču „Vecmāmiņas rūpes”, Popielu, un protams, arī dziesmas.

Bērzpils vidusskolas 12.klase ar audzinātāju Jolantu Dundenieci.
sēdošie nemitīgi pauda savas
emocijas - prieku un smieklus, kā
arī sajūsmu, jo jauniešu tēlojums
bija vienkārši izcils. Paldies lie
liskajiem 12.klases skolēniem,
audzinātājai, kas radīja šos svētkus
par īpašiem - piesātinātiem ar
bagātīgām emocijām.
Par atbalstu izrādes tapšanā
12.klase un audzinātāja saka
paldies
režisorei
Astrīdai
Ivanovai,
režisores
palīdzei
Maldrai Strupkai, Evijai Kašai par
noformējumu, Arturam Gustam
par mūzikas apskaņošanu, 9.kla
ses skolniekam Nikam Indriķim
par piedalīšanos izrādē, un vi
siem atsaucīgajiem cilvēkiem, kas
palīdzēja!

Balvu Valsts ģimnāzijā žetonu saņem 38 audzēkņi

Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu audzēkņi.

vu Mūzikas skolas direktors Egons
Salmanis.
Divpadsmitās klases klātesošos
iepriecināja ar ļoti daudzveidīgiem,
pārdomātiem,
kvalitatīviem,
interesantiem
un
mīlestības
caurstrāvotiem priekšnesumiem.
Paldies audzinātājām Inārai Koni
valei, Irēnai Šaicānei un viņu
audzēkņiem par ieguldīto darbu
un lieliskajiem svētkiem!

Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā Žetonu vakars aizrit zvaigžņu zīmēs
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
Žetonu vakars aizritēja zvaigžņu
zīmē. Idejas un sajūtas, kas
vie
noja šo vakaru, šķiet bija
zvaigznēs
ierakstītas.
Ceļā
uz šo vakaru gadījās pareizie
R. Ezeras vārdi „..Ceļam ti
kai kāršu namiņus, kas sabrūk
cits pēc cita. Un vienīgais,
kas mums paliek, ir sudraba
zvaigzne plaukstā, nokritusi no
satricinājuma, kad pulkstenis
sita manu zvaigžņu stundu...”.
Jaunība ir piepildīta ar sajūtām,
ka nav jau tās debesis tik tālu
un tā īstā mīlestība ir vēl tikai
priekšā. Viss vēl ir priekšā.
Zvaigznes
šajā
vakarā
piešķīra noskaņu gan skolai, gan
skolotājiem, gan vecākiem, kas
savus lielos bērnus ieraudzīja
pavisam citādus. Izskatīgus
jaunekļus, skaistas meitenes,
kas saņem skolas piederības
simbolus.
Šī vakara uzrunas bija pa
tiesas un veltītas divdesmit
zvaigznēm, kuras tikai sāk
mirdzēt.
Vēlējuma
vārdi
izskanēja gan no audzinātājiem
– Anitas Matules un Gata
Stepanova, gan skolas dire
k
tores Birutas Vizules, gan arī
no Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja Andra
Kazinovska, kurš šajā vakarā
bija izvēlējies būt kopā ar skolas
kolektīvu un priecāties līdzi abi
turientiem.
Par muzikālo pārsteigumu
parūpējās
skolas
11.
kla
ses
audzēkņi
un
Balvu
jaunuzlecošās zvaigznes - grupa
„Alu cilvēki”, kuru muzikālais
talants
piešķīra
dzirkstelīti

pasākuma gaitai.
Pasākuma
otrajā
daļā
klātesošos priecēja zvaigžņu
mir
dzums talantu šovā. Neiz
tika bez starpgadījumiem, jo
žūrijas komisijas locekļi ieradās
stumjot sacīkšu „krosinieku”, jo
šim bija gadījusies ķibele. Bet
tad jau viss nokārtojās un šovs
varēja sākties, un klātesošie
baudīja vakara pārsteigumus.
Skolas lepnums – topošo tērpu
stila speciālistu un šūšanas
pulciņa meitenes demonstrēja
defilē. Puiši demonstrēja ielu
vingrotāju pras
mes. Jaunieši
atklāja savas deju prasmes
dažādos tēlos. Nākotnes ele
mentus pasākumā ienesa ritma
deju grupa „Plastilīns”, kas ar
amizantiem tērpiem pārsteidza
pasākuma dalībniekus. Komis
kuma noti pasākuma gaitā ie
nesa atraktīvie puiši ar viņiem
vien
saprotamu
humoru,
attēlojot krievu popkultūras
brīnumgrupu.
Sirsnīgas un patiesas runas
teica vakara viesi, kuri savus
Žetonus svinēja pirms 20, 15, 10
un 5 gadiem.
Pasākuma
apmeklētājus
pārsteidza žūrija, kura kopā
ar audzēkņiem bija saga
tavojusi pārsteiguma balvas
– pašu gatavotus suvenīrus, ko
paņēma līdzi vakara viesi. Šova
uzvarētāja godu ieņēma 12.b
klases un 3. kursa abiturienti,
un savu uzstāšanos noslēdza
ar melanholiskā valša deju un
dziesmu „Tev vēl ir laiks”. Sajūta
visam mūžam ir paņemta un
sudraba zvaigznes ir plaukstās.

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas abiturienti.
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Daudzveidīgas aktivitātes Ziemeļlatgalē var baudīt arī ziemā
20. februārī Balvu, Viļakas,
Baltinavas un Kārsavas novadu
amatnieku darbnīcās, muzejos,
lauku sētās un dabas objektos
norisinājās pasākums „Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē”, kura mērķis
bija tuvākiem un tālākiem in
teresentiem dot iespēju aktīvi
pavadīt sestdienu un iepazīt četros
novados esošos tūrisma objek
tus, un iesaistīties daudzveidīgās
aktivitātēs.
Rīts sākās ar lauku labu
mu tirdziņu Viļakā, kur ikviens
varēja iegādāties gardumus no
mājražotājiem un zemniekiem,
kā arī amatnieku izstrādājumus.
Dienas gaitā divpadsmit dažādās
vietās apmeklētāji varēja gan
aktīvi izkustēties, gan nobaudīt
visdažādāko mājražotāju produk
ciju.
Žīguros, Meža labumu ciemā,
zinātkārākos gaidīja Anna Āze
savā meža ekspozīcijā, kur gan
bērni, gan pieaugušie uzzināja
daudz interesanta un pārsteidzoša
par meža augiem, dzīvniekiem
un meža apsaimniekošanu. Pēc
viktorīnām un ekspozīcijas ap
skates A.Āze aicināja doties mežā
un, neskatoties uz nemīlīgajiem
laika apstākļiem, visi ar sajūsmu
piedalījās
meža
ugunskuru
kurināšanā, lai pēc tam kopīgi
nobaudītu karstu tēju. Pa to laiku
Žīguru Kultūras namā Meža labu
mu ciema aktīvākās sievas – An

Meža labumu ciemā Žīguros tika
gatavotas ziepes.

dra Korņejeva un Valentīna Beča,
aicināja nodegustēt gan priežu
pumpuru sīrupu, gan dažādu meža
ogu ievārījumus, kā arī pašu gata
votas ziepes un sveces ar meža un
dārza augu aromātiem.
Mežu ziemā varēja iepazīt
arī dabas parkā „Numernes val
nis”, kas atrodas Kārsavas novada
Salnavas pagastā. Kopā ar Dabas
aizsardzības speciālisti Regīnu
Indriķi apmeklētāji devās 5 km garā
pastaigā, izzinot koku un ķērpju
dzīvi ziemā, kas bija aizraujošs
piedzīvojums visiem pasākuma
apmeklētājiem.
Kultūrvēstures
sētā
„Vēršukalns”
Viļakas
novada
Susāju pagastā Aldis Pušpurs jau
krietni pirms ciemiņu ierašanās
kurināja maizes krāsni, lai pēc pāris
stundām galdā celtu siltu baltmaizi.
Tiem, kuri vēlējās šo dienu pavadīt
aktīvāk, Balvu novada Briežuciemā
pagasta kultūras dzīves vadītāja
Zita Mežale ierādīja Meteņiem
un ziemai raksturīgās rotaļas, bet
Balvu novada Tilžas puses zirgu
sētā „Kapulejas” Larisa un Andrejs
Klitončki lielus un mazus izvizināja
zirgu ratos vai ponija mugurā, par
ko varēja dabūt zirga buču.
Kārsavas novada Salnavas
pagastā rīts bija aktīvs visiem
ciema iedzīvotājiem. Ar aktīvām
un ziemīgi sportiskām izdarībām
tika piepildīts Salnavas muižas
parks. Anna Danča nodrošināja

Biškopis J.Silaunieks demonstrēja
bišu vaska sveču liešanu.

dalībniekus un ciemiņus ar siltu un
garšīgu tēju.
Radošās aktivitātēs varēja
iesaistīties Baltinavas novada
muzejā – ziepju gatavošanas
darbnīcā, ko vadīja muzeja vadītāja
Antra Keiša. Ziepju liešanas
procesā muzeja vadītājai palīdzēja
Zanda Keiša, kura kausēja ziepju
masu un audēja, rokdarbniece
Iveta Gabrāne, kura organizēja
ziepju iesaiņošanas procesu, bet
noskaņu darbnīcā radīja Baltinavas
vidusskolas un Kārsavas mūzikas
un mākslas skolas audzēknis
Eduards Buravecs ar muzikālo
priekšnesumu. Tilžas muzeja
telpās ikvienu laipni sagaidīja
muzeja vadītāja Rutta Silauniece
un biškopis Jānis Silaunieks, lai
kopā ar apmeklētājiem gatavotu
aromātiskās un veselīgās bišu vas
ka sveces. Ikviens, kurš iesaistījās
kādā no šīm darbnīcām, sev līdzi
uz mājām paņēma unikālu, paša
rokām gatavotu smaržīgu ziepju gabaliņu vai smaržīgu svecīti.
Briežuciema seno amatu meistaru
ciemā sievas rādīja savas pras
mes aušanā un apmeklētājiem
deva iespēju iemēģināt roku
šajā nebūt ne tik vieglajā arodā.
Pēc labi padarīta darbiņa audēju
darbnīcā varēja nobaudīt un
iegādāties vietējo maizes cepēju,
gaļas kūpinātāju un siera sējēju
produkciju.
Balvu Novada muzejā šajā
dienā ikviens interesents tika
aicināts ielūkoties izstādē par
muzeja jaunieguvumiem, kā arī
izzināt Ziemeļlaltgales tradīcijas,
paražas un senos arodus, izman
tojot
modernās
tehnoloģijas
digitālajā ekspozīcijā. Bērni ar
īpašu sajūsmu uzņēma iespēju
skārienjūtīgajos muzeja ekrānos
uzspēlēt kādu spēli, lai labāk
iepazītu Balvus un apkārtni.
Savukārt
Malnavas
maiznīcā
„Dzīles”, kas atrodas Kārsavas
novadā, saimniece Aina Barsuko
va sagaidīja visus ciemiņus ar īstu
Latgales viesmīlību. Viesi varēja
baudīt Latgales kulināro manto
jumu- asuškas, kā arī piedalīties
kārtainās mīklas meistarklasē un
degustēt svaigi ceptu maizi.

Upītes Tautas namā notika spēles un rotaļas. „Slotu hokeju” uzspēlēja Upītes
jaunietes un Žīguru Meža labumu ciema dāmas.
Dienas noslēgumā kultūras
mantojuma centrā „Upīte” kopā ar
folkloras kopu „Upīte” klātesošie
devās dančos un rotaļās, savukārt,
līdz
rīta
gaismai
kuplajam
apmeklētāju pulkam dancī lika
lēkt jaunā un talantīgā latgaliešu
jauniešu grupa „Unknown artist”.
Paldies visiem, kuri ar savām
daudzveidīgajām,
radošajām
un interesantajām aktivitātēm
iesaistījās pasākumā „Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē”! Paldies
dzīvespriecīgajai meža zinību
nesējai, vides gidei Annai Āzei,
sirdsgudrajām Meža labumu ciema
iemītniecēm - Andrai Korņejevai
un Valentīnai Bečai, īstenajām
latgaļu sievām, saimniecēm un
savu arodu pratējām Briežuciemā
– Zitai Mežalei, Annai Pundurei,
Vijai
Jermacānei,
Skaidrītei
Pakalnītei, Helēnai Ločmelei,
Inetai
Apšeniecei,
Danielai
Apšeniecei, Līnai Pundurei, Lai
mai Ločmelei, Birutai Pundurei,
Gunai Sisojevai, Genovefai Zelčai,
Vilhelmīnei
Ločmelei,
Mari
jai Deksnei, Leontīnei Šakinai,
Janīnai Pakalnītei. Paldies pozitīvo
emociju radītājiem Tilžas zir
gu sētā – Larisai un Andrejam
Klitončikiem, Ziemeļlatgales pat
riotam un čaklajam latgaļu vīram
Aldim Pušpuram, erudītajiem un
sirsnīgajiem biškopjiem Ruttai
un Jānim Silauniekiem, vienmēr
atsaucīgajām
un
radošajām

muzeju vadītājām – Ivetai Supei
Balvu Novada muzejā un Antrai
Keišai Baltinavas novada muzejā.
Paldies dabas speciālistei Regīnai
Indriķei, viesmīlīgajai latviskā
mantojuma popularizētājai Ainai
Barsukovai, atjautīgajai Salnavas
kultūras dzīves vadītājai Valentīnai
Kirsanovai, vienmēr smaidošajai
un dzīvesgudrajai Annai Dančai.
Paldies cilvēkiem, uz kuriem turas
latgaliskā dzīvesziņa Ziemeļlatgalē
– Andrim Slišānam, Ligitai
Spridzānei un folkloras kopai
„Upīte”, kā arī jaunajai, talantīgajai
latgaliešu grupai „Unknown artist”.
Pasākums nebūtu noticis bez
darbīgās un radošās komandas:
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra direktores Intas Kaļvas
un tūrisma organizatores Inetas
Bordānes, Viļakas novada tūrisma
informācijas
centra
vadītājas
Lindas Bisenieces-Mieriņas, Bal
tinavas novada tūrisma organiza
tores Madaras Siliņas, Kārsavas no
vada tūrisma organizatores Ingas
Bernānes. Kopīgā darbā varam vei
dot jaunus un interesantus tūrisma
produktus, lai Ziemeļlatgale kļūtu
par atpazīstamu tūrisma galamērķi!
Uz tikšanos nākamreiz!
Ineta Bordāne
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra
tūrisma organizatore

Senioru un jaukto vokālo ansambļu skate 2016
4.marta vakarpusē Balvu
muižā pulcējās Alūksnes, Apes,
Gulbenes, Balvu, Viļakas no
vadu senioru un jauktie vokālie
ansambļi uz ikgadējo ansambļu
skati. Skatē piedalījās 8 jauktie
un 18 senioru vokālie ansambļi.
Skates dalībniekus vērtēja
žūrija trīs cilvēku sastāvā:
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas direktors, Balvu,
Alūksnes un Gulbenes koru

apriņķa virsdiriģents Roberts
Liepiņš, Gulbenes novada skolu
koru virsdiriģents, kordiriģents
Uldis Kokars, Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas
lektors, Pierīgas koru apriņķa
virsdiriģents, diriģents Jānis
Baltiņš.
Klātesošos uzrunāja un
uzmundrinājuma vārdus tei
ca Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja viet

Krievu kultūras biedrības senioru vokālais ansamblis „Razdoļje”, vadītāja
Zoja Zaharova.

niece Sarmīte Cunska, kura
sveica Alūksnes, Apes, Gul
benes, Balvu, Viļakas novadu
kultūras nozares vadītājus un
dalībniekiem vēlēja skanīgas
balsis un izdošanos. Pasākuma
vadītāja bija muižkundze Vita
Romanovska.
Vokālie
ansambļi
skatē
piedalījās ar daudzveidīgu
repertuāru. Nošu krājums, kuru
saņēma katrs kolektīva vadītājs,
sastāvēja no 78 dziesmām.
Veclaicenes pagasta senioru
vokālais ansamblis (vadītāja Ilze
Briediņa) un Kubulu pagasta
jauktais vokālais ansamblis
(vadītāja Anastasija Ločmele)
izpelnījās visskaļākos aplausus
no klātesošajiem.
Balvu novadu pārstāvēja
Kubulu pagasta garīgo dzies
mu ansamblis „Vakarblāzma”
(vadītājs Aldis Laicāns), Balvu
Kultūras un atpūtas centra
jauktais
vokālais
ansamb
lis „Par to” (vadītāja Liene
Akmeņkalne), Balvu pagasta
jauktais vokālais ansamblis
„Malduguns” (vadītāja Gunta
Ripa), Kubulu pagasta jauktais
vokālais ansamblis (vadītāja

Kubulu pagasta
Anastasija Ločmele.

jauktais

vokālais

Anastasija Ločmele) un krievu
kultūras
biedrības
senioru
vokālais ansamblis „Razdoļje”
(vadītāja Zoja Zaharova). Kon
certmeistari Ģirts Ripa un Rita
Kočerova.
1.pakāpes diplomus iegu
va Kubulu pagasta jauktais
vokālais ansamblis (vadītāja
Anastasija Ločmele) un krievu
kultūras
biedrības
senioru

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

ansamblis

un

vadītāja

vokālais ansamblis „Razdoļje”
(vadītāja Zoja Zaharova). Visi
pārējie Balvu novada ansambļi
ieguva II pakāpes diplomus.

Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras jautājumos

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 10.marts

Dzīvokļu īpašnieku ievērībai!
Mūsu mazā, skaistā pilsētiņa
Balvi var būt vēl tīrāka un jaukāka,
ja katrs tās iedzīvotājs pieliktu
pūles lietas labā. Katru gadu no
tiek uzkopšanas talkas. Talcinieki
sakopj ezermalas krastmalu, ap
braucamo ceļu, grāvjus utt., bet
nākošajā gadā atkal jāvāc un jāved
simtiem maisu atkritumu, kuru
varētu nebūt, ja vien katrs ievērotu
kārtību, apzinātos, ka izdzertu alus
pudeli nevar sasist uz trotuāra vai
iemest ceriņu krūmā, mazdārziņā
nopļauto zāli, izraktu veco augļu
krūmu samest Balvu ezerā, lai
nākamgad citi to visu vāc ārā.
Kāpēc bērnu rotaļlaukumā katru
dienu sētniekam jāvāc tik daudz
konfekšu, čipsu un citu papīru?
Bet to taču redz māmiņas, tēti,
vecmāmiņas un vectētiņi...Vācijā
jau bērnudārzos māca, kā pareizi
šķirot atkritumus, bet pie mums,
pilsētā, vēl ir cilvēki, kuri nekādi
nevar saprast to, ka konteinerā,
uz kura rakstīts „stikls”, nevar mest
neko citu, kā tikai atļauto stiklu!
Par zīmējumiem
Tāpat nepieciešams apkarot
„mākslinieku” sērgu pilsētā, jo
māju fasādes durvis, logi, kāpnes,
telpu sienas tiek sabojātas,
sasmērētas. Te pašvaldības polici
jai plašs darba lauks. Par to skolās
jārunā ar bērniem, vecākiem.
Par konvektoriem
Ikdienā ir daudz nebūšanu ar
jaunu konvektoru uzstādīšanu.
Bieži gadās, ka dzīvokļu īpašnieki
konvektoru uzstādīšanā piesais
ta nesertificētos „speciālistus”,
kuri nepareizi tos pievieno,
kā rezultātā cieš ne tikai pats

īpašnieks, bet arī kaimiņi. PA „Santex” ir zinoši meistari, ko var un
vajag izmantot. Nedrīkst uzstādīt
konvektoru, ja tas nav saskaņots
ar PA „San-tex” Avārijas dienesta
vadītāju. Nav pieļaujama krānu vai
regulatoru slēguļošana.
Par plastmasas logiem
Jāseko, lai logus uzstāda zinoši
meistari, lai nav sūdzību, ka pelē
sienas.
Par smēķēšanu kāpņu telpās
Joprojām
jācīnās
ar
smēķētājiem,
kuri
piedūmo
kāpņu telpas un negatīvi ietekmē
apkārtesošo cilvēku veselību un
vidi. Lai nebūtu nepatikšanu,
smēķētājiem ir jāapzinās un
jāievēro pastāvošās likumdošanas
noteiktie pienākumi!
Par īrniekiem
Ikdienā mums pietiek rūpju
un nepatikšanu, tāpēc dzīvokļu
īpašniekiem jāizvēlas tādi īrnieki,
kuri ievēro sanitārās normas.
Dzīvokļa īpašniekam obligāti būtu
jānoslēdz līgums ar īrnieku, tad
neradīsies problēmas un viss būs
labi.
Dzīvojamo māju: Ezera 40,
Eze
ra 26, Ezera 24, Ezera 28,
Brīvības 73, Baznīcas 7, dzīvokļu
īpašnieku ievērībai un izpildei:
Lielgabarīta mēbeles nedrīkst
novietot pie konteineriem! Tās
pašiem ir jānogādā uz EKO lau
kumu Ezera ielā 3, Balvos.
Mēs protam un varam izdarīt
daudz laba savai pilsētai!
J.Suharževskis
māju pārzinis

Sākusies Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) atgādina, ka ir sākusies
Gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana par 2015. gadā
gūtajiem ienākumiem.
VID atgādina, ka Gada
ienākumu deklarācija par 2015.
gadā
gūtajiem
ienākumiem
laikā no 2016. gada 1. mar
ta līdz 1.jūnijam, ieskaitot,
obligāti jāiesniedz tiem Latvijas
iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību
(piemēram, ir individuālā
uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai
iznomā savu īpašumu, ir zem
nieku saimniecības īpašnieki,
ir guvuši ienākumus no
profesionālās darbības u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs
(tai skaitā personas (jūrnieki),
kuras bijušas nodarbinātas uz
starptautiskos pārvadājumos
izmantojama kuģa),
• guvuši ar nodokli neaplieka
mos ienākumus, kas kopumā
2015. gadā pārsniedza 4000
eiro (piemēram, gūti ienākumi
no
personiskās
mantas
pārdošanas),
• guvuši
ienākumus,
kuri
apliekami ar 10% nodokļa
likmi (piemēram, ienākumu
no dividendēm, ienākumu no
augoša meža vai kokmateriālu
pārdošanas), un no kuriem no
doklis nav ieturēts ienākuma
izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli aplieka
mus ienākumus, no kuriem
izmaksas vietā nav ieturēts no
doklis, tai skaitā, no fiziskām
personām saņemti dāvinājumi,
kas ir apliekami ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli.

Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi
Pašvaldības
nekustamā
īpašuma
nodokļa
(NĪN)
maksātājiem
ir
izsūtījušas
maksāšanas paziņojumus par
aprēķināto NĪN 2016. gadam.
Nodokli par zemi un mājokli
aprēķina uz gadu, un tas tiek
sadalīts četros maksājumos:
šogad NĪN maksāšanas termiņi
noteikti 31. marts, 16. maijs,
15. augusts un 15. novembris.
Maksājumu var veikt gan pa
daļām norādītajos termiņos, gan
arī avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 31. mar
tam – samaksājot visu summu.
Savukārt, ja samaksas termiņi
ir nokavēti, tad atbilstoši liku
mam par termiņa kavējumu
maksātājam
tiek
aprēķināta
nokavējuma nauda - no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05
procenti par katru nokavēto die-

nu.
Nomaksāt NĪN iespējams
bankā, internetbankā, PA „SanTex” norēķinu centrā Teātra ielā
2, Balvos, pagastu pārvaldēs, kā
arī portālos www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv.
Jāuzsver, ka, maksājumu vei
cot caur internetbanku, būtiski ir
pārliecināties, vai pārskaitījums
tiek adresēts pašvaldībai, kas
izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu, un pārskaitījumu veikt
uz kādu no tiem pašvaldības kon
tiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā. Tāpat
arī maksājuma mērķī precīzi
jānorāda nodokļa maksātāja
personīgā konta numurs par
zemi un personīgā konta nu
murs ēkām, īpašuma adrese vai
kadastra numurs, par kuru veikts
maksājums.

Zemes stunda – 2016. gada 19.
martā no plkst. 20:30-21:30
Jau desmito reizi pasaulē
tiek atzīmēta Zemes stunda,
kas, nelietojot apgaismes ob
jektus stundas garumā, aicina
domāt par klimata pārmaiņām un
individuālu paradumu ietekmi
uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu,
valsts iestādes, iedzīvotāji un
uzņēmumi ir aicināti Zemes stun
das svētkus sagaidīt simboliski
izslēdzot apgaismes objektus
19.martā no plkst. 20:30-21:30.
Zemes stunda ir pasaulē
lielākā
vides
aizsardzības
kustība, kas ik gadu risinās 172

valstīs un teritorijās. Pagājušais
gads Latvijā pulcēja rekordlielu
Zemes stundas dalībnieku skaitu
(58 pašvaldības; vairāk kā 20
individuāli rīkoti pasākumi visā
Latvijā), tāpat Zemes stunda tika
bagātīgi atspoguļota nacionālajos
un
reģionālajos
medijos
(tiešraides, viesošanās studijās,
reportāžas) un ar katru gadu gūst
aizvien lielāku sabiedrības inte
resi un atbalstu.
Vairāk
informācijas
www.pdf.lv

7.

Taču drošākais un ērtākais
veids nomaksāt NĪN ir portālā
www.epakalpojumi.lv
vai
www.latvija.lv, jo tur piee
jami pašvaldību banku konti
NĪN sa
maksai, kā arī nodokļa
maksātājam automātiski uzrādās
visa nepieciešamā informācija.
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk
izmantot arī citus saistībā ar NĪN
nomaksu pieejamos pakalpo
jumus portālā www.epakalpo
jumi.lv. Piemēram, lietotāji, kuri
autorizējušies
pakalpojumam,
portālā var iegūt informāciju
par maksājamo nodokli un to
apmaksāt, pieteikties maksāšanas
paziņojuma saņemšanai e-pastā,
kas ir daudz ērtāk un būtiski
taupa resursus, kā arī pieteikties
saņemt atgādinājumu e-pastā vai
SMS veidā par tuvojošos NĪN sa
maksas termiņu.

Saņemts finansējums
kultūras projektiem
Noslēgušies
konkursi
Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
mērķprogrammās.
Mērķ
programmā
„Profesionālās
mākslas
pieejamības
nodrošināšana Latvijas reģionos”
projektam
„17.Kamermūzikas
festivāls Balvos” piešķirti 600
eiro,- grupas „Xylem Trio” daļējai
apmaksai.
M ē r ķ p r o g r a m m ā
„Amatierteātris”
projektam
„Viktora
Iļjeva
meistarklase
teātra aktieriem un režisoriem
Balvos” piešķirti 600 eiro.
Abiem projektiem vadītāja ir
Balvu Kultūras un atpūtas centra
speciāliste Ilga Oplucāne.

Tām fiziskajām personām,
kuras veic saimniecisko darbību,
kā arī individuālo uzņēmumu,
t.sk. zemnieku un zvejnieku
saimniecību īpašniekiem, kuri ir
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātāji,
Gada
ienākumu
deklarācija par 2015. gadu obligāti
jāiesniedz elektroniski, izmanto
jot VID EDS.
Savukārt brīvprātīgi Gada
ienākumu deklarāciju aicinām
iesniegt tos nodokļu maksātājus,
kuri vēlas atgūt pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli
par attaisnotajiem izdevu
miem
saņemtajiem
ārstniecības,
zobārstniecības vai izglītības
iegūšanas
pakalpojumiem,
veselības
apdrošināšanas
prēmiju maksājumiem, veiktajām
iemaksām pensiju fondos vai
par dzīvības apdrošināšanas pa
kalpojumiem. 2016. gada laikā
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli var pieprasīt par 2015.,
2014. un 2013. gadu.
VID aicina ikvienu nodokļu
maksātāju iesniegt deklarāciju,
izmantojot VID EDS, jo tajā
automātiski tiek atspoguļota visa
VID rīcībā esošā informācija par
nodokļu maksātāju, proti, nodokļu
maksātāja
gūtie
ienākumi,
neapliekamie
ienākumi,
informācija no kredītiestādēm
par veiktajām iemaksām pen
siju fondos, informācija no
apdrošināšanas sabiedrībām par
veiktajām iemaksām par dzīvības
apdrošināšanas pakalpojumiem,
kā arī no iepriekšējiem gadiem
pārnestie attaisnotie izdevumi
par izglītību un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem. Sākot ar šī gada

aprīli, deklarācijā automātiski tiks
atspoguļota arī tā informācija,
ko par personas veiktajiem
maksājumiem par izglītību VID
būs iesniegušas mācību iestādes.
Plašāka informācija pieeja
ma VID mājaslapā sadaļā „Gada
ienākumu deklarācija”.
VID aicina izmantot VID
mājaslapā
pieejamos
jau
nos vizuālos materiālus par
Gada ienākumu deklarācijas
aizpildīšanu
un
iesniegšanu
elek
troniski. Šajos vizuālajos
materiālos VID Elektroniskās
sistēmas lietotājiem vienkāršotā
veidā „soli pa solim” tiek skaid
rotas veicamās darbības, lai pa
reizi pieslēgtos EDS un veiksmīgi
aizpildītu un iesniegtu Gada
ienākumu
deklarāciju
elekt
roniski. Vizuālais materiāls būs
noderīgs gan personām, kas
iesniedz deklarāciju brīvprātīgi,
kā arī tām personām, kam tā
jāiesniedz obligāti.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā
iedzīvotāji
aicināti
zvanīt uz VID Nodokļu un mui
tas informatīvo tālruni 67120000,
konsultēties ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā, uzdot savu
jautājumu rakstiski VID mājaslapā
„Uzdot jautājumu VID” vai arī VID
EDS.
Lai sekmētu Gada ienākumu
deklarācijas iesniegšanu elek
troniski, kas ir ērtāk, ātrāk un
vienkāršāk, VID aicina apmeklēt
bezmaksas semināru par VID
elektroniskās
deklarēšanas
sistēmas jeb EDS lietošanu un
Gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanu. Balvos bezmaksas
seminārs notiks 17.martā.

Erudīcijas spēle „Izzini Latvijas monētās
iekaltās kultūrzīmes!”
Latvijas bibliotēkās 1.martā
tika dots starts erudīcijas spēlei
„Izzini Latvijas monētās iekaltās
kultūrzīmes!”, kas norisināsies līdz
22. martam līdztekus balsojumam
par Gada monētu 2015.
Izzināt
Latvijas
monētas
aizraujošā
erudīcijas
spēlē
zinību resursā letonika.lv un
iegūt vērtīgas un skaistas bal
vas bibliotēku apmeklētājiem

piedāvā sabiedrība Tilde un
Kultūras informācijas sistēmu
centrs sadarbībā ar Latvijas Banku.
Spēles nolikumu lasi www.
letonika.lv/testi.
Spēle norit vienlaikus ar Latvi
jas Bankas organizēto balsojumu
par Latvijas „Gada monētu 2015”.
Piedalies sabiedrības aptaujā „Lat
vijas gada monēta 2015”!

Izsludināts Valsts kultūrkapitāla
fonda projektu konkurss
Latgales
reģiona
attīstības
aģentūra
izsludina
Valsts
kultūrkapitāla
fonda
mērķprogrammas „Latvijas valsts
mežu atbalstītā Latgales kultūras
programma
2016“
projektu
konkursu projektu realizēšanai
laika posmā no 2016. gada maija
līdz 2016. gada decembrim.
Konkursa mērķis ir veicināt
kultūras pieejamību sabiedrībai,
organizējot projektu konkur
sus kultūras projektu atbalstam
reģionos un sniegt finansiālu
atbalstu nozīmīgiem kultūras
projektiem, kas veicina Latgales
kultūrvides, vērtību un tradīciju
attīstību.
Projektu
pieteikumu
iesniegšanas termiņš ir 2016. gada
22. marts līdz plkst. 16:00.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
LRAA birojā personīgi (Saules
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ielā 15, Daugavpilī, 3.stāvā) vai
jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir 2016.
gada 18.marts) uz adresi Latgales
reģiona attīstības aģentūra, Saules
iela 15, Daugavpils LV-5401. Projekta pieteikumi ir jāiesniedz arī
elektroniski ar visiem pielikumiem, nosūtot uz e-pasta adresi
kultura@latgale.lv.
Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas „Latvijas valsts
mežu atbalstīto Latgales kultūras
programmas 2016“
projektu
konkursa pieteikuma veidlapa
un nolikums pieejams LRAA
birojā un interneta mājas lapā
www.latgale.lv. Skaidrojumus par
konkursu un nolikumu sniedz
programmas vadītāja Daugavpilī
Saules ielā 15, darba dienās no
10.00 – 16.00, iepriekš piesakoties
pa tālr. 65420257.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

12.martā plkst.9.00 Lauku
labumu tirdziņš Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra.
12.martā plkst. 12.00 Sieviešu
atraktīvais izbrauciens „Prieka
tūre”. Starts no Balvu Sporta cen
tra.
12.martā plkst.18.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Balvu
Tautas teātra izrāde H. Vuolijoki
„Jaunā saimniece”. Biļetes cena
3,00 EUR. Biļetes pieejamas
iepriekšpārdošanā.
12.martā plkst.12.00 Drau
dzes gavēņa rekolekcijas „Iesim
uz vientuļu vietu” Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Vada Māsa Bri
gita.
18.martā
plkst.
18.00
Krustaceļš
Balvu
Romas
katoļu baznīcā, pēc tam fil
ma, ko piedāvā Starptautiskā
ekumēniskā brālība Net for
God ik mēnesi Sakrālās kultūras
centrā.
19.martā plkst.18.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Balvu
Tautas teātra izrāde H. Vuolijoki
„Jaunā saimniece”. Biļetes cena
3,00 EUR. Biļetes pieejamas
iepriekšpārdošanā.
20.martā plkst.18.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Balvu
Tautas teātra izrāde H. Vuolijoki
„Jaunā saimniece”. Biļetes cena
3,00 EUR. Biļetes pieejamas
iepriekšpārdošanā.
22.martā plkst.19.00 Alfa kurss
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
24.martā plkst.12.15 Komu
nistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas
pasākums
„Klusums
skan” pie pieminekļa Abrenes
apriņķa komunistiskā režīma
represētajiem
iedzīvotājiem.
Plkst.13.00 Atceres pasākums pie
piemiņas akmens Balvu Stacijā.

Bērzkalnes pagasts

13.martā
plkst.12.00
Rubeņu saieta nama laukumā
„Masļeņica”. Līdzi var ņemt
groziņu ar pankūkām.
23.martā plkst.10.00 Mazo
dziedātāju
konkurss
„Cālis”
Bērzkalnes bērnudārza zālē.
25.martā plkst.10.00 Pagasta
represēto iedzīvotāju tikšanās.
Bērzpils pagasts
12.martā plkst.22.00 Bērzpils
vidusskolas sporta hallē balle
kopā ar Juri Ķirsonu. Ieejas mak
sa 2,00 EUR. Atraktīvā brauciena
„Prieka tūre” dalībniecēm un
sponsoriem ieeja brīva.
Kubulu pagasts
18.martā plkst.19.30 radošs
vakars „Pieklauvē” - sarunas par
dzīvi, mākslu, mūziku. Piedalās
grupa „Voice of Instruments”,
ģitārists Rihards Krilovs. Īpašais
viesis - Zigfrīds Muktupāvels. Iee
jas maksa 2,00 EUR.
Krišjāņu pagasts
11.martā
plkst.19.00
Dokumentālās
filmas
par
dziedātāju Aiju Rimšu „Īsamirdzi
zvaigznem leidza” izrāde Krišjāņu
Tautas namā. Ieeja brīva.
12.martā plkst.10.00 Lielā tir
gus diena Krišjāņu Tautas namā.
Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
izstāde „Euharistiskie brīnumi
pasaulē”.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,

Maija dziedājumi, cilvēku pras
mes un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Val
dim Matīsam.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde “Muzeja jaun
ieguvumi”.
- Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde „Balvi
svin”. Skolotājas: Elita Eglīte, Līga
Podkovirina, Olga Reče.
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē Alūksnes Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde „Portreti
un lietas”, skatāma līdz 16. mar
tam.
- Briežuciema Tautas namā
apskatāma pagasta talantīgo
mākslinieču zīmējumu izstāde.
- Balvu Centrālās bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā skatāma
Madaras Skučas gleznu izstāde
„Citāda pasaule”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
„Virtuāla pastaiga pa pagājušā
gadsimta avīzēm un žurnāliem”,
ar iepriekšēju pieteikšanos pa
tālruni 29213768.
- Kubulu pagasta Kultūras
namā Balvu Mākslas skolas
audzēkņu radošo darbu izstāde.
- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā Ērikas Doganas gleznu
izstāde „Krāsaina smarža”, būs
skatāma līdz aprīlim.
Tilžas
kultūrvēstures
izpē
tes un tūrisma centrā
līdz marta beigām skatāma
Jevgēnija Radčenko foto izstāde
„Magadanas sajūta”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
līdz 7. aprīlim skatāma Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas
izstāde.

Dārzkopības biedrību biedriem!
Balvu dārzkopības biedrības „Ezermala 1” valde dārzkopības biedriem paziņo, ka 2016.gada biedru nauda
par 0,06 ha ir 20,00 EUR gadā, ko lūdz nomaksāt līdz šī gada 1.jūlijam. Maksājumus veikt tikai PA „San-tex”
Norēķinu centrā, Teātra ielā 2. Lūdzam maksājumus veikt arī to mazdārziņu īpašniekiem, kuri to nav izdarījuši
par 2015.gadu.
Dārzkopības biedrības „Verpuļeva” valde informē, ka 19.martā plkst.10.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
notiks atkārtota dārzkopības biedrības „Verpuļeva” biedru kopsapulce.
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