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19. (156.) numurs
Gatavojoties Latvijas
dzimšanas dienai

valsts

Balvu Novada muzejs piedāvā
iepazīties ar Latgales partizānu
pulka
vēsturi
(prezentācijas
materiāls);
apmeklēt
muzejpedagoģisku programmu
„Mana dāvana Latvijai”. Pieteikties
pa tālruni: 64521432 vai 28352770
(Iveta), 25613565 (Astra).

Demonstrēs filmu „Melānijas
hronika“

Valsts svētkos pasniegs Atzinības rakstus
18.novembrī
plkst.19.00
Balvu muižas koncertzālē notiks
valsts svētku svinīgais pasākums,
kura laikā ar Balvu novada domes
Atzinības rakstiem tiks apbalvoti:
Balvu teritoriālās invalīdu
biedrības biedrs STANISLAVS
CIBULIS par ilggadēju darbību
Balvu
teritoriālajā
invalīdu
biedrībā un ieguldījumu invalīdu
sociālās integrācijas veicināšanā;
Izglītības, kultūras un spor
ta pārvaldes izglītības darba
speciāliste TERĒZA ČUDARKINA
par kvalitatīvu un apzinīgu no
vada vispārējās izglītības darba
vadību;
SIA „Balvu un Gulbenes

slimnīcu apvienība” medicīnas
reģistratore SARMA DUNSKA
par ilggadēju un godprātīgu
darbu veselības aprūpes nozarē
un sakarā ar nozīmīgu dzīves ju
bileju;
Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētājas palīdze IRĒNA
ERTMANE
par
profesionālu
darbu Balvu novada Bāriņtiesā
un aktīvu līdzdalību novada
sabiedriskajā dzīvē;
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolotāja, Kubulu Kultūras nama
jauktā vokālā ansambļa vadītāja
ANASTASIJA LOČMELE par aug
stu pedagoģisko kompetenci un

nozīmīgu ieguldījumu Balvu no
vada kultūrvides veidošanā;
Balvu novada pašvaldības
Vispārējās un juridiskās nodaļas
vadītāja ILONA LOČMELE par
profesionālu,
atbildīgu
un
godprātīgu darbu Balvu novada
pašvaldībā;
Biedrības „Radošās idejas”
vadītāja SANITA PUTNIŅA par
ieguldījumu kultūras mantojuma
saglabāšanā un Balvu novada
atpazīstamības veicināšanā;
Balvu Centrālās bibliotēkas
Bērnu
literatūras
nodaļas
vadītāja LIGITA PUŠPURE par
ilggadēju un radošu darbu Balvu
Centrālajā bibliotēkā un jauniešu

Šodien atzīmējam Valsts svētku pasākumi Balvu novadā
Lāčplēša dienu
16.novembrī
plkst.16:00 vokālais ansamblis „Melodija”,
Šodien visā Latvijā, tai skaitā
arī Balvu novadā, ar piemiņas
pasākumiem, ziedu un svecīšu
nolikšanu tiek atzīmēta Lāčplēša
diena.
11.novembris
Latvijā
tiek
atzīmēts par godu neatkarīgās Latvi
jas valsts armijas uzvarai pār Rietumu
brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Ber
monta karaspēku 1919. gadā. Piemi
not šo notikumu, Lāčplēša dienā
tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.
Šajos svētkos mums ir jālepojas
ar mūsu valsts aizstāvju drosmi un
varonību. Šī ir diena, kad izjūtam
patriotismu un pacilātību. Un šīs
sajūtas ir jāsaglabā ik dienu, ik dienu
ir jādara viss iespējamais, lai mūsu
valstī valdītu labklājība, lai mēs šeit
justos vajadzīgi.
Būsim lepni par savu valsti, kas
mūsu senčiem ir maksājusi tik dārgi!

Starpnovadu jauniešu valsts
svētku pasākums/konkurss “Mēs
mīlam Tevi, Latvija” Balvu Bērnu
un jauniešu centrā.
17.novembrī
plkst.18:00
Latvijas valsts proklamēšanas
98. gadadienai veltīts pasākums
Bērzkalnes pagasta bērnudārza
zālē.
18.novembrī
plkst.13:00
Latvijas dzimšanas dienai veltīts
svētku koncerts „Kur tie avoti,
no kuriem spēku smeļam mēs?”
Bērzpils vidusskolas aktu zālē.
18.novembrī
plkst.14:00
Latvijas
Republikas
proklamēšanai veltīts svētku
koncerts „Daudz laimes, Latvija”
Vīksnas pagasta Tautas namā.
Piedalās Medņevas TN sieviešu

kapela „Egle” un Medņevas folk
loras kopa „Egle”.
18.novembrī
plkst.14:00
svētku koncerts “Mans stāsts”
Tilžas pagasta Kultūras namā.
Piedalās kolektīvi no Tilžas un
Rencēniem. Plkst.21:00 deju va
kars kopā ar Ralfu no Medņevas.
Ieejas maksa 2,00 EUR, pēc
plkst.23:00 3,00 EUR.
18.novembrī
plkst.12:00
Ekumēnisks
svētku
diev
kalpojums Balvu evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
18.novembrī
plkst.19:00
Latvijas
Republikas
proklamēšanas 98. gadadienai
veltīts pasākums „Lepni zem
Latvijas karoga” Balvu muižas
koncertzālē. Pasākuma laikā

lasītprasmes veicināšanu;
Balvu
novada
uzņēmējs
ARVĪDS
RACIBORSKIS
par
ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā Balvu novadā un
aktīvu
iesaistīšanos
novada
sabiedriskajā dzīvē;
Bērzpils pagasta uzņēmējs
ANDREJS TŪMIŅŠ par nozīmīgu
ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā Balvu novadā un sakarā
ar nozīmīgu dzīves jubileju;
Balvu Kultūras un atpūtas
centra lietvede VITA VĀCIETE par
profesionālu, apzinīgu un radošu
darbu Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.

notiks arī Balvu novada domes
Atzinības rakstu pasniegšana.
Piedalās
dziedātāja
Inguna
Kalniņa, Nacionālā teātra aktrise
Indra Burkovska, kompo
nists,
pianists Valdis Zilveris, koris
„Mirklis”, dziedošā Eriņu ģimene
no Rēzeknes novada. Ieeja bez
maksas.
19.novembrī
plkst.18:00
Latvijas valsts 98. dzimšanas die
nas un jauktā vokālā ansambļa
„Malduguns” 15. dzimšanas
dienas „Skani mana dziesma”
pasākums Balvu pagasta Tau
tas namā. Plkst.21:00 svētku
balle grupas „Jobless the band”
mūzikas ritmos. Ieeja bez mak
sas.
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23. novembrī plkst. 16.00
Balvu muižā tiks demonstrēta
latviešu režisora Viestura Kairiša
spēlfilma „Melānijas hronika“.
Tas ir stāsts par rakstnieces
Melānijas Vanagas (1905–1997)
izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma
tapusi pēc Melānijas Vanagas
atmiņu romāna „Veļupes krastā”
motīviem. Lomās - Sabine Timo
teo, Guna Zariņa, Maija Dovei
ka, Baiba Broka, Lilita Ozoliņa,
Astrīda Kairiša, Ivars Krasts.
Filma ir patiess vēstījums
par cilvēcības brīnumu, gara
plašumu un ciešanu pilnajiem
likteņiem Latvijas nācijas lielākajā
traģēdijā. Tas ir stāsts par latviešu
sievietēm, kurām bija jācieš,
jāizdzīvo un jāpārdzīvo, lai vēlāk
dzīvotu Latvijā.
Saglabāt cerību, saglabāt tādu
cilvēku sevī, kurš ir stiprāks par
badu, aukstumu, nežēlību, pat
par nāvi, un ir spējīgs uzņemties
atbildību par līdzcilvēku, palīdzēt
citiem, – tāds ir Melānijas Vana
gas pašas, viņas atmiņu un arī šīs
kinofilmas par Melāniju Vanagu
apliecinājums gaišajam pasaulē,
gaišumam katrā no mums.

Sarkanbaltsarkanā
valsts svētku noskaņai

lentīte

Latvijas Republikas prokla
mēšanas dienu gaidot, Balvu
novada pašvaldība aicina pie
apģērba piespraust sarkanbalt
sarkanu lentīti. Ja Tev tādas vēl
nav, tad nāc uz Balvu novada
pašvaldību un dodies uz 28. kabi
netu (Pieņemamā istaba), lai tādu
saņemtu.
Atgādinām,
ka
lentītes
novembrī nēsājamas ar stūriem
uz augšu, veidojot burtu V, kas
simbolizē uzvaru, jo novembrī
tiek pieminēta izšķirošā uzvara pār
Bermonta karaspēku.

Aicina aizpildīt anketu
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs aicina ikvienu Bal
vu novada uzņēmēju, zemnieku,
amatnieku, mājražotāju un tūrisma
pakalpojumu sniedzēju aizpildīt
īsu aptaujas anketu www.zlbc.lv.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Ir jāiestājas par mūsu slimnīcu
apvienību

Pēdējā laikā dzirdama ažiotāža par veselības aprūpi un slimnīcu
optimizācijas plāniem valstī, bieži tiek pieminēta arī SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība”, un šī pieminēšana brīžiem notiek
pārmetumu formā.
Skaidrs, ka nobažījušās ir vairākas slimnīcas valstī, kas kādreiz bija
rajonu slimnīcas – gan Ludzā, gan Cēsīs un Tukumā, gan arī Alūksnē
un citur.
Bet, kad no Alūksnes slimnīcas vadītājas puses izskan pārmetumi
saistībā ar reformu, pieminot Gulbenes un Balvu slimnīcas, rodas
zināma neizpratne, kādēļ? Jo, kad savulaik tika veidota slimnīcu
apvienība, sarunas notika starp trīs rajoniem – Balvu, Gulbenes un
Alūksnes, bet toreiz Alūksne atteicās veidot apvienību un palika kā
atsevišķa slimnīca, bet Balvi un Gulbene izveidoja šo apvienību.
Viens no stimuliem, kādēļ apvienība radās, bija aicinājums no
Veselības ministrijas puses veidot apvienības visā valstī, un tām
tika dota priekšrocība Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu
piesaistē. Vēlāk šī priekšrocība arī tika izmantota -uzrakstītais Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības projekts tika apstiprināts un abas
slimnīcas tika renovētas, siltinātas un modernizētas.
Bet, atceroties šos apvienības veidošanas pirmsākumus, jāsaka,
ka process nebija viegls, jo abām slimnīcām bija milzīgi parādi, un
apvienojoties tie nemazinājās, bet gan pieauga un sasniedza kritisku
līmeni. Sākotnēji kopējais parāds bija vairāk nekā 1 milj. latu, bet tas
pieauga līdz 1,7 milj. latu un jau pārsniedza abu slimnīcu īpašumu
vērtību. Principā slimnīca bija uz bankrota sliekšņa. Un tajā brīdī bija
jāmeklē risinājums. Tas bija 2011.gads, pats biju tikko ievēlēts par
domes priekšsēdētāju un pirmais jautājums, ko risināju, bija slimnīcu
apvienības glābšana. Tika sauktas vairākas sanāksmes ar slimnīcas
galvenajiem speciālistiem, pārrunāta situācija, meklēti risinājumi.
Vienīgā izeja bija piesaistīt privāto investoru, privāto menedžeri.
Vienīgais šāda veida slimnīcas modelis tobrīd darbojās Aiz
kraukles slimnīcā, jo Aizkraukles pašvaldība bija lūgusi uzņēmuma
palīdzību, un uzņēmums, kuru toreiz pārstāvēja gan Alīda Vāne, gan
Marģers Zeitmanis, gada laikā Aizkraukles slimnīcas parādus no 300
tūkst. latu samazināja līdz nullei. Mēs braucām uz šo slimnīcu, lai
iepazītos ar viņu pieredzi, satikām Vānes kundzi, Cēsīs tikāmies arī ar
Zeitmaņa kungu un, redzot pozitīvo pieredzi Aizkrauklē, aicinājām
šos speciālistus palīdzēt arī Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībai.
Šī komanda darbojās gadu, veica taupības pasākumus un daudzas
izmaiņas saimnieciskajā darbībā, pārkārtojumus, neslēpsim, arī štatu
samazinājumus, un gala rezultātā finansiālā lejupslīde tika apturēta.
Slimnīcu apvienības akcionāri bijām 5 pašvaldības – Bal
vu, Gulbenes, Viļakas, Baltinavas un Rugāju, un nākamais solis
bija rast variantus, kā turpināt slimnīcu apvienības attīstību. Lai
jau piesaistīto speciālistu ieinteresētība būtu ilgstoša un darbs
turpinātos ar pilnu atdevi, A.Vāne un M.Zeitmanis kļuva par slimnīcu
apvienības akcionāriem. Pirms tam šis lēmums tika apspriests gan
ar speciālistiem, gan juristiem, un deputāti pieņēma lēmumus visās
piecās pašvaldībās.
Ir jāsaprot, ka uz jauno akcionāru pleciem uzgūlās arī parādu nas
ta. Ja slimnīca būtu bankrotējusi, zaudētāji būtu bijuši visi. Bet šodien
redzams, ka jauno slimnīcas vadītāju darbs ir nesis pozitīvu rezultātu
- šogad pirmo reizi slimnīcu apvienība ir strādājusi ar peļņu, turpinās
darbs pie speciālistu piesaistes un slimnīcu attīstības.
Bet pārmetumiem, ka mūsu slimnīcu apvienība traucē, vai pat ir
vainīga pie Alūksnes slimnīcas problēmām, pilnībā nepiekrītu. Tam
nav nekāda sakara ar Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību, drīzāk
saskatu šeit politisku kampaņu, kur kāds grib sevi publiski izcelt
un parādīt, vai arī tā ir elementāra skaudība, ka Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība ir nostabilizējusies un darbojas. Lai Alūksnes
slimnīcas nākotne būtu droša, tai būtu vēlams pievienoties pie Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības.
Tajā brīdī, kad slimnīca bija bankrota priekšā, visi bija „uzgriezuši
muguras”. Toreiz bijām pie ierēdņiem, ministra, bet neviens
nesniedza palīdzību. Tad akcionāri atrada menedžerus, kuri slimnīcu
nostabilizēja. Ja tas nebūtu noticis, šodien nebūtu slimnīcas, līdz
ar to arī daudzu darbavietu, un ārstēties mūsu iedzīvotājiem būtu
jābrauc uz tālo Valmieru vai Rēzekni.
Aicinu ikvienu iestāties par mūsu slimnīcu un aizstāvēt to pub
liski!

Balvu un Gulbenes slimnīcas nodrošina medicīnas pakalpojumu pieejamību tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai
Šobrīd
plānotā
veselības
aprūpes reforma ir radījusi milzu
ažiotāžu ap reģionālo slimnīcu
darbību, tostarp Balvu un Gul
benes slimnīcas darbību. Pēdējā
laikā no Alūksnes slimnīcas vadības
puses ļoti mērķtiecīgi tiek izplatīta
nepatiesa informācija un musināti
cilvēki reģionā. Tas ir ļoti nepa
reizi un negodprātīgi pret reģionu
iedzīvotājiem. Vēlos kliedēt bažas
un aicinu iedzīvotājus neļauties
baumām - Balvu un Gulbenes
slimnīcas
strādā
nemainīgā
režīmā, cauru diennakti pieejami
ārsti, diagnostika, Balvos piee
jama dzemdību nodaļa, ķirurģijas
nodaļa, neatliekamā palīdzība. Sat
raukumam nav pamata!
Reģionālās slimnīcas ir būtiskas
novadu iedzīvotāju veselības
aprūpes nodrošināšanai. Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība ap
kalpo piecu novadu iedzīvotājus
- sniedz neatliekamo palīdzību,
nodrošina ārstēšanos slimnīcā
un piedāvā plašu klāstu dažādu
ārstu un speciālistu konsultācijas
tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, lai
veselības aprūpes iespēja būtu
pieejama visiem un nebūtu jāmēro
tāls un dārgs ceļš uz Rīgu.
Ir svarīgi saprast, ka reģionālās
slimnīcas nav slogs veselības
aprūpes sistēmā, bet gan būtisks
atspaids lielajām slimnīcām un
visai veselības aprūpes sistēmai ikdienā tās padara pieejamākus
pieprasītākos un rutīnas veselības
aprūpes izmeklējumus un pakalpo
jumus un noņem daļu slodzes no
lielākajām pilsētu slimnīcām. Tikai
attīstot katras slimnīcas stiprās pu
ses un profilējot tās pēc iedzīvotāju
vajadzībām un pieprasījuma, var
sakārtot ilgtspējīgu slimnīcu tīklu,
kas strādās vēl 5 un 10 gadus vēlāk,
un lai nebūtu jāveic jaunas refor
mas. Šobrīd ir pienācis pārmaiņu
laiks. Ne vienmēr pārmaiņas ir
ērtas un vieglas, bet bieži tās ir
likumsakarīgas.
Arī mēs toreiz, 2011.gadā,
kad draudēja Balvu un Gulbenes
slimnīcu slēgšana, pieņēmām

grūtus un sāpīgus lēmumus,
taču mēs pieņēmām pārmaiņas
un,
rūpīgi
izvērtējot
abu
slimnīcu darbību, tika veikta to
pārprofilēšana - Balvu slimnīcā tika
saglabāta diennakts neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšana
un nodrošināta vairāku nodaļu
darbība - ķirurģijas nodaļa,
dzemdību
un
ginekoloģijas
nodaļa, bērnu nodaļa, terapijas un
neiroloģijas nodaļa, reanimācija,
uzņemšanas nodaļa. Savukārt
Gulbenes
slimnīcā
izveidots
traumpunkts, kur visu diennak
ti ir pieejama ārsta palīdzība, tiek
nodrošināta stacionārā aprūpes
nodaļa, diennakts stacionārā in
fekciju nodaļa, dienas stacionārs,
plānveida operāciju palīdzība un
sniegti dažādi ambulatorie pa
kalpojumi.
Šo gadu laikā gan Balvu, gan
Gulbenes slimnīcas ir augušas
un attīstījušās – ir pieaudzis aug
sti kvalificētu ārstu un speciālistu
skaits, paplašināts pakalpojumu
piedāvājums. Pērn medicīniskā
palīdzība tika sniegta vairāk nekā
73 000 pacientu, tostarp ap 4500
akūtu pacientu, kuriem tika sniegta
neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Balvu slimnīcā vidēji gadā tiek
pieņemtas ap 350 dzemdībām. Ar
dažādām slimībām SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība” tiek
ārstēti vidēji 1000 bērni gadā.
Reģionālajām
slimnīcām,
tostarp arī Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienībai un Alūksnes
slimnīcai, ir jāizvērtē un jāizceļ
savas stiprās puses un, balsto
ties uz tām, jāveido sava nākotne.
Tā ir iespējams sakārtot slimnīcu
tīklu un palielināt pieejamību
iedzīvotājiem tuvāk to dzīvesvietai.
Tā vietā, lai visi darītu visu,
daudz vērtīgāk būtu iedalīt precīzus
uzdevumus katrai slimnīcu grupai,
strukturizējot veselības aprūpes
sistēmu kopumā. Veselības aprūpes
sakārtošanai
ir
nepieciešama
slimnīcu strukturizācija, attīstot
reģionālās slimnīcas ikdienas un
neatliekamās palīdzības pakalpo

jumu sniegšanai, kā arī agrīnai diag
nostikai. Savukārt lielajās slimnīcās
jānodrošina smagāku plānveida
pacientu aprūpe un sarežģītu
manipulāciju veikšana.
Esmu pārliecināts, ka Bal
vu
un
Gulbenes
slimnīcu
apvienības piemērs apliecina to,
ka, pārprofilējot un strukturējot
slimnīcu darbību, ir iespējams
nodrošināt
medicīnas
pa
kalpojumu
pieejamību
tuvāk
iedzīvotājiem, lai savlaicīgi tik
tu sniegta primārā veselības
aprūpe un veiktas nepieciešamās
medicīniskās
manipulācijas,
tostarp
sniegta
neatliekamā
medicīniskā palīdzība.
Gan Balvu un Gulbenes, gan
Alūksnes iedzīvotāji slimnīcas
jautājumā tiek lieki musināti un
pat maldināti, tādējādi neļaujot
izprast nepieciešamību reformēt
vai sakārtot slimnīcu tīklojumu.
Šāda nepatiesu ziņu izplatīšana
un
sabiedrības
musināšana,
iespējams, ir daļa no priekšlaicīgas
pašvaldību vēlēšanu kampaņas,
jo neaizmirsīsim, ka Alūksnes
slimnīcas vadītāja ir arī Alūksnes
novada domes deputāte.
Es aicinu Alūksnes slimnīcas
vadību neļauties priekšlaicīgam
vēlēšanu aģitācijas maratonam un
„plusiņu” vākšanai, bet kā ārstu
un slimnīcas vadītāju, izturēties ar
cieņu pret novadu iedzīvotājiem,
nemaldinot un neizplatot nepa
tiesu informāciju par Balvu un
Gulbenes slimnīcu darbību, bet
konstruktīvi izvērtēt savas slimnīcas
stiprās puses un izstrādāt savu
attīstības plānu. Viss ir Jūsu pašu
rokās!
Atgādinu
visiem
novada
iedzīvotājiem, ka Balvu un Gul
benes slimnīcu apvienība strādā
tādā pašā režīmā kā līdz šim, sniedz
visu neatliekamo un plānveida
veselības aprūpi.
M.Zeitmanis
SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības” valdes
priekšsēdētājs

Izrotā māju Ziemassvētkiem un iegūsti vērtīgu balvu
Balvu novada pašvaldība ir
izsludinājusi konkursu „Skaistākais
Ziemassvētku noformējums” un
aicina Balvu novada privātmāju
īpašniekus, iestāžu un uzņēmumu
vadītājus
un
darbiniekus,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iedzīvotājus
piedalīties
šajā
konkursā, un visiem kopā vei
dot mūsu pilsētas un novada
Ziemassvētku noformējumu.
Noformēto objektu dalībai
konkursā var pieteikt vērtējamā
objekta pārstāvis vai jebkura cita

persona no 2016.gada 1.decembra līdz 2016.gada 26.decembrim (ieskaitot), sūtot pietei
kuma veidlapu uz e-pasta adresi
lauma.kalva@balvi.lv.
Konkursam pieteiktos ob
jektus vērtēs žūrijas komisija trīs
kategorijās:
privātmāju
noformējums;
daudzstāvu
dzīvojamo
māju
noformējums (dzīvokļu balkoni,
lodžijas, logi u. tml.); uzņēmumu
un sabiedrisko ēku noformējums.
Konkursa objektu vērtēšana

notiks
no
27.12.2016.
līdz
29.12.2016., bet rezultāti tiks
paziņoti un uzvarētāji apbalvoti
2017.gada janvārī.
Konkursa noslēgumā pirmo trīs
vietu ieguvējiem katrā kategorijā
tiks piešķirtas atzinības naudas
izteiksmē: I vietai – EUR 100; II
vietai – EUR 70; III vietai – EUR 50.
Informācija par konkursu (t.sk.
nolikums, pieteikuma veidlapa)
pieejama pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv.

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notikušas
„Uzņēmēju brokastis”
Vairāk nekā 40 uzņēmēji 28.
oktobrī tikās Ziemeļlatgales biz
nesa un tūrisma centra rīkotajās
„Uzņēmēju
brokastīs”,
kuras
apmeklēja vairāk nekā 40 dažādu
nozaru uzņēmumu pārstāvji.
Pasākuma ievadā uzrunas
vārdus teica Ziemeļlatgales bizne
sa un tūrisma centra direktore Inta
Kaļva. Visiem, bet jo īpaši zem
niekiem pēc šīs smagās vasaras,
viņa vēlēja saņemt spēkus jauna
jai sezonai, ikvienam veiksmīgu
gada noslēgumu, kā arī aicināja
padomāt, ko katrs savā dzīve vēl
var izdarīt, lai dzīvotu labāk.
Muzikālu
sveicienu
nodrošināja Balvu Mūzikas skolas

vijolnieku ansamblis (skolotāja
Zoja Zaharova, koncertmeistars
Viktors Bormanis).
„Uzņēmēju
brokastīs”
piedalījās arī Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, kurš klātesošos
informēja par aktuālajiem projek
tiem un iecerēm Balvu novadā
2016. un 2017. gadā. Tāpat arī
domes priekšsēdētājs pastāstīja
par Latvijas Pašvaldību savienības
apkopoto
informāciju
par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
līdzekļu sadalījumu un to, cik ne
liela daļa no tā novirzīta Latgalei,
tai skaitā arī Balvu novadam.
Šajās Uzņēmēju brokastīs
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liela interese no dalībnieku
puses bija par iespēju uzsākt
uzņēmējdarbību,
izmanto
jot reģionālā biznesa inkuba
tora piedāvātās iespējas, par ko
informēja Rēzeknes reģionālā
biznesa
inkubatora
vadītāja
Skaidrīte Baltace. Savukārt Vita
Brakovska no biedrības „Zinis”
uzņēmējus iesaistīja radošajā
NEdarbnīcā, liekot uz ikdienišķām
lietām un standarta lēmumu
pieņemšanu paskatīties no cita
skatu punkta, kas rosina jaunas
idejas un ļauj attīstīties biznesam,
izmantojot
netradicionālākas
metodes atbilstoši mūsdienu
izaicinājumiem.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 11.novembris

Domes sēde

2016.gada 10.novembrī notika
kārtējā Balvu novada domes sēde,
kurā piedalījās 14 deputāti – An
dris Kazinovskis, Sarmīte Cunska,
Aivars Kindzuls, Egons Salmanis,
Ināra Ņikuļina, Ivans Baranovs,
Aigars Pušpurs, Ēriks Ločmelis,
Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis,
Valdis Zeltkalns, Svetlana Pavlov
ska, Juris Boldāns, Arvīds Racibor
skis. Sēdē tika izskatīti kopumā 42
jautājumi.
Par nolikumu
Deputāti lēma apstiprināt
Bērzpils vidusskolas nolikumu
jaunā redakcijā un atzīt par spēku
zaudējušu Balvu novada Domes
2009. gada 13.augusta lēmumu
„Par Bērzpils vidusskolas nolikuma
apstiprināšanu” (prot. Nr.8, 16.§).
Par konkursu
Sēdē tika apstiprināts konkur
sa
„Skaistākais
Ziemassvētku
noformējums” nolikums un no Bal
vu novada pašvaldības 2017.gada
budžeta paredzēts finansējums
konkursa uzvarētāju apbalvošanai.
Par Atzinības rakstiem
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstus 11
personām.
Par nekustamo īpašumu
Sēdē lēma privātpersonai
piederošai ēkai Bērzpils pagastā
mainīt adresi no „Lapiņas”, Boni
facova, Bērzpils pag., Balvu nov.,
LV-4576, uz adresi „Lapiņas”,
Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576.
Privātpersonai piederošai zemes
vienībai Bērzpils pagastā un uz tās
esošajām ēkām tika lemts piešķirt
adresi „Lapiņas”, Bērzpils pag., Bal
vu nov., LV-4576.
Tika lemts Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai Balvu pagastā un uz tās
esošajām ēkām piešķirt adresi
„Apses”, Balvu pag., Balvu nov., LV4501.
Privātpersonai
piederošajai
zemes vienībai Kubulu pagastā
un uz tās esošajām ēkām, piešķirt
adresi „Likteņdzirnas”, Kubulu
pag., Balvu nov., LV-4501.
Zemes īpašumam Vīksnas
pagastā tika piešķirts nosaukumus
„Odziņas 1”.
Tāpat deputāti lēma par zemes
nomu un nekustamo īpašumu sa
dali Bērzpils, Vīksnas, Kubulu pa
gastos.
Sēdē lēma Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciska

jai nodaļai uzdot sagatavot
pārjaunojuma līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Bērzpils pagastā
9,1 ha platībā iznomāšanu un
atļaut personai noslēgt zemes
apakšnomas līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Bērzpils
pagastā 6,9 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Tika
nolemts
pagarināt
nedzīvojamās telpas nomas līgumu
par nedzīvojamo telpu - garāžu
Nr.12 Ezera ielā 37B, Balvos, ar per
sonu automašīnas novietošanai uz
2 gadiem.
Tāpat tika lemts pagarināt
nedzīvojamās telpas nomas līgumu
par nedzīvojamo telpu - garāžu
Nr.14, Ezera ielā 37B, Balvos, ar per
sonu automašīnas novietošanai uz
2 gadiem.
Šāds nomas līgums tika
pagarināts arī par nedzīvojamo
telpu - garāžu Nr.15, Ezera ielā 37B,
Balvos, ar personu automašīnas
novietošanai uz 2 gadiem.
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
7. Ezermalas līnija Nr. 68, Balvos,
0,0665 ha platībā, kas sastāv no
zemes vienības 0,0665 ha platībā,
un uzdot Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajai nodaļai veikt
nepieciešamās
darbības
nekustamā īpašuma 7. Ezer
malas
līnija Nr. 68, Balvos, Balvu nov.,
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz
Balvu novada pašvaldības vārda.
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2016.gada
9.jūnija lēmumā „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajiem
īpašumiem
Rūpniecības iela 6, Rūpniecības
iela 8, Balvi, Balvu novads” (pro
tokols Nr.9, 33.§), izsakot lēmuma
4.punktu šādā redakcijā: „4.
Zemes vienībai Nr.2 ar kopējo
platību 4908 kv.m. saglabāt adresi:
Rūpniecības iela 8, Balvi, Balvu nov.
un noteikt esošos zemes lietošanas
mērķus – 0601 “individuālo
dzīvojamo māju apbūve” 4298
kv.m platībā un 0501 „dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorija” 610 kv.m. platībā.”
Sēdē lēma iznomāt mutiskā
izsolē nedzīvojamo telpu –
garāžu Nr. 16, Ezera ielā 37B,
Balvos, 18,5 m2 platībā, nosakot
nosacīto nomas maksu – EUR

0,76/ m2 mēnesī bez PVN, un
apstiprināt sekojošu publicējamo
informāciju:
“Balvu
novada
pašvaldība pirmreizējā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli izsola
nomas tiesības uz nedzīvojamo
telpu – garāžu Nr. 16, Ezera ielā
37B, Balvos, Balvu novadā 18,5
m2 platībā, kadastra apzīmējums
38010020141013; Nosacītā no
mas maksa garāžai ir EUR 0,76/
m2 (nulle euro, septiņdesmit seši
centi par kvadrātmetru) mēnesī
bez PVN. Iznomāšanas termiņš –
trīs gadi. Iznomāšanas mērķis auto
novietošana vai uzņēmējdarbības
veicināšana. Pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu
novada
pašvaldības
Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darbadienu
no 2016.gada 21.novembra līdz
2016.gada 25.novembrim plkst.
1600. Izsolāmo telpu apskati var
veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu
novada pašvaldības Saimnieciskās
nodaļas zemes lietu speciālisti
Gintu
Zaharāni
(t.65420932;
mob.t.20245387). Izsole notiks
2016.gada 28.novembrī plkst.1500
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).
Ar izsoles noteikumiem un no
mas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu no
vada pašvaldības Saimnieciskajā
nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2016.gada
21.novembra līdz 2016.gada 25.no
vembrim plkst. 1600”.
Par īpašumu pārdošanu
Deputāti
lēma
pārdot
T.Jermacānei nekustamo īpašumu
„Atmiņu mājas”, Kubuli, Kubulu
pagasts, Balvu novads, kas sastāv
no zemes gabala ar kopējo platību
2106 m2, nosakot nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR
1521,00 un nomaksas termiņu – 1
gads no līguma noslēgšanas die
nas.
Sēdē lēma pārdot I.Bleiderei
nekustamo īpašumu 5. Steķintavas
līnija 268A, Balvi, Balvu novads, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 63 m2, nosakot nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR
900,00.
Tāpat tika lemts pārdot
L.Loginai nekustamo īpašumu 5.
Steķintavas līnija 272, Balvi, Balvu
novads, kas sastāv no zemes ga
bala ar kopējo platību 379 m2,

nosakot
nekustamā
īpašuma
pārdošanas cenu EUR 1130,00
un nomaksas termiņu – 1 gads no
līguma noslēgšanas dienas.
A.Petrovai
tika
nolemts
pārdot nekustamo īpašumu „Si
lamalas māja”, Balvu pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no ½
domājamās daļas no dzīvojamās
mājas ar kopējo platību 233,10
m2, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 848,00
un nomaksas termiņu – 3 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Par izsoles noteikumiem
Tika nolemts apstiprināt Bal
vu novada pašvaldības Tilžas vi
dusskolas kustamās mantas – trak
tora MTZ-52L, valsts reģistrācijas
numurs
T5104LD,
izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās augstāk
minēto kustamo mantu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
820,00.
Par cenrādi
Deputāti apstiprināja Balvu no
vada pašvaldības Vectilžas pagasta
pārvaldes sniegto maksas pakalpo
jumu cenrādi, nosakot pagasta
pārvaldes Sporta un atpūtas centra
zāles nomas maksu – 3,53 EUR bez
PVN stundā, un vienas darbavietas
nomas maksu pagasta pārvaldes
Bibliotēkas telpā – 0,40 EUR bez
PVN stundā. Ar šī lēmuma spēkā
stāšanos tika lemts atzīt par spēku
zaudējušu Balvu novada Domes
2013.gada 20.jūnija lēmumu „Par
Vectilžas pagasta pārvaldes maksas
pakalpojumiem” (sēdes protokols
Nr.9, 29.§).
Par aizņēmumiem
Tika lemts lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kon
troles un pārraudzības padomei
atļauju 2016.gadā Balvu novada
pašvaldībai ņemt aizņēmumu
EUR 24 814,68 uz 5 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada pro
centu likmi pašvaldības prioritārā
investīciju projekta „Būvprojekta
izstrāde Balvu kultūras un atpūtas
centra pārbūvei” realizēšanai.
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kon
troles un pārraudzības padomei
atļauju 2016.gadā Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 30 000,00 uz 7
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta

Balvu Evaņģēliski luteriskās baznīcas Notiks uzņēmēju gada balle
Kā
ik
gadu
novembra „KL89”;
jumta remontdarbi ir pabeigti
28.oktobrī Balvu Evaņģēliski
luteriskās baznīcas dievnamā notika
Pateicības svētbrīdis sakarā ar jaunā
jumta remontdarbu pabeigšanu.
Tā kā šī baznīca ir iekļauta Valsts
nozīmes
kultūras
pieminekļu
aizsardzības sarakstā, tad darbi bija
jāveic īpaši uzmanīgi, jāsaskaņo ar
inspekciju, lai saglabātu vēsturiskās
vērtības.
Balvu Evaņģēliski luteriskās
baznīcas mācītājs Mārtiņš Vaickovs
kis pateicās visiem, kuri palīdzējuši
šiem darbiem tikt īstenotiem –
būvniekiem, būvuzraugam, Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības in
spekcijas pārstāvēm, arī pašvaldībai
un draudzes locekļiem.
Pasākumu ar savu klātbūtni
godināja
arī
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, priekšsēdētāja
vietniece Sarmīte Cunska, pilsētas
pārvaldnieks Sandis Meiers, Saei
mas deputāts Jānis Dombrava,
Nacionālās
apvienības
Balvu
nodaļas pārstāve Aija Mežale, Dau
gavpils diecēzes bīskaps Einārs

Alpe, Rīgas Sv. Pētera draudzes
mācītājs Atis Vaickovskis, Balvu
Romas katoļu baznīcas prāvests
Mārtiņš Klušs, Balvu pareizticīgo
draudzes priesteris Sergejs Tihomi
rovs, kā arī vairāki draudzes locekļi.
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis izteica gandarījumu
un priecājās kopā ar citiem par
to, ka pilsētā atkal ir padarīts viens
darbs, kas ir nozīmīgs ļoti lielai
daļai iedzīvotāju. Savā uzrunā viņš
uzsvēra arī ticības nozīmīgumu:
„Es kā politiķis bieži vien mēdzu
uzrunāt cittautiešus caur ticību un
tādējādi saņemu sapratni”.
Saeimas deputāts Jānis Dom
brava pauda pārliecību, ka dzīvē
un darbos svarīga ir griba, ticība jeb
pārliecība un rīcība, jo tad lietas no
tiks un Latvija būs dižena.
Arī draudzes pārstāvis Uldis
Sprudzāns pateicās visiem, kas bija
iesaistīti baznīcas jumta remontdar
bos un pārliecinoši teica, ka ieceres
vēl ir un darbs baznīcas atjaunošanā
notiks.

nogalē Balvu novada pašvaldība
sadarbībā ar Ziemeļlatgales bizne
sa un tūrisma centru rīko pasākumu
Balvu novada „Uzņēmēju gada
balle”. Šogad pasākums notiks
25. novembrī plkst. 19:00 Kubulu
Kultūras namā.
Pasākumu
vadīs
Latvi
jas Nacionālā teātra aktieris
Mārtiņš Egliens, muzicēs grupa
„Mākoņstūmēji”. Dalības maksa
10,00 EUR/ personai. Pieteikšanās,
aizpildot anketu Ziemeļlatgales
biz
nesa un tūrisma centra
mājaslapā www.zlbc.lv.
Pasākuma laikā tradicionāli tiks
godināti Balvu novada uzņēmēji
vairākās nominācijās:
• Gada mājražotājs – Ilona
Seņka, ZS „Dižarāji”;
• Gada amatnieks - Leons Belka,
IK „Minūte”;
• Gada dedzīgākais zemnieks –
Andrejs Ūbelis, ZS „Skujāni”;
• Jaunais uzņēmējs - Kristīne
Ločmele, picērija „Zebra”, SIA

• Novada tēla popularizētājs SIA „Vaduguns”;
• Gada tirgotājs – Lilita Aleksāne,
SIA „Litiņa”;
• Gada pakalpojums - Egita
Circene, I.d.v. „Frizētava Elija”;
• Gada sadarbības partneris Aldis Ločmelis, ZS „Kotiņi”;
• Gada būvnieks – Vladimirs
Koržakovs, SIA „Veskor”;
• Stabils uzņēmums - Natālija
Noskova, SIA „Balvu Bildes”;
• Pieredzējis uzņēmējs laukos Aivars Zaikovskis, IK „Panga”;
• Gada eksportētājs – Kārlis
Brūmanis, SIA „Kalegnum”;
• Gada bioloģiskā saimniecība Artūrs Jermacāns, ZS „Kronīši”;
• Netradicionālā
saimniecība
laukos - Ingrīda Jeromanova, SIA
„Kalnajāņi 1”;
• Daudzpusīgs uzņēmējs - Andrs
Vanags, SIA „DEG”;
• Gada jaunais lauksaimnieks –
Igors Lazorenko, ZS „Ezeriņi”.
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3.

iegādei – „Divu vieglo automašīnu
iegādei Balvu novada pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai”.
Automašīnas paredzētas Vectilžas
un Bērzkalnes pagastu pārvaldēm.
Par finansējumu
Sēdē lēma piešķirt Balvu
novada pašvaldības aģentūrai
„SAN-TEX” finansējumu pilsētas
Ziemassvētku rotājumu iegādei
9500,00 EUR no Balvu no
vada
pašvaldības
2016.gada
pamatbudžeta līdzekļiem.
Deputāti lēma nodrošināt
projekta
„Deinstucionalizācijas
pasākumu
īstenošana
Lat
gales
reģionā”,
vienošanās
Nr.9.2.2.1./15/I/005,
izdevumu
priekšfinansēšanu EUR 3500,00
apmērā.
Par grozījumiem lēmumos
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2015.
gada 14.maija lēmumā „Par Bal
vu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā” (protokols Nr.6,
57.§).
Tāpat deputāti lēma izdarīt
grozījumu 2016.gada 10.marta
lēmumā „Par darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība”8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” atbalstāmo vispārējo izglītības
iestāžu saraksta apstiprināšanu”
(protokols Nr.4, 70.§), svītrojot 1.3.
punktu.
Par parāda piedziņu
Deputāti
lēma
piedzīt
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 89,98 no personas par
nekustamo īpašumu, kura adrese ir
„Mēness pļava”, Balvu novads.
Par izmaiņām komisijā
Pamatojoties uz personas
iesniegumu, deputāti lēma atbrīvot
V. Lavrentjevu no Balvu novada
pašvaldības
Administratīvās
komisijas locekļa pienākumiem ar
2016.gada 10.novembri.
Par
sāls-smilts
kaisītāja
nodošanu
Sēdē lēma nodot Balvu no
vada PA „SAN-TEX” bezatlīdzības
lietošanā sāls-smilts kaisītāju uz
laiku līdz 2036.gada 31.decembrim
iestādes funkciju nodrošināšanai.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.

Piedalies foto akcijā
un
fotoizstādes
veidošanā
Balvu novada pašvaldība pro
jekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb
atklāj dabas pētnieku sevī!” ietva
ros aicina ikvienu foto entuziastu
un profesionāli piedalīties foto
akcijā „Latvijas dabas spēks un
skaistums”.
Fotoakcijā
tiek
gaidītas
fotogrāfijas,
kas
uzņemtas
Ziemeļlatgalē – Balvu, Viļakas,
Rugāju, Baltinavas un Kārsavas
novados, un kuras raksturo
Ziemeļlatgales piecu novadu dabu
un dabas vērtības dažādos gada
laikos, ietverot tematiku – četras
dabas stihijas: Ūdens, Zeme,
Uguns un Gaiss.
Iesniegtās fotogrāfijas tiks ap
kopotas ceļojošajā izstādē, kura
visos piecos novados tiks izstādīta
līdz 2017. gada septembrim.
Fotogrāfiju iesniegšana līdz šī gada
1.decembrim. Informācija par akci
jas norisi, mērķiem un fotogrāfiju
iesniegšanas nosacījumiem piee
jama www.zlbc.lv.
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Tiekas pensionētie skolotāji
Jau piekto gadu pēc kārtas
4.novembrī ar Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes atbalstu
tika rīkota pensionēto skolotāju
tikšanās, kas, nu jau kā 4 gadus
ierasts, notika Balvu pamatskolas
mājīgajās telpās.
Par spīti tam, ka darbs skolā
ir pagājis, Balvu novada izglītības
iestāžu skolotāji, kuri devušies
pelnītā atpūtā, labprāt satiekas,
lai atcerētos, pārrunātu un būtu
kopā.
Šajā pasākumā kopā ar
skolotājiem bija arī Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sarmīte Cunska, kura
pedagogiem vēlēja patīkamus
atmiņu brīžus kopā, atcerēties
to, kā bija, kas tika darīts, jo arī
skolotājiem bija daudz dažādu
niķu un stiķu. „Mēs jau esam
nosirmojuši, bet novēlu mums
visiem skaisti novecot,” vēlēja

S.Cunska.
Savukārt Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja Nora
Apīne ikvienam vēlēja sirdsmie
ru, un par piemiņu katram
skolotājam dāvināja simbolisku
medus burciņu, lai tumšos ziemas
vakaros, sildoties pie tējas krūzes,
ataust atmiņā šī tikšanās.
Klātesošos uzrunāja arī Bal
vu pamatskolas direktore Māra
Pimanova: „Jūs bijāt tie, kuriem
vecāki droši uzticēja savus bērnus,
jūs nerēķinājāt, ka 21 minūti
šodien pārstrādāju un par to man
nesamaksāja. Jūs veselu mēnesi
braucāt ar bērniem kolhozā kra
vas mašīnā, bez apdrošināšanas,
un jums nebija bail to darīt. Un
atlikušajos 8 mēnešos jūs saviem
bērniem visu iemācījāt tikpat labi
kā Rīgas skolotāji Rīgas bērniem,
kuriem nebija šī mēneša kolhozā.
Jūs bijāt tie, kas strādāja 6 dienas

nedēļā. Un tādēļ es noliecu galvu
jūsu priekšā un, ja man būtu tāda
iespēja, tad katram no jums es
atgrieztu 20 gadus atpakaļ, lai jūs
izglītības sistēmu atkal darītu tādu

kā tolaik, kad bijām jauni un entu
ziasma pilni, kad mēs zinājām, ka
esam skolotāji un negaidījām, lai
par katru minūti mums samaksā.”
Sirsnīgajā pēcpusdienā peda

Balvu novada izglītības iestāžu pensionētie skolotāji.

Biedrība „Razdoļje” piedalās senioru sadziedāšanās svētkos
Šī gada 29.oktobrī Bal
vu krievu kultūras biedrības
„Razdoļje” vokālais ansamblis pir
moreiz piedalījās Rīgas senioru

sadziedāšanās svētkos „Katru zelta
rudentiņu- 5”.
Šie svētki notiek jau piekto
gadu, un tajos piedalījās visi Rīgas

senioru vokālie ansambļi, kā arī pa
diviem kolektīviem no katra Latvi
jas novada.
Pasākums norisinājās Rīgas

Balvu krievu kultūras biedrības „Razdoļje” vokālais ansamblis Rīgas Latviešu biedrības namā.

Uzņem delegāciju no Dokšiciem
Šī gada 29.oktobrī Balvu
novadā viesojās Balvu novada
pašvaldības sadarbības partneri no
Baltkrievijas Republikas Dokšicas
rajona – izpildkomitejas vadība un
rajona pagastu vadītāji.
Tikšanās laikā delegācija tika
iepazīstināta ar Balvu novada pa
gastu pārvalžu darbību, tuvāk
apskatīts
Lazdulejas
pagasts,
tika iepazīts viens no lielākajiem

reģiona uzņēmumiem „Kotiņi”, kā
arī apskatīts Balvu Novada muzejs.
Ar lielu sajūsmu viesi skatījās Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas skolēnu radītās tērpu
kolekcijas un citus priekšnesumus.
Svarīgākais tikšanās jautājums
bija pārrobežu programmas Latvija
- Lietuva - Baltkrievija iespējamā
projekta idejas un realizācijas
iespējas.

Dokšicas rajona delegācija kopā ar Balvu novada pašvaldības pārstāvjiem.

gogus priecēja Balvu pamatskolas
sarūpētie priekšnesumi – mūzika,
dziesmas un dejas, kā arī skolu di
rektoru un kolēģu sarūpētie ziedi.

Latviešu biedrības namā, kur no
pulksten vienpadsmitiem lielajā
zālē katrs ansamblis dziedāja di
vas dziesmas no sava repertuāra.
Tā kā lielākā daļa no dziesmām
bija zināmas jau no bērnu dienām,
klausītāji ar prieku dziedāja līdzi.
Dienas gaitā divdesmit pieci
dažādu nacionalitāšu ansambļi
dziedāja gan latviešu un latgaliešu,
gan krievu, vācu un baltkrievu
valodās. Pasākuma dalībnieki
atzina, ka bija patīkami pavadīt
laiku domubiedru vidū - vienoties
kopīgās dziesmās, baudīt Rīgas
Latviešu biedrības nama zāles
brīnišķīgo akustiku, skatīt kolēģu
dažkārt neparastos tērpus un aiz
rauties akordeona straujajos rit
mos.
Šajā jaukajā gaisotnē mūsu
vokālais ansamblis „Razdoļje”,
nodziedot divas dziesmas - „Aist
na kriše” un „Kriņici”, saņēma
skatītāju ovācijas un pēc tam
arī neskaitāmus komplimentus
gan par skanīgajām balsīm, gan
krāšņajiem tērpiem. Ar mūsu
sniegumu varēja lepoties arī Latvi

Sveic Bāriņtiesas darbiniekus
Sakarā ar to, ka šogad aprit
20 gadi kopš Latvijas bāriņtiesu
izveidošanas, 31. oktobrī Bal
vu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
viesojās Balvu novada Bāriņtiesā,
lai izteiktu pateicību iestādes dar

biniekiem un pasniegtu Pateicības
rakstus par godprātīgu darbu
bērnu un rīcībnespējīgo personu
tiesību aizsardzības nodrošināšanā
Balvu novadā. Pateicības raksti tika
pasniegti iestādes ilggadējiem dar
biniekiem – Initai Pušpurei, Marijai

jas Pensionāru federācijas valdes
pārstāvis Antons Ločmelis. Tieši
viņš bija tas, kurš mūsu ansambli
uzaicināja piedalīties šajos svētkos.
Dienas izskaņā tika godināti
vokālo ansambļu vadītāji un arī
mēs sveicām savējos - Zoju Zaha
rovu un koncertmeistaru Viktoru
Bormani. Senioru sadziedāšanās
svētku izskaņā kopīgi nodziedājām
populāro latviešu tautasdziesmu
„Rīga dimd”.
Pēc kopīgas tējas baudīšanas
ilgo mājupceļu pavadījām dziedot
visdažādākās dziesmas - gan taut
asdziesmas, gan jaunas un vecas
estrādes dziesmas. Un svarīgākais
- tik ļoti sirsnīgas un tik siltas, cik
paliekošās sajūtas pēc rudenīgā
brauciena uz dziedošo senioru
svētkiem Rīgā.
Pateicamies Balvu novada
domei par materiālo atbalstu
transporta izdevumu segšanā!
Svetlana Pavlovska
biedrības „Razdoļje”
priekšdētājas vietniece

Mincānei, Ligitai Kokorevičai, Loli
tai Kindzulei, Leontīnai Pundurei.
Savukārt
Bāriņtiesas
priekšsēdētāju Rudīti Krūmiņu
A.Kazinovskis apsveica ar Minis
tru prezidenta saņemto Pateicības
rakstu.

Balvu novada Bāriņtiesas darbinieki kopā ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju A.Kazinovski.
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Bērni iesaista Mārtiņdienas svinēšanā
Ieskandinot
Mārtiņdienu,
9.novembrī pirmskolas izglītības
iestādes
„Pīlādzītis”
bērni
un
audzinātājas,
tērpušies
dažnedažādās maskās, priecēja
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas darbiniekus, kā arī
laikraksta „Vaduguns” kolektīvu ar
svētku koncertu.
Mārtiņbērni bija sagatavojuši
gan mīklas, gan ticējumus, gan
vairākas dziesmas un rotaļas, tāpat
tika pasniegtas arī simboliskas
dāvaniņas, kas atgādināja vēl nese
no vasaru.
Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni
latviešu ziemas sagaidīšanas svētki,
kad beidzās pieguļas un ganu laiks.
Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena
iezīmē viduspunktu starp rudens
saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas
saulgriežiem (Ziemassvētkiem) un

tiek svinēta novembra vidū.
Paldies
mazajiem
Mārtiņbērniem par patīkamo

un

jautrajām

Balvu novada pašvaldības administrācijas darbinieki kopā ar PII „Pīlādzītis”
bērniem.

Saļmas mūsu pusē
Oktobra mēnesis Balvu No
vada muzejā tika veltīts saļmu jeb
psalmu dziedāšanai Ziemeļlatgalē.
Lai vairāk uzzinātu par šo tradīciju,
28.oktobrī muzeja apmeklētāji
tika aicināti uz tikšanos ar Kubulu
ansambļa „Vakarblāzma” un Bal
vu saļmu dziedātājiem, lai rastu
atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem: kas ir saļmas, saļmis,
salmys, saļmes, psaļmys, psaļmis,
psalmi, … atkarībā no izloksnes?
Kāpēc un kad tās dzied? Kur
meklēt dziedātājus, kas varētu
lūgties par mūsu mirušajiem tu
viniekiem? Kā pašam iemācīties
dziedāt šo lūgšanu?
Novembrī mūsu pusē saļmas–
lūgšanas par mirušajiem dzied
regulāri. Dziedātāji pulcējas gan
savās mājās, gan pagastu tautas
un kultūras namos, bibliotēkās.
Baznīcā saļmas jeb mirušo ofīciju,
kā tas saucās katoļu baznīcā, dzied
2.novembrī – Visu ticīgo mirušo
piemiņas dienā.
2. un 8.novembrī saļmas
dziedāja arī Balvu Novada
muzejā, kur jebkurš varēja nākt un
aizlūgt par savu mirušo tuvinieku
dvēselēm. Tāpēc sakām no sirds
īpašu paldies Kubulu ansambļa
„Vakarblāzma” dziedātājām: Teklai
Kozlovskai, Marijai Bukšai, Ade
laidei Pipcānei, Marutai Ozolai,

pārsteigumu
izdarībām.

Zentai Gržibovskai, Maijai Os
manei, Nellijai Lielbārdei, kā arī
Balvu dziedātājām: Annai Eisakai
un Aijai Putniņai, kuras aktīvi dzied
arī Balvu Romas katoļu baznīcas
draudzes korī, Eleonorai Ķirsonei,
Valentīnai Uzulānei, Regīnai Ākulei
un visiem tiem, kuri pievienojās
Saļmu dziedāšanai.
Šobrīd Balvu muzejs ap
kopo informāciju par saļmu
dziedātājiem Ziemeļlatgalē ar
mērķi saglabāt un turpināt šo
tradīciju mūsu pusē. Esam jau
dokumentējuši Saļmu dziedāšanu
muzejā, Bērzpils pagasta sa

ieta namā, kā arī 23.novembrī ir
plānots doties pie dziedātājiem uz
Balvu pagasta Tautas namu. Tāpēc
aicināti visi, kuri dzied saļmas savā
pusē, par to pastāstīt arī mums,
rakstot uz e-pastu muzejs@balvi.lv
vai zvanot pa tālr.64521430.
Ar lepnumu varam teikt, ka
šīs tradīcijas nozīmību pierāda
arī fakts, ka psalmu jeb mirušo
ofīciju dziedāšana Latgalē ir viena
no vērtībām, kura iekļauta Latvijas
Kultūras kanonā.
Astra Ločmele-Ambarova
izglītojoša darba vadītāja

Saļmu dziedātājas Balvu Novada muzejā. Foto: D. Teilāne.

Iespēja pieteikt pretendentus Balvu novada Gada balvai kultūrā un
sportā “Mūsu lepnums”
Balvu novada Domes sēdē
13.oktobrī tika apstiprināts Balvu
novada Gada balvas kultūrā un
sportā „Mūsu lepnums” noli
kums.
Apbalvojuma
mērķis
ir
pateikties kultūras un sporta
darbiniekiem par īpašiem sas
niegumiem kultūras un sporta
jomā, par nozīmīgu ieguldījumu
kultūras un sporta darbībā Balvu
novadā.
Apbalvojumu Gada bal
vu kultūrā „Mūsu lepnums”
piešķir
nominācijās
par
nozīmīgu
ieguldījumu
Bal
vu novada kultūras darbā,
kultūrvides saglabāšanā un
attīstības pilnveidošanā vai
īpašiem sasniegumiem kādā
no mākslas, amatiermākslas,
amatniecības, izdevējdarbības
vai novadpētniecības jomām,
izciliem sasniegumiem konkur
sos.
Apbalvojumu Gada balva
sportā „Mūsu lepnums” piešķir
nominācijās par īpašiem sas
niegumiem Latvijas, Eiropas
un
pasaules
čempionātos,
Olimpiskajās spēlēs, kā arī
cita augsta līmeņa sacensībās
vai par nozīmīgu ieguldījumu
sporta darbā. Apbalvojums
tiek piešķirts, ņemot vērā
informāciju par sportistu vai
komandu
sasniegumiem
nekomerciālo sacensību, kuras
apstiprinājušas attiecīgo sporta
veidu federācijas, pieaugušo
(tajā skaitā veterānu) vai jauniešu
konkurencē.
Pieteiktās personas vai per
sonu grupas Gada balvai kultūrā
„Mūsu lepnums” (gan fiziskās,
gan juridiskās) var pretendēt uz
sekojošām nominācijām:
• Novada
Gada
kultūras
pasākums/projekts/izstāde/
koncerts/izdevums;
• Novada
Gada
cilvēks
kultūrā/mūža
ieguldījums
kultūrā
(mūziķis/
bibliotekārs/mākslinieks/
muzejnieks/amatiermākslas
kolektīvs/vadītājs);
• Debija kultūrā.

Pieteiktās personas vai per
sonu grupas Gada balvai sportā
„Mūsu lepnums” (gan fiziskās,
gan juridiskās) var pretendēt uz
sekojošām nominācijām:
• Novada Gada sporta noti
kums;
• Novada Gada cilvēks sportā/
mūža ieguldījums sportā/
paraugs
sportā/labākais
sportists/komanda;
• Entuziasts
sportā/labākais
treneris.
Kandidātus
nominācijām
var izvirzīt to pārstāvošas
organizācijas, fiziskas vai juridis
kas personas.
Pieteikums tiek rakstīts brīvā
formā, norādot:
• pretendenta vārdu, uzvārdu,
organizācijas vai pasākuma
nosaukumu;
• nopelnus,
par
kuriem,
jūsuprāt,
šis
cilvēks,
kolektīvs, organizācija vai
domumbiedru grupa būtu
pelnījusi saņemt konkrēto
apbalvojumu;
• informācija par pieteicēju –
vārds, uzvārds/organizācijas
nosaukums,
dzīvesvietas/
juridiskā adrese.
Pieteikuma
anketas
jāiesniedz
līdz
2016.gada
15.novembrim Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldē, Balvos,
Bērzpils ielā 1A (1.stāvā), vai
elektroniski sūtot uz e-pastu:
izglparvalde@balvi.lv.
Kontaktpersona:
Iveta
Tiltiņa, Balvu novada izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras un
sporta jautājumos, t.29101873,
e-pasts iveta.tiltina@balvi.lv.
Balvu novada Gada balvas
kultūrā un sportā „Mūsu lep
nums” apbalvošanas ceremoni
ja notiks 2016.gada 3.decembrī
Balvu muižā.
Ar
konkursa
nolikumu
varat iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv.

Balvu Bērnu un jauniešu centra aktivitāte “Kāpjam ārā no komforta zonas”
Kārtējā Balvu Bērnu un
jauniešu centra “Topošo līderu
die
nu
aktivitāte”
novembrī
aizritēja
radošās
noskaņās.
Aktivitāšu programma tika vei
dota pēc Šveices mācību studiju
noslēguma. Nodarbības speci
fiskais mērķis bija izprast katram
savu lomu darba grupā, apzināties
savas spējas strādājot komandā
un darbojoties organizatoriskajā
jomā.
Ja jaunietis apzinās savus
resursus un zina, kā tos izmantot
radošajās jomās, viņš veiksmīgi
realizē sevi sabiedriskajā jomā, kā
arī pilnveido savas prasmes, vei
dojot sevi par spēcīgu personību.
Pasākuma sākumā jaunietes
izveidoja īsu prezentāciju par
sevi un izstādīja to uz darba sie
nas, jo šai sienai piemīt maģisks
spēks. Izliktās vēlēšanās, kā to
rāda iepriekšējā pieredze, mēdz
piepildīties. Pēc tam dalībnieki
vērtēja sevi un analizēja savu
personību no dominējošo rak

stura iezīmju prizmas. Dalībnieki
sadalījās grupās – praktiķos,
garīgo
vērtību
piekritējos,
emocionālajos un materiālajos
cilvēkos.
Jaunietes izdarīja izvēli, kas
atklāja, ka viņu grupā pārsvarā ir
emociju cilvēki, kuri ir lieliski ide
ju ģeneratori, jo ir lieli sapņotāji
un spēj savos sapņos izsapņot
visneticamākos
notikumus.
Grupā bija arī trīs praktiķi, kas ap
sevi pulcēja sapņotājus un kopīgi
tika veikti nākamie darbi.
Grupas
veidoja
savu
pasākuma organizēšanas plānu.
Darba iezīmes veidojās līdzīgas,
tikai viena grupa atšķīrās ar iz
teiktu
emocionalitāti
darbu
organizēšanā, kas arī varētu būt
klupšanas akmeņi praktiskajā
dzīvē.
Citā
aktivitātē
jaunietes
meklēja līdzīgo ar nodarbības
biedriem gan lietās, kas patīk,
gan nepatīkamajās lietās, kopīgi
apzinoties savas vērtības un tātad

arī stiprās puses. Grupa attīstījās
pa vertikālo prizmu un pēdējos
uzdevumus
veica
strādājot
kā komanda. Šī situācija ļoti
priecēja.
Gala uzdevums arī noritēja
grupās, kas noslēgumā pārvērtās
par nelielu projektu konkursu.
Grupas saņēma uzdevumu –
izplānot sev tīkamu pasākumu.
Jaunietes pieprasīja papildus
laiku darbam, jo idejas bira kā
no pārpilnības raga. Vērtēšanas
komisijas locekļu lomā iejutās
Balvu Bērnu un jauniešu cen
tra darbinieces, kurām ir piere
dze dažādu jauniešu pasākumu
organizēšanā.
Projekti bija dažādi un žūrijai
darbs izrādījās interesants. Šī
bija arī iespēja redzēt, kādus
pasākumus vēlās jaunieši. Vie
na grupa strādāja pie jauniešu
pasākuma, kas notiktu BBJC
un būtu radoša kopā būšana
dažādiem
jauniešiem.
Otra
grupa ļoti veiksmīgi prezentēja

5.

savu projektu ar atraktīvu pieeju
un pozitīvi apgarotām sejām. Tā
visiem uzbūra iespējamo pirms
Ziemassvētku pasākumu, kuru
vadītu Renārs Zeltiņš. Trešā dar
ba grupa projektam pievērsās
ar lielu atbildību un izplānoja
jauniešu Ziemas nometni atpūtas
parkā “Balkāni”, ar sportiskām
un radošām aktivitātēm nedēļas
garumā. Plānojums atklāja katras
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dienas plānu, meitenes ņēma
vērā arī iespējamās izmaksas un
sliecās domāt, ka šāda nometne
būtu realizējama par projekta
līdzekļiem. Pēdējā minētā grupa
arī guva uzvaru mini projektu
konkursā.
Pasākuma otrajā daļā jaunieši
ēda svaigi cepto ābolu pīrāgu un
dzēra tēju, kopīgi vērojot foto
stāstu no Šveices.
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Izsoles

Balvu novada pašvaldība iz
sludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – Lauku ielā 26A,
Balvi, Balvu novads, kadastra Nr.
38010010346, kas sastāv no zemes
gabala 0,2002 ha platībā (kadastra
apzīmējums 38010010346). Iz
soles sākumcena – EUR 2400 (divi
tūkstoši četri simti eiro).
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties
Balvu
no
vada 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 no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada
5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 240 (divi sim
ti četrdesmit eiro), un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci eiro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē 2016.
gada 6.decembrī plkst.15.00.
Balvu novada pašvaldība
izsludina
atkārtotā
atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli
sekojošu
nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr. 27

Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu no
vads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001027), kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 40,40 m2
platībā un kopīpašuma 404/31075
domājamajām daļām no būves
(kadastra apzīmējums 3801003
0390001) un zemes (kadastra
apzīmējums 38010030390). Iz
soles sākumcena – EUR 1953 (viens
tūkstotis deviņi simti piecdesmit
trīs eiro).
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties
Balvu
no
vada 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 no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada
5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 195,30 (viens
simts deviņdesmit pieci eiro,
30 centi), un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 (pieci eiro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē 2016.
gada 6.decembrī plkst.16.00.
Balvu novada pašvaldība
izsludina
atkārtotā
atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu

soli
sekojošu
nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.11 Pilsoņu
ielā 23, Balvi, Balvu novads,
kadastra
Nr.
38019001691
(kadastra
apzīmējums
3801
0030390001011), kas sastāv no
vienistabas dzīvokļa 33,60 m2
platībā un kopīpašuma 336/31075
domājamajām daļām no būves
(kadastra apzīmējums 3801 003
0390 001) un zemes (kadastra
apzīmējums 3801 003 0390). Iz
soles sākumcena – 1683 (viens
tūkstotis seši simti astoņdesmit trīs
eiro).
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties
Balvu
no
vada 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 no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada
5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 168,30 (viens
simts sešdesmit astoņi euro, 30 centi) un reģistrācijas maksa EUR 5,00
(pieci eiro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS „Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē 2016.
gada 6.decembrī plkst.15.40.
Balvu
izsludina

novada pašvaldība
atkārtotā
atklātā

mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli
sekojošu
nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr. 7 Pilsoņu
ielā 23, Balvi, Balvu novads,
kadastra
Nr.
38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001007), kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 40,50 m2
platībā un kopīpašuma 405/31075
domājamajām daļām no būves
(kadastra apzīmējums 3801003
0390001) un zemes (kadastra
apzīmējums 38010030390). Iz
soles sākumcena – EUR 1953 (viens
tūkstotis deviņi simti piecdesmit
trīs eiro).
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties
Balvu
no
vada 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 no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
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 5.decembrim
plkst.16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada
5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 195,30 (viens
simts deviņdesmit pieci eiro,
30 centi), un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 (pieci eiro, 00 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē 2016.
gada 6.decembrī plkst.15.20.

Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.57 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu
novads, kadastra Nr. 38019001691
(kadastra
apzīmējums
38010030390001057),
kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
33,60 m2 platībā un kopīpašuma
336/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
38010030390001) un zemes (ka
dastra apzīmējums 38010030390).
Izsoles
sākumcena
–
EUR
1683 (viens tūkstotis seši simti
astoņdesmit trīs eiro).
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties
Balvu
no
vada 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 no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteiku
mu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz
2016.gada 10.oktobrim plkst.16.30
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2016.gada
5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 168,30 (viens
simts sešdesmit astoņi eiro, 30 centi), un reģistrācijas maksa EUR 5,00
(pieci eiro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS „Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē 2016.
gada 6.decembrī plkst. 16.20.

Ziemeļlatgales etnogrāfisko deju prog Palielināti zivju resursi Balvu novada ezeros
Šogad no Zivju fonda projek Pērkonu ezerā – 11 000 gab. gab. zandartu mazuļus no zivju
rammas izveide Balvu, Baltinavas un
ta „Zivju resursu palielināšana līdaku mazuļi, kurus piegādāja audzētavas Igaunijā.
Rugāju novadu deju kolektīviem
Balvu novada ezeros” Nr.1.48. ZS „Skaldas” no Kuldīgas, bet
Irēna Začeva
6.novembrī
Balvu
muižā
horeogrāfs un vairāku Deju svētku
virsvadītājs Ilmārs Dreļs kopā ar
Balvu Kultūras un atpūtas cen
tra bērnu deju kolektīva „Balvu
vilciņš” dejotājiem iestudēja dejas
no jaunās deju programmas, kas
tapusi projekta „Ziemeļlatgales
etnogrāfisko deju programmas iz
veide Balvu, Baltinavas un Rugāju
novadu deju kolektīviem” ietvaros.
Šis projekts tiek realizēts ar Latgales
reģiona attīstības aģentūras, Valsts
Kultūrkapitāla fonda un A/S „Latvijas
valsts meži” finansiālu atbalstu.
Projekta mērķis ir attīstīt uz
lokālo etnogrāfisko mantojumu
balstītas tautisko deju tradīcijas
Ziemeļlatgalē, uzsverot bērnu deju
kolektīvu nozīmi reģiona kultūras
mantojuma tālāknodošanā un
saglabāšanā.
Balvu, Baltinavas un Rugāju
novados šis projekts ir unikāls,
jo līdz šim ne reizi skolēnu
kolektīviem nav izveidota rotaļdeju
oriģinālprogramma, par pama
tu ņemot tieši Ziemeļlatgales
etnogrāfisko mantojumu un to
piemērojot tautisko deju dejotājiem.
Projekta gaitā no maija līdz
oktob
rim projekta vadītāja Zane
Meiere kopā ar Viļakas novada

folkloras kopu „Upīte” un deju
horeogrāfu Ilmāru Dreļu veica
etnogrāfiskās mūzikas un deju
materiāla izpēti, atlasi, apstrādi
un deju horeogrāfisko apdaru un
zīmējumu veidošanu. Tika atlasītas
un programmā iekļautas 4 dejas:
• „Lidu, lidu vanadziņi”;
• „Kas kaitēja nedzīvot”;
• „Es biju māmiņai”;
• „Dziedat meitas pulciņā”.
Divas no dejām savu pirmuz
vedumu piedzīvoja 7.novembrī,
kur „Balvu vilciņa” sagatavošanas
un 1.klašu grupai tika iestudēja deja
„Lidu, lidu vanadziņi”, bet 2.- 4.klašu
grupai – „Kas kaitēja nedzīvot”.
Nākamā tikšanās ar horeogrāfu
Balvu muižā notiks 20.novembrī,
kad Balvu Kultūras un atpūtas cen
tra deju kopas „Rika” dejotājiem
tiks iestudētas pārējās divas dejas,
savukārt laika posmā no 21.- 25.no
vembrim šī deju programma tiks
iestudēta skolēnu deju kolektīviem
visos trīs projektā iesaistītajos nova
dos.
Zane Meiere,
projekta vadītāja,
Balvu, Baltinavas un Rugāju deju
skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja

īstenošanai
piešķirti
EUR
5312,00. Projekta īstenošanas
rezultātā tika palielināti zivju
resursu krājumi trijos Balvu no
vada publiskajos ezeros – Balvu
ezerā, Pērkonu ezerā un Sprūgu
ezerā.
Balvu ezerā tika ielaisti 9
000 gab. līdaku mazuļi un

Sprūgu ezerā ielaidām 4 800

projekta vadītāja

Balvu novada PA „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” izsola nomas tiesības
Balvu novada pašvaldības
aģentūra „Ziemeļlatgales bizne
sa un tūrisma centrs” pirmreizējā
rakstiskā izsolē veic nomas
tiesību izsoli nedzīvojamām
telpām Vidzemes iela 2B, Balvi,
Balvu novads, ar kopējo platību
102,9 m2.
Pretendentiem ir iespēja
iznomāt šādas nedzīvojamās tel
pas atsevišķi:
Telpu Nr. 18 kadastra Nr.
38010010454001- 5,8m2,
Telpu Nr. 21 kadastra Nr.
38010010454001- 5,6 m2,
Telpu Nr. 23 kadastra Nr.
38010010454001- 1,9 m2,
Telpu Nr. 25 kadastra Nr.
38010010454001- 41,9m2,
Telpu Nr. 27 kadastra Nr.
38010010454001- 47,7 m2.

Nosacītā
nomas
maksa
EUR 2,33 par m2 mēnesī bez
PVN. Iznomāšanas mērķis –
uzņēmējdarbības
attīstīšana.
Iznomāšanas termiņš - līdz 2 ga
diem.
Pretendenti
pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldības aģentūrā
„Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs”, Vidzemes ielā
2B, Balvos, katru darbdienu līdz
2016.gada 14. novembrim no
plkst.8:30 līdz plkst.17:00.
Izsolāmo telpu apskati var
veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs” direktori Intu
Kaļvu (mob.t.29437260).
Izsole notiks 2016. gada 15.
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novembrī
plkst.10:00 Balvu
novada pašvaldības aģentūrā
„Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma
centrs”,
Vidzemes
ielā 2B, Balvos pirmajā stāvā
4.kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem
un nomas līguma projek
tu var iepazīties Balvu no
vada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs” mājas lapā
www.zlbc.lv
un Balvu no
vada
pašvaldības
aģentūrā
„Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs”, Vidzemes ielā
2B, Balvos, katru darba dienu
līdz 2016.gada 14. novembrim
no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00.
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Skolēnus aicina piedalīties Latvijas simtgadei veltītā vides konkursā
Latvijas simtgadei veltītajā
vides iniciatīvā „100 darbi Latvi
jai” ir izsludināts konkurss 1.-12.
klašu skolēniem. Jaunā paaudze
tiek aicināta sapost Latviju
gaidāmajiem svētkiem 2018. gadā
– paveikt darbus savas apkārtējās
vides (skolas teritorijas, pilsētas,
pagasta, ciema) izdaiļošanā un
labiekārtošanā. Oriģinālāko un
vērienīgāko vides darbu autori
galvenajā balvā saņems Tallink Lat
vija jūras ceļojumu uz Stokholmu
visai klasei.
Konkursa pirmajā kārtā skolēni
tiek aicināti savā tuvākajā apkaimē
atklāt vietu vai objektu, ko būtu
nepieciešams labiekārtot, at
jaunot vai izdaiļot. Pēc izvēlētā
objekta vai vietas apsekošanas

skolēnu uzdevums ir izstrādāt
praktisku un radošu piedāvājumu
tā uzlabošanai un līdz 2017.gada
3.februārim savu ideju iesūtīt
konkursa organizatoriem uz epastu
info@100darbilatvijai.lv.
Savukārt konkursa otrajā daļā, līdz
2017.gada 2.maijam, savas idejas
radoši jāīsteno dzīvē.
„Viens no konkursa otrās kārtas
darbiem tiks iemūžināts īpašajā
„100 darbi Latvijai” video žurnālā,
kas paliks kā liecība mūsu valsts
vēsturē. Tādēļ aicinām izstrādāt
radošas un vēl neredzētas idejas,
bet darbu realizācijā mudinām
iesaistīties arī skolēnu vecākus,
vecvecākus, brāļus, māsas, un citus
radiniekus, jo, apvienojot paaudžu
zināšanas, prasmes un spēku,

iespējams īstenot pat pārdrošākās
ieceres,” uzsver SIA „ZAAO” valdes
priekšsēdētājs Aivars Sirmais.
Vērtēšana abās kārtās notiks pa
klašu grupām: 1.-4., 5-9. un 10.-12.
klase, katrā grupā tiks apbalvots
viens laureāts. Konkursa pirmajā
posmā tiks vērtēts darba projekts
– idejas oriģinalitāte, nozīmīgums
un izstrādātā projekta (apraksta,
skiču un/ vai maketa) kvalitāte.
Lai pirms veicamajiem darbiem
uzkrātu enerģiju, visi trīs pirmās
kārtas laureāti balvā saņems gar
dumu grozu no veikalu tīkla „RIMI”
kopīgam klases pasākumam.
Savukārt konkursa otrajā posmā
žūrija vērtēs paveiktā darba
rezultātu – izcilību, vērienīgumu
un darba procesa radošumu.

Galvenajā balvā mazākie (1.-4.
klašu grupas laureāts) saņems
aizraujošas ekskursijas Rīgā, bet
lielākie (5.-9. un 10.-12.klašu grupu
laureāti) tiks pie Tallink Latvija jūras
ceļojuma visai klasei uz Stokhol
mu.
Konkursā aicinātas piedalīties
SIA „ZAAO” darbības reģiona (28
Vidzemes un Latgales pašvaldību)
vispārējās
izglītības
iestādes.
Pieteikšanās
konkursam
no
tiek līdz 14. novembrim, un no
likums ar plašāku informāciju
pieejams iniciatīvas mājas lapas
www.100darbilatvijai.lv
sadaļā
„Konkurss skolēniem”.
Jau ziņots, ka atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
„ZAAO” šogad uzsācis vides

7.

iniciatīvu „100 darbi Latvijai”,
kas iekļauta Latvijas simtgades
svinību oficiālajā programmā, un
aicina ikvienu ceļā uz mūsu valsts
nozīmīgo jubileju paveikt kādu
vērtīgu vides labiekārtošanas,
izdaiļošanas vai izglītības darbu. Par
labajiem vides darbiem var uzzināt,
kā arī savu darbu pieteikt var mājas
lapā www.100darbilatvijai.lv.
Papildus
informācija:
Līga Ivanova, t. 26464686,
i n f o @ 1 0 0 d a r b i l a t v i j a i . l v,
www.100darbilatvijai.lv,
https://
www.facebook.com/100darbiLatvijai.
Līga Ivanova
Vides iniciatīvas „100 darbi Latvi
jai” koordinatore

Vectilžā pasta pakalpojumi turpmāk pieejami katru darbdienu atbilstoši pieprasījumam
Zemā pasta pakalpojumu
pieprasījuma dēļ Vectilžā no 2016.
gada 15.novembra tiek mainīts
pasta nodaļas darbības modelis,
pielāgojot to iedzīvotāju reālajām
vajadzībām.
Turpmāk
šajā
teritorijā pasta pakalpojumi tiks
nodrošināti pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā Melderu ielā 2,
Vectilžā, Vectilžas pagastā, Balvu
novadā, LV-4571, katru darbadienu
no plkst.8.30 līdz 9.30. Iedzīvotāji
arī turpmāk saņems visus pasta
pakalpojumus, kas bija pieejami
līdzšinējā nodaļā, vai arī varēs
izvēlēties saņemt tos pie pastnieka
savā dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, jaunajā pasta

pakalpojumu sniegšanas vietā
iedzīvotājiem būs pieejami visi
pasta pakalpojumi un arī citi pa
kalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts (LP): preses izdevumu
abonēšana, vienkāršu un ierakstītu
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu
korespondences
saņemšana
un nosūtīšana, iekšzemes un
pārrobežu pasta paku saņemšana
un nosūtīšana, pastmarku un
aplokšņu iegāde, iemaksas Pasta
norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
naudas pārvedumu izmaksa,
komunālo maksājumu un citu
rēķinu apmaksa, komercpreču
iegāde mazumtirdzniecībā.
Jebkuram
reģionu

iedzīvotājam jau patlaban ir plašas
iespējas saņemt nepieciešamos
pasta pakalpojumus arī pie past
nieka tieši savā dzīvesvietā, ja ir
grūtības nokļūt uz pasta pakalpoju
mu sniegšanas vietu ārpus mājām.
Pastnieks
klienta
dzīvesvietā
nodrošina naudas pārvedumu un
pensijas saņemšanu, komunālo un
citu rēķinu apmaksu, pastmarku
un aplokšņu iegādi, pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšanu, preses izdevu
mu abonēšanu, sūtījumu piegādes
pieteikšanu
mājās,
iemaksu
veikšanu PNS kontā u.c. No 1.no
vembra Vectilžas iedzīvotājiem
tiek nodrošināts arī jauns pakalpo
jums – ar pastnieku starpniecību

iespējams veikt skaidras naudas iz
maksas no PNS konta. Šo pakalpo
jumu iespējams pieteikt zvanot
pa tālruni 27892759, 67608486
vai 67608488. Pārējos pastnieka
pakalpojumus savā dzīvesvietā
Vectilžas iedzīvotāji var pieteikt
zvanot pa tālruni 64546745.
Saņemot
aicinājumu
par
reģistrēta sūtījuma saņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
bezmaksas sūtījuma saņemšanu
Vectilžas pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā, iepriekš zvanot
pa tālruni 64546745, norādot
datumu, kurā klients vēlas
saņemt pasta sūtījumu. Savukārt,
apmeklējot Rugāju pasta nodaļu,

sūtījumu saņemšana iespējama
katru darbadienu no plkst.8.30
līdz 14.30 bez iepriekšēja pietei
kuma.
Pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu skaitu un izvietojumu no
vados nosaka Sabiedrisko pa
kalpojumu regulēšanas komisijas
padomes lēmums Par universālā
pasta pakalpojuma saistībām, kas
paredz, ka Latvijas Pastam katra
novada teritoriālajā vienībā ir
vismaz viena pasta pakalpojumu
sniegšanas vieta.
Vineta Danielsone
LP Sabiedrisko attiecību
speciāliste

No 1. decembra darbnespējas lapas Ziemeļlatgalē taps pieci dabai veltīti vides objekti
Rugāju, Balvu, Viļakas, Bal saudzējama un kopjama.
Ziemeļlatgales
kopprojekta
izrakstīs tikai elektroniski
Nacionālais veselības die
nests (NVD) informē, ka no šī
gada 1. decembra tiks pārtraukta
darbnespējas lapu aprite papīra
formātā un visas darbnespējas
lapas tiks izrakstītas elektroniski
valsts E-veselības sistēmā.
Elektroniskās
jeb
e-darbnespējas
lapas
izrakstīšana E-veselības sistēmā
ārstniecības personai standarta
gadījumā aizņems aptuveni
desmit sekundes. Speciālistam
būs tikai jāatzīmē darbnespējas
cēlonis, savukārt informācija par
pacientu un ārstniecības iestādi
darbnespējas lapā tiks uzrādīta
automātiski.
Lai saskaņā ar Ministru kabi
neta noteikumiem ārstniecības
iestādes no šī gada 1. decembra
nodrošinātu
e-darbnespējas
lapu izrakstīšanu, ir jānoslēdz
līgums ar NVD. Līguma slēgšana
nenozīmē automātisku visas
E-veselības sistēmas lietošanu.
Taču, lai iekļautos laikā, kas
nepieciešams
E-veselības
sistēmas pieslēgšanai pēc līguma
noslēgšanas, un neciestu pacien
ti, kuriem tādēļ nevarēs izrakstīt
e-darbnespējas lapas, NVD ai
cina neatlikt līguma slēgšanu uz
novembra beigām.
Šobrīd parakstīti jau vairāk

nekā 260 līgumu par E-veselības
lietošanu, tajā skaitā līgumu ir
noslēgušas 50 ģimenes ārstu
prakses, kas atrodas gan Rīgā,
gan Latvijas reģionos. Dažādos
līguma slēgšanas posmos šobrīd
ir vairāk nekā 2100 līgumu, kas
ir vairāk nekā puse no plānotā
līgumu skaita.
E-darbnespējas
lapas
izrakstīšanai E-veselības sistēmā
ir vairākas priekšrocības. Pacien
tiem vairs nebūs tā jānogādā
darba devējiem papīra formātā,
jo informācija par noslēgtajām
darbnespējas
lapām
darba
devējiem būs pieejama Valsts
ieņēmumu dienesta EDS sistēmā.
Arī iesnieguma sagatavošana
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrai (VSAA) par pabalsta
piešķiršanu būs pilnībā elek
troniska – gan iesniegumu, gan
e-darbnespējas lapu pacients
VSAA varēs iesniegt caur portālu
www.latvija.lv.
Informācija
par
visām
izrakstītajām
e-darbnespējas
lapām pakāpeniski uzkrāsies
E-veselības sistēmā, līdz ar to
ikviens pacients tās varēs ērti
un ātri apskatīt, autorizējoties
E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.

Atbalsti mazo biznesu
19.novembrī, Mazā bizne
sa dienā, ikviens tiek aicināts
atbalstīt mazo biznesu – ar aps
veikumu, vizīti, pirkumu. Mazo
biznesu var atrast atrast kartē:
www.mazabiznesadiena.lv.
Mazā biznesa diena ir vie
na diena gadā, kad pievēršam
īpašu uzmanību Latvijas mikro
un mazajiem uzņēmumiem, at
balstot viņus gan ar uzslavu vai

padomu, gan pirkumiem vai
pasūtījumiem. Mazā biznesa
diena tiek organizēta iniciatīvas
”Atbalsti mazo biznesu” ietvaros
un ir viens no publiskākajiem
pasākumiem, kurā piedalīties
var ikviens sabiedrības locek
lis. Mazā biznesa diena visā
Latvijā ir katra novembra trešajā
sestdienā.

tinavas un Kārsavas pašvaldības
turpina īstenot kopprojektu „Loba
doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj da
bas pētnieku sevi!”. Tiek uzsāktas
piecu vides instalācijas objektu, kas
atspoguļos un caurvīs četras dabas
stihijas, iepirkumu procedūras.
Sākotnējā idejas izstrādes
stadijā, katrs novads izvēlējās
konkrētu
dabas
stihiju,
ko
simbolizēs tās teritorijā plānotais
vides objekts- Kārsavas novadsuguns, Viļakas novads- ūdens,
Balvu novads- gaiss, Baltinavas
novads- zeme un Rugāju no
vada objekts simbolizēs visu sti
hiju
mijiedarbību.
Vēstījums,
ko atklās vides objekti saviem
apmeklētājiem, ir vērsts uz to, lai
cilvēki pievērstu uzmanību da
bai, kas atrodas apkārt, ieklausītos
un cienītu tās teikto. Apjaustu
to, ka cilvēks nav vienīgais dabas
iemītnieks, bet visapkārt ir daudz

Idejas līdzautore Mārīte Orniņa
uzsver: ”Mūsdienās ir jāmeklē aiz
vien jauni un inovatīvi veidi, kā
pievērst sabiedrības uzmanību da
bas saglabāšanai. Apvienot mākslu
un dabu, tā nav nejaušība, bet gan
apzināta izvēle parādīt cilvēkiem
dabu kā mākslas sastāvdaļu un
mākslu kā dabas turpinājumu.
Abas šīs jomas ir saudzējamas un
neatkārtojamas savā daudzveidībā.”
Pieteikties un iedzīvināt savu
skatījumu par dabas un mākslas
saspēli, tiek aicināti gan dizaineri,
kas savu vietu Latvijas sabiedrībā
jau ir pierādījuši, gan jaunie
censoņi, kam šī būtu lieliska iespēja
ļaut vārdam ieskanēties līdz ar vides
objekta stāstu.

Izsaki savu viedokli!
Svētki, pasākumi, aktivitātes...
Sauc kā gribi, bet tā ir
neatņemama dzīves sastāvdaļa. Ja
dzīve sastāvētu tikai no ikdienas
darba, tā kļūtu pelēka, ja tikai no
svētkiem, tad meklētu klusumu
un mieru. Tāpēc dzīvē jāmijas ik
dienas darbam ar svētkiem.
Mūsu, kultūras centra dar
binieku, misija ir radīt svētkus un,
lai cik daudziem tas ir neizpro
tami, apgalvošu, tas ir grūts, ilgs
process, līdz nonākam līdz svētku
gatavam scenārijam. Bet svētki
mēdz būt 1-2-3 stundu garumā,
bet dažkārt uz to vienu stundu
ejam mēnešiem. Skatītājs aizvada
vienu stundu pasākumā un vērtē!
Visi vērtē!
Tāpēc pašsaprotami, ka vie
nam patika, otram nē, vienam par
skaļu, otram par klusu, vienamprieks, citam-nekas īpašs!
Bet viennozīmīgi -,,būvējot,,
svētkus mēs visvairāk domājam

par skatītājiem - ar ko uzrunāt, ar
ko piesaistīt, ar ko iepriecināt, ar
ko pārsteigt...?
Un VIENMĒR pēc svētkiem
ir, kuri domā - izdevās, citiem
bija vienaldzīgi un vēl daļu
neuzrunāja. Un tas ir neizbēgami,
un mēs pieņemam, ka katram
sava gaume, savas intereses, savi
uzskati, savs redzējums..Bet man
un manai komandai arī ir savi
kritēriji. Kā panākt, lai vairāk būtu
pozitīvisma?
Varbūt mēs svētkos neprotam
aizmirsties vai neprotam ļauties
svētku ritējumam, varbūt par
daudz salīdzinām...?
Tāpēc aicinām - ja Tev ir savs
viedoklis, savi ieteikumi, ja esi
ieinteresēts- atsaucies!
Lūdzu atbildi uz jautājumiem
un atsūti uz direktores e-pastu:
strapcane.anita@inbox.lv vai ienes
mūsu darba vietā - muižā. Būsim
ļoti pateicīgi! Esam atvērti saru
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„Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevi!” mērķis ir da
bas vērtību atklāšana Ziemeļlatgalē,
godinot Latvijas valsts pastāvēšanas
simtgadi izmantojot inovatīvu vides
izglītības un dabas pētniecības
pasākumu kopumu, pamatotu
ilgtspējīgas attīstības vērtībās,
sniedzot ieguldījumu Latvijas da
bas vērtību saglabāšanā, iesaistot
jaunatni un Latvijas sabiedrību pro
jekta aktivitātēs.
Projekts
“Loba
doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!” veltīts Latvijas simt
gadei. Projektu finansē Latvijas
vides aizsardzības fonds un atbal
sta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.

nai, labprāt ieklausāmies! Mēs
strādājam Jums, skatītāj!
• Jūsu
ieteikumi
jauniem
pasākumu veidiem Balvos!
• Kādas Latvijas mūziķu grupas
Jums patīk?
• Kādi viesmākslinieki ir Jūsu
gaumē?
• Kādi
Latvijas
estrādes
dziedātāji Jums patīk?
• Kuri pasākumu vadītāji vai ak
tieri Jums patīk?
• Jūsu ieteikumi jaunām darba
formām, lai papildinātu brīvdabas
pasākumu
norises,
novada
svētkus (viesmākslinieki, tirdziņi,
ugunsšovi......bet vēl...).
Mēs visi alkstam brīnuma.
Brīnumi ir tik dažādi un patiesībā
notiek ļoti bieži. Tikai daudzreiz
mēs tos vienkārši nepamanām.
Anita Strapcāne
Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktore

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 11.novembris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
11.novembrī
plkst.13:00
Lāčplēša dienas pasākums, ziedu
nolikšana pie pieminekļa Lat
gales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem.
11.novembrī
plkst.18:00
Drāma, vēsturiska filma “Segvārds
Vientulis” Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
12.novembrī plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš Balvos.
16.novembrī
plkst.14:00
Kultūrvēstures
datu
bāzes
sadaļas “Medicīnas darbinieki”
prezentācija Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
23.novembrī plkst.16:00 filma
“Melānijas hronika” Balvu muižā.
Ieejas maksa 2,00 EUR.
Balvu pagasts
16.novembrī
plkst.10:00
Garīgie dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.
23.novembrī
plkst.10:00
Garīgie dziedājumi Balvu pa
gasta Tautas namā. 30.novembrī
plkst.10:00 Garīgie dziedājumi
Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzpils pagasts
12.novembrī
plkst.13:00
Atpūtas
pasākums
pagasta
vecākajai paaudzei Bērzpils Sa
ieta namā. Par jauku atpūtu gādās
Nautrēnu pagasta Dekteru drama
tiskais kolektīvs un Briežuciema
tautas muzikantu apvienība. Va
kars ar groziņiem.
24.novembrī
plkst.10:00

Ģenerāļa K.Olekša piemiņai veltīta
kausa izcīņa volejbolā Bērzpils
vidusskolā.
Briežuciema pagasts
11.novembrī plkst. 20:00
Mārtiņdienas jeb Vīriešu dienas
pasākums “Vai viegli būt vīrietim?”.
Piedalās Balvu, Viļakas, Baltinavas
novadu atraktīvākie pašdarbnieki.
Plkst.22:00 balle kopā ar grupu
“Zaļā gaisma”.
Kubulu pagasts
12.novembrī
plkst.19:00
Sudrabkāzu balle „Mana debess
Tavas klātbūtnes pilna” Kubulu pa
gasta Kultūras namā pāriem, kuri
laulību noslēguši 1991.gadā.
27.novembrī Pirmās sveces
iedegšana Adventes vainagā un
garīgās mūzikas koncerts Kubulu
pagasta Kultūras namā. Piedalās
ansamblis “Vakarblāzma”.
Tilžas pagasts
26.novembrī
plkst.19:00
vakarēšana “Tēvu tēvi laipas meta,
bērnu bērni laipotāji” Tilžas pagas
ta Kultūras namā.
27.novembrī
Baltinavas
amatierteātra “Palādas” izrāde un
gaismu iedegšana Tilžas pagasta
centrālajā eglē.
Izstādes
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē skatāma Gulbenes Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde
“Romantisms”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Rēzeknes Mākslas un

dizaina vidusskolas audzēkņu
izstāde.
- Balvu Centrālās bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā skatāma
Evitas Zarembas-Krīgeres izšūto
gleznu izstāde “Nebeidzamie
krustiņi un 290400 adatas dūrieni”.
- Pansionātā “Balvi” skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
izstāde “Aplis aplī”.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas sko
las audzēkņu izstāde „Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Sintijas Dārznieces foto
portretu izstāde “Mēs-Smaidošie”.
- Izstāde “Balvu novads 2015”
Kubulu kultūras nama mazajā zālē.
Izstādē aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.
- Balvu Novada muzejā
skatāma grafiķa Pētera Džigura
un kokapstrādes meistara Viktora
Šļunceva izstāde “Saules simfoni
ja”.
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma 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 prasmes
un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.

Balvu Sporta
skolas peldbaseins
18.novembrī
būs slēgts
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Lauku labumu tirdziņš 12.
novembrī
12. novembrī Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas cen
tra notiks ikmēneša tradicionālais lauku labumu tirdziņš. Aicinām
apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, sezo
nas dārzeņus un amatniecības izstrādājumus no zemniekiem,
mājražotājiem un amatu meistariem!

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Rita Šubeniece
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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