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Izdalīti 116 Balto zeķīšu pāri
Dienu pirms Mātes die
nas, skaistā un saulainā 7. maija
sestdienā, Balvu Kultūras un
atpūtas centrā kopā ar savi
em vecākiem, brāļiem un
māsām, tantēm un tēvočiem,
vecmāmiņām un vectētiņiem
pulcējās 2015. gadā dzimušie
bērniņi, lai saņemtu simbolisku
piemiņas medaļu ar Balvu no
vada ģerboni un īpašās Baltās
zeķītes. Balvu novada Dzimt
sarakstu nodaļas vadītāja Svet
lana Romanovska pastāstīja, ka
pagājušajā gadā Balvu novadā
dzimuši un deklarēti 116 mazuļi,
taču piecās ģimenēs pagājušajā
gadā prieks bijis dubultliels, jo
dzimuši dvīņi.
Tā kā mazie gaviļnieki
vēl nav izauguši, Balvu no
vada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovs
kis mazuļu vecākiem uzticēja
piemiņas medaļu ar Balvu no
vada ģerboni, kā arī vēlēja lai
mi, saticību ģimenēs un izteica
prieku par to, ka notiek šāds
pasākums.
Mazajiem
pasākuma
apmeklētājiem
muzikālu
priekšnesumu sniedza Līgas

Neatliec uz pēdējo brīdi iesniedz pieteikumu Platību
maksājumiem!
Lauku
atbalsta
dienests
atgādina un aicina lauksaimniekus
iesniegt
pieteikumus
Platību
maksājumu saņemšanai 2016.gada
sezonā līdz š.g. 23.maijam, iesnie
dzot pieteikumus elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā.
Tāpat katrs klients gaidīts darba
laikā LAD klientu apkalpošanas
daļā, lai klātienē palīdzētu aizpildīt
pieteikumu.
Lūdzu neatlikt pieteikšanos
uz pēdējo brīdi, jo tad veidosies
rindas. Pēc 23.maija iesniegtajiem
pie
teikumiem līdz 15.jūnijam jau
tiks piemērotas samazinājuma
sankcijas par katru dienu.
Atgādinām, ka Lauku atbal
sta dienesta sniegtās konsultācijas,
ieskaitot veidlapu aizpildīšanu un
izdrukāšanu, ir bez maksas.
Balvu birojs līdz 23.maijam dar
bojas katru darba dienu no 9.0016.00.

Noteikts meža ugunsnedrošais
laikaposms
Piemiņas medaļu ar Balvu novada ģērboni saņem Andra un Lienītes Līcīšu atvases
Morozas-Ušackas vadītās ritmi
kas jaunākās grupas un vecākās
grupas dejotāji, skanēja dzies
mas un mazo gaviļnieku acis un

ausis tika pievērstas skatuvei.
Pasākuma noslēgumā Svet
lana Romanovska tuvāk skatuvei
aicināja mazuļu vecmāmiņas, lai

vienotos kopīgā miega dziesmiņā
„Aijā, žūžū, lāča bērni”.

Ziemeļlatgalei
raksturīgajām
tēmām, tostarp etnogrāfiju,
tradicionālo
mūziku,
folk
loru,
paražām,
psalmiem,
Maija dziedājumiem, cilvēku
prasmēm un citām vietējām
vērtībām. Tāpat tika parādītas
izstādes - viena, kas veltīta
mūsu novadniekam - ģenerālim
Valdim
Matīsam,
otra
–
„Gleznotājam Jānim Ūdrim 110”.

Kā
informēja
Saeimas
deputāti Jānis Trupovnieks
un Juris Viļums, katru mēnesi
vismaz
vienreiz
Saeimas
deputāti dodas kopīgā vizītē uz
kādu no Latgales pašvaldībām.
Šādas
Saeimas
pārstāvju
kopīgas vizītes un tikšanās tiks
rīkotas arī turpmāk.

Saeimas deputātu vizīte Balvos
Piektdienā, 29 aprīlī, Balvu
novada pašvaldībā viesojās
visu Saeimā ievēlēto par
tiju pārstāvji: Silvija Šimfa (No
sirds Latvijai), Aldis Adamovičs
(Vienotība), Ivans Ribakovs
(Saskaņa), Juris Viļums un viņa
palīgs Guntis Rasims (Latvijas
Reģionu apvienība) un Jānis
Trupovnieks (Zaļo un Zem
nieku savienība). Nacionālo
apvienību pārstāvēja Balvu
nodaļas vadītāja Aija Mežale.
Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
An
dris Kazinovskis ciemiņiem
novadīja
prezentāciju
par
Balvu novadu – pastāstīja par
izglītības,
kultūras,
sporta,
uzņēmējdarbības attīstību, par
starptautisko sadarbību, par
realizētajiem projektiem, par
sasniegumiem un nākotnes
iecerēm, kā arī prezentēja ceļu
projektu „Austrumu Stīga”.
Deputāti kopā ar Balvu
novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovs
ki, Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieku Jāni
Roginski un Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskās
nodaļas vadītāju – pilsētas
pārvaldnieku Sandi Meieru
devās uz Balvu Sporta skolas
peldbaseinu, kur Balvu Spor
ta skolas direktore Ludmila
Beļikova izstāstīja par peldba

8. (145.) numurs

seina ēkā pieejamajiem pa
kalpojumiem – saunu, sāls ista
bu, kafejnīcu un, protams, pašu
baseinu.
Deputāti kopā ar Balvu no
vada pašvaldības vadību devās
arī uz Balvu Novada muzeju, kur
tā direktore Iveta Supe izrādīja
muzeja telpas, iepazīstināja ar
piecās muzeja ekspozīciju zālēs
mūsdienīgi
atspoguļotajām

Balvu Novada muzejā. Foto (no kreisās): Aldis Adamovičs (Vienotība), Nacionālās apvienības Balvu nodaļas
vadītāja Aija Mežale, Jānis Trupovnieks (Zaļo un Zemnieku savienība), Silvija Šimfa (No sirds Latvijai), Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jānis
Roginskis, Juris Viļums (Latvijas Reģionu apvienība).
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Valsts meža dienests informē,
ka, pamatojoties uz 2004.gada
17.februāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības
noteikumi”
29.punktu
un
hidrometeoroloģisko prognozi, ar
šī gada 2.maiju tiek noteikts meža
ugunsnedrošā laikaposma sākums
visā valsts teritorijā.

Makšķerniekiem!
14. maijā plkst. 6:45 Balvu
ezerā (Dzirnavu ielā 1) notiks
spiningošanas
un
velcēšanas
sacensības „Ne asakas”. Plašāka
informācija pa tālruni 29336428.

Atgādinām, ka līdz 2016.gada
16.maijam veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksājums
Saskaņā ar likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”,
nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksājumi veicami vienu reizi
ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15.
maijā, 15. augustā un 15. novembrī
- vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas vai arī reizi
gadā - avansa veidā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt
portālā www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv.
Abos
portālos
pieejami pašvaldību banku konti
NĪN samaksai, kā arī nodokļa
maksātājam automātiski uzrādās
visa nepieciešamā informācija
maksājuma veikšanai.
Aicinām nodokli samaksāt
laicīgi, jo saskaņā ar likumu par
laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda
0,05% apmērā no nesamaksātās
summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā
ar nodokļa apmaksas termiņu,
portālā
www.epakalpojumi.lv
iespējams pieteikties atgādinājumu
saņemšanai e-pastā vai īsziņas
veidā uz mobilo tālruni (SMS) par
NĪN apmaksas termiņa tuvošanos.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Vasara solās būt aktīva

Viens no kārtējās novada domes sēdes svarīgākajiem
jautājumiem ir budžeta grozījumi. Šajos budžeta grozījumos
svarīgs moments ir tas, ka, ņemot vērā ieņēmumus, kas Balvu
novada budžetā ir pildījušies no gada sākuma, mēs varējām
atļauties izskatīt mūsu novada pagastu pārvalžu un pašvaldības
iestāžu iesniegtos iesniegumus, izvērtēt tos un attiecīgi paredzēt
arī izdevumus budžeta grozījumos, saistībā ar iesniegtajām
prasībām.
Šogad ir paredzēti vairāki vērienīgi projekti, kas saistīti
ar struktūrfondu līdzekļu apgūšanu. Tie ir siltināšanas un
renovācijas projekti, piemēram, Balvu Bērnu un jauniešu centra
ēkas renovācija, kā arī Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra ēkas Partizānu ielā 14 renovācija, kur šie
darbi jau notiek pilnā sparā. Balvu novada dome strādā uz to,
lai tiktu atbalstīts Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācijas
un siltināšanas projekts, kas, iespējams, tuvākajā laikā tiks skatīts
un vērtēts, un drīz mēs varēsim uzzināt rezultātus, vai projekts ir
atbalstīs vai nē. Tāpat arī padomā ir stadiona rekonstrukcija un
daudzi citi pilsētai un novadam nozīmīgi milzīgi projekti, kuri
prasa ievērojamu līdzfinansējumu no novada domes budžeta.
Projektu realizācijai nepieciešama gan tehniskās dokumentācijas
sagatavošana, gan tehnisko projektu izstrādāšana. Budžetā
būs jāparedz līdzekļi arī projektiem, kas saistās ar degradēto
teritoriju: kādreizējā gaļas kombināta un putnu fermas teritoriju
sakārtošanu, par ko jau iepriekš tiku minējis. Tā rezultātā budžeta
ietvaros paliek salīdzinoši nedaudz līdzekļu, kurus mēs varētu
paredzēt pagastu pārvaldēm un pašvaldības iestādēm svarīgāko
jautājumu risināšanā.
Budžeta grozījumu projektā svarīgākie darbi ir paredzēti,
piemēram, Kubulu pagastā ūdens atdzelžošanas stacijas
rekonstrukcijai, kam nepieciešami aptuveni 16 500 euro,
Bērzkalnes pagastā paredzēta apkures katla nomaiņa, kas
izmaksās vairāk nekā 5 000 euro, Vīksnas pagastā jāveic vairāki
darbi, kas saistīti ar ūdensvada akas pārbūvi, kā arī tautas namā
jāveic zāles grīdas slīpēšana un lakošana. Bērzpils pagasta
pārvaldes ēkas 1. stāvā nepieciešams telpu remonts, Tilžas
pagastā estrādes rekonstrukcija. Arī Vectilžas pagastā ir paredzēta
zāles grīdas sakārtošana un lakošana. Balvu pagasta pārvaldes
ēkai nepieciešama jumta nomaiņa, Lazdulejas pagastā plānots
uzbūvēt malkas šķūni. Briežuciema pagastā vajadzīga inventāra
un datora iegāde, arī Krišjāņos nepieciešams iegādāties jaunu
datortehniku. Novada kapsētās ir paredzēta nevajadzīgo un slimo
koku nozāģēšana.
Attiecībā uz pašvaldības iestādēm, apjomīgi darbi plānoti
bērnudārzā “Pīlādzītis”, kur nepieciešams apkures sistēmas
remonts, divu spēļu namiņu izveide, kā arī masveida un
individuālās vingrošanas kabineta izveide. Bērnudārzā “Sienāzītis”
vajadzīga mēbeļu iegāde, kā arī sensoru lampu un kodu slēdžu
iegāde un uzstādīšana. Tāpat arī vairākās citās iestādēs iecerēti
lielāki, vai mazāki remonti, iekārtu iegāde. Kopējā paredzētā
summa pagastu pārvaldēm un pašvaldības iestādēm aptuveni ir
120 tūkstoši euro.
Šajā kontekstā gribētu atgādināt, ka LR Saeimā gada sākumā
pieņemtais likums par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu Balvu
pašvaldībai neparedz budžeta palielinājumu, bet gan tieši otrādi
– šajā gadā ir līdzekļu samazinājums. Diemžēl ar to ir jārēķinās,
tāpēc mēs nevaram atļauties būtiski palielināt izdevumus.
Protams, ir paredzēti vairāki darbi, kas saistās ar labiekārtošanu.
Novada vadībai šajā ziņā šobrīd ir zināma atslodze saistībā ar
pilsētas sakārtošanu, jo dažus mēnešus iepriekš darbu ir uzsācis
saimnieciskās nodaļas vadītājs – pilsētas pārvaldnieks Sandis
Meiers. Daudzi jautājumi tiek risināti viņa vadībā.
Novads attīstās. Daudz uzmanības tiek pievērsts dažādu
projektu atbalstam un īstenošanai saistībā ar LEADER programmu.
Dome ir pieņēmusi un izskatījusi vairāku biedrību lūgumu
līdzfinansēt un atbalstīt šos projektus. Projekti ir neliela apjoma,
bet tomēr ļoti būtiski un sabiedrībai nozīmīgi, jo ir saistīti ar
labiekārtošanu un ar kultūras pasākumu realizāciju. Paredzams,
ka vasara būs diezgan aktīva, daudzviet notiks pārkārtošana un
remontdarbi, kas padarīs mūsu pilsētu un novadu skaistāku, vidi
labāku un sakārtotāku.

Tilžas vidusskolai - 65!

Saules apspīdēts, putnu trallu
ieskandināts, tik ļoti pavasarīgstāds Balvu novada Tilžā pienāca
2016. gada 30. aprīļa rīts.
Šī diena bija īpašāka par
citām, jo jau neilgi pirms 9:00 no
rīta Tilžas vidusskola tika ieskau
ta skolēnu čalās un pieaugušo
sarunās. Seši jaunieši, tērpti
latviešu tautu tērpos, svinīgi izne
sa Tilžas vidusskolas karogu, kas
vēstī, ka „Zināt nozīmē uzvarēt”,
lai varētu doties uz dievkalpoju
mu par godu Tilžas vidusskolas 65
gadu jubilejas salidojumam. Kad
visi skolēni, vecāki, skolotāji un
skolas darbinieki sastājās aiz karo
ga nesējiem un uzsāka gājienu uz
Tilžas katoļu baznīcu, gaisā virmo
ja īpašs lepnums par savu dzimto
pusi, par savu skolu. Dievkalpoju
ma laikā gan katoļu, gan luterāņu
mācītāji novēlēja skolai dzīvot
vēl ilgi jo ilgi, izglītojot daudzus
zinātkārus prātus.
Dienas ritējums bija neaptu
rams un pavisam drīz Tilžas vi
dusskolas durvis sāka vērt pirmie
skolas ciemiņi, kuru sejās bija
skaidri redzams prieks. Prieks par
atkalredzēšanos! Ciemiņus pie
skolas sagaidīja Tilžas vidusskolas
skolēni - Intars Ločmelis, Marita
Elste, Sandija Aleksandrova, Da
niela Zelča un Rebeka Ločmele.
Skolas zvans - ak, šis
nerimtīgais saucējs sēsties sko
las solā! Arī šoreiz tas skanēja, lai
aicinātu visus doties uz aktu zāli,
kur norisinājās svinīgais pasākums.
Raiti un naski soļi dinēja pa
mūsu skolas grīdu, bet tik cēli,
ka šķita- karaļi un karalienes ar
saviem tērpiem skar grīdu. Zāle
piepildījās ar cilvēkiem ļoti strauji.
Skanošo skolas zvanu zālē ie
nesa pasākuma vadītāji - 11.klases
skolniece, skolēnu pašpārvaldes
prezidente Alise Ločmele, 9.kla
ses skolēns, jaunsargu aktīvists
Niks Indriķis, 34.izlaiduma absol
venti Ilze un Jānis Ciprusi kopā ar
mazajiem zvana nesējiem - Ralfu
Dambīti un Līgu Pavlovu.
Pasākuma pirmajā daļā, mēs
varējām klausīties muzikālajos
priekšnesumos no Lindas Vītolas
vadītajiem kolektīviem - ansambļa
„Varbūt”, kora un solistiem.
Viesiem bija iespēja vērot deju
pasniedzējas Daigas Lukjano

vas audzēkņus, kas prot ne tikai
modernās, bet arī tautu dejas.
Ciemiņi varēja ieklausīties Balvu
Mūzikas skolas un arī Tilžas vi
dusskolas audzēknes Elīzas Cip
ruses izjustajā flautas skanējumā.
Protams, skanēja pateicība un
apsveikuma vārdi. Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora viet
nieks Jānis Roginskis pasniedza
Pateicības rakstus skolas peda
gogiem un darbiniekiem, par
mūža
ieguldījumu
jauniešu
izglītošanā un atbalstu izglītības
procesa nodrošināšanā. Balvu
novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Nora
Apīne sveica vokālo ansambli
„Varbūt” 20. dzimšanas dienā.
Skolas direktore Gunta Rižā savā
uzrunā pauda cerību, ka skola
ar tās pastāvīgajām vērtībām un
tradīcijām dzīvos ilgi jo ilgi, un dos
iespēju bērniem un jauniešiem
iegūt kvalitatīvu izglītību, jo skola
ir jebkuras nelielas apdzīvotas
vietas sirds un dvēsele, kultūras
vērtību saglabātāja.
Pasākuma otro daļu vadīja
atraktīvie Ilze un Jānis Cip
rusi, kas ne tikai deva iespēju
skatītājiem klausīties absolventu
sagatavotajos
priekšnesumos,
bet arī aicināja absolventus iznākt
priekšā un kaut ko parādīt. Ab
solventu priekšnesumi patiešām
aizrāva. Klātesošajiem bija iespēja
klausīties Normunda un Sintijas
Velmju skanīgajās dziesmu notīs,

Gintara Kuģenieka spēcīgajā
trompetes spēlē. Skatītāji varēja
dzīvot līdzi amatierteātra „Spogu
lis” varoņiem, kas bija atgriezušies
skolā un centās izlavierēt bez
mājas darbiem. Tāpat arī varēja
skatīt, cēlu valša soli 12. klases
skolnieces Airas Zelčas un absol
venta Gata Kuģenieka izpildījumā.
Skatītājus aizrāva dziesmas, ko
izpildīja māsas Katrīna un Māra
Jēkabsones. Skanēja apsveiku
ma vārdi skolotājiem un skolai
no absolventiem un kaimiņu
skolām. Pasākuma noslēgumā
notika Tilžas vidusskolas himnas
pirmatskaņojums, ko, kopā ar
savām meitām Lāsmu un Laini,
izpildīja Linda un Modris Vītoli.
Ziniet, tās emocijas, kas
valdīja zālē, bija neaprakstāmas!
Tie mirkļi, kad skolotāju sejas at
plauka patiesos smaidos dziedot
kopīgo dziesmu, - tā bija vislielākā
dāvana Tilžas vidusskolai savā
dzimšanas dienā.
Tilžas
vidusskola
ikvie
nam saka sirsnīgu paldies par
burvīgajiem apsveikuma vārdiem.
Paldies
absolventiem,
kuri,
mērojot tuvākus un tālākus ceļus,
ieradās Tilžā, lai atkal satiktos.
Paldies visiem atbalstītājiem,
sponsoriem par lielo atbals
tu pasākuma organizēšanā. Uz
tikšanos nākamajā salidojumā!
Evija Kaša
Tilžas vidusskola

Foto (no kreisās) bijušais skolas direktors Voldemārs Čeksis, kurš par direktoru nostrādājis 25 gadus, tagadējā skolas direktore Gunta Rižā, skolotāja Aija
Bērziņa, direktora vietniece izglītības jomā Inta Slišāne, direktora vietniece
audzināšanas darbā Evija Kaša

Ir uzsācies projekts „Koplietošanas meliorācijas
sistēmu atjaunošana Balvu novadā”
PROJEKTA
NR.
A00403-000146

16-07-

2016. gada 20. aprīlī Lauku
atbalsta dienests ir izskatījis
un
apstiprinājis
Balvu
no
vada
pašvaldības
projektu
„Koplietošanas
meliorācijas
sistēmu
atjaunošana
Balvu
novadā”.
Projekta attiecināmās izmak
sas ir EUR 280 000.00, publiskais
finansējums EUR 252 000.00. Pro
jekta īstenošanas laiks ir no 2016.
gada 20. aprīļa līdz 2018.gada 20.
aprīlim.

Projekts tiks īstenots piecos
Balvu novada pagastos – Balvu,
Kubulu, Bērzkalnes, Lazdulejas
un Vīksnas. Kopējais meliorācijas
sistēmas garums 31 223 m. Projekta
ietvaros plānots iebūvēt 34 caurte
kas 390 metru garumā, atjaunot
254 drenu iztekas, atjaunot drenu
liela diametra kolektoru 890 met
ru garumā, ierīkot 8 sedimentācijas
baseinus un nosusināt 368 ha lielu
platību. Gultnes rakšanas dar
bus paredzēts veikt 76 000 m³
apjomā. Pirms rakšanas darbu
uzsākšanas tiks novākts apau
gums un sabrukušās, piesērējušās,
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bojātās caurtekas, kas traucē ūdens
plūsmu, tiks izceltas no gultnes un
nogādātas atkritumu poligonā.
Šobrīd ir uzsākta meliorācijas
sistēmu projektēšana, ko veic IK
„Firma MELIORS”. Projektēšanas
laikā tiks organizētas arī tikšanās
ar iedzīvotājiem, kuru nekus
tamie īpašumi robežojas ar
šīm koplietošanas meliorācijas
sistēmām. Projektēšanas darbus ir
plānots veikt līdz 2016. gada 29.
augustam.
Projekta vadītāja
Sandra Vigule

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 12.maijs

Iedzīvotāji aicināti balsot par projektu
īstenošanu Balvu novada attīstībai

„Latvijas Mobilā Telefona”
(LMT) šogad izsludinātajā pro
jektu konkursā „LMT Latvi
jai” sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību saņemtas 30 projektu
idejas, kas ir otrs lielākais pietei
kumu skaits starp astoņiem no
vadiem. Sākot no pirmdienas, 9.
maija, iedzīvotāji aicināti aktīvi
balsot par kādu no 21 otrajā kārtā
izvirzīto projektu. Kopumā „LMT
Latvijai” šogad saņemts rekord
liels ideju skaits – 159.
Lai noteiktu uzvarētājus un
finansējuma saņēmējus, par Balvu
novada otrajā kārtā izvirzītajiem
projektiem balsot var ikviens Lat
vijas iedzīvotājs līdz 26. maija
plkst. 17.00. Balsot iespējams
Balvu novada domē, Bērzpils ielā
1 a, 2.stāva 21.kabinetā, klātienē
aizpildot balsošanas anketu, kā
arī interneta vietnes www.lmt.lv
sadaļā „LMT Latvijai” (www.lmt.lv/
lmtlatvijai). Savukārt LMT klienti

var balsot arī īsziņas veidā, sūtot
izvēlētā projekta identifikāciju uz
numuru 1668. Piemēram, balsojot
par projektu, kas sarakstā ir ar pir
mo kārtas numuru, jāsūta īsziņa ar
tekstu: Balvi1. Ar projektu apraks
tiem var iepazīties www.lmt.lv/
lmtlatvijai un novada mājaslapā
www.balvi.lv.
Projektu īstenošanai Balvu no
vadam paredzēts piešķirt astoņus
tūkstošus eiro, katram projektam
ir iespēja saņemt no 500 līdz
2000 eiro finansējumu.
Projekta „LMT Latvijai” mērķis
ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas
novados, atbalstīt privātpersonu,
juridisku personu un nevalstisko
organizāciju iniciatīvas novadu
sabiedriskās dzīves izaugsmei,
īpaši atbalstot vides uzlabošanas
projektus, projektus ar plašu
sabiedrības iesaisti un aktīva
dzīvesveida popularizēšanu.

LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS LATVIJAI
BALVU NOVADS
Projektu konkurss
Iedzīvotāju balsojums
Projektu apraksti

1. Āra klase „Kastanis”
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
teritorijā tiks izveidota āra klase
„Kastanis”, lai skolēni individuāli un
grupās iemācītos izmantot koksnes
u.c. dabas materiālus. Tādējādi tiks
veicināta izglītošanās netradicionālā,
radošā veidā un attīstītas skolēnu
prasmes dabas interjera veidošanā.
Balvu novada iedzīvotāj, radīsim
iespēju skolēniem mācīties un dar
boties dabas zaļajā zonā!
Projekta iesniedzējs: Kristīne
Lele, Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola
Nepieciešamais finansējums:
1984,57 €
2. Balvu novada sporta spēles
Bērzpilī
Projekta ietvaros 27. augustā
plānots organizēt Balvu novada
sporta spēles Bērzpilī, sakopt un
iegādāties nepieciešamo inventāru
sporta spēļu organizēšanai, kā
arī piemiņas balvas sporta spēļu
dalībniekiem.
Projekta iesniedzējs: Jānis
Rakstiņš, Aktīvo un radošo jauniešu
biedrība „Spiļka”
Nepieciešamais finansējums:
2000 €
3. Bērnu futbola ekipējuma
nodrošināšana Balvos un Balvu
novadā
Palīdzēsim bērniem piepildīt
sapni kļūt par Latvijas izlases fut
bolistiem vai kādu citu profesiju
labākajiem speciālistiem! Latvijas
nākotne ir un būs bērni un jaunieši
– ļausim viņiem realizēt dzīves
sapņus futbolā. Skaistas futbola
formas un sakopta vide bērniem
ir viens no nosacījumiem, lai
noturētos veselīgā, intelektuālā un
disciplinētā sabiedrībā. Palīdzēsim
lielākajām Ziemeļaustrumu reģiona
un Balvu novada bērnu un jauniešu
komandām tikt pie skaistām, jaunām
futbola formām!
Projekta iesniedzējs: Gints
Grīslis, biedrība „Futbola klubs Balvu
Vilki”
Nepieciešamais finansējums:
2000 €

4. Bērnu priekam!
Jaunu rotaļu atribūtu iegāde
Kubulu
pirmsskolas
izglītības
iestādes „Ieviņa” bērniem. Pirms
skolas teritorijā ir jābūt fiziskām
aktivitātēm atbilstošai videi, lai bērni
būtu priecīgi, veidotu saturīgas
rotaļas,
rotaļājoties
veicinātu
koordinētu kustību prasmju apguvi,
jo kustību pieredzes veidošanās
sekmē psihisko procesu attīstību.
Tādējādi tiktu uzlabota arī estētiskā
vide.
Projekta iesniedzējs: Inga Ei
saka, Kubulu PII „Ieviņa”
Nepieciešamais finansējums:
2000 €
5. Brīvdabas estrādīte āra
pasākumu organizēšanai
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes
„Sienāzītis”
teritorijā
atrodas pastaigu laukums, kur ir
nefunkcionējošs baseins, kas jau
vairākus gadus netiek izmantots.
Baseina tilpne rada nedrošu vidi
bērniem, kā arī veido neestētisku
skatu. Projekta ietvaros uz vecā
peldbaseina tiks uzbūvēta skatuve,
tādējādi radot brīvdabas estrādi.
Tā tiktu izmantota ne tikai izlai
dumu, māmiņu un ģimenes dienu
svinēšanā un teātru izrādēm, bet arī
citu novadam un valstij nozīmīgu
svētku norisei.
Projekta iesniedzējs: Liene Bel
ka, PII ”Sienāzītis”
Nepieciešamais finansējums:
1458 €
6. Esmu drošs par savu
velosipēdu
Ar projekta atbalstu paredzēts
iegādāties un uzstādīt piecus
velosipēdu
statīvus,
lai
pie
iedzīvotāju
apmeklētākajām
iestādēm būtu vizuāli pievilcīgāks
skats un drošība velosipēdu
īpašniekiem.
Projekta iesniedzējs: Ligita
Kacēna
Nepieciešamais finansējums:
500 €
7. Kopējam labumam
Sakrālās kultūras centrs vieno
Balvu novada iedzīvotājus, ku
riem ir interese attīstīties garīgi un

gūt dziļāku izpratni par kultūru.
Pasākumu apmeklētāju skaitam
palielinoties,
nepieciešams
uzlabot
pasākumu
norises
kvalitāti, iegādājoties akustiskās
sistēmas komplektu. Tādējādi tiks
nodrošināta dažādu pasākumu
norise gan telpās, gan ārpus tām, sa
gaidot un pavadot Latvijas simtgadi.
Projekta iesniedzējs: Mārtiņš
Klušs, Balvu Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu Draudze
Nepieciešamais finansējums:
2000 €
8. Labākais dakteris – zirdziņš
Projekta realizācija dos iespēju
bērniem ar īpašām vajadzībām
saņemt reitterapijas pakalpojumus
tepat pie mums – Tilžas pagasta
saimniecībā „Kapulejas”. Reittera
pija ir ārstēšanas metode, kurā gal
venais dziednieks ir zirgs. Projekta
ietvaros tiks iegādāts specializētais
aprīkojums – sedli, divu veidu reit
terapijas jostas, aizsargķiveres u.c.,
lai mazie pacienti zirga mugurā
varētu justies droši un pasargāti.
Projekta iesniedzējs: Marija
Duļbinska, Balvu Teritoriālā invalīdu
biedrība
Nepieciešamais finansējums:
2000 €
9. Mazo bērnu rotaļzeme
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības
iestādes 29 audzēkņiem ļoti trūkst
labiekārtota rotaļlaukuma. Esošais
laukums ir uz divām grupām viens,
kā arī novecojis. Projekta mērķis ir
veicināt bērnu veselīga dzīvesveida
attīstību, uzlabojot viņu vajadzībām
esošo
rotaļlaukumu.
Projekta
īstenošanas rezultātā bērni iegūs
rotaļu laukuma konstrukcijas, kas
dos iespēju bērniem rotaļāties un
aktīvi darboties piemērotā, bērnu
vecumam atbilstošā, labiekārtotā un
drošā vidē.
Projekta iesniedzējs:
Inta
Korlaša, Bērzkalnes PII
Nepieciešamais finansējums:
1373,35 €
10. Mūzikas instrumentu iegāde
un tautas tērpu papildināšana –
nozīmīgs ieguldījums folkloras
kopas „Soldanī” attīstībā
Folkloras
kopa
„Soldanī”
deviņu pastāvēšanas gadu laikā
ir pierādījusi, ka viņu darbošanās
tradicionālās kultūras jomā ir
jēgpilna un sabiedrībai noderīga.
Seno tradīciju izpratne, pašu
vēlme un iniciatīva, rūpīgs darbs
un no senajām dziedātājām krātā
pieredze – tas ir pamats kopas
veiksmīgai darbībai. Mums ti
kai nedaudz jāpalīdz jauniešiem
veiksmīgi darboties sabiedrības
labā – nepieciešama mūzikas ins
trumentu iegāde un tautas tērpu
papildināšana.
Projekta iesniedzējs:
Zita
Mežale
Nepieciešamais finansējums:
1232 €
11. Rožu aleja, rožu dārzs
Balvu pilsētai sava rožu aleja un
vēlāk savs rožu dārzs, kas priecēs
ne tikai katru balvenieti, bet ikvienu
pilsētas viesi, kurš būs ieradies
Ziemeļaustrumu pērlē – Balvos.
Projekta iesniedzējs:
Aija
Putniņa, Balvu Romas katoļu
draudze
Nepieciešamais finansējums:
737,50 €

veselību, pirmsskolas izglītības
iestāde “Pīlādzītis” izveidos “Sajūtu
– dabas taku”, kas rosinās maņu –
redzes, dzirdes, taustes, ožas un
garšas – atmodināšanu. Taka tiks
papildināta ar rotaļu elementiem,
kas paredzēti līšanai, rāpošanai,
līdzsvaram un kāpšanai.
Projekta iesniedzējs: Antra
Eizāne, Balvu PII „Pīlādzītis”
Nepieciešamais finansējums:
2000 €
13. Skatītāju krēslu iegāde
Krišjāņu tautas namam
Lai uzlabotu, dažādotu un
piln
veidotu Krišjāņu tautas nama
pasākumu norisi, nepieciešams
iegādāties
100
jaunus
un
mūsdienīgus
skatītāju
krēslus.
Tādējādi apmeklētājiem, sadarbības
partneriem un pasākumu organiza
toriem tiks radīti droši, ērti un kom
fortabli apstākļi pasākumu laikā.
Projekta iesniedzējs: Inese
Kalniņa
Nepieciešamais finansējums:
1400 €
14. Skrienam līdzi vējam – pretī
veselīgam dzīvesveidam!
Pateicoties LMT atbalstam,
Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā
tiks izveidota dizainiski kvalitatīva
un labiekārtota vide, uzstādot
lielizmēra puķu podu ar integrētām
sēdvietām ar mērķi veicināt sabied
risko dzīvi un veselīgu dzīvesveidu,
izmantojot
16
jauniegādātos
skrituļslidu pārus.
Projekta iesniedzējs: Sandra
Kindzule, Balvu Valsts ģimnāzijas at
balsta biedrība
Nepieciešamais finansējums:
1894 €
15. Vecāki par bērnu aktīvo
atpūtu
Daudzdzīvokļu nama Ezera
ielā 16, Balvos, bērnu vecāki ir
apvienojušies domubiedru grupā,
lai „LMT Latvijai” ietvaros realizētu
projektu „Vecāki par bērnu aktīvo
atpūtu”. Mērķis ir izveidot spēļu
un atpūtas laukumu aktīvai atpūtai
nama priekšpagalmā, nodrošinot
jaunas, daudzveidīgas un drošas iz
klaides iespējas brīvā dabā dažādām
vecuma un svara grupām.
Projekta iesniedzējs: Rudīte
Ziemele
Nepieciešamais finansējums:
2000 €
16. Veselā miesā – vesels gars!
Projekta
ietvaros
plānots
palielināt un dažādot aktīvās atpūtas
iespējas Kubulu pagastā. Projekta
īstenošanas rezultātā tiks uzstādīti
trīs āra trenažieri, kas jebkurā laikā
būs pieejami ikvienam jebkādā
vecumā.
Projekta iesniedzējs: Kubulu
pagasta ģimeņu biedrība
Nepieciešamais finansējums:
2000 €
17. Veselā miesā vesels gars – āra
trenažieri
Nodrošināt iespēju augt ve
seliem un aktīviem jauniešiem,
atbalstīt un veicināt veselīgu
dzīvesveidu visu vecumu interesen
tiem. Radīt apstākļus, skaistu vidi,
sakoptu apkārtni, uzstādīt drošus āra
trenažierus, lai būtu iespēja ikvie
nam vairāk laika pavadīt svaigā gaisā
un veikt fiziskās aktivitātes brīvā
dabā.

12. Sajūtu – dabas taka
Lai veicinātu bērnu kustību
aktivitātes svaigā gaisā un stiprinātu
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Projekta iesniedzējs: Skaidrīte
Saleniece
Nepieciešamais finansējums:
1612,66 €
18. Trenažieru zāles aprīkojuma
iegāde Tilžas vidusskolā
Tilžas vidusskolā nav trenažieru
zāles ar nepieciešamo aprīkojumu
un trūkst sporta inventāra, lai
dažādotu sporta nodarbības. Tas
būtu moderns un ērts veids, kā
trenēt fiziskās spējas, lokanību, dziļo
vēdera un muguras muskulatūru.
Izveidojot trenažieru zāli, mēs
palīdzēsim jaunsargiem, skolēniem
un ikvienam iedzīvotājam uzlabot
savu fizisko formu, sniegtu iespēju
biežāk nodarboties ar sportu,
tādējādi stiprinot veselību un
popularizējot
veselīgu,
aktīvu
dzīvesveidu ikdienā.
Projekta iesniedzējs: Gunta
Rižā, Tilžas vidusskola
Nepieciešamais finansējums:
2000 €
19.
Vides
labiekārtošana
Ploskīnes kapos
Kā vēsta cilvēku nostāsti,
Ploskīne ir sākusi veidoties no divām
dzimtām – Lielā Zaķa un Mazā Zaķa.
Agrāk tas bijis ļoti liels ciems, kura
populārākā vieta ir Ploskīnes ezers.
Šajā ezerā nav noslīcis neviens
cilvēks, jo ezerā ūdens esot tāds,
kas ceļ cilvēku uz augšu. Sense
nos laikos ziemā pāri ezeram esot
braukuši kāzinieku pajūgi un visi
ielūzuši ezera vidū, taču neviens nav
noslīcis. Ūdens brīnumaino spēku
varat pārbaudīt paši... Palīdzēsim at
jaunot Ploskīnes ciema kapus!
Projekta iesniedzējs: Inese
Koniševa
Nepieciešamais finansējums:
1587,45 €
20. Vīksnas ciema atpūtas laukuma labiekārtošana
Projekta ietvaros paredzēts
uzstādīt divus soliņus un izveidot
bruģētu celiņu atpūtas vietai, at
vieglojot piekļūšanu māmiņām ar
bērnu ratiem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Projekta iesniedzējs: Ligita
Kacēna, Balvu novada Vīksnas pa
gasta jauniešu biedrība „VIKO”
Nepieciešamais finansējums:
1950 €
21. „Zaļās klases” renovācija pie
Stacijas pamatskolas
Pie Stacijas pamatskolas ir
ābeļdārzs, dīķis ar ūdensrozēm,
mežs un atpūtas laukums, kur
jau ilgu laiku sapņojam par lape
ni un sakoptu apkārtni. Šo vietu,
ko tradicionāli saucam par „Zaļo
klasi”, izmanto mācību procesā,
tradicionālajās
Sporta
dienās
skolā un pagastā, Latgales mēroga
orientēšanās sacensībās, Jaunsardz
es organizācijas fizisko aktivitāšu
nodarbībām,
savukārt
skolas
internātā dzīvojošie un apkārtnes
bērni – rotaļām un spēlēm. Sa
kopta un piemērota vide piesaistītu
vasaras nometņu dalībniekus.
Projekta iesniedzējs: Ruta
Bukša, Balvu novada pašvaldības
Stacijas pamatskola
Nepieciešamais finansējums:
1997,17 €
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„Balvu novada Vecmāmiņa 2016”

Konkurss
“Balvu
novada
Vecmāmiņa 2016” ir nesis daudz
skaistas un pozitīvas emocijas,
jo pasākuma organizatori līdz
sīkumiem bija pārdomājuši katru
tikšanās reizi.
10. aprīlī konkursa dalībnieces
ieraudzīja viena otru pirmo
reizi. Svētku gaisotnē Balvu
Kultūras un atpūtas centra di
rektore Anita Strapcāne, kura ir
arī Latvijas “Vecmāmiņa 2015”
un “Grandma Globe 2015” titula
ieguvēja, sagaidīja visas drosmīgās
vecmāmiņas,
kuras
piekrita
atnākt un pierādīt sevi šāda vei
da konkursā. Balvu novadā šāds
konkurss notiek pirmo reizi. Jau
pirmajā tikšanās reizē tika uz
doti mājas uzdevumi, un skaistais
ceļojums varēja sākties.
17. aprīlī bija otrā konkursa
dalībnieču tikšanās un jau no rīta
visu sejas rotāja smaids. Šajā reizē
konkursa organizatori vēlējās, lai
dalībnieces iepazīst viena otru,
dodoties izbraukumā ārpus Balvu
novada robežām. Galamērķis
bija Vladlenas leļļu galerija un
miniatūru karaļvalsts Preiļos, un
Aglonas bazilika.
Tā kā ceļš līdz Preiļiem ir visai
garš, katra konkursa dalībniece
saņēma mājas uzdevumu - saga
tavot spēli vai rotaļu, ko izspēlēt
autobusā. Jāatzīst, ka uzde
vumu viņas izpildīja godam, jo
sagatavotās spēles pārsteidza pat
pieredzējušās Balvu Kultūras un
atpūtas centra darbinieces. Laiks
paskrēja nemanot un jau nākamajā
brīdī konkursa dalībnieces vēroja
skaistās Vladlenas leļļu galeri
jas lelles. Kad tās bija apskatītas,
pienāca laiks lielajām pārvērtībām.

Krāšņajās kleitās un jaunajā matu
sakārtojumā konkursa dalībnieces
pārvērtās līdz nepazīšanai. Pēc fo
tosesijas neparastajos tērpos bija
pienācis laiks doties tālāk. Aglonas
bazilikā katra konkursa dalībniece
varēja nodoties pārdomām un
smelties spēku no šīs skaistās vie
tas.
Uz Aglonas estrādi, kur no
tika pikniks, visus pavadīja Aglo
nas Kultūras centra vadītāja Gunta
Gulbe - Kalvāne. Arī šeit konkursa
dalībnieces pārsteidza ar nepar
astiem un garšīgiem ēdieniem, ko
bija sagatavojušas līdzņemšanai.
Pēc piknika varēja sākties ceļš
mājup, kurš paskrēja nemanot,
jo dalībnieces turpināja izspēlēt
sagatavotās spēles un dziedāt
latviešu tautas dziesmas.
23. aprīļa sestdiena Bal
vu Kultūras un atpūtas centrā
iesākās ar enerģisku un pozitīvu
kustību. Konkursa “Balvu novada
Vecmāmiņa 2016” dalībnieces tikās
jau trešo reizi un tā bija neparasto
iemaņu apgūšanas diena.
Rīts sākās ar defilē nodarbību,
ko vadīja Līga Moroza-Ušacka.
Vecmāmiņām tas bija kas jauns un
pirms tam nepieredzēts, tomēr jau
pirmā nodarbība nesa pozitīvus
rezultātus. Pēc nelielas atpūtas
dalībnieces devās uz izzinošu lek
ciju - “Stila pamati un modes ten
dences”, ko vadīja lektore Evija
Briede. Konkursa dalībnieces cītīgi
uzklausīja un pierakstīja visus sti
listes ieteikumus un nekautrējās
uzdot sev interesējošos jautājumus
par modi un fināla šova uznācienu
tērpiem. Turpinājumā dalībnieces
prezentēja kārtējo mājas uzde
vumu – eseju “Mana dzīves jēga”,

Vecmāmiņas iejūtas leļļu tēlos

kurā atklājās viņu skatījums uz
dzīvi. Konkursa organizatori tika
patīkami saviļņoti, jo dalībnieces
bija paveikušas burvīgu darbu. Pēc
mājas uzdevumu prezentēšanas,
sekoja runas prasmju izkopšana
kopā ar režisori Vairu Resni. Tā
aizritēja vēl viena produktīva
un darba pilna “Balvu novada
Vecmāmiņa 2016” dalībnieču die
na.
Saulainajā 1.maija svētdienā
konkursa
“Balvu
novada
Vecmāmiņa 2016” dalībnieces
devās izbraucienā, kas nu jau
bija viņu ceturtā tikšanās reize.
Šajā reizē konkursa dalībnieces
devās uz Gaigalavu, lai apskatītu
Gunāra Igauņa seno mūzikas ins
trumentu muzeju. Ekspozīcijā bija
apskatāmi vairāk nekā 100 dažāda
veida instrumenti, kas pēdējo
120 gadu laikā tika spēlēti Latvijas
teritorijā - akordeoni, ermoņikas,
garmoškas, bajāni, kokles, cītaras
un cimboles. Bija iespēja uzzināt
arī katra instrumenta stāstu un
vecmāmiņām pašām nedaudz
apgūt to spēlēšanas prasmi, kas
viņām tīri labi padevās. Lai ceļš
būtu interesantāks un saturīgāks,
vecmāmiņas
brauciena
laikā
prezentēja savu vizītkarti, kas viņām
ir nepieciešama fināla šovam.
Tālāk ceļš veda uz Lubānas
mitrāja ūdens tūrisma attīstības
centru “Bāka”. Tur konkursa
dalībnieces ne tikai izbaudīja
brīnišķīgo apkārtni, uzkāpjot bākas
skatu tornī un aptverot pasakaino
Lubānas ezera krāšņumu, bet arī
bākas esošajā konferenču zālē
prezentēja uzdoto mājas darbu “Mans dzimtas koks”. Tas prasīja ne
tikai rūpīgu dzimtas koka izpēti, bet
arī radošu izdomu tā prezentēšanā.
Bija vērojams patiesi skaists un
emocionāls vecmāmiņu sniegums,
kas aizkustināja un lika pateikties
Dievam par savu mīļo ģimeni, kas
mums katram ir līdzās.
Mājupceļā
dalībnieces
turpināja prezentēt savu vizītkarti
un dalīties iespaidos par redzēto.
Atgriežoties Balvos, konkursa
dalībnieces
apmeklēja
ādas
kopšanas nodarbību kopā ar
speciālistiem no ASV kosmētikas
kompānijas “Mary Kay”. Neizpalika
arī cītīga gatavošanās uznācieniem
- defilē un vizītkartes runa
mikrofonā. Lai gan diena bija gara
un nogurdinoša, tomēr pozitīvisms
un smaids neatstāja nevienu

Brīdis pārdomām Aglonas bazilikā
konkursa dalībnieci.
Neskatoties uz to kāds ir tavs
vecums, svarīgi domāt par veselīgu
uzturu. Tieši tāpēc 8. maijs tika
nosaukts par Veselības dienu.
Pasākuma organizatori vēlējās, lai
dalībnieces arī šajā dienā atrodas
mazliet savādākā vidē, tāpēc tā
tika aizvadīta Balvu Novada muzeja
telpās.
Rīts sākās ar defilē un vizītkartes
uznācienu, kuram bija noteikts
īpašs ģērbšanās stils - “Ģimenes
svētki”.
Dalībnieču
apģērbs,
smaids un atvērtība tiešām radīja
īpašu svētku sajūtu. Iedvesmo
tas ģimenes svinībām, konkursa
dalībnieces devās gatavot savus
firmas salātus, kas arī bija viens
no mājas uzdevumiem.
Kad
salāti bija gatavi, vērtētāju koman
da degustēja visu vecmāmiņu
sniegumu.
Katra
dalībniece
bija īpaši padomājusi par salātu
noformēšanu un prezentēšanu.
Pēc
salātu
gatavošanas
un
prezentēšanas dalībnieces devās
uz lekciju “Īsi par veselīgu uzturu”,
ko vadīja uztura speciāliste Ilze
Smirnova.
Diena tika iesākta un arī
noslēgta ar defilē priekšnesumu,
jo dalībnieces rādīja kleitas, kuras
tika izvēlētas no Mudītes Pošeikas
apģērbu veikala.
Pēc
darbīgās
dienas
vecmāmiņas tika aicinātas atvilkt
elpu un doties uz Tautas putēju
orķestra “Balvi” koncertu, kas veltīts
Mātes dienai, jo visas konkursa
dalībnieces ir ne tikai vecmāmiņas,
bet arī mīļas māmiņas saviem

bērniem.
Laiks skrien vēja spārniem un
jau šo svētdien, 15.maijā plkst.
16:00, notiks konkursa “Balvu no
vada Vecmāmiņa 2016” fināls.
Šķiet, ka tikai brīdi atpakaļ konkur
sa dalībnieces Inta Kuļša, Vija Lanc
mane, Inita Pavlova, Ilona Džigure,
Aina Biseniece, Ilona Ločmele,
Valentīna Fedulova, Skaidrīte
Saleniece, Janīna Bērziņa, Iveta
Alpe, Līga Pennere un Elita Gro
mova tikās pirmo reizi, bet jau
pavisam drīz šis skaistais ceļojums
noslēgsies. Konkursa dalībnieces
aktīvi gatavojas fināla dienai un ir
ieguldījušas lielu darbu, lai priecētu
visus pasākuma apmeklētājus. Kas
ir FINĀLS? Vecmāmiņas kļuvušas
tikpat kā mākslinieces-gaumīgi,
izsmalcināti, radoši 4 muzikāli
uznācieni: stāstījums par sevi, izde
jots vaļasprieks, priekšnesums,
“Mans talants” un svinīgs uznāciens
vakartērpā.
Noslēguma
šovu
krāšņāku radīs Nacionālā teātra
dziedošo
aktieru
ansamblis
“DRAMA”, kurā piedalās Dita
Lūriņa, Karīna Tatarinova, Mārcis
Maņjakovs un Mārtiņš Egliens.
Svētkus vadīs Smiltenes tautas
teātra aktieris Aigars Veldre. Biļetes
cena ir EUR 10,-, bērniem līdz 10
gadu vecumam EUR 5,-, pasākuma
dienā biļetes cena būs EUR 15,-.
Nāc un sajūti konkursa “Balvu no
vada Vecmāmiņa 2016” dalībnieču
sirds siltumu un pozitīvo staro
jumu!
Balvu KAC kultūras menedžere
Aiga Mača

Tilžas internātpamatskola piedalās Balvu Valsts ģimnāzijas komanda izcīna uzvaru konkursa pusfinālā
„Boulinga līgā” Rīgā
Jau
otro
gadu
Tilžas
internātpamatskolas skolēniem
ir iespēja piedalīties LBBF
rīkotajā
„Internātpamatskolu
boulinga līgā” „Fantasy Park”
Rīgā. Sacensības starp Tilžas,
Gaujienas,
Sveķu,
Dauguļu
komandām notika četru mēnešu
garumā.
Šogad boulinga līgā iespēja
piedalīties
bija
divdesmit
bērniem no katras skolas. Taču
spēles finālā, kas notika 25.aprīlī,
piedalījās labākie - 6.klases Lana
Antoņuka, 7.klases Raivis Voits,
Artūrs Procenko, 8.klases Alīna
Keiša, 9.klases Aiga Voite, Juris
Karass. Kopā ar komandu visas
spēles pārstāvēja un sagatavoja
skolotājs Rolands Timoškāns.
Pēc spraigas fināla spēles - 1.vie
tas ieguvēji - Aiga Voite un Raivis

Voits no LBBF prezidenta Kas
para Markševica saņēma lie
lisku balvu - trīs dienu ceļojumu
uz Stokholmu, kas notiks jau
tuvākajā laikā.
Katru reizi, kad sacensību
dalībnieki ieradās Rīgā, ar
fonda un sponsoru palīdzību,
skolēniem
bija
iespēja
cienāties gan McDonald’s, gan
Hesburgerā, finālā bērni sil
tas pusdienas varēja nobaudīt
ģimenes restorānā „Hercogs”.
LBBF moto ir: „Atver sirdi
labiem darbiem!”, tāpēc Tilžas
internātpamatskolas
kolektīvs
saka lielu PALDIES Latvijas Bērnu
bāreņu fondam par sagādāto
iespēju!
M.Timoškāne
Tilžas internātpamatskola

27. aprīlī BVĢ 7.b. klases
komanda „Drošie Drošībnieki”,
sacenšoties ar 60 citām Latvi
jas skolu komandām, uzvarēja
1.atlases kārtā un devās uz Rīgu,
Iekšlietu ministriju, lai piedalītos
konkursa „Esi drošs- neesi pārdrošs”
pusfinālā.
Konkursu Latvijas skolu 7.8. klašu skolēniem jau astoto
gadu pēc kārtas rīko Iekšlietu mi
nistrija sadarbībā ar Līvu Akva
parku, A/S „Latvijas Gāze”, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienes
tu, Valsts policiju un Neatliekamās
medicīniskās palīdzības die
nestu.
Konkursa mērķis un uzdevumi
ir veicināt skolēnu izpratni par
drošības jautājumiem ikdienā
un rīcību bīstamās situācijās,
pievērst uzmanību problemātikai
un aktualitātēm, kas skar skolēnu
izglītošanu par dažādiem drošības
jautājumiem - drošību uz ūdens,
rīcību
ugunsgrēka
gadījumā,
drošību uz ielas un mājās, un

pirmās palīdzības sniegšanu.
Pusfinālā bija jāatbild uz
teorētiskajiem
jautājumiem,
jānogulda cietušais stabilā sānu guļā,
jāskaidro rīcība dažādās situācijās.
Otrajā daļā tika prezentēts mājas
darbs, kurā skanēja vijoles frag
ments no Balvu valša, muižas lācis
nokļuva satiksmes negadījumā, tika
veikti glābšanas pasākumi! Skolēni
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uzstājās
pārliecinoši,
atbildes
bija pareizas, ļaujot iekļūt finālā,
kas norisināsies Līvu Akvaparkā
23.maijā.
Paldies visiem, kuri palīdzēja
sagatavot atbildes, atbalstīja, ietei
ca, juta līdzi! Lai visiem palīdz mūsu
lozungs „Ja drošība būs ceļasomāvienmēr būsiet labā omā!”.
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Noslēdzies Balvu teritoriālās invalīdu biedrības rīkotais kāršu spēļu turnīrs
Šī gada 28. aprīlī Balvu no
vada pašvaldības Sociālā die
nesta 3.stāva telpās bija jūtama
sacensību atmosfēra, jo zālē uz
kāršu spēļu „Zole” un „UNO”
turnīru pulcējās Balvu, Gulbenes,
Alūksnes un Medņevas teritoriālās
invalīdu biedrības, kā arī Latvi
jas Neredzīgo Biedrības Balvu
teritoriālās organizācijas biedri, lai
noteiktu, kurš šogad saņems spēļu
ceļojošos kausus.
Izspēlējot
piecas
kārtas,
noskaidrojās,
ka
komandu
vērtējumā par „Zoles” turnīra
uzvarētājiem šogad kļuva Balvu
teritoriālās invalīdu biedrības
komanda,
kuru
pārstāvēja
Staņislavs Cibulis, Jānis Sprudzāns,

Uldis Gorbāns, Gunārs Amantovs.
Otrajā vietā ierindojās Gulbenes
novada invalīdu biedrība, bet
3. - Alūksnes invalīdu biedrības
komanda.
Savukārt
individuālajā
vērtējumā
labākais
„Zolītes”
meistars 16 spēlētāju vidū bija bal
venietis Jānis Sprudzāns, 2.vietā
– Ivo Skudra no Gulbenes, 3.vietā
– Uldis Skrins no Alūksnes.
Ne mazāk spraigas izvērtās
dāmu sacensības „UNO” spēlē.
Šoreiz par 2. posma uzvarētājām
pēc 5 izspēlētām kārtām kļuva
Gulbenes komandas dalībnieces,
aiz sevis atstājot balvenietes, Lat
vijas Neredzīgo biedrības Balvu
teritoriālās organizācijas komandu

Iegūst pirmo vietu. Balvu teritoriālās invalīdu biedrības komandas pārstāvis
Jānis Sprudzāns.

un alūksnietes.
Individuālajā vērtējumā ar
331 punktu šoreiz pārliecinoši
uzvarēja Laima Magone, 2. vietu
ieguva Iveta Valguma ar 380 punk
tiem, bet ar 467 punktiem 3. vietā
ierindojās Rota Jakobsone. Jāteic,
ka pirms mēneša notikušajā turnīrā
Gulbenē, individuālā vērtējuma
rezultāti bija krietni saspringtāki
– pirmo un otro vietu šķīra tikai 6
punkti.
Kā pastāstīja Balvu teritoriālās
invalīdu biedrības vadītāja Marija
Duļbinska, novadu ceļojošā kausa
draudzības turnīra spēles notiek
regulāri - 4 reizes gadā. Par turnīra
organizēšanu Balvos atbildīgais
ir Balvu teritoriālās invalīdu
biedrības sporta pasākumu or
ganizators Staņislavs Cibulis, kurš
ar neizsīkstošu enerģiju uzrunā,
aicina cilvēkus piedalīties, un
sacensību organizēšanā vienmēr
par visu gādā. Tāpat BTIB vārdā
Marija Duļbinska pateicās par at
balstu Balvu novada pašvaldībai
un Sociālajam dienestam.
„Katru reizi dalībniekiem ir liels
prieks nevis par turnīra cīņu, bet
par pabūšanu kopā, satikšanos,
aprunāšanos. Šis ir veids, kā
smelties enerģiju un pārliecību,
ka, neskatoties uz dažādiem
funkcionālajiem
traucējumiem,
mēs dzīvojam, darbojamies un
cenšamies stiprināt viens otru,” teic
Marija Duļbinska, piebilstot, ka ļoti
vēlētos, lai cilvēki kļūtu vēl aktīvāki
un vairāk iesaistītos dažādos
pasākumos: „Aicinām atsaukties
un iesaistīties tos, kuri vēlas spēlēt
kārtis, novusu, piedalīties sporta
pasākumos, jo vasarā Balvos notiks
Vislatvijas sporta spēles cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, kurām
gatavosies arī Balvu teritoriālā
invalīdu biedrība sadarbībā ar
Balvu novada Sporta centru, lai
spēlēs startētu stipra komanda
un tiktu gūti arī panākumi. Pie
teikties aicinu gan jauniešus, gan
pieaugušos!” Tāpat M. Duļbinska
aicina vecākus, kuriem ir bērni ar

Saņem balvas. Lai iepriecinātu dalībniekus, turnīra noslēgumā komandas
ieguva ne tikai kausus un medaļas, bet arī Balvu teritoriālās invalīdu biedrības
floristikas pulciņa dalībnieču sagatavotās piemiņas dāvanas – „apslēptās”
ievārījuma burciņas. Jāpiebilst, ka kopā ar vadītāju Ligitu Liepiņu, pulciņā
darbojas vēl sešas dāmas –Velta, Terēze, Iveta, Lūcija, Tamāra, Virgīnija.

Alūksnes komandas pārstāves. Lai arī Alūksnes komanda spēlē „UNO” ieguva 4.vietu, kā jokodams teica kāršu spēles „UNO” tiesnesis Māris Blūms no
Gulbenes: „Kam neveicas kārtīs, veicas mīlestībā! Iespējams, nākotnē mums
4.vietai vajadzētu piešķirt „Mīlestības kausu””.
funkcionāliem traucējumiem, kat
ru svētdienu uz treniņu Ilutas Ba
lules vadībā Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā,
kuri ar Balvu novada pašvaldības
atbalstu notiek regulāri jau trešo
gadu.
Draudzības turnīrs ilga no
rīta līdz pat vēlai pēcpusdienai,

bet starplaikos visi dalībnieki
varēja iestiprināties pie klātā
kopgalda, par ko īpašs paldies
jāsaka kafejnīcai SIA “Senda
Dz”. Dalībniekos bija redzama
gandarījuma un prieka sajūta par
kopīgo dienu un, protams, arī sas
niegtajiem rezultātiem.

sandram Ivanovam. Balvu pamat
skolas delegācija sirsnīgi pateicas
par sirds siltumu un viesmīlību
visiem Pleskavas 12.vidusskolas
skolotājiem, bet jo īpaši skolas
direktoram un ārpusklases darba
organizatorei Tatjanai Grigorjevai.
Iespaidi palikuši paši labākie!
Pieaugušajiem ir prieks, ka
bērniem bija iespēja pabūt citā

valstī, citā vidē, apgūt jaunas
praktiskās zināšanas un valodas
iemaņas draudzīgā gaisotnē. Do
doties mājās spīdēja saule, kaut
ik pa brīdim mākoņi centās to
aizsegt. Ir pavasaris – laiks dzīvot!

Noslēdzies projekts „Drošības skola”
2016. gada 28. un 29. aprīlī
Balvu
pamatskolas
komanda
piedalījās trīs valstu (Latvijas,
Krievijas un Igaunijas) projekta
noslēguma pasākumā. Šoreiz
uz „Drošības skolas” pasākumu
aicināja Krievijas puse – Pleskavas
12. vidusskola.
Sadarbības līgums starp Balvu
un Pleskavas skolām tika noslēgts
jau 2010. gadā, bet 2013. gadā
šajā sadarbībā iesaistījās arī skola
no Igau
nijas. Tad arī radās ideja
realizēt mini projektu ar mērķi
organizēt tikšanās katrā no šīm
valstīm.
Šo gadu laikā skolēni ir
piedalījušies daudzos interesan
tos izziņas pasākumos. 2014. gada
februārī Balvu pamatskolas skolēni
piedalījās I. Krilova fabulu festivālā
Igaunijas pilsētā Kiviili, kuru
rīkoja Kiviili krievu skola. 2014.
gada novembrī Balvu pamatskola
uzņēma viesus, rīkojot starptau
tisku draudzības turnīru „Erudīts”.
Katrā tikšanās reizē divu dienu
programma bija ļoti piesātināta un
daudzveidīga: radošās darbnīcas,
ekskursijas un kultūras pasākumi.
Pleskavieši mūs uzņēma ļoti
viesmīlīgi. Skolas direktors Viktors

Aksjonovs un ārpusklases darba
organizatore Tatjana Grigorjeva
ar lepnumu mums izrādīja svaigi
izremontētās skolas telpas, stāstīja
skolas vēsturi.
Lielākā daļa Balvu pamatskolas
delegācijas Pleskavas 12.vidusskolā
viesojās pirmo reizi, taču skolas
absolvents Roberts Pavlovskis ir
piedalījies visās trīs valstu pro
jekta aktivitātēs un sadarbības
pasākumos kopš 2010. gada. Arī
9. klases skolēns Kirils Siņko, tāpat
kā Roberts, ir piedalījies gan fabulu
festivālā Igaunijā, gan arī „Erudīta”
turnīrā Balvos.
Pirmajā
Pleskavas
apmeklējuma dienā bija pilsētas
apskates ekskursija. Pirms brau
ciena mēs ļoti atbildīgi gatavojām
mājas uzdevumu – žurnālu „Ko
mēs zinām par Pleskavu?” un eks
kursijas laikā varējām pārbaudīt
savas teorētiskās zināšanas un
nostiprināt tās praksē. Gan mēs,
gan Igaunijas skolēnu grupa esam
ļoti pateicīgi vēstures skolotājai
Tatjanai Parkonen par saturīgo
stāstījumu
un
apbrīnojam
mūsu šofera Valda Brokāna
profesionalitāti. Neskatoties uz
nelabvēlīgajiem
laikapstākļiem,

noskaņojums visiem bija labs.
Pēc sātīgām vakariņām skolā
iekārtojāmies nakšņošanai.
Nākošajā dienā mūs gaidīja
pārsteigums – deju flešmobs, kuru
bija organizējuši skolēni un viņu
ritmikas skolotāja Olga Guļas. De
jojot iesildījāmies un devāmies uz
trasi meža parka zonā.
Pleskavas komandas jaunieši
un skolotāja Aleksandra Grigor
jeva palīgi, rūpīgi iepazīstināja
mūs ar tūrisma piedzīvojumu trasi.
Sapratām, ka sacensība nebūs
viegla, nāksies papūlēties. Mūsu
komanda izstrādāja stratēģiju, uz
svaru liekot uz ātrumu, un izpildīja
visu saskaņā ar plānu. Rezultātā –
uzvara! 1. vieta, uzvarētāju kauss un
milzīgs prieks!
Vēlāk
katra
komanda
prezentēja savu mājas darbu –
avīzi par Pleskavu. Mūsu zināšanas
un interese par Pleskavu tika
novērtēta atzinīgi. Sekoja svinīga
apbalvošana, piemiņas veltes un
pateicības vārdi skolēniem un
pieaugušajiem gan no sadarbības
skolām, gan pašvaldībām. Īpašs
paldies tika teikts pirmā sadarbības
līguma „krusttēvam” – skolas
padomes priekšsēdētājam Alek
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Svetlana Pavlovska
Balvu pamatskola
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Gaidāmas izmaiņas elektroenerģijas tarifos
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisija (SPRK)
5.maijā apstiprinājusi AS „Sadales
tīkls” iesniegto elektroenerģijas
sadales
sistēmas
pakalpojumu tarifu (sadales tarifu)
līdzsvarošanas projektu. Plānots,
ka līdzsvarotie tarifi varētu
stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus
atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības
tirgotājiem saņems septembra
sākumā.
Līdzsvarotie sadales tarifi
lielākajai daļai mājsaimniecību par
22% samazinās elektroenerģijas
piegādes
maksu,
vienlai
kus ieviešot fiksētu maksu par
pieslēguma
nodrošināšanu
neatkarīgi no elektroenerģijas
patēriņa apjoma. Aptuveni 700
tūkstošiem mājsaimniecību šādas
izmaiņas elektrības gala rēķinu
būtiski neietekmēs vai tas pat
samazināsies. Savukārt juridis
kajiem klientiem sadales tarifu
struktūra tiks līdzsvarota, samazi
not elektroenerģijas piegādes
maksu un palielinot no pieslēguma
jaudas atkarīgo fiksētās maksas
īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām
personām, kas efektīvi izmanto
pieslēguma jaudu, kopējais rēķins
par elektroenerģiju nemainīsies
vai samazināsies.
„Regulatora lēmums apliecina,
ka AS „Sadales tīkls” sadales tarifos
iekļautās elektrotīklu uzturēšanas
un atjaunošanas izmaksas ir
ekonomiski izsvērtas un tarifu
līdzsvarošana ir nepieciešama un
pamatota. Līdztekus bojājumu
skaita un elektroenerģijas piegādes
pārtraukumu samazināšanai un
pieslēguma jaudas izmantošanas
efektivitātes veicināšanai, sadales tarifu struktūras līdzsvarošana
palīdzēs mazināt nevienlīdzību
ikmēneša izmaksu ziņā starp klien
tiem. Tas nozīmē, ka turpmāk
tiem, kas tērē elektrību, vairs
nebūs jāmaksā arī par tiem, kas to
netērē, bet kuriem tik un tā mums
ir jānodrošina elektroenerģijas
pieslēgums,
nepārtraukta
elektrības piegāde un skaitītāju
apkalpošana,” uzsver AS „Sadales
tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis
Pinkulis.
Šobrīd aptuveni 120 000
klientu objektu ir tā dēvētie
„nulles” un ļoti zema patēriņa
pieslēgumi, turklāt pretēji mītiem
un pieņēmumiem tie neatrodas
tikai lauku reģionos – puse no
šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.

Gaisvadu elektrolīniju kopgarums
līdz šiem objektiem ir ap 3 000
km. Lai nodrošinātu efektīvu
elektrotīklu un iekārtu darbību, arī
šīs elektrolīnijas līdz „tukšajiem”
pieslēgumiem
ir
savlaicīgi
jāatjauno un pastāvīgi jāuztur
darba kārtībā. Tās ir būtiskas iz
maksas AS „Sadales tīkls”, kuras
pašlaik sedz tikai tie, kas patērē
elektroenerģiju.
Esošajos sadales tarifos ir iet
vertas elektroenerģijas piegādes
izmaksas, un turpmāk visiem
iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpo
juma cena par elektroenerģijas
sadali veidosies no 2 daļām: ne
lielas fiksētas ikmēneša maksas
par pieslēguma nodrošināšanu
un
samazinātas
cenas
par
elektroenerģijas piegādi atbilstoši
patērētajām
kilovatstundām.
Lielākai daļai mājsaimniecību
kopējais rēķins par elektroenerģiju
būtiski nemainīsies, lietotājiem,
kas
elektroenerģiju
patērē
efektīvi, gala elektrības rēķins pat
samazināsies, savukārt tā sauk
tajiem „0” pieslēgumiem, kas
elektroenerģiju nepatērē, vai
neefektīvajiem patērētājiem būs
rēķina pieaugums.
Piemēram, mājsaimniecībām
vienfāzes pieslēgumos, kurās
elektroenerģija netiek patērēta,
turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto
mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot
PVN). Savukārt pie salīdzinoši
maza elektroenerģijas patēriņa –
85 kilovatstundas (kWh) mēnesī
– kopējais rēķins pieaugs par
0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa
mēnesī, gala rēķins samazināsies
par 0,21 eiro, bet ar patēriņu
300 kWh mēnesī kopējais rēķins
samazināsies par 2,97 eiro mēnesī.
Mājsaimniecībām
trīsfāžu
pieslēgumos fiksētās ikmēneša
maksas apjoms būs atkarīgs no
pieslēguma jaudas. Piemēram,
20A trīsfāžu pieslēgumos, kuros
elektroenerģija netiek patērēta,
turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto
mēneša maksu 4,84 eiro (ietverot
PVN). Savukārt ar salīdzinoši mazu
elektroenerģijas patēriņu – 100
kWh mēnesī – kopējais rēķins
pieaugs par 3,35 eiro. Ar patēriņu
400 kWh mēnesī gala rēķins
samazināsies par 1,13 eiro, bet
pie elektrības patēriņa 600 kWh
kopējais rēķins samazināsies par
4,10 eiro mēnesī.
Sadales tarifiem, saskaņā ar
kuriem iedzīvotāji un uzņēmumi
norēķināsies atbilstoši elektrotīkla
pieslēguma jaudai un patēriņam, ir

Precizēti
atbalsta
ieguldījumiem mežā
Valdība otrdien, 10.maijā,
atbalstīja Zemkopības ministri
jas (ZM) sagatavotos grozījumus
kārtībā, kādā piešķir, administrē un
uzrauga valsts un Eiropas Savienības
atbalstu pasākumā „Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā”.
Grozījumi
precizē
atbals
ta
saņemšanas
nosacījumus,
nodrošina vienotu nosacījumu
izpratni, un uzlabo pasākumu
administrēšanu.
Noteikumos precizēti atbalsta
pasākumu projektu atlases kritēriji.
Precizētie projektu atlases kritēriji
ir vienkāršāki un dod līdzvērtīgas
iespējas saņemt atbalstu gan
lielajiem, gan mazajiem meža

jāsedz elektrotīkla uzturēšanas un
atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga
tīkla attīstības minimālā prasība ir
to modernizēt atbilstoši klientu
vajadzībām un katru gadu pilnībā
atjaunot vismaz 2% no kopējā
elektrotīkla apjoma. Tādējādi tiek
uzlabota valsts elektroapgādes
kvalitāte un nodrošināta elektrības
piegādes nepārtrauktība. Ik gadu
nepieciešams rekonstruēt un at
jaunot elektrolīnijas vidēji 1600
km garumā. Tas ir minimālais ap
joms, kuru AS “Sadales tīkls” ir
izstrādājis kā kompromisa variantu
starp iedzīvotāju un uzņēmumu
maksātspēju
un
objektīvu
nepieciešamību tīkla atjaunošanā,
lai līdz 2024. gadam sasniegtu ES
vidējo elektroapgādes drošuma un
kvalitātes līmeni.
„Tas, cik daudz un efektīvi
investējam elektrotīkla pārbūvē
šobrīd,
noteiks,
kāda
būs
elektroapgādes kvalitāte un iz
maksas turpmākajos 30-50 ga
dos, jo tas ir laiks, kādu vidēji
kalpo
elektrotīkla
elemen
ti. Iegūtie līdzekļi no jauna
jiem, līdzsvarotajiem tarifiem
ļaus efektīvāk un mērķtiecīgāk
modernizēt “padomju laika man
tojuma tīklu”, kas vēl veido 50% no
valsts kopējā elektrotīkla. Tas vairs
neatbilst ne klientu vajadzībām
un prasībām pēc kvalitatīvas
elektroenerģijas piegādes, ne
arī
iedzīvotāju
apdzīvotības
blīvumam un elektroenerģijas
patēriņa apjomam – tur, kur bija
padomju saimniecības un lielas
rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir
tikai pamestas ēkas, bet kādreizējo
pļavu vietā piepilsētās tagad ir
plaši jauno projektu ciemati vai
arī attīstījusies uzņēmējdarbība,”
norāda A. Pinkulis.
Informatīvie pasākumi par
gaidāmajām
tarifu
struktūras
izmaiņām veikti jau kopš tarifu
projekta iesniegšanas Sabied
risko pakalpojumu regulēšanas
komisijā gada sākumā, un tiks
turpināti līdz pat līdzsvaroto
tarifu spēkā stāšanās brīdim, lai
mājsaimniecības un juridiskās per
sonas, īpaši reģionos, informētu
par tarifu līdzsvarošanas ietekmi uz
elektrības gala rēķinu. Paredzams,
ka klientus par rēķina izmaiņām
informēs
arī
elektroenerģijas
tirgotāji.
Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”
komunikācijas speciāliste

saņemšanas

īpašniekiem. Lai uzlabotu projektu
kvalitāti un mērķtiecīgāk sasniegtu
pasākuma rezultatīvos rādītājus,
līdzšinējais
projektu
atlases
kritērijs jaunaudžu retināšanai
ietverts
atbalsta
saņemšanas
pamatnosacījumos.
Precizējumi noteikumos papil
dina meža apsaimniekošanas at
balsta pasākumu plāna un projek
ta iesnieguma sadaļu, nodrošinot
pasākumu plāna un projekta
iesnieguma atbilstības izvērtējumu
konkrētiem atbalsta saņemšanas
nosacījumiem.
Tā
kā
pirmajā
projek
tu
iesniegumu
pieņemšanas
kārtā tika konstatēts, ka dažos
reģionos ir ierobežota augstāko

nosacījumi

kategoriju meža reproduktīvā
materiāla
pieejamība,
notei
kumi paredz iespēju meža
reproduktīvā materiāla ar kate
goriju „ieguves vieta zināma”
izmantošanu atbalsta pasākuma
apakšaktivitātēs
„Mežaudžu
nomaiņa” un „Meža atjaunošana
pēc meža ugunsgrēkiem un dabas
katastrofām”.
Jāņem vērā, ka Ministru ka
bineta noteikumi stāsies spēkā
pēc to publicēšanas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Rūta Rudzīte
Zemkopības ministrija
sabiedrisko attiecību
speciāliste

VID „E-busiņā” arī Balvu novadā
palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un
iesniegt Gada ienākumu deklarāciju
Turpinot pilnveidot klien
tu apkalpošanu un veicināt
VID
elektronisko
pakalpo
jumu izmantošanu, sākot no
šī gada marta tūri pa Latvijas
pašvaldībām
uzsācis
Valsts
ieņēmumu dienesta „E-busiņš”.
Balvu
novada
nodokļu
maksātāji tiek aicināti apmeklēt
VID
„E-busiņu”,
kur
VID
speciālisti palīdzēs apgūt VID
e-pakalpojumus, iesniegt Gada
ienākumu deklarāciju elektro
niski.
30.maijā:
plkst. 8.30-9.30 Bērzkalnes pa
gasta pārvaldes telpās;
plkst. 10.00-11.00 Lazdulejas pa
gasta pārvaldes telpās;
plkst. 11.30-12.30 Briežuciema
pagasta pārvaldes telpās;
plkst. 13.00-14.00 Vectilžas pa
gasta pārvaldes telpās;
plkst. 14.30-15.30 Tilžas pagasta
pārvaldes telpās;
plkst. 16.00-16.45 Krišjāņu pa
gasta telpās.
31.maijā:
plkst. 9.00-10.30 Bērzpils pagas
ta pārvaldes telpās;
plkst. 11.00-12.30 Balvu pagasta
pārvaldes telpās;
plkst. 13.00-14.30 Kubulu pagas
ta pārvaldes telpās;
plkst. 15.00-16.30 Vīksnas pagas
ta pārvaldes telpās.
VID „E-busiņā” speciālisti
palīdzēs
iesniegt
Gada
ienākumu deklarāciju gan tiem
nodokļu maksātājiem, kuriem tā
jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri
vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai
atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par izglītību,
ārstniecību, iemaksām pensiju
fondos u.c. attaisnotajiem izde
vumiem. Vēršam uzmanību,
ka dokumenti papīra formātā
„E-busiņā” netiks pieņemti!
Lai „E-busiņā” varētu elek
troniski iesniegt Gada ienākumu
deklarāciju, lūdzam nodokļu
maksātājus ņemt līdzi personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai
eID karti), internetbankas kodu
karti un attaisnojuma dokumen
tus (maksājumi par izglītību,
medicīnas un zobārstniecības
pakalpojumiem), kas skenētā
veidā būs jāpievieno Gada
ienākumu deklarācijai. To būs
iespējams izdarīt arī „E-busiņā”,
jo tas ir aprīkots ar portatīvo da
toru, mobilo internetu, eID karšu
lasītāju un dokumentu skeneri.
Cita VID rīcībā esošā
informācija - nodokļu maksātāja
gūtie ienākumi, neapliekamie
ienākumi,
informācija
no
kredītiestādēm par veiktajām
iemaksām
pensiju
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 – deklarācijā tiks
atspoguļota automātiski.
Ja persona nav internetban
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kas lietotājs, „E-busiņā” būs arī
iespēja iegūt lietotāja vārdu un
paroli, ar kuru varēs pieslēgties
EDS un izmantot visus tajā pie
ejamos VID e-pakalpojumus.
Atgādinām,
ka
Gada
ienākumu deklarācija par 2015.
gadā gūtajiem ienākumiem
laikā no 2016. gada 1. marta līdz
1.jūnijam obligāti jāiesniedz
tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
•
veikuši
saimnie
cisko darbību (piemēram, ir
individuālā uzņēmuma īpašnieki,
izīrē vai iznomā savu īpašumu,
ir
zemnieku
saimniecības
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no
profesionālās darbības u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs
(tai skaitā personas (jūrnieki),
kuras bijušas nodarbinātas uz
starptautiskos pārvadājumos iz
mantojama kuģa),
• guvuši ar nodokli neap
liekamos
ienākumus,
kas
kopumā 2015. gadā pārsniedza
4000 eiro (piemēram, gūti
ienākumi no personiskās mantas
pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri
apliekami ar 10% nodokļa lik
mi (piemēram, ienākumu no
dividendēm,
ienākumu
no
augoša meža vai kokmateriālu
pārdošanas), un no kuriem no
doklis nav ieturēts ienākuma iz
maksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli
apliekamus ienākumus, no ku
riem izmaksas vietā nav ieturēts
nodoklis, tai skaitā, no fiziskām
personām saņemti dāvinājumi,
kas ir apliekami ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli.
Vēršam
uzmanību,
ka
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,
izmantojot 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
pen
siju fondos vai par dzīvības
apdrošināšanas pakalpojumiem.
2016. gada laikā pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli
var pieprasīt par 2015., 2014. un
2013. gadu.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā zvanīt uz VID Nodokļu
un muitas informatīvo tālruni
67120000, konsultēties ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā
vai arī iesūtīt savu jautājumu
rakstiski VID mājaslapā „Uzdot
jautājumu VID”.
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Tūrisma akcija
noslēpumi”

Šovasar ceļotājus aicinām
iesaistīties tūrisma akcijā un
apceļot Latvijas lielākā ezera
Lubāna apkārtni. Piedāvājumā
iekļautas
Lubāna
ezera
apkārtnes tūrisma vietas Mado
nas, Rēzeknes, Lubānas, Balvu,
Rugāju un Varakļānu novados.
Akcijas laiks ir no 1. maija līdz
1.oktobrim.
Tūrisma akcijas noteikumi:
1) Izdrukā tūrisma akcijas
BROŠŪRU: 1.lpp. 2.lpp, 3.lpp,
4.lpp vai saņem to Balvu no
vada tūrisma informācijas
centrā (Brīvības ielā 46, Balvi).
2) Līdz 1.oktobrim apmeklē
vismaz 5 akcijas OBJEKTUS
un izmanto tajos kādu no
maksas pakalpojumiem.
3)
Apmeklētajos
objek
tos prasi saimniekam, lai
Tavā „DALĪBNIEKA KARTĒ”
izdara
atzīmi!
Akcijas
noslēguma pasākumā no
visām „Dalībnieku kartēm”
tiks izlozētas 30 kartes, kas
saņems tūrisma objektu

„Lubāna

7.

ezera Tuvojas Ziemeļlatgales velomaršruta „Rypoj vasals!”
atklāšanas diena

saimnieku sarūpētās loterijas
balvas.
4) Aizpildīto „Dalībnieka kar
ti” līdz 1.oktobrim:
* atstāj akcijas objektos Nr. (1)
(3) (10) (21)
* vai atsūti (nofotografētu vai
ieskenētu) uz epastu: tic@
madona.lv
* vai atsūti pa pastu: „Lubāna
ezera noslēpumi 2016”, Sa
ieta laukums 1, Madona, LV
4801
* vai ved līdzi uz akcijas
noslēguma pasākumu.
5) Brauc ciemos uz akcijas
NOSLĒGUMA PASĀKUMU
1. oktobrī, kas notiks atpūtas
kompleksā „Bāka” Lubāna
ezera krastā. Programma būs
pieejama no 1.septembra.
Tūrisma akcijas objektu dar
ba laiki un pakalpojumu cenas,
kā arī Lielākie akcijas pasākumi
atrodami www.balvi.lv vai www.
turisms.balvi.lv.
Gaidām ciemos!

Velomaršruta
„Rypoj
vasals!” atklāšanas dienā, 21.
maijā, Balvu, Viļakas, Kārsavas,
Baltinavas un Rugāju novadi ir sagatavojuši grandiozu
pasākumu programmu ne tikai aktīvajiem velobraucējiem,
bet arī citu sajūtu baudītājiem
Ziemeļlatgalē.
Svinīgais
velomaršruta Nr. 34 atklāšanas
brīdis Ziemeļlatgalē notiks
plkst. 11.00, kad katrā novadā
tiks griezta svinīgā lente un
palaisti
braucienā
pirmie
velosipēdisti.
Balvu pilsētā pēc plkst.
11.00 gan mazi, gan lieli ir
aicināti uz parādes velobrauc
ienu „Pretī vasarai”, kur īpaši
tiks sveikti tie, kas piedomājuši
pie sava un velosipēda vizuālā
tēla. Savukārt plkst. 11.50 in
teresenti tiek aicināti doties
velomaršruta „Rypoj vasals!”
atklāšanas braucienā no Balviem
līdz Rugājiem, kurā ir iekļautas
arī vairākas atpūtas vietas
nesteidzīgajiem, bet sportiskos
velobraucējus, kam rezultāts
ir no svara, plkst. 11.40 aicinās
doties velobraucienā „Balvi
Rugāji” ar kopējo garumu 18
km (dalībniekiem pieteikšanās
29272948 vai turisms@balvi.lv).
No plkst. 12.00 Balvu pilsētas
parkā bērniem un viņu vecākiem
tiks organizētas velo stafetes

un aktīvā pēcpusdiena. Die
nas programmas nobeigumā,
no plkst. 20.00, Balvu Novada
muzejā plaša programma „Kas
ir aiz durvīm?” Muzeju nakts iet
varos.
Viļakā jau no plkst. 9.00 no
tiks lauku labumu tirdziņš, kurā
īpaši aicināti ierasties pircēji
ar
velosipēdiem.
Savukārt
pēc
svinīgās
velomaršruta
atklāšanas notiks velobrau
ciens uz Medņevas pagasta
centru, Semenovu, kur visus
sportiskos braucējus sagaidīs
aktivitātes jautrai pēcpusdienai
Ziemeļlatgalē. Viļakas novada
muzejā no plkst. 19.00 Muzeju
nakts programma „Jaunas durvis
atveras tikai tad, kad vecās aiz
veras”.
Kārsavas novadā uzreiz pēc
Ziemeļlatgales
velomaršruta
atklāšanas notiks foto velo
orientēšanās sacensības „Rypoj
vasals Kuorsovā!”, kura gaitā
komandas iepazīs Kārsavas
pilsētu un tuvējo apkārtni, pil
dot atjautīgus uzdevumus un
atraktīvi pavadot laiku. No plkst.
15.00 visi tiek aicināti uz „Lat
golys šmakovkys dadzynuo
tovys” atklāšanas festivālu, kura
programmā ir gan mājražotāju
labumu tirgus, gan Baltinavas
teātra „Palādas” izrāde „Ontons i
Anne”, gan svinīgā atklāšana un

zaļumballe līdz rīta gaismai ar
Zinti Krakopu.
Baltinavā ar lentas griešanas
brīdi tiks atklāts orientēšanās
brauciens pa Baltinavas ielām,
izzinot vēl nezināmo par mazāko
Latvijas novadu un izbaudot Bal
tinavas novada viesmīlību.
Rugājos pavasara gadatir
gus rosība būs jūtama jau no
plkst. 9.00, šeit aicināti velo
sportisti iestiprināties ar lauku
labumiem pirms aktīvā die
nas cēliena. Rugāju parka
teritorijā no plkst. 10.00 bērni
un jaunieši varēs vērot un paši
piedalīties
riteņbraukšanas
paraugdemonstrējumos
ar
šķēršļu joslu, savukārt Rugāju
parkā
paralēli
notiks
arī
atjautības spēles un viktorīna
„Zini vai mini Rugāju novadu”,
īpaši aicinātas ģimenes. Pēc
svinīgās
atklāšanas
notiks
veloorientēšanās sacensības 18
km garumā pa Rugāju novadu
un vakarā no plkst. 20.00 Rugāju
novada muzejs aicina uz Muzeju
nakts programmu.
Šobrīd SIA „Sports S” jau
ir
uzstādījis
Ziemeļlatgales
velomaršruta Nr. 34 „Rypoj
vasals!” velo norādes Kārsavas,
Baltinavas, Balvu, Rugāju un
Viļakas
novadu
teritorijās,
kopumā 180 norāžu zīmes.

Seminārs „Vietējie Ziemeļlatgales meistaru parāde lauku
pārtikas produkti labumu tirdziņā Balvos
Balvos, laukumā vietējos zemniekus, amatniekus
gastronomiskajā pie 14.maijā
Balvu Kultūras un atpūtas un mājražotājus! Tirgotājiem
centra, notiks tradicionālais pieteikšanās
obligāta.
tūrismā”

Piesaki savu ieceri un saņem līdz
2000 EUR tās īstenošanai
Jaunieši no visas Latvijas
ir aicināti piedalīties Narvesen rīkotajā konkursā Diena
kā piedzīvojums. Latvijā dzīvo
ļoti daudz uzņēmīgu, gudru,
talantīgu un drosmīgu, jauniešu,
taču daudzus savas ieceres
īstenošanas šķir tikai 1 solis – trūkst
finanses. Lai sniegtu iespēju se
vis attīstībai un pilnveidošanai,
šogad pieciem jauniešiem no
visas Latvijas katram būs iespēja
saņemt finansējumu līdz 2000
EUR savu ieceru realizēšanai.
Konkursa mērķis ir sniegt
atbalstu 15 līdz 20 gadus veci
em jauniešiem no visas Lat
vijas
izaugsmes
potenciāla
apgūšanai, talantu attīstībai un
ieceru īstenošanai. Diena kā
piedzīvojums ietvaros jauniešiem
tiks sniegta iespēja pierādīt
sevi dažādās jomās, piemēram,
mākslas, mūzikas, zinātnes,
sporta, moderno tehnoloģiju
u.c. jomās. No visiem pieteikum
iem, žūrija katrā Latvijas reģionā
(Rīga,
Kurzeme,
Zemgale,
Vidzeme, Latgale) izvēlēsies
piecus labākos pieteikumus, kas
sacentīsies balsojumā, lai katrā
reģionā viens talantīgākais un
uzņēmīgākais jaunietis saņemtu
līdz 2000 EUR sava talanta
attīstībai un ieceru īstenošanai.
Pieteikties konkursam ir
iespējams internetā konkur
sa mājaslapā www.narvesen.

lv/piedzivojums, aizpildot pi
eteikuma anketu. Pieteikšanās
notiek līdz 29. maijam plkst.
23:59. Konkursam var iesniegt
idejas, kas ir saistītas gan ar
nepieciešamā inventāra iegādi
(piem., mūzikas instruments,
sporta forma), gan ar dažādu
pasākumu
apmeklējumu
(piem.,
nepieciešamība
finansiāli atbalstīt pieteicēja
dalību
kādā
čempionātā),
gan
potenciālu
attīstošu
pasākumu apmeklējumu (piem.,
pieteicējam
nepieciešams
finansiāls
atbalsts
zināšanu
līmeni paaugstinošie kursi, lai
attīstītu savas spējas) u.tml.
Pieteikumus
izskatīs
un
izvērtēs konkursa žūrija, kuras
sastāvā ir Narvesen valdes
priekšsēdētāja Katrīne Judovica,
jauniešu organizācijas Avantis
direktore Ilona Bičevska un Ra
dio 5 balss Karmena Stepanova.
Viņi izvēlēsies piecus labākos
jauniešu pieteikumus katrā Latvi
jas reģionā, kas laika periodā no
8. jūnija līdz 2016. gada 1. jūlija
plkst. 12.00 tik virzīti interneta
balsošanai, kur tālāk labāko piet
eikumu katrā reģionā izvelēsies
Latvijas iedzīvotāji.
Projektu organizē Narvesen Baltija kopā ar jauniešu
organizāciju Avantis. Konkursu
informatīvi atbalsta Radio Pieci.
lv un izdevniecība Dienas Mediji.

2. jūnijā plkst. 10:00
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā
Balvi, Vidzemes iela 2b,
konferenču zālē
Semināra tēmas:
Vietējo pārtikas produktu
un gastronomiskā tūrisma
jēdziens, būtība, nozīme.
2. Vietējās jeb lokālās pārtikas
tendences pasaulē un
Eiropā.
3. Vietējo pārtikas produktu
piedāvājums Latgalē.
4. Pārtikas mājražotāja vieta
un iespējas tirgū (tūrisms;
iknedēļas tirdziņi; viesu
mājas un mītnes; „klubiņi”;
kulinārie
ceļojumi;
sabiedriskā
ēdināšana
u.tml.).
Lektore
Mg.soc.sc. Inese
Silicka (Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija).
1.

lauku labumu tirdziņš, kura
ietvaros katru mēnesi no mai
ja līdz pat oktobrim aicinām
ikvienu iepazīt dažādu jomu
Ziemeļlatgales amatu meistarus
un tradīciju pratējus.
Šajā tirdziņā no plkst.10.00
aicinām uz jostu aušanas un
rotaļlietu izgatavošanas no filca
un dzijas meistardarbnīcām, ko
piedāvās čaklās Briežuciema
audēju darbnīcas dalībnieces,
savukārt
Briežuciema
etnogrāfiskais
ansamblis
skandinās latgaliešu tautas
dziesmas.
Aicinām ikvienu apmeklēt
tirdziņu, lai jauki pavadītu
sestdienas rītu un iegādātos
dažādus lauku labumus, stādus
un amatniecības izstrādājumus
no zemniekiem, mājražotājiem
un amatu meistariem.
Tirdziņā piedalīties aicinām

Aicinām
uzņēmējus,
mājražotājus, tūrisma pakalpo
jumu sniedzējus, sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmējus un ci
tus
interesentus
pieteikties
semināram!
Pieteikšanās līdz 30. maijam
zvanot 29437260, 29272948
vai rakstot uz biznesacentrs@
balvi.lv

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

Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv, turisms@
balvi.lv vai zvanot 26461435,
29272948.
Amatu meistardarbnīcas tiek
rīkotas projekta „Ziemeļlatgales
amatu meistaru parāde” ietva
ros, kas tiek finansēts no Valsts
kultūrkapitāla fonda A/S „Lat
vijas valsts meži” finansētās
mērķprogrammas
„Latvijas
valsts mežu atbalstītā Latgales
kultūras programma 2016”.
Projekta mērķis  ar amat
nieku
meistardarbnīcām
lauku
labumu
tirdziņos
apmeklētājiem radīt interesi
un nodot senās amatu prasmes
tālāk sabiedrībai, akcentējot
to
kultūrvēsturisko
nozīmi
Ziemeļlatgales
nacionālās
identitātes saglabāšanā un
tūristu piesaistē.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 12.maijs

8.

APTAUJA

Pasākumi Balvu novadā

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Balvu Novada Ziņas” lasītājiem!
Labdien, cienījamie lasītāji!
Vēlamies zināt, vai saņemat pietiekami daudz informācijas par Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu
darbu, un izzināt Jūsu viedokli par „Balvu Novada Ziņām”. Lūdzam atbildēt uz zemāk esošajiem jautājumiem,
atzīmējot atbilstošu variantu. Būsim pateicīgi arī par Jūsu komentāriem.
1. Vai saņemat pietiekami daudz informācijas par pašvaldības darbu?
Informācijas ir pietiekami

Trūkst informācijas

Šie jautājumi mani neinteresē
Komentāri ______________________________________________
2. Par kuru jomu Jums informācijas trūkst visvairāk?
Pašvaldības darbs

Sociālā joma

Uzņēmējdarbība

Izglītība

Kultūra un māksla

Sports

Medicīnas pakalpojumi
Cits. Lūdzam norādīt _____________________________________
3. Cik bieži Jūs apmeklējat mājas lapu www.balvi.lv?
Katru dienu

Vairākas reizes nedēļā

Reizi nedēļā

Retāk kā reizi nedēļā

2-3 reizes mēnesī

Reizi mēnesī un retāk

4. No kāda avota jūs uzzināt par Balvu novada domes un pašvaldības darbu?
Avīzes “Balvu Novada Ziņas”

Balvu Novada pašvaldības mājas lapas

Televīzijas

Radio

Sociālajiem tīkliem Facebook, Twitter
Cits. Lūdzam norādīt_____________________________________
5. Ja Jūs lasāt izdevumu “Balvu Novada Ziņas”, vai tā saturs Jūs apmierina?
Jā, pilnībā

Drīzāk jā

Drīzāk nē
Nē
Komentāri _____________________________________________
6. Vai informācija “Balvu Novada Ziņās”, Jūsuprāt, ir aktuāla un noderīga?
Jā

Drīzāk jā

Drīzāk nē
Nē
Komentāri _____________________________________________
7. Kādu informāciju Jūs vēlētos vairāk saņemt no Balvu novada pašvaldības? (Lūdzu, atzīmējiet maksimums
trīs jums svarīgākās jomas!)
Pašvaldības darbība, ziņas, lēmumi

Balvu novada pagastos notiekošais

Domes budžets, pašvaldības ekonomiska

Izglītība

Kultūra, atpūta, izklaide

Tūrisms

Sports

Nodarbinātība

Veselības aprūpe

Uzņēmējdarbības iespējas

Iespējas iesaistīties projektu programmās
(piemēram, struktūrfondi )

Sociālās palīdzības jautājumi

Vides jautājumi, dabas aizsardzība

Ielu remontdarbi

Novada labiekārtošana

Novadā pastāvošās problēmas, to risināšana

8. Vai lasāt “Balvu Novada Ziņas” internetā – Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv?
Jā
Nē
Komentāri ____________________________________________
9. Kāda veida informāciju Jūs lasāt labprātāk? (Iespējamas vairākas atbildes).
Pirmo lapu

Īsās ziņas

Priekšsēdētāja sleju

Saistošos noteikumus

Informāciju par projektiem

Kultūras aktualitātes

Rakstus par skolām
Pasākumu afišu
Citu. Lūdzam norādīt ____________________________________

Balvu pilsēta
13. maijā plkst. 15:00 Balvu No
vada muzejā Nikolaja Gorkina jubile
jas izstādes “Mana zeme, mani drau
gi…” atklāšana, tikšanās ar autoru.
13. maijā plkst. 17:00 Balvu muižā
Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts
pasākums, bet plkst. 18:00 koncerts.
14. maijā Balvu tirgū un Sporta ielā
Lielais pavasara gadatirgus.
14. maijā no plkst. 9:00 līdz
14:00 Lauku labumu tirdziņš Balvu
Kultūras un atpūta centra laukumā.
14. maijā plkst. 12:00 Balvu
Centrālajā bibliotēkā Līgas karikatūru
izstādes atklāšana.
15. maijā plkst. 16:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā konkur
sa “Balvu novada Vecmāmiņa
2016” fināls. Svētkos piedalās Lat
vijas Nacionālā teātra dziedošo ak
tieru ansamblis “Drama”. Biļetes
iepriekšpārdošanā.
17. maijā plkst. 7:30 svētceļojums
ar autobusu uz Aglonu. Dalības mak
sa 10,00 EUR. Pieteikties pie Aijas
Putniņas pa tālruni 26309415.
20. maijā plkst. 18:00 Balvu
pilsētas parkā Starpnovadu bērnu un
jauniešu radošais festivāls.
21.
maijā
plkst.
11:00
Ziemeļlatgales velomaršruta Nr. 34
“Rypoj vasals” atklāšanas pasākums.
Parādes velobrauciens “Pretī vasarai”
Balvu ielās. Plašāka informācija un
pieteikšanās sacensībām www.tu
risms.balvi.lv.
22. maijā plkst. 18:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā iluzionistu
šovs. Biļetes cena EUR 3,00; EUR 5,00.
Biļetes iepriekšpārdošanā.
28. maijā plkst. 18:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā eksotisko
deju studijas “SAMIA” desmitgades
jubilejas koncerts. Biļetes cena 1,00
EUR.
Balvu pagasts
24.
maijā
plkst.
15:30
Naudaskalnā
kopīgs
nūjošanas
pasākums “Nūjosim Naudaskalnā!”
Bērzkalnes pagasts
14. maijā plkst. 14:00 atpūtas
iespējas visai ģimenei brīvā dabā viesu
namā “Paradīzes”. Ieejas maksa 2,00
EUR, bērniem līdz 7 gadiem – bez
maksas. Dažas aktivitātes par atsevišķu
samaksu.
Kontaktinformācija:
22009975, 29423688.
Bērzpils pagasts
21. maijā Bērzpils pagasta svētki.
Plkst. 9:00 Mājražotāju tirdziņš, plkst.
9.30-10.00 Tautas skrējiens, plkst.
10.30 ‘’Priekšautu modes skate’’ un
‘’Pīrāgu parāde’’, plkst. 11.00 Bērzpils
vsk. sporta laukumā Netradicionālās
sporta spēles un ielu vingrotāju
paraugdemonstrējumi, plkst. 13.00
baudīsim svētku biezputru pagasta
centrā, plkst. 20.00 Bērzpils estrādē
koncerts ‘’Kas kaitēja nedzīvot mana
tēva zemītē’’. Ap plkst. 22.00 Balle
kopā ar grupu ‘’Brīvdiena’’ (Iecava).

Ziņas par Jums
Dzīvesvieta:
Balvu pilsēta
Jūsu dzimums:
Vīrietis

Ieejas maksa EUR 2,00.
27. maijā plkst. 13:00 Bērzpils
pagastā “Uzņēmēju brokastis”. Dalības
maksa 5 EUR/pers. Pieteikšanās –
aizpildot anketu www.zlbc.lv vai pa
tālruni 29437260, 26461435.
Krišjāņu pagasts
14. maijā plkst. 10:00 pie Krišjāņu
pagasta Tautas nama notiks Krišjāņa
dienas tirgus.
14. maijā plkst. 13:00 Krišjāņu
pagasta Tautas namā notiks radošā
darbnīca “Gredzenu pavēlnieks”, kur
būs iespēja izgatavot gredzenus no
pērlītēm.
14. maijā plkst. 22:00 Krišjāņu
pagasta Tautas namā balle kopā ar
ansambli “Guna”. Ieejas maksa EUR
2,00, pēc plkst. 22:30 – EUR 2,50.
28. maijā Krišjāņu pagasta
svētki. Plkst. 10:00 Tirgošanās un
andelēšanās pie Krišjāņu pagasta Tau
tas nama, Plkst. 13:00 Svētku ieskaņas
pasākums laukumā pie pagastmājas,
plkst. 20:00 Svētku koncerts “Ceriņu
smaržā ietinies prieks”, plkst. 22:00
Balle kopā ar Zinti Krakopu.
Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā skatāmas
izstādes
“Euharistiskie
brīnumi
pasaulē” un Dinas Ābeles izstāde
“Tuvāk būt”.
- Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde, kas veltīta mūsu novad
niekam - ģenerālim Valdim Matīsam,
izstāde “Gleznotājam Jānim Ūdrim
110”, kā arī piecās muzeja ekspozīciju
zālēs
mūsdienīgi
atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
“Virtuāla pastaiga pa pagājušā gad
simta avīzēm un žurnāliem”, skatāma
LNB ceļojošā izstāde „LR Pilsoņu
Kongresam – 25“, kā arī Balvu Mākslas
skolas audzēkņu radošo darbu izstāde
“30 PUTNI”.
- Kubulu pagasta Kultūras namā
skatāma fotoizstāde “Es un deja” un
izstāde “No deju kolektīva “Cielaviņa”
pūralādes”.
- Briežuciema pagasta bibliotēkā
skatāma Līnas Pundures darināto
rotaļlietu izstāde.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas sko
las audzēkņu izstāde “Muzikāla
glezniecība”.
- Krišjāņu Tautas namā skatāma
Daces Teilānes fotogrāfiju izstāde “No
putna lidojuma”.
- Balvu Kultūras un atpūtas centrā
skatāma Vladislava Paura izstāde “Lat
gales akvarelis”.
- Tilžas pagasta Kultūras namā
skatāma gleznošanas studijas “Olīves”
darbinieču darbu izstāde.
- Tilžas Kultūrvēstures izpētes un
tūrisma centrā skatāma Kristapa Her
ca fotoizstāde “Starptautiskais ledus
skulptūru festivāls 2016”.
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Elitas Eglītes un Zanes
Čudarānes radošo darbu izstāde.

___________________ pagasts
Sieviete

Jūsu vecums:
Līdz 18 gadiem

No 18-30 gadiem

No 31-45 gadiem

No 46-62 gadiem

63 un vairāk
Nodarbošanās:
Skolēns

Students

Uzņēmējs

Valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks

Strādāju privātā uzņēmumā
Cits _____________

Šobrīd nestrādāju

PALDIES!

Aizpildītu anketu lūdzam iesniegt pagastu pārvaldēs vai ievietot Balvu novada pašvaldības 1. stāva pastkastē
“Ieteikumiem Balvu novada pašvaldībai” (Bērzpils iela 1a, Balvi) līdz 17. jūnijam. Anketu iespējams aizpildīt arī
elektroniski interneta vietnē www.balvi.lv no 13. maija līdz 17. jūnijam.
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

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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