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21. (158.) numurs
Sanāksme Bērzpilī
21.decembrī
plkst.11:00
Bērzpils Saieta namā Bērzpils pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz
sanāksmi. Darba kārtībā: atskaite
par paveikto 2016.gadā Bērzpils
pagastā.

Tiek nojaukta bijusī Katlu māja
Pēc ilgām sarunām ar būves
un zemes īpašnieku, Balvu novada
pašvaldība ir panākusi, ka tiek nojaukta bijusī Katlu mājas ēka pie
Balvu pamatskolas un sakopta šī
teritorija.

Aptauja
Balvu
uzņēmējiem

novada

Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs aicina ikvienu Balvu novada uzņēmēju, zemnieku,
amatnieku, mājražotāju un tūrisma
pakalpojumu sniedzēju aizpildīt
īsu aptaujas anketu www.zlbc.lv.

Sāksies
akcija
peldbaseinā

Svētku Dievkalpojumi Balvu novadā

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos: 24.decembrī - Kristus
dzimšanas svētku vigilija, Sv. Mise
- plkst. 15.00 (ģimenēm ar maziem
bērniem, jauniešiem), plkst. 18.00
un plkst. 24.00; 25.decembrī
- Kristus dzimšanas svētki, Sv.
Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00;
26.decembrī - Sv.Stefans Pirmmoceklis - II Ziemassvētki, Sv.
Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00
(pēc katras Sv.Mises auzu svētīšana
mājdzīvniekiem);
31.decembrī
- laicīgā gada pēdējā diena.
Pateicības Sv.Mise par saņemtajām
žēlastībām aizvadītajā gadā - plkst.

18.00.
Balvu
pansionātā:
25.decembrī - Kristus dzimšanas
svētki, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā: 24.decembrī
- Kristus dzimšanas svētku vigilija,
Sv. Mise - plkst. 21.00.
Bēržos: 24.decembrī – Kristus dzimšanas svinību vigilijas
(ganiņu), Sv. Mise – plkst. 20.00;
25.decembrī – Kristus dzimšanas
diena, lieli svētki – plkst. 9.30;
28.decembrī – Svētā ģimene –
Jēzus, Marija un Jāzeps – plkst.
11.00; 31.decembrī – Vecgada die
na – plkst. 18.00.

Izrotā māju Ziemassvētkiem
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 veidot mūsu pilsētas un novada
Ziemassvētku noformējumu.
Noformēto objektu dalībai
konkursā var pieteikt vērtējamā
objekta pārstāvis vai jebkura cita
persona līdz 2016.gada 26.decembrim (ieskaitot), sūtot pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi
lauma.kalva@balvi.lv.
Konkursam pieteiktos objektus vērtēs žūrijas komisija trīs
kategorijās:

Krišjāņos – 24.decembrī –
Kristus dzimšanas svinību vigilijas
(ganiņu), Sv. Mise – plkst. 14.00.
Tilžā
–
24.decembrī
–
Ziemassvētku vakars – plkst. 18.00;
25.decembrī - Kristus dzimšanas
svētki – plkst.8.00; 26.decembrī
– II Ziemassvētki - plkst. 12.00;
31.decembrī – Vecgada pateicības
dievkalpojums – plkst. 18.00.
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀS
DRAUDZĒS
Balvos - 24.decembrī Ziemassvētku svētvakara diev
kalpojums
–
plkst.18.00;

25.decembrī
Ziemassvētku
dievkalpojums - plkst. 10.00;
31.decembrī - Vecgada vakara dievkalpojums - plkst.
18.00; 31.decembrī - Jaunā gada
sagaidīšanas dievkalpojums –
plkst. 23.30; 1.janvārī - svētdiena
pēc Ziemassvētkiem – plkst.10.00;
6.janvārī - Zvaigznes dienas diev
kalpojums – plkst. 18.00.
Tilžā
–
25.decembrī
Ziemassvētku
dievkalpojums
- plkst. 13.00; 31.decembrī - Vecgada dievkalpojums - plkst. 15.00.

un Suminās Zelta un Dimanta kāzu pārus

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 pir
mo 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.

Katru gadu decembra nogalē
Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļa rīko pasākumu Zelta kāzu
pāriem, kurā svinīgā un sirsnīgā
gaisotnē tiek sumināti tie Balvu
novada pāri, kuri savu laulību
reģistrējuši pirms 50 gadiem.
Arī šogad 21.decembrī tiks
sumināti un ar Balvu novada
Domes Atzinības rakstu par augstu morāli - ētisko un tikumisko
vērtību uzturēšanu ģimenē un
sadzīvē, par dzīves gudrības
un pieredzes nodošanu Balvu
novada jaunajām iedzīvotāju
paaudzēm un sakarā ar 50 gadu
kopdzīves jubileju apbalvoti 20
Balvu novada pāri:
Marija un Jānis Bukši; Velta
un Domeniks Ločmeļi; Irēna
un Eventijs Supes; Ļubova un
Jāzeps Glaudiņi; Ņina un An-

drejs Buži; Ļubova un Anatolijs
Buli; Broņislava un Leons Jānis
Gabranovi; Anna un Stanislavs
Kindzuļi; Marija un Aleksejs Sorokini; Tamara un Aleksandrs
Ivanovi; Genovefa un Arnolds
Andrukeli; Alvīna un Pēteris
Mičuļi; Galina un Mihails Karuzini; Vilma un Anzelms Bukši;
Ārija un Pēteris Raciborski; Lilija
un Vitālijs Zelči; Domicella un
Jānis Logini; Biruta un Vilfrīds
Miškas; Lucija un Jānis Puki; Lija
un Tālivaldis Dambji.
Tāpat šogad tiks sveikti arī
Dimanta kāzu pāri, kuri laulībā
nodzīvojuši 60 gadus: Maņefa
un Boriss Toropovi; Ārija un
Zigfrīds Rihards Berķi; Zinaida
un Imants Serdanti; Taisija un Jezups Zelči.

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

Balvu

No 2017.gada 2.janvāra līdz
2017.gada 31.janvārim par katru
nopirkto baseina abonementu
10 apmeklējumiem tiks izsniegts
atlaides kupons 17% apmērā.
Iesniedzot atlaides kuponu Balvu
Sporta skolas peldbaseina kasē,
tiek piemērota 17% atlaide baseina, trenažieru zāles un sāls istabas
abonementa iegādei.
Viens 17% atlaides kupons
piemērojams viena abonementa
iegādei, samaksu veicot skaidrā
naudā vai ar bankas norēķinu karti.
Kupona atlaide nesummējas.
Atlaides kupons izmantojams
abonementa iegādei līdz 2017.
gada 28.februārim.

Peldbaseina
svētkos:

darba

laiks

24.decembris – slēgts;
25.decembris - 14:00 - 22:00;
26.decembris – slēgts;
27.decembris - 09:00 - 22:00;
28.decembris - 09:00 - 22:00;
29.decembris - 09:00 - 22:00;
30.decembris - 09:00 - 22:00;
31.decembris – slēgts;
2017.gada 1.janvāris – slēgts.

Realizēts biedrības „VIKO” projekts
2016.gada 19.decembrī Balvu
rajona Vīksnas pagasta jauniešu
biedrība „VIKO” ir realizējusi
ELFLA projektu Nr.16-07-AL19A019.2206-000003
„Mūzikas
skaņu aparatūras iegāde Vīksnas
Tautas nama” par summu 4096,82
EUR, no kuras 3687,14 EUR ir publiskais finansējums un 409,68
EUR sastāda līdzfinansējums, ko
atbalstīja Balvu novada pašvaldība.
Īstenojot projektu skatītājiem,
pašdarbniekiem,
klausītājiem
tiks nodrošināta kvalitatīva skaņa
dažādos kultūras un izglītojošos
pasākumos. Jaunā mūzikas skaņas
aparatūra pirmo reizi tiks izmantota Vīksnas Tautas nama zālē
2016.gada 25. decembrī pagasta
pašdarbības kolektīvu sniegtajā
koncertā „Ziemassvētku noskaņās”.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Svētku laiks

Ir atkal nemanot pagājis vēl viens gads, pienācis Ziemassvētku laiks,
tepat jau arī Jaunā gada priekšvakars.
Lai arī jau jūtams svētku noskaņojums, pašvaldībā un iestādēs
joprojām notiek intensīvs darbs. Šobrīd nopietni tiek strādāts pie nākošā
gada budžeta projekta, šonedēļ tiek plānota Balvu novada Domes sēde,
kurā tas tiks izskatīts kopā ar visiem deputātiem.
Tāpat šajā laikā notiek pasākumi, kuros tiek apbalvoti labākie šī gada
sportisti, kultūras un citu jomu darbinieki. Šis ir laiks, kad atskatāmies
uz aizvadīto gadu, sakām paldies par gada laikā paveikto, novērtējam
līdzcilvēkus.
Šogad, kā ierasts, sveiksim arī mūsu novada Zelta kāzu pārus, kā arī
Dimanta kāzu pārus. Liels prieks par ģimenēm, šiem cilvēkiem, kuri rāda
piemēru mums visiem, kādai ir jābūt stiprai ģimenei un kā nodzīvot tik
garu mūžu kopā.
Par tradīciju jau izveidojies arī pasākums „Lūgšanu brokastis” gada
nogalē, kurā novada garīdznieki, novada vadība un deputāti sanāk kopā,
lai runātu par garīgajām tēmām un vienotos kopīgā lūgšanā, kas bagātina
katra dalībnieka dvēseli, rada papildus izpratni un pozitīvas emocijas šo
svētku laikā, kā arī dod spēku un iedvesmu turpmākajam darbam. Šogad
šāda tikšanās notiek 20.decembrī.
Prieks, ka šogad tik krāšņi svētku rotā mirdz pilsēta. Tik daudzu
dzīvokļu īpašnieku logos, privātmāju pagalmos un iestādēs redzami
Ziemassvētku un Jaunā gada rotājumi! Paldies visiem, kuri ir atsaukušies
pašvaldības aicinājumam piedalīties konkursā par svētku rotājumiem,
atgādinu, ka pieteikties konkursam vēl joprojām var līdz pat 26.decembrim. Arī pašvaldība šogad ir centusies, lai svētkos pilsēta būtu izrotāta,
īpaši krāšņa tā ir vakara un nakts stundās. Katra ieguldītais darbs ir radījis
skaistu mūsu pilsētu.
Sveicu visus Balvu novada iedzīvotājus un viesus svētkos! Lai klusi un
mierīgi tiek sagaidīti Ziemassvētki, lai Jaunais gads nāk ar laimi, veselību,
optimismu! Vienmēr saglabāsim dzīves mērķi uz ko tiekties, būsim
saprotošāki un pozitīvāki saskarsmē ar līdzcilvēkiem, lai mazāk sajūtam
aizdomas, skaudību un negācijas! Lai ikvienā ģimenē valda mīlestība,
saticība un piedošana! Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

ZAAO klientiem izsūtīti 2017.gada pakalpojumu kalendāri un aprēķini
SIA ZAAO (ZAAO) ir sākusi
izsūtīt klientiem nākamā gada atkritumu izvešanas kalendārus.
Tas izstrādāts kompakta ceļveža
formā, ar norādēm par sadzīves
un otrreizējai pārstrādei derīgu
materiālu konteineru tukšošanas
dienām, saziņas iespējām ar
uzņēmumu, ZAAO vides iniciatīvu
„100 darbi Latvijai”, pārstrādei
derīga
polimēra
iepakojuma
atpazīšanu un piedāvātajiem
pakalpojumiem
otrreizējās
pārstrādes veicināšanai.
Klienti saņems arī informāciju
par plānotajiem maksājumiem par
nešķiroto atkritumu konteineru
tukšošanu. Atgādinām, ka ikgadējā
rēķina summas apmēru var regulēt
paši klienti, gan izvēloties atkritumu konteineru veidu, gan
daudzumu, gan to tukšošanas
biežumu, tomēr tas nedrīkst būt
retāks, kā paredzēts konkrētās
pašvaldības saistošajos noteikumos. Lūgums klientiem savlaicīgi
pieteikt vēlamās izmaiņas konteineru tukšošanas grafikos (tālr.
64281250, e-pasts zaao@zaao.lv),
lai uzņēmums varētu nodrošināt
maksimāli
efektīvu
maršrutu
plānošanu.
Informējam, ka Saeimā šobrīd
izskatīšanā atrodas likumprojekts

„Grozījumi Dabas resursu nodokļa
likumā”, kas paredz dabas resursu
nodokļa par sadzīves atkritumu
apglabāšanu pieaugumu 2017.
gada laikā vairāk kā divas reizes,
salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo
likmi. Gadījumā, ja šādi grozījumi
stāsies spēkā, ZAAO būs spies
ta pārskatīt aprēķinā iekļauto
maksas apmēru proporcionāli
nodokļa likmes pieaugumam,
kas orientējoši varētu veidot
7-10% pieaugumu. Par izmaiņām
maksā par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
klienti
tiks
informēti.
Izstrādātais
informatīvais
materiāls no 20.decembra būs
pieejams arī ZAAO klientu
pašapkalpošanās sistēmā, kas darbojas caur uzņēmuma mājas lapu
www.zaao.lv.
Pašapkalpošanās
sistēma ļauj jebkurā laikā piekļūt
saviem datiem – saņemto pakalpojumu sarakstam, norēķinu
stāvoklim, konteineru tukšošanas
grafikam, kā arī veikt maksājumus.
Zane Legzdiņa
SIA ZAAO sabiedrisko
attiecību speciāliste

Domes sēde

Šī gada 15.decembrī notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā piedalījās 13 deputāti
– Andris Kazinovskis, Sarmīte
Cunska, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Ināra Ņikuļina, Aigars
Pušpurs, Ēriks Ločmelis, Pēteris
Kalniņš, Vilnis Dzenis, Valdis Zeltkalns, Svetlana Pavlovska, Juris
Boldāns, Arvīds Raciborskis. Sēdē
tika izskatīti kopumā 88 jautājumi.
Piešķir Atzinības rakstus
Sakarā ar Zelta kāzu un Di
manta kāzu pāru godināšanu Balvu novada Domes Atzinības raksts
tika piešķirts 24 pāriem.
Par deleģēšanu
Sēdē lēma deleģēt Balvu novada pašvaldības Briežuciema
pamatskolas skolotājai I.Ozoliņai
veikt Briežuciema pamatskolas
direktora pienākumus, kas saistās
ar līgumu slēgšanu, administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas
vai sodīšanas funkciju izpildi,
attiecībā uz I.Keišu.
Tāpat deputāti lēma deleģēt
Balvu novada pašvaldības Sociālo
dienestu pašvaldības vārdā slēgt
līgumus par bērnu ievietošanu
audžuģimenēs un kontrolēt šo
līgumu izpildi.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē lēma par zemes
nomu fiziskām un juridis
kai
personai Balvu un Tilžas pagastos, par zemes nomas līguma
pagarināšanu personai Kubulu pagastā, par zemes nomas
līgumu izbeigšanu Kubulu un
Vectilžas pagastos, kā arī par
apakšnomas līgumu slēgšanu
par zemes vienības Bērzkalnes
un zemes vienību Tilžas pagastā
iznomāšanu.
Tika lemts precizēt platību
privātpersonai piederošai zemes
vienībai „Pipku mājas” Balvu
pagastā no 2,3 ha uz 2,01 ha.
Sēdē lēma piešķirt adresi
„Saulgrieži”, Balvu pagasts, Balvu
novads, LV-4561, privātpersonai
piederošai zemes vienībai un uz
tās esošajām ēkām Balvu pagastā,
kā arī piešķirt adresi „Mičuļi”, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561,
privātpersonai piederošai zemes
vienībai un uz tās esošajām ēkām
Balvu pagastā.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Dunduri”
Bērzpils pagastā 7,7 ha kopplatībā
zemes vienību 1,2 ha platībā, no
atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Akmentiņi”, zemes
izmantošanas mērķis - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Tāpat deputāti lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
„Upītes” Vīksnas pagastā 46,1
ha kopplatībā zemes vienību
15,0 ha platībā, no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Upeskalns”, zemes izmantošanas
mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Sēdē tika lemts izbeigt 2016.
gada 29.aprīlī noslēgto Zemes
nomas līgumu Nr.282 ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Dzirnavu ielā 1F, Balvos, 600
m2 platībā nomu un izsolīt no-

mas tiesības uz Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļu Dzirnavu ielā 1F,
Balvos, 600 m2 platībā, veikparka
izveidošanai. Tika apstiprināta
zemes vienības daļas Dzirnavu
ielā 1F, Balvos, 600 m2 platībā nomas tiesību izsoles sākumcena 1,5
% no zemes kadastrālās vērtības,
un apstiprināti nomas tiesību izsoles noteikumi.
Sēdē lēma pārdot personai
nekustamo īpašumu „Verpuļeva
424”, Verpuļeva, Balvu pagasts, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 0,2493 ha, un noteikt
nekustamā īpašuma pārdošanas
cenu EUR 1421,00, nosakot
nomaksas termiņu – 3 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Par ceļu servitūtiem
Deputāti lēma nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajā
zemes vienībā Bērzpils pagastā
par labu nekustamajam īpašumam
„Tiltiņi”, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu ne mazāk kā 2,5 m
platumā un 90 m garumā un slēgt
ceļa servitūta līgumu uz nenoteiktu laiku par noteiktā reālservitūta –
ceļa servitūta nodibināšanu.
Tāpat tika lemts nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajā
zemes vienībā Balvu pagastā par
labu nekustamajam īpašumam
„Vīteņi”, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu ne mazāk kā 2,5 m
platumā un 45 m garumā un slēgt
ceļa servitūta līgumu uz nenoteiktu laiku par noteiktā reālservitūta –
ceļa servitūta nodibināšanu.
Par īpašuma atsavināšanu
Sēdē lēma piešķirt nosaukumu „Upenes” Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Lazdulejas
pagastā 3 ha platībā, kas sastāv
no zemes vienības 1,5 ha platībā
un zemes vienības 1,5 ha platībā,
un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Upenes” Lazdu
lejas pagastā 3 ha platībā. Saimnieciskajai nodaļai tika uzdots
veikt nepieciešamās darbības
nekustamā īpašuma „Upenes”
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz
Balvu novada pašvaldības vārda
un Īpašumu privatizācijas un
atsavināšanas komisijai tika uzdots
pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas
lietu, kā arī izstrādāt izsoles noteikumus.
Sēdē tika lemts nodot
atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – divistabu
dzīvokli Nr.18 Teātra ielā 4, Balvos, 45,9 m2 platībā īrniecei un
uzdot Saimnieciskajai nodaļai
veikt nepieciešamās darbības
minētā dzīvokļa reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības
vārda,
Īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijai pasūtīt tirgus vērtības
noteikšanas
lietu,
piesaistot
sertificētu vērtētāju.
Deputāti
lēma
atsavināt
atklātā mutiskā izsolē nekustamo
īpašumu „Puķes” Bērzpils pagastā,
kas sastāv no zemes gabala starpgabala 2,03 ha platībā un
apstiprināt nekustamā īpašuma
sākumcenu EUR 1700,00 un izsoles noteikumus.
Deputāti
lēma
atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
par 50%, atklātā mutiskā izsolē
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Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.7 Pilsoņu ielā 23, Balvi,
kas sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,50 m2 platībā un kopīpašuma
405/31075 domājamajām daļām
no būves un zemes, apstiprinot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 1085,00 un atkārtotas izsoles
noteikumus.
Tika lemts atkārtoti atsavināt,
samazinot sākumcenu par 50
%, atklātā mutiskā izsolē Balvu
novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.27 Pilsoņu ielā 23, Balvi, kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,40 m2 platībā un kopīpašuma
404/31075 domājamajām daļām
no būves un zemes, apstiprinot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 1085,00 un atkārtotas izsoles
noteikumus.
Sēdē lēma atkārtoti atsavināt,
samazinot sākumcenu par 50%,
atklātā mutiskā izsolē
Balvu
novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.57 Pilsoņu ielā 23, Balvi, kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
33,60 m2 platībā un kopīpašuma
336/31075 domājamajām daļām
no būves un zemes, apstiprinot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 935,00 un atkārtotas izsoles
noteikumus.
Par ceļiem un ceļazīmēm
Deputāti lēma apstiprināt
Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.__/2016 “Par Balvu
novada pašvaldības ielu un
ceļu uzturēšanas un lietošanas
kārtību” un atcelt Balvu novada
pašvaldības 2016.gada 11.februāra
noteikumus Nr.2/2016 „Balvu
pilsētas ielu uzturēšanas un
lietošanas kārtība”.
Sēdē
lēma
paredzēt
finansējumu
projektēšanas
darbiem grants ceļu pārbūvei
EUR
111
305,05
2017.gada
pašvaldības budžetā, finansējuma
nodrošināšanai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē.
Tika lemts atļaut uzstādīt
ceļazīmi Nr.711 „Strupceļš” uz
Zaļās ielas pie krustojuma ar Sporta ielu, Balvos.
Par parādu piedziņu
Sēdes laikā tika pieņemti
vairāki lēmumi par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu piedziņu
no fiziskām un juridiskām
personām.
Par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem
Deputāti
lēma
iznomāt
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nedzīvojamo telpu – garāžu
Nr.7 Liepu ielā 1B, Balvos, 32,3 m2
platībā un noteikt nosacīto nomas
maksu – EUR 0,80/ m2 mēnesī bez
PVN.
Tika lemts nodot sabiedriskā
labuma organizācijai biedrībai
„Balvu
teritoriālā
invalīdu
biedrība” bezatlīdzības lietošanā
uz 5 gadiem nedzīvojamo telpu
- garāžu Nr.4 Partizānu ielā 66,
Balvos, 62,3 m2 platībā, atlikusī
bilances vērtība EUR 966,58,
un noteikt nedzīvojamās telpas
lietošanas mērķi - celt trūcīgo un
sociāli mazaizsargāto personu
grupu sociālo labklājību un no
darboties ar labdarību.
Tika nolemts apstiprināt izsoles rezultātus nedzīvojamai
telpai - garāžai Nr.16 Ezera ielā
37 B, Balvos, (platība 18,5 m2),
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nosakot par uzvarētāju personu,
kura nosolījusi augstāko nomas
maksu EUR 0,76/ m2 bez PVN, un
iznomāt minēto nedzīvojamo telpu uz 3 gadiem transportlīdzekļa
novietošanai.
Deputāti
lēma
pagarināt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu
par telpām Brīvības ielā 55,
Tilžā, 18,0 m2 platībā ar personu
komercdarbības nodrošināšanai
(zobārstniecības prakse) līdz 2019.
gada 14.martam, nosakot nomas
maksu EUR 0,78 bez PVN mēnesī
par 1 m².
Par izsoles rezultātiem
Tika
lemts
apstiprināt
nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Nr.11 Pilsoņu ielā 23, Balvi, kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
33,60 m2 platībā un kopīpašuma
336/31075 domājamajām daļām
no būves un zemes, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
1733,00,
nosakot
nomaksas
termiņu – 4 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Par peldbaseina akciju
Sēdē lēma noteikt, ka no
2017.gada 2.janvāra līdz 2017.
gada 31.janvārim par katru
nopirkto baseina abonementu
10 apmeklējumiem tiek izsniegts
atlaides kupons 17% apmērā.
Iesniedzot 17% atlaides kuponu
Balvu Sporta skolas peldbaseina
kasē, tiek piemērota 17% atlaide
baseina, trenažieru zāles un sāls
istabas abonementa iegādei.
Viens 17% atlaides kupons
piemērojams viena abonementa
iegādei, samaksu veicot skaidrā
naudā vai ar bankas norēķinu karti. Kupona atlaide nesummējas.
Atlaides kupons izmantojams
abo
nementa iegādei līdz 2017.
gada 28.februārim.
Par debitora parādu dzēšanu
Deputāti lēma par debitoru
parādu dzēšanu Kubulu, Krišjāņu
un Briežuciema pagasta pārvaldei.
Par īrnieku parādu saistību
atmaksu

Tika nolemts atzīt Balvu novada pašvaldības parādu EUR
941,18 apmērā akciju sabiedrībai
„Balvu enerģija” par Balvu novada
pašvaldības
dzīvokļu
mirušo īrnieku parādiem un veikt
norēķinus ar akciju sabiedrību
„Balvu enerģija” par pašvaldības
parādu
no
Balvu
novada
pašvaldības 2017.gada budžeta
vispārējiem ieņēmumiem.
Par grozījumiem lēmumā
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus
Balvu
novada
Domes 2016.gada 10.novembra lēmumā „Par aizņēmumu
divu vieglo automašīnu iegādei
Balvu novada pašvaldības funkci
ju nodrošināšanai” (protokols
Nr.14, 35.§), izsakot lēmuma
1.punktu šādā redakcijā:„1. Lūgt
Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei
atļauju
2017.gadā
Balvu novada pašvaldībai ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 30
000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro,
00 centi) uz 7 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi aizņēmumam pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei
- „Divu vieglo automašīnu iegādei
Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai””.
Par projektiem
Tika
nolemts
piedalīties
projektu
konkursā
Lauku
attīstības programmas 2014.2020.gadam
pasākumā
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”,
izstrādājot projekta iesniegumu
„Koplietošanas
meliorācijas
sistēmu
atjaunošana
Balvu
novadā”, un apstiprināt projekta
kopējās izmaksas EUR 300 000,16
(trīs simti tūkstoši euro, 16 centi).
Deputāti lēma piedalīties
Latvijas–Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu
sadarbības
prog
rammas
2014.-2020.gadam
izsludinātā
atklātā
projektu
konkursā
1.tematiskā
mērķa
„Sociālās iekļaušanas veicināšana
un cīņa pret nabadzību” prioritātē
1.1.
„Pieejas
sabiedriskajiem

pakalpojumiem
uzlabošana
mazaizsargātajām
sociālajām
grupām”, iesniedzot projekta
iesniegumu „Alternatīvas pieejas
iekļaujošai novecošanai LatvijasLietuvas-Baltkrievijas pierobežas
teritorijā” (“Alternative approaches for ageing well ir Latvia-Lithuania-Belarus border area/Ageing
Well”).
Tika lemts piedalīties arī
Latvijas–Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu
sadarbības
prog
rammas
2014.-2020.gadam
izsludinātā
atklātā
projektu
konkursā
1.tematiskā
mērķa
„Sociālās iekļaušanas veicināšana
un cīņa pret nabadzību” prioritātē
1.1.
„Pieejas
sabiedriskajiem
pakalpojumiem
uzlabošana
mazaizsargātajām
sociālajām
grupām”,
iesniedzot
projekta iesniegumu „Neaizsargāto
sabiedrības
grupu
sociālā
iekļaušana uzlabojot pieejamību
publiskajiem ūdeņiem un kultūras
zonai” („Social inclusion of vulnerable groups by improvement of
accessibility to public waters and
cultural space”).
Tāpat sēdē lēma piedalīties
Latvijas–Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu
sadarbības
prog
rammas
2014.-2020.gadam
izsludinātā
atklātā
projektu
konkursā 3.tematisko mērķa
„Vietējās kultūras veicināšana
un
vēsturiskā
mantojuma
saglabāšana”
3.1.
prioritātē
„Kultūras un vēsturiskā mantojuma un tradicionālo prasmju
veicināšana un saglabāšana”,
iesniedzot projekta iesniegumu
„Starpkultūru
komunikācijas
veicināšana caur kultūrvēsturiskā
mantojuma vērtību prizmu”.
Par finansējuma piešķiršanu
Domes sēdē lēma piešķirt
Latvijas skolu sporta federācijai
finansējumu Balvu Sporta skolas audzēkņu, Latvijas izlases
dalībnieku vieglatlētikā – Aivja
Krastiņa, Arta Duļbinska, Aivas
Niedras – dalībai ISF Pasaules
skolu čempionātā vieglatlētikā
„J.Humberta kauss”, kas no-

tiks
2017.gada
24.-30.jūnijā
Francijā, Nansi pilsētā, 1875,00
EUR apmērā no Balvu novada
pašvaldības 2016.gada budžetā
apstiprinātajiem līdzekļiem „Sporta pasākumi novadā”.
Tika
nolemts
paredzēt
finansējumu ūdensvada pārbūvei
Ceļinieku ielā, Balvos, EUR
13 568,02 apmērā 2017.gada
pašvaldības budžetā.
Tāpat
deputāti
lēma
nodrošināt projekta „Inventāra
iegāde
reitterapijas,
atpūtas
un sporta iespēju īstenošanai”
realizācijai
līdzfinansējumu
EUR 568,85 apmērā biedrībai
„Sudraba pakavi”.
Par grozījumiem nolikumā
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu
novada
pašvaldības
amatpersonu
un
darbinieku
atlīdzības nolikumā, izsakot nolikuma 2.1.1.apakšpunktu, 2.1.2.
apakšpunktu, 2.1.4. apakšpunktu,
3.1. punktu, 4.1. punktu jaunā
redakcijā.
Par 2016.gada budžetu
Tika nolemts pieņemt saistošo
noteikumu Nr.__/2016 projektu
„Grozījumi Balvu novada Domes
21.01.2016 saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Balvu novada
pašvaldības 2016.gada budžetu””.
Par prēmijām
Saskaņā ar MK 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26. punktu, kas nosaka,
ka izglītības iestādes vadītājiem
prēmijas apmēru nosaka izglītības
iestādes dibinātājs saskaņā ar
iestādes ietaupītajiem darba samaksai paredzētajiem budžeta
līdzekļiem, deputāti nolēma
apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldības izglītības iestāžu
vadītāju prēmijas apmēru.
Par lēmuma atcelšanu
Tika nolemts atcelt Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa
lēmumu “Par samaksas atcelšanu
Balvu novada Domes deputātam
Ērikam Ločmelim” (protokols
Nr.5, 66.§).
Par izmaiņām komisijās
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Sēdē
lēma
atbrīvot
M.Verjanovu no Balvu novada
pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu
komisijas locekļa pienākumiem ar
2016.gada 30.decembri.
Savukārt
Rudīti
Krūmiņu
tika lemts ievēlēt Balvu novada
pašvaldības
Administratīvās
komisijas sastāvā ar 2016.gada
16.decembri.
Par
atvaļinājumu
un
komandējumu
Tika lemts piešķirt Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietniecei S. Cunskai apmaksātu
papildatvaļinājumu – 10 (desmit)
darba dienas no 2016.gada 16.decembra līdz 2016.gada 30.decembrim (ieskaitot) par nostrādāto
laika periodu no 2015.gada 4.novembra līdz 2016.gada 3.novembrim.
Balvu novada pašvaldības
Domes
priekšsēdētāju
A.Kazinovski lēma komandēt uz
Pleskavu (Krievijas Federācija)
2016.gada
16.decembrī.
Komandējuma
mērķis
–
piedalīties seminārā par Latvijas
– Krievijas pārrobežu sadarbības
programmu 2014.–2020.gadam.
Grozījumi lēmumā
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumu ar Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra lēmumu
„Par Balvu novada pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” pakalpojuma „Grupu dzīvoklis” nolikuma
apstiprināšanu”
apstiprinātajā
Balvu
novada
pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” pakalpojuma
„Grupu dzīvoklis” nolikumā, tā
1.5.punktu izsakot šādā redakcijā:
„1.5. Pakalpojumu mērķa grupai
vienlaicīgi var nodrošināt līdz
20 personām, laika periodā no
2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada
31.decembrim.”.
Sīkāk
ar
Balvu
novada
Domes lēmumiem var iepazīties
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.

Balvos viesojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
16.decembrī VARAM ministrs
Kaspars Gerhards un ministrijas pārstāvji, reģionālās darba
vizītes ietvaros, viesojās Balvos
un tikās ne tikai ar Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju
Andri Kazinovski un izpilddirektora vietnieku Jāni Roginski, bet arī ar
Viļakas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu, Rugāju novada pašvaldības

domes priekšsēdētāju Sandru
Kapteini un Baltinavas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju
Lidiju Siliņu.
Tikšanās mērķis bija vajadzība
pārrunāt
sadarbības
teritoriju izveidi, kas nepieciešama,
lai nodrošinātu pilnvērtīgāku
pakalpojumu
sniegšanu
iedzīvotājiem, uzņēmējdarbības
veicināšanu un tautsaimniecības

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu pašvaldību vadītāji uzklausa
VARAM pārstāvjus par reģionālo politiku un valsts pārvaldes darbību
kopumā.

attīstību. “Šādas konsultācijas ir
nepieciešamas, lai noskaidrotu un
izvērtētu pašvaldību viedokli un
veiktu nepieciešamos labojumus
sadarbības teritoriju projektam,
kās jāveic līdz šā gada beigām,”
pauž ministrijas pārstāvji.
Tikšanās sākumā VARAM
informēja par vēsturisko un esošo
situāciju reģionālās attīstības jomā
Latvijā, analizēja ar sadarbības
teritoriju izveidi saistītos politikas dokumentus un likumus, kā
arī izstāstīja nepieciešamību pēc
ciešākas sadarbības. Pēc tam
norisinājās diskusija ar novadu
vadītājiem par šajā reģionā esošo
sadarbību, kā arī reģionā un katrā
novadā aktuālām problēmām.
Novadu vadītāji atzina, ka
dažās jomās sadarbība notiek jau sen. Piemēram, visām
iepriekšminētajām pašvaldībām
pieder
daļas
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācijā
SIA “ZAAO”, tāpat arī visām
pašvaldībām pieder kapitāldaļas
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība”. Aktīva darbība notiek
tūrisma jomā, kurā sadarbojas vi-

VARAM pārstāvis stāsta par sadarbības teritoriju izveidošanas aspektiem.
sas Ziemeļlatgales pašvaldības.
Tomēr ir jomas, kurās visas šīs
pašvaldības kopā nedarbojas, līdz
ar to teritorijas dažādās sadarbības
jomās nepārklājas.
Runājot
par nevienmērīgu
valsts attīstību, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis atsaucās uz
Latvijas Pašvaldību savienības izveidoto diagrammu, kurā parādīts
2017.gada
izlīdzināto
vērtēto
ieņēmumu pieauguma sadalījums.
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Secinājums par šo sadalījumu ir
tāds, ka 76% no izlīdzināto vērtēto
ieņēmumu pieauguma 2017.gadā
nonāks republikas pilsētas un
Rīgas plānošanas reģiona novados, kas parāda to, ka izlīdzināšana
nemaz nenotiek.
VARAM pārstāvji uzklausīja
katras
pašvaldības
vadītāju
būtiskākos
problēmjautājumus,
sakot, ka mēģinās palīdzēt rast
risinājumus.
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16.decembrī Balvu muižā
tika sumināti 10 jaunatnes
sporta laureāti 9 sporta veidos.
Pasākumā pulcējās tie, kas snieguši
savu atbalstu sportistu mērķu
sasniegšanai – vecāki, radi, draugi,
treneri. Ikviens, kurš palīdzējis jaunajiem censoņiem gūt panākumus

Apbalvoti jaunatnes sporta laureāti 2016

savā sporta veidā.
Šajā notikumā piedalījās arī
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis,
kurš savā uzrunā teica: „Balvu Sporta skola un tās audzēkņi patiešām
ļauj mums lepoties. Skaidrs, ka
panākumi, ko sasniedz mūsu jau-

nie sportisti nenāk viegli – daudz
trenēšanās, daudz izlieti sviedri,
taču katram iekšā noteikti ir kāds
stimuls, lai sacensībās uzvarētu.
Es gribu novēlēt šai skolai turēties,
jo sports katram cilvēkam tiešām
ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa.
Laimīgi ir tie cilvēki, kas to saprot
un kas izmanto sportu savā dzīvē,
arī tad, kad ir pieauguši. Sports tā ir
tradīcija mūsu novadā. Es no sirds
pasakos visiem, kas darbojas šajā
skolā. Labākajiem jābūt atzītiem
un novērtētiem, tāpēc visiem vēlu
sekmes gan sportā, gan dzīvē.
Vecākiem vēlu būt lepniem un
gandarītiem par savām atvasēm
un jaunajiem sportistiem.” Domes
priekšsēdētājs pateicās arī Balvu
Sporta skolas direktorei Ludmilai
Beļikovai, kura organizē un vada
skolas darbu.
Svinīgajā balvu pasniegšanā
tika sniegti vairāki priekšnesumi
– ar saksofona spēli uzstājās Arnis
Graps, dejoja Ditas Niperes deju
grupa „Di-dancers”, Sporta skolas sporta deju dejotāji, dejoja
deju kolektīvs „Rika”, ar dziesmām
uzstājās vairāki solisti.

Sporta dejās šajā gadā balvas saņēma Sandis Krivišs un Denija Sirmā (trenere Anita Grāmatiņa). Sandis un Denija ar sporta dejām nodarbojas jau
ceturto gadu, kā pāris dejo jau trešo gadu. Sasnieguši augstus rezultātus
nacionālā mērogā. Nākamajās sacensībās tiek pārcelti jau E6 sporta klasē,
kas nozīmē, ka priekšā gaidāms smags darbs.

Joprojām populārs sporta veids Balvos ir peldēšana. Šajā sporta veidā
laureāte ir Diāna Ivdre (treneris Romualds Kokorevičs). Diāna mācās Balvu
pamatskolas 5a klasē, taču peldēšanu apgūst jau sesto gadu. Gandrīz visās
sacensībās Diāna iegūst godalgotu vietu. Piemēram, Kauņas atklātajā
čempionātā, kur sacentās jaunie peldētāji no piecām valstīm, Diāna izcīnīja
2.vietu 50m distancē un 3.vietu 100m peldējumā. Šajā gadā Diāna bija arī
treniņnometnē Bulgārijā. Sports nav vienīgā joma, kura interesē jauno mei
teni – viņa mācās arī Balvu Mākslas skolas 4.klasē, kā arī jau piekto gadu
apgūst klavierspēli Balvu Mūzikas skolā.

2016. gada sezonā Balvu Sporta skolas volejbola nodaļas audzēkņi piedalījās Latvijas čempionātā, kā arī Latvijas
Volejbola federācijas kausa izcīņas sacensībās. Gada sporta laureāte volejbolā ir Kristiāna Zakarīte (treneris Igors
Šnepers). Kristiāna izcīnījusi 2.vietu Balvu novada atklātajā čempionātā pludmales volejbolā un klasiskajā volejbolā.
Skolēnu vidū izcīnīja 1.vietu vecākajā grupā. Kristiāna nodarbojas arī ar vieglatlētiku un dejo deju kolektīvā „Rika”.
Iespējams, ka šie treniņi viņai palīdz attīstīt izveicību un enerģiskumu arī volejbola laukumā. Kristiāna saņēma
ceļojošo kausu kā jaunatnes labākais volejbolists, ko viņai pasniedza volejbola treneris Jānis Strapcāns, kurš arī nupat
saņēmis nozīmīgu balvu par mūža ieguldījumu sporta attīstībā.

Gada sporta laureāts basketbolā ir Ričards Kļanskis (treneris Arnis Voika),
kurš ar basketbolu nodarbojas jau kopš 2010.gada. Kaut arī Ričardam šobrīd
ir tikai 13 gadi, šajā sezonā viņš ir uzaicināts spēlēt Eiropas jaunatnes basketbola līgā basketbola skolas „Rīga” U-14 grupas komandā. Ričards ir labākais
otrajā divīzijā, jo vidēji vienā spēlē gūst 38,5 punktus. Nozīmīgs notikums
šajā vasarā bijusi tikšanās ar Latvijas basketbola zvaigzni Kristapu Porziņģi.

Sporta laureātus sumināja arī Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (IKS) vadītāja
Nora Apīne. Speciālo balvu konkrētam laureātam IKS pārvalde pasniedz pēdējos četrus gadus. Šajā reizē specbalvu
saņēma Ričards Kļanskis. N.Apīne Ričardam vēlēja: „Lai Tu nepagurtu, lai Tev pietiktu spēka, jo slavas mirkļi nāk tikai
tad, kad tiek ieguldīts darbs, darbs un vēlreiz darbs.”
Tāpat arī N.Apīne atgādināja, ka katru gadu maija beigās pašvaldības vadība un izglītības pārvalde apbalvo novada labākos audzēkņus gan mācību darbā, gan profesionālajā ievirzē – mākslā, mūzikā, sportā, interešu izglītībā.
Šajā gadā apbalvojumu skaita ziņā līderi bija Balvu Sporta skolas audzēkņi, kas norāda, ka visa skolas komanda ir
ļoti, ļoti laba - direktore, vietnieki, treneri, šoferīši un tehniskais personāls.
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Vjačeslavs Naumenko kļuva par gada sporta laureātu grieķuromiešu cīņā (treneris Konstantīns Titorenko). Sportists apguvis
grieķu-romiešu cīņu sākumsagatavošanas un mācību treniņu
posmā 7 gadus. Vjačeslavs ir divkārtējs Latvijas čempions
starp 2001.gadā dzimušajiem jauniešiem, viņš arī ir Latvijas
čempionāta kadetiem sudraba medaļas ieguvējs. 2016.gadā
piedalījies piecos turnīros, divi no tiem bijuši starptautiski. Visos
turnīros Vjačeslavs ir kāpis uz goda pjedestāla.

Gada sporta laureātes titulu vieglatlētikā saņēma Dita
Kaša (treneris Imants Kairišs). Ditas pamatdisciplīna ir lodes
grūšana. Šajā disciplīnā izcīnījusi godalgotas vietas Latvijas
čempionātā junioriem un pieaugušajiem. Dita piedalījās arī
Latvijas olimpiādē un, veicot 13,14m tālu grūdienu, izcīnīja trešo
vietu. Sports nav Ditas vienīgā aizraušanās – viņa ir beigusi arī
Balvu Mūzikas skolu un šobrīd ir arī pūtēju orķestra dalībniece.

Kā labākais jaunais motosportists atzīts Lauris Eizāns (tre
neris Ēriks Eizāns). Viņš ir Latvijas, Igaunijas, Baltijas un Latvijas Alternatīvā motosporta asociācijas 2016.gada čempions.
Sacensībās uzvarējis ar lielu pārsvaru. Šajā gadā Lauris
piedalījies 28 sacensībās, veicis 55 startus un nobraucis 60 motorstundas. Plānots, ka nākošajā gadā Lauris piedalīsies Anglijas čempionātā. Ēriks Eizāns saka: „Sportistam ir jāpiemīt gan
loģiskai domāšanai, gan ātrai reakcijai, protams, fiziskajai un
tehniskajai sagatavotībai.” Tāpat Ē.Eizāns pateicās visiem dēla
līdzjutējiem, klasesbiedriem un draugiem.

Iespējams, ka futbols ir populārākais sporta veids Balvos.
Ar futbolu nodarbojas aptuveni 170 bērni. Šajā sporta veidā
par gada sporta laureātu kļuva Daniels Saliņš (treneris Jurģis
Vilciņš). Ar futbolu Daniels aizraujas jau vairāk nekā 6 gadus,
ir pārstāvējis komandas arī no Gulbenes, Rēzeknes un Madonas. Aizvadītas ļoti daudzas spēles arī ārpus Latvijas – Igaunijā,
Lietuvā, Krievijā. 2016.gadā jaunais sportists saņēma kausu kā
labākais futbolists U-14 grupā ZA reģiona telpu futbolā. Da
niels guvis panākumus arī citos sporta veidos – 2.vietu Latgales
kausa izcīņā šķēpmešanā, bet kārtslēkšanā trīs 3.vietas Latvijas
čempionātos. Darbojas arī Tilžas dramatiskajā teātrī.

5.

Gada sporta laureāts svarcelšanā ir Rainers Melnstrads
(trener
is Varis Sārtaputnis). Kaut arī Rainers mācās tikai
9.klasē, 2016.gadā viņš izcīnījis trešo vietu Latvijas čempionātā
pieaugušajiem, bet U-15 grupas čempionātā otro vietu. Šajā
gadā piedalījies pavisam 15 sacensībās.

Pasākuma noslēgumā Balvu Sporta skolas direktore Ludmila
Beļikova izteica gandarījumu par izdevušos gadu – tas esot
bijis teicams. „Piepildījies sapnis par Balvu rajona sportistu un
viņu sasniegumu apkopojumu un piemiņas saglabāšanu – izdota Irēnas Šaicānes grāmata „Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz
Olimpiskajai medaļai”. Sportisti sasnieguši augstus rezultātus
dažādos sporta veidos. Treneris Imants Kairišs un viņa audzēkne
šķēpmetēja Aiva Niedra saņēma „Uzmundrinājuma balvu
2016”, kura tiek pasniegta vistalantīgākajiem Latvijas sportis
tiem un viņu treneriem. Sadarbībā ar Latvijas Sporta federācijas
padomi skolai piesaistīta nauda starptautiskā Givi Abdušelišvili
piemiņas turnīra grieķu-romiešu cīņā organizēšanai. Par
Jaunatnes sporta fonda programmu piesaistīts finansējums
reģionālās tālākizglītības kursu organizēšanai, kā arī pavasara
mācību treniņu nometnes organizēšanai Spānijā. Izglītības un
zinātnes ministrijas programmas realizēšanas rezultātā tikām
pie jauna sporta inventāra. Sadarbības rezultātā ar Latvijas
Cīņas federāciju saņemsim jaunu cīņas paklāju komplektu,
bet, protams, skolas uzturēšanas, projektu līdzfinansēšanas
un attīstības finansiālo nodrošinājumu veic Balvu novada
pašvaldība. Paldies par atbalstu,” stāsta L.Beļikova. Paldies
vārdi izskanēja arī treneriem, tehniskajiem darbiniekiem,
mediķiem, vecākiem.
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Iestādes vērtē aizritējušo gadu un raugās nākotnē

Ir aizritējis kārtējais gads, ar dažādiem notikumiem, panākumiem, jaunumiem un pārmaiņām. To, kas ir bijis nozīmīgākais, svarīgākais vai ievērojamākais notikums, kādas ir
cerības nākotnē, stāsta Balvu novada pašvaldības iestādes, kurām tika uzdoti sekojoši jautājumi:
1. 2016.gada nozīmīgāko notikumu TOP 3!
2. Kādai populārai filmai vai seriālam varētu pielīdzināt 2016.gadu/2016.gada notikumus? Kāpēc?
3. Ko sagaidāt no Ugunīgā Gaiļa gada (2017.gada)?
4. Vēlējums iedzīvotājiem!
1. Balvu novada svētki, BBJC renovācija, Vairas Vīķes
Freibergas vizīte Balvu Valsts ģimnāzijā.
2. Izglītības reforma, tās ieviešanas gaita, kas prasīja
no pedagogiem Līzbetes pacietību un Dullās
Paulīnes mieru, pozitīvismu un
humora izjūtu, gluži kā filmā „Tās
dullās Paulīnes dēļ”.
3. Stabilitāti,
cieņu,
mīlestību! Lai visiem ir
darbs, jo bez darba nauda
„knābī” nekritīs!
4. Vairosim gaismu! Mēs PAŠI
esam gaismas nesēji!
Balvu Valsts ģimnāzija
1. Balvu ev.lut.baznīcas jumta seguma nomaiņa, Sporta
ielas Balvos novadgrāvju sakārtošana un seguma
atjaunošana, Balvu novada svētki.
2. 2016.gada notikumus pielīdzinām p/a “SAN-TEX”
pašu uzņemtajai filmai „Apburtais santehniķis”, jo
tajā ir attēlotas reālas ainas no mūsu ikdienas. Filmas
ieskatu varēja vērot Balvu novada svētkos.
3. Neticēsim vien Ugunīgam Gailim, bet paļausimies tikai uz Dievu!
4. Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! Lai Jaunajā gadā
mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba
saprasties, paciest un palīdzēt!
Balvu novada p/a „SAN-TEX”
1. Balvu pamatskola pustūkstotim bērnu un vairāk nekā
tūkstotim pieaugušo kļuvusi ne tikai par mājīgu un
sirdij tuvu ēku, tā ir drošības sajūta, kuru papildina
savējo dvēsele, pozitīva nostāja, radošs skatījums,
virzība uz visu jauno un progresīvo. Vieta, kur atbalsta uzdrīkstēšanos un jaunus meklējumus, uz kuru
nākam ar prieku.
2. Tāpat kā latviešu filmā „Sapņu komanda 1935” esam
ceļā uz jaunām uzvarām un jauniem izaicinājumiem,
esam savas zemes patrioti, kurus tāpat kā 1935.gada
basketbola komandas sportistus virza neatlaidība un
ticība savai idejai. Esam labākā komanda, kas atbildam par kopējo skolas darba rezultātu.
3. Gailis ir aktīvs putns, tāpēc ceram uz negaidītiem
pārsteigumiem, esam gatavi mainīt savu pasaules
uztveri, sapņot, darīt un paveikt vairāk nekā spējam.
Tāpat kā gailis dziedāsim rītos, lai modinātu savu
saimi paveikt ikvienu sīkāko darbiņu, kas vairo prieku
sev un citiem.
4. Lai vislielākais prieks ir dāvāt prieku citiem! Lai
vislielākā laime ir tad, kad laimīgi jūsu mīļie! Lai
vislielākā svētība ir tad, kad tepat uz pasaules ir kāds,
kam svarīgi, lai laimīgs esi TU!
Balvu pamatskola
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vi
dusskolas kolektīvs pateicas Balvu novada pašvaldībai,
cienījamajiem mūsu skolēnu vecākiem, SIA „Oāze”
vadītājam I.Salmanim, SIA „Veskor” vadītājam
V.Koržakovam, SIA „Senda Dz” vadītājai Dz. Sprudzānei,
SIA „Valdogs” vadītājai Dz.Sērmūkšai par sadarbību un
atbalstu.
Paldies skolas pedagogiem un visiem darbiniekiem
par nesavtīgu, godprātīgu darbu un sapratni!
Lai Ziemassvētku vakarā ikvienā mājā, ģimenē ir
miers, sirsnība, mīlestība, lai Jaunais gads - bagāts,
laimīgs un harmonisks!
Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

1. Balto zeķīšu svētki, Zelta un Sudraba kāzas un nodaļas
90 gadu jubileja.
2. Viennozīmīgi filmai „Ceplis”. Līdzīgi kā filmā, daudzās
jomās tika taisītas mērkaķa gada cienīgas mahinācijas
un atbildība par tām eleganti novelta uz citiem.
3. Ceram, ka Ugunīgais Gailis mūs sildīs, nevis dedzinās.
4. Lai mēs visi Jaunajā gadā būtu rosīgi, čakli, atsaucīgi,
sirsnīgi, lai tukši neklaigātu, kā to dara gailis uz sētas!
Dzimtsarakstu nodaļa
1. Starptautiskā Ekoskolu Zaļā karoga piešķiršana;
uzsākta sadarbība ar skolām no 7 Eiropas valstīm projekta Erasmus + ietvaros; tika uzsākta sapņošana par
vērienīga skolas mācību vides uzlabošanas projekta
īstenošanu, bet ... sagaidīta šī sapņa izplēnēšana....
2. Dzīvi skolā 2016.gadā nevar gluži pielīdzināt „Emīla
nedarbiem” ( bet reizēm gadās...), bet nepārtrauktais
darbs skolēnu izglītošanā un pamattikumu
audzināšanā līdzinās „Ilgajam ceļam kāpās”....
3. Gaiļa gads skolām varētu būt labvēlīgs, kā nekā
daudzu izdevumu pirmās mācību grāmatas
„Ābeces” vākus rotā tieši gailis. Ugunīgais?
Galvenais, lai tas nav tiešā nozīmē, arī
aktivitātēs, lai nav gluži ugunīgi dedzīgs,
bet darbošanās karstums ikdienā skolā ir
gan nepieciešams.
4. Nākošajā Gaiļa gadā, lai visiem
iespēja uzspodrināt un parādīt
savu krāšņumu un spējas, lai
esam priecīgi par paveikto paši
un tiekam novērtēti, lai ar savu
balsi iepriecinām ne tikai savus
tuvākos, bet, lai to lietderīgi
izmantojam savas iestādes un
novada labklājības celšanā!
Stacijas pamatskola
1. Ar kultūras nama vadītājas Daigas Lukjanovas jaunām
idejām, aktīvu pagasta darbinieku, sabiedrisko
darbinieku un mednieku kluba „Bebrītis” atbalstu
nosvinēti skaisti Tilžas pagasta svētki. Tika pabeigta
atpūtas vietas izveide Ūdrenes ezera krastā. Brīvdabas
estrādei nomainīta grīda.
2. 2016. gada notikumus Tilžas pagastā varētu pielīdzināt
kinofilmai „Emīla nedarbi”, jo arī mēs, tāpat kā Emīls,
centāmies visus darbus darīt no sirds, bet dažreiz
sanāca tā, kā sanāca…
3. Mieru uz zemes!
4. Sagaidot 2017. gadu pagasta iedzīvotājiem un visiem
kolēģiem novēlam, lai mēs visi esam veseli, laimīgi,
iecietīgi, saprotoši līdzcilvēki cits citam, jo Laime
jau nedzīvo ne pagātnē, ne nākotnē, Laime dzīvo
tagadnē!
Tilžas pagasta pārvalde
Labestību, zinātkāri, stipru veselību un izturību mūsu
sarežģītajā dzīvē, novēlam ikvienam mūsu bibliotēkas
apmeklētājam - gan tiem, kuri ceļu uz bibliotēku
mērojuši jau daudzus gadu desmitus, gan tiem, kuri
meklē vajadzīgo informāciju darbam, mācībām vai
atpūtai, braucot pie mums no Balvu novada pagastiem
un pat no kaimiņu novadiem, bet īpašs paldies tiem, kuri
aizvadītajā gadā meklēja un atrada ceļu uz bibliotēku pir
mo reizi un atgriežas pie mums atkal un atkal!
Šajos Ziemassvētkos, lai pietiek laika ieklausīties vie
nam otrā, apstāties, ieraudzīt, sajust. Nepagurt priecāties
par labo visapkārt un dalīties ar to.

1. Noasfaltēta Līvānu iela pagastā, tūrisma nozares
iekustināšana pagastā un nakts pārgājiens projekta
„Laba diena Ziemeļlatgalē” ietvaros, aktīva kultūras
un sporta dzīve („Dziesma Bērzpilij”, jaunums
–J.Vaskinoviča sporta kauss futbolā u.c.)
2. Filmai „Dāvana vientuļai sievietei”, jo Balvu novada svētkos atveidojām šīs filmas tēlus. Arī katrs
labi padarīts darbiņš pagastā ir kā dāvana mūsu
iedzīvotājiem.
3. Nākamais būs pašvaldību vēlēšanu gads. Sagaidām
pozitīvi domājošu, radošu, darbīgu, pagastus
atbalstošu novada vadību un deputātus. Un, protams,
vairāk naudiņas budžetā, kas ļautu īstenot pagasta
attīstības ieceres!
4. Laimīgu, naudīgu 2017.gadu! Visiem veselību! Būt
vienotiem domās, darbos, būt aktīviem novada un
pagasta atbalstītājiem! Mīlestību ģimenēs un, lai
dzimst vairāk Latvijas pilsoņu!
Bērzpils pagasta pārvalde
1.

„Rypoj vasals” - pirmais marķētais velomaršruts
Latgalē; Novada svētki; Motociklu vasara un
ūdensmotociklu sacensības.
2.
Filmai „Sprīdītis”, jo satieku cilvēkus,
kuri pabijuši pasaulē „laimi meklēt”, bet
atgriezušies, atraduši darbu, bet galvenais ieguvuši pieredzi, novērtējuši māju sajūtu, Latviju, tuvos cilvēkus.
3.
Vispirms mieru pasaulē, stabili
tāti un noteiktību Latvijas attīstībā, lai
straujākiem soļiem ejam pretī izaugsmei
un labklājībai.
4.
Lai Ziemassvētku miers un
saticība ikvienam sniedz pārliecību
par saviem spēkiem, lai gaišas domas un ieceres Jaunajā gadā, lai
mīlestība un veselība katrā ģimenē!
Ticības piepildītus Ziemassvētkus!
PA „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” direktore

1. 4.Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima”
(Vīksnas pagasta iedzīvotājiem bija iespēja baudīt
vidējās paaudzes deju grupas „Portaš” no Čehijas,
jauniešu deju grupas „Srem” no Serbijas un Lubānas
novada tautu deju ansambļa „Lubāna” un jauniešu
deju kolektīva „Žuburi” koncertu Vīksnas pagasta
tautas zālē); Uzsākta Balvu Kultūras un atpūtas centra
renovācijas projekta īstenošana; Atklāts Balvu novada
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs.
2. 2016.gadā visā Latvijā atzīmēja tautā iemīļota
kinorežisora, aktiera un gleznotāja Jāņa Streiča jubileju. Tā kā visa mūsu dzīve ir kā kino, tad Vīksnas pagasts
2016.gadu salīdzina ar Jāņa Streiča filmu „Limuzīns
Jāņu nakts krāsā”, kur var gan pasmieties, būt ļoti
nopietns, mācīties darba mīlestību, aizdomāties par
attieksmi pret tuviem cilvēkiem, ir tikai jāatrod īstie
vārdi un jāatcerās, ka laime un mājas ir tur, kur esi Tu
un tavi mīļie.
3. Jaunais 2017.gads būs Ugunīgā Gaiļa gads. Tā kā Gailis
ir ļoti spītīgs un ļoti aktīvs putns, tad visus neparedzamos notikumus, negaidītos pārsteigumus, veiksmes un neveiksmes, ko nesīs 2017.gads, uztversim
mierīgāk, pārvarēsim ar cītīgu darbu un cieņu pret
apkārtējiem.
4. Skaistajā Ziemassvētku laikā esat kopā ar tuvajiem
un mīļajiem cilvēkiem, lai siltums un miers, laime un
mīlestība mājo Jūsu sirdī! Jauno 2017.gadu darbīgu,
veselīgu, labvēlīgu, veiksmīgu, saticīgu visiem Vīksnas
pagasta un Balvu novada iedzīvotājiem vēl
Vīksnas pagasta pārvalde

Gaišas domas un prieka pilnas sirdis
šajos Kristus dzimšanas svētkos!

Dieva svētītus Ziemassvētkus gaišu ceļu Jaunā gada
domās, darbos un sapņos!
Balvu Kultūras un atpūtas centra ļaudis

Tava Balvu Centrālā bibliotēka,
2016.gada Ziemassvētkos

Balvu Novada muzeja kolektīvs vēl Priecīgus
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 20.decembris

1. Pieaugusi pašvaldības funkcija rūpēties par
bērniem vecāku nolaidības un bezatbildības
dēļ; Līdzcilvēku atsaucība Ziemassvētku akcijas
atbalstīšanā Balvu novada bērniem vecumā no 4 līdz
7 gadiem; Bāriņtiesu atjaunošanas 20 gadu jubilejas
gads.
2. Filma – „Aizaugušā grāvī viegli krist”. Lai kādas būtu
dzīves grūtības, cilvēkam ir jāsaņemas un jārūpējas
par sevi, savu māju, ģimeni un bērniem.
3. No Ugunīgā Gaiļa gada gaidām ne tikai rīta dziesmu,
bet dziesmu, kas pamodina sirdsapziņu labiem darbiem un godprātīgai rīcībai.
4. Ticiet savam darbam!
Sapņojiet, par ko vēlaties sapņot!
Esiet tas, kas gribat būt!
Tāpēc, ka jums ir tikai viena dzīve
Un viena iespēja izdarīt visu,
ko vēlaties!
Ticiet saviem spēkiem un nezaudējiet cilvēcību
Jaunajā 2017.gadā!
Balvu novada Bāriņtiesa
1. Rallijs sievietēm „Prieka tūre” - kā ļoti oriģināls
pavasara sezonas pasākums, kas prasīja komandas
saliedētību, kreativitāti un ļaušanos piedzīvojumam;
Ielīgošanas pasākums Sociālā dienesta pagalmā
– kā apliecinājums noturīgām tradīcijām, kas stiprina savstarpējās attiecības ģimenēs un kolektīvos;
Profesionālie svētki – sociālā darbinieka diena,
kuru atzīmējām 8.novembrī Tilžas pagastā – atskats
uz paveikto un „uzrāviens” jauniem darbiem. Mūs
neatstāja vienaldzīgus arī konkurss „Balvu novada
Vecmāmiņa 2016” un Balvu novada svētki.
2. „Dāvana vientuļai sievietei”- to kā kolektīvs izspēlējām
Balvu novada svētkos un iejutāmies šajās lomās uz
ilgu laiku. Lai gan pasākumos piedalāmies regulāri,
nebijām tikuši pie balvām, bet šogad saņēmām
Atzinību svētku gājienā „Mēs no kino”.
3. Lai mūsu veikumā būtu tādi darbi, kas nes labumu
citiem un gandarījumu pašiem! Lai ikkatrā no mums
nepietrūkst degsmes un aizrautības!
4. Tikai neaprobežoties ar „gaiļa dziesmu”.
Uzdrīkstēties darīt vairāk, paplašināt redzesloku, uzticēties pārbaudītām vērtībām,
prast uzklausīt un palīdzēt!
Vienmēr meklēt labo cilvēkos!
Sociālais dienests
1. Vectilžas pagastā piedzimuši 7
bērniņi; Darbīgi, aktīvi pašdarbības
kolektīvi, kuri var lepoties ar ļoti labiem rezultātiem; Sporta un atpūtas
centra grīdas rekonstrukcija.
2. 2016.gadu varam pielīdzināt latviešu filmai
„Durvis, kas tev atvērtas”. Dzīves situācijas, kas atai
notas filmā var attiecināt arī mūsdienām.
3. No Ugunīgā Gaiļa gada sagaidām – rosīgus, atsaucīgus
un pagasta dzīvē ieinteresētus ļaudis.
4. Nākamajā gadā, lai nezūd apņēmība piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot ambiciozus mērķus un
saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi
un tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus, kas
pārsteidz mūs pašus un citus. Priecīgus un gaišus
svētkus kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem!
Vectilžas pagasta pārvalde

1. Bērzpils vidusskola iegūst Starptautisko Zaļo karogu
un dalās ar savu pieredzi valsts līmenī; Uzsākta un
turpinās tālmācības programmu realizēšana skolā;
Ar novada atbalstu skolā pirmoreiz notika nometne
skolēniem „Raibā vasara”, kas atstājusi atmiņā daudz
pozitīvu emociju.
2. Nezinām ar ko varētu salīdzināt visu gadu, bet gada
nogali, darbu un pienākumu daudzuma dēļ, varētu
pielīdzināt filmai „Ziemassvētku jampadracis”, taču
ceram, ka nevienam novada skolēnam nebūs sava
liecība jāslēpj no vecākiem un tajā būs tikai labi,
optimāli un augsti vērtējumi, to arī novēlam!
3. No 2017.gada sagaidām ugunīgu zinātkāri un darba
sparu, dedzīgu aizrautību, karstu cerību, kvēlu ticību,
liesmojošu azartu ikdienā, kas līdzi nes panākumus,
veiksmi, veselību un svētību gan skolēniem, gan
vecākiem, gan visam skolas kolektīvam, gan mūsu
atbalstītājiem!
4. Lai spētu sagaidīt patiesu Ziemassvētku brīnumu,
atvērsim sirdis ticībai, cerībai, mīlestībai, labestībai,
piedošanai! Lai Jaunais gads atnes sirdsmieru,
veselību, saticību, pārticību, veiksmi un tikai
patīkamus pārsteigumus!
Bērzpils vidusskola
1. 1. februārī Bērzkalnes pagasta
pārvaldē darbu uzsāk pārvaldes
vadītāja
Skaidrīte
Saleniece;
Bērzkalnes pagastam savs skolēnu autobuss; 18.novembra tradīcija sveikt pagasta
iedzīvotāju izvirzītos cilvēkus.
2. Šis gads pagājis kā filmā „Buratino
piedzīvojumi”, radot, meklējot, īstenojot
iespējas labiekārtot Bērzkalnes pagastu. Šajā
gadā apstiprināts bērnu rotaļu laukuma izveides projekts „Nāc rotaļzemē ciemoties”.
3. Vairāk košuma, vairāk gaiļa pašpārliecinātības, drosmes un lielāku aktivitāti!
4. Lai Jums gaismas, mīlestības, labestības un sirdsmiera
apmirdzēti Ziemassvētki! Lai panākumiem bagāts,
saticīgs un skaists 2017.gads Jums un mūsu Latvijai!
Bērzkalnes pagasta pārvalde

7.

1.
BBJC ēkas renovācija, KAC renovācijas
uzs
āk
šana; Balvu novada pirmsskolas vecuma
bērnu svētki Lāča dārzā veltīti starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai; Pasākums - sieviešu rallijs „Prieka
tūre”.
2. Šogad latviešu kino lielmeistars Jānis Streičs svinēja
nozīmīgu dzīves jubileju. Intervijā žurnālam „Ieva”
Jānis Streičs mūsu novadam dod izcilu vērtējumu: „Ja
gribat just vislielāko Latviju, aizbrauciet uz Balviem,
kas ir viens no etniski tīrākajiem Latvijas novadiem!”
Šo gadu varētu salīdzināt ar Jāņa Streiča filmu „Cilvēka
bērns”, kuru caurstrāvo latgaliešu patriotisms, stip
rums un veselīgs humors, tā ir par latgaļu dzīvi, par
tradīcijām un vērtībām, kas tiek nodotas no paaudzes
uz paaudzi.
3. Miera un drošības sajūtu visā pasaulē, savstarpējo
sapratni, cieņu un cilvēcību visās dzīves jomās.
4. Mīļie novadnieki! Novēlam miera un klusuma
apmirdzētus Ziemassvētkus un Jauno 2017. gadu
sagaidīt ar cerību, ar ticību labajam, ar paļāvību uz
saviem spēkiem, ar vēlmi un spēju īstenot savas
ieceres šeit – savā novadā!
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs
1. Beidzot esam tikuši pie ielu apgaismojuma;
Pasākums
„Misters Briežuciems”; Pēc ilgāka
pārtraukuma atkal notika Pļaušanas
sacensības ar lielu dalībnieku skaitu;
Piedalīšanās Balvu Novada svētkos;
Uzņemtas vairākas viesu delegācijas,
lai iepazīstinātu ar sava pagasta dzīvi un
aktīvajiem cilvēkiem (Polijas sadraudzības
pilsētas Žukovas viesi, grupa no
Kambodžas, Laosas, Nepālas, Austrālijas,
Filipīnām, Vācijas).
2.
2016.gada
notikumus
varētu
pielīdzināt filmai „Emīla nedarbi”. Pagasta dzīve
ritēja gan nopietni, gan ar humoru un raibiem, jaut
riem notikumiem, kas labi beidzās.
3. Drosmīgus gājienus, ar pašvaldības atbalstu ieplānoto
ieceru realizēšanu!
4. Lai Ziemassvētku gaišums sniedz mieru dvēselē, dod
cerības, gaišumu sirdī un katrā mājā! Lai dienu skrejā
atrodam brīvu laiku pārdomām, laiku priekš sevis,
ģimenes un līdzcilvēkiem! Lai veiksmīgs, veselīgs Jaunais gads!
Briežuciema pagasta pārvalde

1.
Par vienu no svarīgākajiem
notikumiem uzskatām labdarības
pasākumu „No sirds uz sirdi”, kura
laikā sniedzām koncertu, dāvinājām
pašgatavotus neģēļus, piparkūkas un
savu sirdssiltumu Rugāju, Viļakas sociālā
aprūpes centra un Balvu pansionāta
iemītniekiem; Muzikālais konkurss „Dore-mi”, kur skolēni parādīja savu muzikālo
talantu; Gada noslēguma netradicionālo eglīšu
izstāde.
2. Domājam, ka mūsu skolas dzīvi šajā mācību gadā var
salīdzināt ar latviešu filmu „Emīla nedarbi”, jo mūsu
ikdiena ir tikpat interesanta kā Emīlam, kurš dara
labu, bet reizēm sanāk tā, kā sanāk. Arī šis gads, tāpat
kā filmas beigās, noslēdzās ar kopīgu dziesmu kopā
ar sirmgalvjiem.
3. No ugunīgā Gaiļa gada gaidām ugunīgi pozitīvu
valdības lēmumu : „INTERNĀTSKOLĀM PASTĀVĒT”!
4. Gaiļa gadā novēlam katram būt pārliecinātam,
lepnam un atbildīgam par to, ko dara! Neskaust,
nenosodīt, neturēt sevī dusmas, ticēt, cerēt, piedot
un mīlēt!

1. Lazdulejas pagasta pārvaldei tika uzcelts jauns malkas šķūnis, finansējumu piešķīra Balvu novada dome
5000 eiro; Pēc ilgstoša pārtraukuma atsāka darboties
vokālais ansamblis „Vālodzīte”, ansambļa vadītāja
Ruta Duļbinska; Tika realizēta pirms trīs gadiem
plānotā iecere - tūju dzīvžoga izveidošana ap Lazdu
lejas pagasta estrādi, tika iestādītas 25 tūjas.
2. Saskaņā ar Austrumu kalendāru, gailis simbolizē
atjaunošanos, sākumu kaut kam jaunam un
nezināmam. Tieši tāpēc ikvienam vajadzētu sākt gatavoties pārmaiņām savā dzīvē, visā pasaulē. Šī gada
devīze - Ko sēsi, to pļausi, tādēļ sēsim mīlestību, smaidus, laba vēlējumus!
3. Kaut mazliet žēl, ka gads ir galā,
Tu tomēr smaidi - jaunais nāk.
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām
Ar prieku sirdī gadu sāc.
Lai Ziemassvētki mums visiem piepilda ilgi gaidītās
cerības!
Jaukus brīžus piedzīvot un Laimes māti sagaidīt vēl:

Tilžas internātpamatskola

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

Lazdulejas pagasta pārvalde

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 20.decembris

Pasākumi Balvu novadā

Balvu pilsēta
20.decembrī plkst.19:00 Alfa
kursa noslēgums Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
21.decembrī plkst.13:00 Zelta
kāzu pāru pasākums Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļā.
21.decembrī plkst.18:00 Balvu
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ziemassvētkus gaidot” Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
21.decembrī
plkst.18:00
Balvu Bērnu un jauniešu centra
Ziemassvētku pasākums – koncerts
“Ziemassvētki pasaku mežā” Balvu
muižas lielajā zālē.
22.decembrī plkst.11:00 Eglītes
pasākums bērniem ar īpašām
vajadzībām Balvu pamatskolā.
25.decembrī
plkst.15:00
Ziemassvētku
koncertizrāde
“Ziemassvētku stāsts” Balvu muižā.
Koncertā piedalās: Sabīne Krilova
- mecosporāns, Madara Kalniņa
- klavieres, Zane Pakalne - vijole.
Konkursa "Radīti mūzikai" uzvarētājs,
tubists Kaspars Šmits. Valmieras
kultūras centra jauniešu koris "Skan",
diriģente Liene Zvirbule. Koncerta
vadītājas/stāstnieces - dvīnes Lauma
un Lelde Ozolas. Ieejas maksa 3,00
EUR. Biļešu iepriekšpārdošana Balvu
muižā.
27.decembrī Balvu novada
jauktā kora “Mirklis” un Balvu
Mūzikas skolas solistu Ziemassvētku
koncerts Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
28.decembrī
plkst.12:00
Bērnu eglītes sarīkojums “Mazās
raganiņas burvestības” Balvu muižā.
Iepriekšēja pieteikšanās Balvu muižā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra
darbiniekiem. Papildu informācija
pa tālruni: 27837630.
1.janvārī plkst.00:30 Jaungada
salūts laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
Bērzpils pagasts
20.decembrī
plkst.13:00
Ziemassvētku vecītis aicina uz
Ziemassvētku eglīti pirmsskolas vecuma bērnus kopā ar pirmsskolas
rotaļu grupiņu "Kripatiņas" Bērzpils
vidusskolas internāta atpūtas telpās.
30.decembrī
plkst.20:00
Bērzpils vidusskolas sporta angārā
atpūtas pasākums pie galdiņiem,
ar groziņiem. Programmā: Muzikāla
izrāde “Sievu lūkoties” ar dziesmām
un dejām. Piedalās
pagasta
pašdarbības kolektīvi. Vēlāk balle,
spēlē Ainārs Lipskis. Ieeja brīva. Līdz
29.decembrim iespējams rezervēt
galdiņus pie
Bērzpils pagasta
kultūras pasākumu organizatores.
Bērzkalnes pagasts
23.decembrī
plkst.10:00
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Bērzkalnes
bērnudārzu zālē.
29.decembrī plkst.19:00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem
Bērzkalnes kultūras un atpūtas
centrā.
Briežuciema pagasts
20.decembrī
Ziemassvētku
vecītis
apciemos
Briežuciema
pirmsskolas un pamatskolas vecuma
bērnus.
30.decembrī plkst.20:00 Gada
noslēguma pasākums Briežuciema
tautas namā. “Zelta čiekuru”
pasniegšana pagasta iedzīvotājiem.
Briežuciema
pašdarbnieku
muzikālie priekšnesumi un Gaigalavas teātra izrāde “Šedevrs”.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

30.decembrī plkst.22:00 Deju
vakars kopā ar Jāni Ločmeli (grupa
“Sikspārnis”) Briežuciema tautas
namā. Ieeja brīva.
Krišjāņu pagasts
22.decembrī
plkst.10:00
Svētku labumu tirdziņš Krišjāņu pagasta Tautas namā. Tiek aicināti visi
pirkt un pārdot gribētāji.
26.decembrī
plkst.18:00
Svētku koncerts “Tā notiek tikai
Ziemassvētkos” Krišjāņu pagasta
Tautas namā. Pēc koncerta disko
balle. Ieeja brīva.
Kubulu pagasts
25.decembrī plkst.18:00 Ku
bulu pagasta dejotāju Ziemassvētku
koncerts. Piedalās bērnu un
jauniešu tautisko deju kolektīvs
“Cielaviņa”, vidējās paaudzes deju
kopa “Kubuliņš”, Eiropas deju kopa
“Rūtas”. Viesi – Balvu Kultūras un
atpūtas centra bērnu deju kolektīvs
“Balvu vilciņš”.
25.decembrī
plkst.22:00
Ziemassvētku
balle
Kubulu
kultūras namā kopā ar Ritu un Māri
Keišiem. Ieejas maksa 3,00 EUR.
Iespēja rezervēt galdiņu pa tālruni:
26367693.
26.decembrī plkst.15:00 Pūtēju
orķestra “Balvi” koncerts Kubulu
kultūras namā. Ieeja bez maksas.
1.janvārī plkst.01:00 Jaunā gada
balle Kubulu kultūras namā. Spēlēs
Gregs no grupas “Baltie lāči”. Ieejas
maksa 3,00 EUR.
Lazdulejas pagasts
28.decembrī
plkst.11:00
Ziemassvētku eglīte bērniem "Kā
rūķi gatavojas Ziemassvētkiem"
Lazdulejas pagasta Saietu namā.
Tilžas pagasts
22.decembrī
plkst.10:00
Ziemassvētku dāvanu un gardumu
tirdziņš Tilžas pagasta Kultūras
namā.
25.decembrī
plkst.19:00
Ziemassvētku
koncerts
“Egles
miers tavai dvēselei” Tilžas pagasta
Kultūras namā.
25.decembrī
plkst.22:00
Ziemassvētku balle kopā ar
Marchello. Iespējams rezervēt
galdiņu pa telefonu 27870251. Ieejas maksa 2,00 EUR. Tilžas KN tautas mākslas kolektīvu dalībniekiem
ieeja bez maksas.
28.decembrī plkst.13:00 Tilžas
pagastmājas 2.stāvā pieņemšana
pie Ziemassvētku vecīša Tilžas pagasta mazuļiem, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes.
Vectilžas pagasts
22.decembrī
plkst.18:00
Radošās darbnīcas - puzuru un
rotājumu gatavošana, sklandraušu
un piparkūku cepšana Vectilžas
sporta un atpūtas centrā.
23.decembrī Vectilžas pagasta
Salatētis un rūķi apmeklēs visus pagasta mazos bērnus, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes.
30.decembrī
plkst.18:00
Svētku koncerts “Mazu brīdi
pirms…”.
Pasākumā
piedalās
pašdarbības kolektīvi, šova deju
grupa LEO un mūsdienu deju grupa
LuLū. Ieejas maksa 1,00 EUR.
30.decembrī
plkst.22:00
Balle kopā ar Ritu un Māri Keišiem
Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
Pagasta pašdarbības kolektīvu
dalībniekiem ieeja bez maksas,
pārējiem 1,00 EUR.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Vīksnas pagasts
20.decembrī plkst.10:00 Jaut
ra Ziemassvētku rotaļu programma
bērniem “Flinstonam ir ideja!”
Vīksnas tautas namā. Uz eglīti tiek
aicināti bērni, kuri neapmeklē
bērnudārzu.
25.decembrī
plkst.19:00
Vīksnas pašdarbības kolektīvu koncerts “Ziemassvētku noskaņās”
Vīksnas tautas namā.
25.decembrī
plkst.21:00
Ziemassvētku balle kopā ar Jāni
Ločmeli (grupa “Sikspārnis”) Vīksnas
tautas namā. Ieejas maksa 2,50 EUR,
pēc plkst.22:00 3,00 EUR.
26.decembrī plkst.17:00 Baltinavas novada dramatiskā kolektīva
"Palādas" luga "Ontana Zīmassvātki"
Vīksnas tautas namā. Režisore Anita
Ločmele. Biļešu iepriekšpārdošana,
sazinoties pa tālruni 20284144.
Biļetes cena 3,00 EUR.
Izstādes
- Briežuciema pagasta Tautas
namā apskatāma Ingrīdas Oļipovas
rokdarbu izstāde.
- Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde “Mozaīka
krāsās”. Skolotāja Elita Eglīte.
- Bērzpils pagasta Saieta nama
2.stāvā skatāma Līgas Veigules darbu
izstāde.
- Vīksnas tautas nama aktu zālē
apskatāma pulciņa “Čaklie pirkstiņi”
dalībnieku
izstāde
“Gudrības
simbols-pūce”.
- Sociālā dienesta Dienas centra
nodarbību zālē skatāma Ritas Kamenderes rokdarbu izstāde “Skais
tas un noderīgas dāvanas”.
- Balvu Novada muzejā skatāma
keramikas un “Bela Kandelo” sveču
izstāde “Gaisma”.
- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāmas izstādes “Klosterdzīve
Latvijā” un “Euharistiskie brīnumi
pasaulē”.
- Balvu Centrālās bibliotēkas
zālē skatāma Nikolaja Gorkina filatēlijas izstāde “Dzīvnieki
Sarkanajā grāmatā”.
- Balvu Centrālās bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā skatāma
Evitas Zarembas-Krīgeres izšūto
gleznu
izstāde
“Nebeidzamie
krustiņi un 290400 adatas dūrieni”.
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē skatāma Gulbenes Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde “Romantisms”.
- Pansionātā “Balvi” skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde
“Aplis aplī”.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- Izstāde “Balvu novads 2015”
Kubulu kultūras nama mazajā zālē.
Izstādē aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.
- 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.
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