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Noslēgusies jauniešu centra renovācija
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos” ietva
ros tika realizēts Balvu novada
pašvaldības projekts „Jaunatnes
iniciatīvu centra izveide Balvu
novadā”.
Šī gada 14.oktobrī izveido
tais Jaunatnes iniciatīvu centrs
„Dinamīts” tika svinīgi atklāts.
Pasākumā piedalījās Balvu novada
pašvaldības pārstāvji, Šveices
vēstnieks Latvijā, Jaunatnes starp
tautisko programmu aģentūras
pārstāvji, būvnieki un jaunieši no
Balviem, Viļakas un Alūksnes.
Tā kā projekts tika realizēts
ar Latvijas un Šveices sadarbības
programmas atbalstu, tad centra
atklāšanā piedalījās arī Šveices
vēstnieks Latvijā Markuss Niklauss
Pauls Dutlijs. Vēstnieks atklāja, ka
ar šīs programmas finansējumu,
kur Latvija saņēma 60 miljonus
Šveices franku, ir atbalstīti 26
jauniešu centri Latvijā. „Katru rei
zi, kad apmeklēju kādu jauniešu
centru, es saņemu tādu kā
enerģijas, dinamīta devu. Jums ir
ne tikai enerģisks priekšsēdētājs,
bet arī Jaunatnes centra vadītāja,
un arī daudz jaunu talantu,” teica
Šveices vēstnieks, novēlēdams
jauniešiem izbaudīt savu jaunību

un darīt visu, kas tiek piedāvāts,
bet neaizmirst arī to, ka tas uzliek
sava veida atbildību, jo jaunieši ir
šīs valsts nākotne.
Savukārt
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis bija gandarīts,
ka centra atklāšana iesākās ar
jauniešu priekšnesumiem, kas
pierāda to, ka katram ir kāds ta
lants, tikai ir jāmāk to atrast un
attīstīt. Un jauniešu centrs ir tā
vieta, kur to darīt, sevi parādīt un
pierādīt. „Jauniešu centra ēka bija
viena no necilākajām ēkām Bal
vos, bet tagad šeit ir silti, skaisti
un omulīgi. Paldies visiem, kuri
piedalījās centra sakārtošanā,”
teica A. Kazinovskis.
Realizētā
projekta
ietva
ros ir veikta Balvu Bērnu un
jauniešu centra (BBJC) ēkas re
konstrukcija
(jumta
seguma
demontāža un nomaiņa, ārējo
durvju un ēkas piebūves logu
nomaiņa, cokola siltināšana,
teritorijas
labiekārtošana,
bēniņu
siltināšana,
iekšējo
elektroinstalāciju rekonstrukci
ja), renovētas iniciatīvu centram
paredzētās iekštelpas, ir izvei
dota tehniskās jaunrades labo
ratorija, iegādājoties robotikas
un elektronikas piederumus, iz
veidota skaņas un gaismas labo

Notiks „Uzņēmēju brokastis”

Pēc renovācijas Balvu Bērnu un jauniešu centrs ieguvis jaunu izskatu.
ratorija, iegādājoties mūzikas
instrumentus, audio tehniku
un portatīvo datoru, iegādāts
brīvā laika pavadīšanas un
aktīvās atpūtas inventārs (galda
spēles, vingrošanas paklāji utt.)
un inventārs nakšņošanas tel
pas aprīkošanai (matrači, segas,
spilveni).
Visu aktivitāšu īstenošanai tika
veiktas iepirkuma procedūras,

18. (155.) numurs

kā rezultātā pašvaldība noslēdza
7 līgumus: Būvdarbu veikšana –
PS „RRCI”; Būvuzraudzība – SIA
„Kalna nami”; Preču un inventāra
piegāde: SIA „Čivix”; SIA „Rant
zows Sport”; SIA „Diogens au
dio”; SIA „Urban Garden”; SIA
„Lazurīts S”. Projekta vadītājs An
dris Vrubļevskis.
Visu aktivitāšu veikšanai piee
jamais publiskais finansējums

Šī gada 28.oktobrī plkst.10.00
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā (Vidzemes iela 2b, Bal
vi) notiks „Uzņēmēju brokas
tis”, kuru laikā uzņēmējiem tiks
sniegta informācija par projek
tiem Balvu novada pašvaldībā
2016. un 2017.gadā un notiks Vi
tas Brakovskas radošā NEdarbnīca
„Uzņēmējdarbība
21.gadsimtā:
izgudro sevi no jauna!”, tāpat arī
Rēzeknes biznesa inkubatora
vadītāja Skaidrīte Baltace stāstīs
par Reģionālo biznesa inkubatoru
– atbalsts ideju autoriem un jau
najiem komersantiem. Pasākuma
noslēgumā brīvas diskusijas.

Piedalies
ballē!

Uzņēmēju

gada

Šī
gada
25.novembrī
plkst.19.00 Kubulu kultūras namā
notiks Uzņēmēju gada balle. Va
karu vadīs Latvijas Nacionālā teātra
aktieris Mārtiņš Egliens, muzicēs
grupa „Mākoņstūmēji”.
Dalības maksa 10 EUR/per
sonai. Pieteikšanās aizpildot an
ketu www.zlbc.lv vai piesakoties
personīgi Ziemeļlatgales biz
nesa un tūrisma centrā. Papildu
informācija pa tālruni 29437260.

Triju dienu garumā notiks
turnīrs grieķu-romiešu cīņā
No 27.-29.oktobrim plkst.11.00
Balvu pamatskolas sporta zālē
Partizānu ielā 16, Balvos, notiks
VIII atklātais starptautiskais Givi
Abdušelišvili piemiņas turnīrs
grieķu-romiešu cīņā. Sacensībās
piedalīsies komandas no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas.

Jaunatnes iniciatīvu centra „Dinamīts” dzimšanas dienā piedalījās jaunieši
no Balvu, Viļakas un Alūksnes novadiem, kuri pēc centra iepazīšanas un
dažādam aktivitātēm kopīgi baudīja uz ugunskura gatavoto zupu.

Lentu pie Jauniešu centra svinīgi pārgrieza (no labās) Balvu novada domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Šveices Konfederācijas vēstnieks Latvijā
Markuss Niklauss Pauls Dutlijs, PS „RRCT” pārstāvis Sandis Brekte, Balvu
Bērnu un jauniešu centra direktore Olita Loseva.

Centra atklāšanas pasākumā
priekšnesumu sniedza deju studija
„Di – Dancers”, BBJC vokālās studijas audzēkne, kā arī talantīgais
Rihards Krilovs (foto) no Rugāju
novada, kurš visus pārsteidza ar fantastisko ģitārspēli.

ir EUR 102670,16. Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējums
projektā sastāda EUR 5403,69.
Kopā projekta attiecināmās iz
maksas ir EUR 108073,85. Lai ēku
varētu nosiltināt pilnībā, projektā
paredzēto finanšu līdzekļi nebija
pietiekoši, tāpēc pašvaldība re
konstrukcijas darbiem piešķīra
papildus
finansējumu
EUR
39555,19 apmērā.
Projekta vispārējais mērķis
ir sekmēt neformālās izglītības
iespēju attīstību un darbu ar
jaunatni Balvu novadā, veici
not jauniešu aktīvu līdzdalību
sava brīvā laika organizēšanā,
pašiniciatīvas
attīstīšanā
un
īstenošanā.

Balvu pamatskolas skolēni Kristiāns Ūselis un Maksims Bistrovs Jauniešu
centrā apmeklē Tehniskās jaunrades pulciņu, kuru vada skolotājs Jānis
Ikstens.
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

30.oktobrī pulksteņa rādītāji
jāpagriež vienu stundu atpakaļ
Latvijā pāreja atpakaļ no
vasaras laika notiks svētdien, 30.
oktobrī,plkst.04:00 (naktī no sest
dienas uz svētdienu), pulksteņa
rādītājus pagriežot vienu stundu
atpakaļ.
Pāreja uz vasaras laiku atkal no
tiks 2017. gada 26. martā.
Pāreju uz vasaras laiku un
atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada
26. oktobra Ministru kabineta
noteikumi Nr.1010 „Par pāreju uz
vasaras laiku”.

Vieglatlēte Aiva Niedra saņem
„Uzmundrinājuma
balvu
2016”
Šī gada 24.oktobrī pēc Latvi
jas Vieglatlētikas savienības Jau
natnes komisijas ierosinājuma
Balvu Sporta skolas audzēknei
Aivai Niedrai un viņas trenerim
Imantam Kairišam Latvijas Sko
lu sporta federācija pasniedza
Gunāra
Bērzzariņa
piemiņas
„Uzmundrinājuma balvu 2016”,
kura svinīgā pasākumā jau 22.reizi
tika pasniegta talantīgajiem jauna
jiem Latvijas sportistiem.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 27.oktobris

Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Notiek intensīvs darbs pie projektiem
Šogad Balvu novadā ir notikusi
vairāku projektu izstrādāšana un
īstenošana, izmantojot gan valsts
un pašvaldību līdzekļus, gan Ei
ropas Savienības struktūrfondu
līdzekļus.
Piedaloties
ES
programmās, tiek plānoti arī jauni
projekti. Darbība novada attīstībā
šogad notiek trijos virzienos:
1. Novada esošo ēku un
infrastruktūras objektu renovēšana,
rekonstrukcija un ēku siltināšana.
Šo virzienu atspoguļo sekojošas
aktivitātes un projekti:
-	 šajā gadā tika izveidots Valsts
un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs, siltināta un
renovēta ēka, kura atrodas Balvos,
Partizānu ielā 14. Projekta kopējās
izmaksas ir 88 364 eiro, projekta
atbildīgā persona no pašvaldības
puses ir Irēna Začeva.
-	 pabeigts ēkas siltināšanas
un renovācijas projekts „Jau
natnes iniciatīvu centra izvei
de „Dinamīts””, kura rezultātā
sakārtota Balvu Bērnu un jauniešu
centra ēka Brīvības ielā 48,
nodrošinātas dažādas aktivitātes
jauniešiem. Projekta kopējās iz
maksas ir 108 073,85 eiro, projekta
atbildīgā persona no pašvaldības
puses ir Andris Vrubļevskis.
Šveices sadarbības programmas
atbalsta finansējums šim projek
tam sastādīja 102 670 eiro, pārējais
– pašvaldības līdzfinansējums.
-	 ir uzsākts Balvu Kultūras
un atpūtas centra renovācijas
un
siltināšanas
projekts
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Balvu Kultūras un
atpūtas centrā”. Pirmajā kārtā
plānots apgūt vairāk nekā 1 milj.
240 tūkst. eiro, kur pašvaldības
līdzfinansējums sastāda 373 358,34
eiro. Šobrīd notiek pirmās kārtas
remontdarbi - siltināšana, jumta un
logu nomaiņa, bet būs arī otrā kārta,
kur tiks veikti iekšējie darbi. Otrajā
renovācijas kārtā tiks ieguldīts tikai
pašvaldības finansējums. Kopējās
šī projekta izmaksas varētu sastādīt
līdz 2 milj. eiro. Izdevumi būs
lieli, bet, ja kādu objektu, šajā
gadījumā Kultūras centru, sākam
renovēt, tad ir jāizdara līdz galam
un kvalitatīvi. Projekta vadītājs ir
Andris Vrubļevskis.
-	 ievērojams
finansējums
paredzēts mūsu izglītības iestādēm
– Balvu Valsts ģimnāzijai un Bal
vu pamatskolai, kur Izglītības un
zinātnes ministrija ES struktūrfondu
līdzekļus plāno novirzīt konkrētu
skolu sakārtošanai. Kopējā sum
ma šim projektam ir 2,6 milj. eiro.
Par šo finansējumu ir iecerēts
veikt vajadzīgos remontdarbus,
atjaunot sporta bāzes un sporta
laukumus, bet vislielāko uzsvaru
likt uz informācijas tehnoloģiju
attīstību,
ieviešot
iestādēs
mūsdienīgas tehnoloģijas, jo mūsu
skolām ir jāatbilst augstākajiem
IT apmācības standartiem valstī.
Projekta realizācijas gala termiņš ir
31.12.2018. Atbildīgais par projektu

ir Andris Vrubļevskis.
-	 LEADER
program
mas ietvaros notiek projek
ta
„Kultūrvēsturiskā
manto
juma
infrastruktūras-kapsētu
labiekārtošana” izvērtēšana. Pro
jekts paredz mūsu novada lielākajā
daļā kapsētu uzlabot un sakārtot
kapsētu apkārtni, žogus, zvanus,
ceļu norādes u.c. Projekta kopējā
summa ir 40 848 eiro. Projekta
vadītāja - Irēna Začeva.
-	 realizēšanas stadijā ir projek
ta „Arhitektūras pieminekļa „Bēržu
kapu kapliča” atjaunošana”, kura
izmaksas ir 76 745 eiro. Projektā ir
uzsākta Bēržu kapu kapličas, kas ir
senākā šāda veida celtne Latgalē,
atjaunošana saskaņā ar Valsts
kultūras pieminekļu inspekcijas
prasībām. Projekta īstenošanas
gala termiņš ir 30.09.2017., projek
ta vadītāja- Sandra Vigule.
-	 izstrādes stadijā ir Balvu
novada pašvaldības grants ceļu
posmu būvniecības un pārbūves
projekts, kurš skar visus pagastus,
ir bijušas tikšanās ar iedzīvotājiem
pagastos. Projekta realizēšanas
laikā tiks atjaunoti ceļu posmi pa
gastos par kopējo summu 1 milj.
738 tūkst. eiro. Plānots, ka darbi
sāksies jau nākošgad, šobrīd no
tiek tehniskā projekta izstrāde, bet
darbu pabeigšanas galīgais termiņš
ir 31.12.2018. Atbildīgā par projektu
ir Irēna Začeva.
-	 uzsākts
projekts
„Koplietošanas
meliorācijas
sistēmu
atjaunošana
Balvu
novadā”, kur vairākos pagastos tiks
tīrīti meliorācijas grāvji. Kopējā
projekta summa – 280 tūkst. eiro,
izpildes termiņš 20.04.2018. Pro
jekta vadītāja ir Sandra Vigule.
-	 uzņēmēju
atbalstam
ir
uzsākts
projekts
„Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai
un konkurētspējas uzlabošanai
Balvu
novadā”.
Šobrīd
ir
izsludināts
iepirkums
uz
projektēšanu. Projekts sniedz at
balstu infrastruktūras izveidošanai
uzņēmējiem, kuri paredzējuši
attīstīt
uzņēmējdarbību
Bērzkalnes, Krišjāņu un Tilžas
pagastos. Bērzkalnes pagasta
Rubeņos izbūvēs kokapstrādes
ražotni, Krišjāņu pagastā lauksaimniecības un kokapstrādes
ražotni, un Tilžas pagastā - objektu
tūrisma un rehabilitācijas pakalpo
jumu paplašināšanai. Finansējums
paredzēts no ES program
mas un pašvaldības līdzekļiem,
kopējā summa 847, 8 tūkst. eiro.
Realizācijas termiņš ir 31.03.2019.
Projekta vadītāja ir Sandra Vigule.
-	 Latgales programmas iet
varos ir paredzēta pašvaldībai
piederoša īpašuma „Dižlazdas”
Balvu pagastā, kas ir bijušās put
nu fermas degradētā teritorija,
sakārtošana,
infrastruktūras,
ražošanas ēku un pievadceļu
izbūve ar mērķi radīt industriālo
teritoriju.
Zināms,
ka
šajā
projektā ir ieinteresēts konkrēts
uzņēmējs, kura nodoms no sa

vas puses ir ieguldīt līdz 13 milj.
eiro lielu investīciju ražotnes
izveidošanai,
paredzot
radīt
vismaz 32 darba vietas. Projekts
paredz ieguldīt līdzekļus vairāk kā
2 miljoni 314 tūkstoši eiro apmērā
no ES struktūrfondu, valsts un
pašvaldības finansējuma. Projekta
vadītājs ir Andris Vrubļevskis. Pro
jekta izpildes termiņš ir divi gadi.
Šobrīd ir izsludināts konkurss
tehniskā projekta izstrādei.
-	 degradēto
teritori
ju
sakārtošanai
programmas
„Reģionālo centru pasākuma
ietvaros”
Balvu
novada
pašvaldība ir uzsākusi projektu
uzņēmējdarbības attīstībai SAM
5.6.2.programmā. Šī gada pavasarī
Balvu novada pašvaldība izsolē
iegādājās īpašumu Balvu pilsētas
teritorijā, Brīvības ielā 1K. Īpašums
ir degradēta teritorija 7,6081 ha
platībā, kas kādreiz bija Balvu
gaļas kombināta teritorija. Balvu
novada pašvaldība iegādājās šo
īpašumu, lai izveidotu industriālo
teritoriju
uzņēmējdarbības
attīstībai, kas atradīsies gar
Brīvības ielu. Ezermalā ir plānots
uzbūvēt viesnīcas kompleksu.
Nepieciešams sakārtot teritori
ju, uzbūvēt ēkas un nodrošināt
tās ar inženierkomunikācijām.
Industriālā teritorija, viesnīcas
kompleksa zona ar modernu
infrastruktūru
būs
pielāgotas
uzņēmējdarbības
attīstībai
un uzņēmēju piesaistei. Ob
jektus paredzēts nodot nomā
komersantiem,
uzņēmējiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai.
Uzņēmējiem, kad tie sāks strādāt,
būs jāiegulda investīcijās 5 244
388,00 eiro un jārada 86 darba
vietas. Kopējās projekta izmaksas
ir 6 169 868 eiro. Projekta gala
īstenošanas termiņš - 2019.gada
beigas. Atbildīgā par projektu ir
Irēna Začeva.
-	 Izstrādes stadijā ir pro
jekts par ārējā apgaismojuma
uzlabošanu. Projekta ietvaros
paredzēts nomainīt esošos gais
mas ķermeņus ar LED ekono
misko apgaismojumu. Projekts
tiks realizēts Lazdulejas, Vīksnas,
Vectilžas, Bērzkalnes, Bērzpils,
Kubulu, Balvu, Tilžas pagastos un
atlikušajās Balvu pilsētas ielās. Pro
jekta vadītājs Andris Vrubļevskis.
-	 Nākošajā gadā ir paredzēts
uzsākt Balvu pilsētas stadiona
pirmās kārtas renovāciju, kas
paredzēs rekonstruēt stadionu,
galvenokārt esošo ēku, tribīnes.
Paredzamais finansējuma apmērs
ir 300 000 eiro, tajā skaitā no valsts
budžeta 100 000 eiro un pārējie
ir pašvaldības līdzekļi. Atbildīgā
par projektu ir Arnita Gaiduka.
2. Novada projekti, kas vērsti
uz vides objektu, ezera piekrastes,
parku un zaļo zonu labiekārtošanu,
kā arī atpūtas un sporta aktivitāšu
nodrošināšanu:
-	 LEADER
programmā
ir
iesniegts projekts „BMX trases un
disku golfa laukuma izveidošana”,
kura kopējā summa ir 15,5
tūkst. eiro. Šo trasi un laukumu
paredzēts izveidot vietā starp Bo
lupi un bijušo Gāzes kantori. Šo
pašvaldības teritoriju plānots attīrīt
no krūmiem un izveidot atpūtas
zonu ar BMX trasi, dažādiem spor
ta laukumiem. Projekta summa ir
15 557,32 eiro, projekta vadītājs An
dris Vrubļevskis.
-	 LEADER
programmā
ir
iesniegta arī hokeja laukuma izbūve
Bolupes krastā, kas ir ieplānots
projektā „Daudzfunkcionālā lau
kuma izveidošana” par kopējo
summu 20 000,00 eiro. Projekta
vadītājs Andris Vrubļevskis.

-	 tiek
izstrādāts
Balvu
pašvaldības kopējais projekts ar
sadarbības partneri
Pleskavas
pilsētu no Krievijas. Mūsu novada
interese projektā ir Lāču dārza
labiekārtošana. Projekts tiek ga
tavots iesniegšanai konkursam
Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmā. Atbildīgā
par projektu ir Arnita Gaiduka.
Aptuvenās projekta izmaksas ir
500 000 eiro.
-	 Latvijas-Lietuvas pārrobežu
programmas 2014.-2020.gadam
ietvaros ir iesniegti 4 projekti, par
kuriem rezultāti būs zināmi pēc
4.novembra. Sadarbības part
neri šiem projektiem ir gan mūsu
sadarbības pašvaldība Kupišķi,
gan citas Lietuvas pašvaldības.
Viens no pārrobežu projektiem
ir „Ekotūrisma attīstība Latvijā un
Lietuvā ūdens vides uzlabošanai”,
kurā paredzēts sakārtot ezera
piekrasti un labiekārtot apkārtni
bērniem vietā, kur sākas Bolupe.
Projekta kopējā summa 80,5 tūkst.
eiro. Pārrobežu projekts ir arī
„Lauku muižu atdzimšana”. Atbal
sta gadījumā par kopējo summu
533 tūkst. eiro tiks renovēts Balvu
muižas pagrabstāvs un veikti gries
tu remonti. Projekta „Sasniedzpieskaries-sajūti” atbalsta gadījumā
Dzirnavu ielā no Brīvības ielas līdz
ezeram tiks izveidots gājēju celiņš,
kā arī izveidots atpūtas laukums
un labiekārtota jau iesāktā Dzir
navu ielas pludmale. Projekta iz
maksas ir 288 337 eiro. Vēl viens
iesniegtais projekts pārrobežu
programmā ir „Darba tirgus bez
robežām”, kas paredz aprīkojuma
iegādi un tehnisko nodrošinājumu
Balvu
Profesionālajai
un
vispārizglītojošajai
vidusskolai.
Projekta summa ir 101 879 eiro.
Visu 4 minēto pārrobežu pro
jektu realizācijas termiņš ir
31.12.2018. Cerams, ka projekti tiks
apstiprināti un tos izdosies realizēt.
Augstākminēto projektu vadītāja ir
Arnita Gaiduka.
-	 Lietuvas-Latvijas-Baltkrievi
jas pārrobežu programmas 20142020 perioda ietvaros paredzēts
iesniegt projektu „Live in a harmo
ny (Dzīvot harmonijā)”. Projekta
partneri Balvu novada pašvaldībai Kupišķu rajona pašvaldība (Lietuva)
un Polockas rajona izpildkomiteja
(Baltkrievija). Balviem ir plānoti
aptuveni 300 000 EUR. Projekta
ietvaros ir paredzēts labiekārtot un
padarīt pieejamu visām sociālajām
grupām Balvu muižas parkam
piekļaujošo ezera krasta teritoriju.
Tiek plānots izveidot promenādi
ezera krastā, kas iekļauj sekojošas
infrastruktūras formas: bruģētus
celiņus, soliņus, apgaismes objek
tus, bērnu rotaļu laukuma elemen
tus, divus pludmales volejbola
laukumus, kā arī skatu laipas un
platformas, ģērbtuves un atpūtas
terasi, amfiteātri ar stilizētu skatuvi.
Sakārtotajās zonās tiks organizēti
kultūras un izklaides pasākumi,
apvienojot dažādu sociālo grupu
cilvēkus. Projekta izvērtēšana
notiks līdz februārim. Atbildīgā
par projektu ir Arnita Gaiduka.
3. Sabiedrībai svarīgi projekti,
kuri vērsti uz iedzīvotāju, jauniešu
un citu dažādu grupu interesēm un
aktivitātēm:
-	 Latvijas
Pašvaldību
savienības projektā „Pašvaldību
labie darbi parkos Latvijas simt
gadei” par summu 2290,50 eiro,
paredzēta ozolu un citu koku
stādīšana, labiekārtošanas darbi.
Atbildīgā par projektu ir Arnita
Gaiduka.
-	 īstenošanas
stadijā
ir
Izglītības un zinātnes ministrijas
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Jaunatnes politikas valsts program
mas projekts „Dzimis Balvos”, kur
par kopējo finansējumu 3,5 tūkst.
eiro notiek dažādas aktivitātes
jauniešiem. Projektu vada Arnita
Gaiduka.
-	 izvērtēšanas
posmā
ir
arī projekts „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā”, kur par paredzēto
kopējo summu 163,4 tūkst. eiro 3
gadu garumā tiks veiktas dažādas
veselības veicināšanas aktivitātes.
Atbildīgā par projektu ir Irēna
Začeva.
-	 izvērtēšanas stadijā ir LEAD
ER projekts „Saksofonu iegāde Tau
tas pūtēju orķestrim „Balvi””, kur
par 2,5 tūkstošiem eiro paredzēts
atbalsts mūsu orķestrim. Atbildīgā
par projekta ieviešanu ir Irēna
Začeva.
-	 noslēguma stadijā ir projekts
„Zivju resursu palielināšana Balvu
novada ezeros”. Ar Zivju fonda
un Balvu novada pašvaldības
finansējumu, kopā 6,4 tūkst. eiro,
Sprogu ezerā ielaisti 4800 zandar
tu mazuļi, Balvu ezerā – 5000
līdaku mazuļi, paredzēts ielaist
vēl 4000, Pērkonu ezerā - 11 000
līdaku mazuļu. Projektu vada Irēna
Začeva.
-	 šobrīd notiek arī Rugāju,
Balvu, Kārsavas, Baltinavas un
Viļakas novadu pašvaldību kop
projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā
jeb atklāj dabas pētnieku sevī”
īstenošana, kura laikā organizēti
dažādi pasākumi, saistīti ar dabu,
dabas izzināšanu, tūrismu. Svarīgs
ieguldījums būs piecu vides
instalāciju objektu uzstādīšana
katra novada teritorijā. Šī projekta
kopsumma 16 500 eiro. Projekta
vadītāja ir Irēna Začeva.
-	 projektā „Sports un bērnu
fiziskā sagatavotība – Balvu novada
pašvaldības prioritāte” ir iegādāts
sporta inventārs izglītības iestādēm
par kopējo summu 6 867,51 eiro,
kur pašvaldības līdzfinansējums ir
3433,76 eiro. Projekta vadītāja ir
Irēna Začeva.
-	 īstenošanas stadijā ir arī pro
jekts „Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās”, kas paredz
speciālistu apmācības. Projekta
kopējā aptuvenā summa ir 4000
eiro, tā ir atkarīga no apmācāmo
skaita. Projektu vada Irēna Začeva.
-	 projekta
„Deins
tucionalizācijas
pasākumu
īstenošana
Latgales
reģionā”
ietvaros šobrīd tiek veiktas ap
taujas par cilvēkiem, kuriem ir
veselības problēmas, funkcionālie
traucējumi,
lai
izdarītu
secinājumus par nepieciešamību
uzlabot veselības aprūpi. Šogad
šim projektam paredzēti 7 000
tūkst. eiro. Projekta vadītāja ir Irēna
Začeva.
-	 īstenošanas stadijā ir arī
projekts „PROTI un DARI”, kur
jauniešiem, kuriem nepieciešama
palīdzība - vientuļām mātēm,
bezdarbniekiem, tiek piedāvātas
apmācības un palīdzība, ko sniegs
apmācīti speciālisti – mentori,
mūsu novadā tie būs 5. Projekta iz
maksas - 84,5 tūkst. eiro. Projektu
vada Sandra Vigule.
-	 sadarbībā ar Dokšicas ra
jonu Baltkrievijā, ir doma izstrādāt
kopēju projektu, kur Balvos tiktu
izveidots Jaunatnes parks.
Ceru, ka lielāka daļa no
šiem
projektiem
īstenosies
paredzētajos termiņos un divu,
triju gadu garumā mūsu novadā
un pilsētā notiks daudzas pozitīvas
pārmaiņas. Nākamais gads paredz
lielas būvniecības aktivitātes.
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Domes sēde
Šī gada 13.oktobrī notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā piedalījās 14 deputāti
- Andris Kazinovskis, Sarmīte
Cunska, Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars
Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Vilnis
Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svet
lana Pavlovska, Ēriks Ločmelis,
Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins,
Juris Boldāns. Sēdē izskatīti 56
jautājumi.
Par
Bāriņtiesas
locekļu
ievēlēšanu
Sēdē lēma ar šī gada 17.ok
tobri I. Ķerģi – Kariku ievēlēt par
Balvu novada Bāriņtiesas locekli
Bērzkalnes, Lazdulejas pagasta
un Balvu pilsētas administratīvajā
teritorijā, bet L.Čugurovu ar šī
gada 17.oktobri ievēlēt par Balvu
novada Bāriņtiesas locekli Kubulu
pagasta administratīvajā teritorijā.
Grozījumi nolikumā
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes nolikumā tika izdarīti
grozījumi, izsakot Nolikuma
1.4.punktu šādā redakcijā: “1.4.
Pārvaldes juridiskā adrese ir:
Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu nov.,
LV 4501.”
Par noteikumu atcelšanu
Deputāti lēma atcelt Bal
vu novada domes 2010.gada
22.aprīļa lēmumu „Par Balvu
novada pašvaldības noteikumu
Nr.2/2010 „Par minimālo un
maksimālo izglītojamo skaitu Bal
vu novada pašvaldības vispārējās
izglītības
klasēs,
pirmssko
las izglītības iestādes grupās,
speciālās izglītības iestādēs un
sociālās un pedagoģiskās korek
cijas klasēs un interešu izglītības
grupās” pieņemšanu” (protokols
Nr.8, 1§).
Grozījumi
programmu
licencēšanas kārtībā
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
ar Balvu novada Domes 2016.
gada 11.februāra lēmumu “Par
interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības program
mu licencēšanas kārtību Balvu
novadā apstiprināšanu” (pro
tokols Nr.3, 2.§) apstiprinātajā
Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības program
mu licencēšanas kārtībā Balvu
novadā.
Par nolikuma apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
izstrādāto Balvu novada gada bal
vas kultūrā un sportā „Mūsu lep
nums” nolikumu.
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Naudaskalnā
Sēdē lēma atļaut uzstādīt
ceļazīmes Nr.523 „Stāvēšanas
aizlieguma zona” un Nr.524
„Stāvēšanas aizlieguma zonas bei
gas” Naudaskalnā, Balvu pagastā.
Par nekustamo īpašumu
Zemes vienībai Bērzkalnes
pagastā un uz tās esošajām
ēkām tika lemts mainīt adresi no
„Āderkalni”, Brūklāji, Bērzkalnes
pagasts, Balvu novads, LV-4590,
uz „Paradīzes”, Bērzkalnes pa
gasts, Balvu novads, LV-4590.
Deputāti pieņēma vairākus
lēmumus par zemes nomu, zemes

nomas līgumu izbeigšanu, kā arī
lēma par nekustamā īpašuma
„Riekstu kalns” Bērzpils pagastā
un īpašuma „Zaķusala” Krišjāņu
pagastā sadali.
Sēdē lēma par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekus
tamajam īpašumam „Ceplīši”
Bērzpils pagastā un par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
„Birzēni” Kubulu pagastā.
Par ceļa servitūtu
Tika
pieņemts
lēmums
nodibināt reālservitūtu – ceļa
servitūtu Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajā zemes vienībā Balvu
pagastā par labu nekustamajam
īpašumam „Verpuļeva 424”, Balvu
pagasts, piešķirot tiesību uz brau
camo ceļu ne mazāk kā 2,25 m
platumā un 45 m garumā, un slēgt
ceļa servitūta līgumu par noteiktā
reālservitūta – ceļa servitūta
nodibināšanu.
Tāpat sēdē lēma nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajā
zemes
vienībā
Bērzkalnes
pagastā par labu nekustama
jam
īpašumam
„Kumelītes”,
Bērzkalnes pagasts, piešķirot
tiesību uz braucamo ceļu ne
mazāk kā 4,5 m platumā un 30,7
m garumā un ne mazāk kā 2,25 m
platumā un 4 m garumā, un slēgt
ceļa servitūta līgumu noteiktā
reālservitūta – ceļa servitūta
nodibināšanu.
Par attīstības programmas
apstiprināšanu
Domes sēdē lēma apstiprināt
pašvaldības attīstības plānošanas
dokumenta
„Balvu
novada
attīstības programma 2011.-2017.
gadam” aktualizēto Investīciju
programmu 2016.-2017. gadam.
Par parādu piedziņu
Deputāti
lēma
piedzīt
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 155,78 par nekustamo
īpašumu, kura adrese ir „Naktsvi
joles”, Bērzkalnes pagasts, Balvu
novads, un nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 843,25 par
nekustamo īpašumu, kura adrese
ir „Zēģeles”, Bērzkalnes pagasts,
Balvu novads.
Par
kustamās
mantas
pārdošanu
Tika lemts noteikt kustamās
mantas – vieglās automašīnas
Audi 80, valsts reģistrācijas nu
murs EA 5867, izlaiduma gads
1988., atsavināšanas veidu –
pārdošana par brīvu cenu, un
apstiprināta kustamās mantas
pārdošanas cena EUR 125,00.
Tāpat tika nolemts noteikt
kustamās mantas – traktora MTZ
-52L, valsts reģistrācijas numurs
T5104LD, atsavināšanas veidu
– pārdošana par brīvu cenu, un
apstiprināt kustamās mantas
pārdošanas cenu EUR 500,00.
Sēdē lēma atkārtoti atsavināt,
samazinot sākumcenu par 20%,
atklātā mutiskā izsolē kusta
mo mantu – augošos kokus un
krūmus, nekustamajos īpašumos
Partizānu ielā 5B, Balvos, zemes
vienībā ar kopējo platību 27259
m2 un Krasta ielā 8, Balvi, zemes
vienībā ar kopējo platību 4686
m2, izcērtamās koksnes apjoms

148,55 m3. Kustamās mantas augošo koku un krūmu, nosacītā
cena apstiprināta EUR 910,00.
Par īpašumu pārdošanu
Deputāti
lēma
atsavināt
atklātā
izsolē
nekustamo
īpašumu Lauku iela 26A, Bal
vi, kas sastāv no zemes gabala
0,2002 ha platībā, un apstiprināja
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 2400,00.
Tika nolemts personai pārdot
nekustamo īpašumu Bērzpils ielā
33, Balvos, kas sastāv no zemes
gabala ar kopējo platību 1162 m2,
nekustamā īpašuma pārdošanas
cena noteikta EUR 1760,00.
Nekustamo
īpašumu
„Repšova”,
Bērzpils
pagasts,
kas sastāv no zemes gabala ar
kopējo platību 5,84 ha, tika no
lemts pārdot personai, nosakot
nekustamā īpašuma pārdošanas
cenu EUR 3500,00.
Tāpat tika lemts personai
pārdot
nekustamo
īpašumu
„Eglāji”,
Lazdulejas
pagasts,
kas sastāv no zemes gabala ar
kopējo platību 8,0 ha, nosakot
nekustamā īpašuma pārdošanas
cenu EUR 8640,00.
Par nedzīvojamo telpu no
mas līgumu slēgšanu
Deputāti lēma pagarināt
nedzīvojamās
telpas
nomas
līgumu par nedzīvojamo tel
pu - garāžu Nr.164, Daugavpils
ielā 74A, Balvos, automašīnas
novietošanai uz 3 gadiem, nosa
kot nomas maksu EUR 11,26 bez
PVN mēnesī par kopējo platību
19,7 m².
Tāpat
tika
pagarināts
nedzīvojamo telpu nomas līgums
par
nedzīvojamām
telpām
Jaunatnes ielā 3-12, Krišjāņos,
komercdarbības nodrošināšanai
uz 5 gadiem, nosakot nomas
maksu EUR 0,24 bez PVN mēnesī
par 1 m².
Tika nolemts apstiprināt iz
soles rezultātus nedzīvojamai
telpai - garāžai Nr.1 Liepu ielā
1B, Balvos, platība 35,3 m2, nosa
kot par uzvarētāju uzņēmumu,
kurš nosolījis augstāko nomas
maksu EUR 1,01/ m2 bez PVN,
un iznomāt minēto nedzīvojamo
telpu uz 5 gadiem uzņēmumam
komercdarbības veikšanai.
Tā kā tika saņemts iesniegums
no personas par atteikumu
slēgt nomas līgumu, sēdē tika
lemts neizskatīt jautājumu „Par
nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.
4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 Liepu ielā 1B,
Balvos nomas līguma slēgšanu”.
Tika
apstiprināti
izsoles
rezultāti nedzīvojamai telpai garāžai Nr. 9 Liepu ielā 1B, Bal
vos, platība 39,2 m2, nosakot par
uzvarētāju personu, kura nosolīja
augstāko nomas maksu EUR 0,77/
m2 bez PVN, un lemts iznomāt
minēto nedzīvojamo telpu perso
nai komercdarbības veikšanai.
Grozījumi
pakalpojumu
cenrāžos
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus Balvu novada Domes
2015.gada 12.februāra lēmumā
„Par Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidussko
las
maksas
pakalpojumu
apstiprināšanu” (sēdes protokols

Nr.2, 21.§), papildinot 2. pie
likumu ar punktu, kas nosaka
santehnikas un siltumtehnikas
mācību klašu telpu nomas maksu
stundā EUR 3,72 bez PVN.
Tāpat grozījumi tika izdarīti
Balvu novada Domes 2010.gada
27.maija lēmumā „Par Balvu pa
gasta pārvaldes maksas pakalpo
jumiem” (sēdes protokols Nr.10,
12.§), papildinot to ar punktu, kas
nosaka pagasta pārvaldes ēkas
telpas Nr.7 nomu EUR 0,26 bez
PVN stundā.
Par aizņēmumu
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kon
troles un pārraudzības padomei
atļauju 2016.gadā Balvu novada
pašvaldībai ņemt vidēja termiņa
aizņēmumu EUR 15 609,00 uz 3
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi pašvaldības
prioritārā investīciju projekta
„Tehniskā
projekta
izstrāde
būvprojektam „Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības attīstības III
kārta” realizēšanai.
Par tehnikas iegādi
Tika atbalstīta sāls - smilts
kaisītāja iegāde par kopējo
summu EUR 11253,00 Balvu
novada pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Grozījumi lēmumā
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.
gada 14.maija lēmumā „Par Bal
vu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu
to prombūtnes laikā” (protokols
Nr.6, 57.§), izsakot 1.4. un 1.20.
punktus jaunā redakcijā.
Par ziedojumu pieņemšanu
Deputāti
lēma
pieņemt
juridiskās personas SIA „Eu.
Promotions Baltic” ziedojumu
mantas veidā par summu EUR
925,66 un novirzīt to Balvu Valsts
ģimnāzijai.
Par mērķdotācijas sadali
Deputāti lēma apstiprināt
piešķirtās mērķdotācijas Balvu
novada
pašvaldības
pamata
un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālās
izglītības iestāžu pedagogu dar
ba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām sadali no 2016.gada
1.septembra līdz 2016.gada 31.de
cembrim, kā arī atbalstīt interešu
izglītības programmu stundu skai
tu Balvu novada izglītības iestādēs
no 2016.gada 1.septembra līdz
2016.gada 31. decembrim.
Tāpat tika lemts apstiprināt
piešķirtās mērķdotācijas Balvu
novada pašvaldības interešu
izglītības
programmu
peda
gogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām
sadalījumu
un
apstiprināt
piešķirtās mērķdotācijas Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalījumu
no 2016.gada 1. septembra līdz
2016.gada 31.decembrim.
Par izdevumu tāmi
Sēdē apstiprināja Balvu no
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3.

vada pašvaldības izglītības iestāžu
izdevumu
tāmi
pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pa
kalpojumiem 2016.gadā.
Par finansējuma piešķiršanu
Tika nolemts piešķirt Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas Erasmus+ projek
tam „Starpvalstu mobilitātes –
mūsdienīgs īsceļš uz profesionālo
pilnveidi”
priekšfinansējumu
5378,33 EUR apmērā no Balvu
novada pašvaldības 2016.gada
budžeta.
Deputāti lēma piešķirt Balvu
pirmsskolas izglītības iestādei
„Pīlādzītis” finansējumu ēkas
iekšpagalma
sakārtošanai
3300,00 EUR no Balvu novada
pašvaldības 2016.gada budžetā
apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
Par grozījumiem budžetā
Deputāti pieņēma saistošo
noteikumu Nr.20/2016 projektu
„Grozījumi Balvu novada Domes
21.01.2016 saistošajos noteiku
mos Nr.1/2016 „Par Balvu novada
pašvaldības 2016.gada budžetu””.
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Tika
nolemts
apstiprināt
nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Nr.1 Pansionāta apbraucamā iela
2, Celmene, Kubulu pagasts,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
57,3 m2 platībā un kopīpašuma
5460/145450
domājamajām
daļām no būves, un zemes izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
2106,00. Nomaksas termiņš - 2
gadi no līguma noslēgšanas die
nas.
Par
izsoles
noteikumu
apstiprināšanu
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Nr.7, dzīvokļa
Nr.11, dzīvokļa Nr.27, dzīvokļa
Nr.57, Pilsoņu iela 23, Balvi, Balvu
novads atkārtotu atsavināšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par pilnvarojumu pieņemt
lēmumus
dzīvesvietas
deklarēšanas jautājumos
Sēdē lēma pilnvarot Balvu
novada pašvaldības speciālistus
izskatīt dzīvesvietas deklarēšanas
jautājumus un pieņemt ar tiem
saistītus
lēmumus,
nosakot,
ka
iedzīvotāju
reģistrēšanas
speciālista
kompetencē
ir
nodrošināt
iedzīvotāju
dzīvesvietas
deklarēšanu,
deklarējamo ziņu apjoma uzskai
ti, informācijas sniegšanu par
personas dzīvesvietu, ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu,
saraksti
ar
ieinteresētajām
personām, ievērojot Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma prasības, tajā
noteikto kārtību un termiņus.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.
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Tikšanās ar grāmatu autoriem Balvu Grāmatu svētkos
Nu jau sesto gadu 14.oktobrī
Balvos
norisinājās
Grāmatu
svētki, ko viennozīmīgi var
dēvēt par iesakņojušos tradīciju.
Sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne
ABC ” pasākuma atklāšana notika
t/c „Planēta”, blakus grāmatu vei
kalam.
Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore Ruta Cibule sveica
visus klātesošos šajos svētkos.
„Šī diena nav pārāk karsta pēc
gaisa temperatūras, bet die
na kļūst silta, pateicoties tām
norisēm, kas notiek Balvos,”
secināja Ruta Cibule. Pasākuma

atklāšanu apmeklēja arī Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovs
kis, kurš vēlēja ražīgu dienu un
grāmatu autoriem daudz intere
sentu.
Paldies vārdus Ruta Cibule
teica pasākuma atbalstītājiem
– apgāda „Zvaigzne ABC”
pārstāvjiem Gintam Balodim
un Vinetai Tropiņai, kā arī AS
„SEB banka” Alūksnes filiāles
pārvaldniekam Aigaram Aizu
pam.
Šoreiz Balvu novadu ap
ciemoja Aivars Kļavis, Ilze Zveja,

Dzintars Tilaks, Anita Paegle,
Sabīne Košeļeva, Mudīte Trei
mane, Līga Ivanova, Ingrīda
Strode, Lidija Pupure, Velga
Vītola un Astra Bāra. Tikšanās
ar šiem grāmatu autoriem no
tika Balvu Novada muzejā, Bal
vu Mākslas skolā, Balvu Valsts
ģimnāzijā, Balvu pamatskolā,
Stacijas
pamatskolā,
PII
„Sienāzītis”, Sociālajā dienestā,
Balvu muižas koncertzālē, Kubu
lu kultūras namā, Bērzkalnes un
Tilžas pagastu bibliotēkās, kā
arī Rugāju novada Rugāju tautas
namā.

Tilžas bibliotēkā interesenti tikās ar Aivaru Kļavi – žurnālistu un rakstnieku,
daudzu grāmatu autoru. Tikšanās laikā rakstnieks apmeklētājiem stāstīja par
savu ceļu uz grāmatu pasauli un rakstīšanu. Izrādās, ka A. Kļavis jau skolas
gados rakstījis stāstiņus, viņam paticis lasīt grāmatas. Savā laikā rakstnieks
esot mēģinājis rakstīt arī dzejoļus, taču nopietnāk tā lieta neesot aizgājusi.
2015. gadā A.Kļavim iznāca bērnu grāmata „Ringla no suņu zvaigznāja”.
Klātesošajiem bērniem bija interesanti klausīties un uzzināt par šīs grāmatas
tapšanu. Izrādās, ka galvenā stāsta varone Ringla ir izaugusi un tagad dzīvo
pie autora un sargā māju.

Dzirdot vārdu grāmata, nereti rodas asociācija ar skolu. Arī atklājot Grāmatu svētkus, Tilžas aktieri rādīja
priekšnesumu par skolas dzīvi. Izrādās, ka neizpildīto mājas darbu populārākie iemesli un vaininieki joprojām ir
mājdzīvnieki, mazie brāļi un elektrības traucējumi.

Grāmatu ilustratore Anita Paegle ciemojās Balvu Mākslas skolā, kur
mazie mākslinieki iepazina ilustratores daiļradi, zīmējumu tehnisko
izpildījumu populārākajām pēdējām ilustrētām grāmatām. Ar dzirkstošām
acīm audzēkņi pētīja mākslinieces zīmējumus un ieinteresēti klausījās
stāstījumā, kā grāmatās ir attēlots Anitas Paegles mājas baltais kaķis.
Mākslas skolas audzēkņiem bija iespēja arī darboties meistarklasē, kur
tika zīmētas ilustrācijas par un ap Ziemassvētkiem un Ziemassvētku Pogas
piedzīvojumiem.

Iespēja pieteikt pretendentus Balvu novada Gada Palīdzi ZAAO skudrai tikt pie vārda!
balvai kultūrā un sportā “Mūsu lepnums”
Hei, hei! Sveiki! Jaunais mācību var pārvērst jaunos, atkal derīgos
Balvu novada Domes sēdē
13.oktobrī tika apstiprināts Balvu
novada Gada balvas kultūrā un
sportā „Mūsu lepnums” nolikums.
Apbalvojuma
mērķis
ir
pateikties kultūras un sporta dar
biniekiem par īpašiem sasniegu
miem kultūras un sporta jomā, par
nozīmīgu ieguldījumu kultūras un
sporta darbībā Balvu novadā.
Apbalvojumu Gada balvu
kultūrā „Mūsu lepnums” piešķir
nominācijās
par
nozīmīgu
ieguldījumu Balvu novada kultūras
darbā, kultūrvides saglabāšanā
un attīstības pilnveidošanā vai
īpašiem
sasniegumiem
kādā
no
mākslas,
amatiermākslas,
amatniecības, izdevējdarbības vai
novadpētniecības jomām, izciliem
sasniegumiem konkursos.
Apbalvojumu Gada balva
sportā „Mūsu lepnums” piešķir
nominācijās par īpašiem sasniegu
miem Latvijas, Eiropas un pasaules
čempionātos, Olimpiskajās spēlēs,
kā arī cita augsta līmeņa sacensībās
vai par nozīmīgu ieguldījumu
sporta darbā. Apbalvojums tiek
piešķirts, ņemot vērā informāciju
par sportistu vai komandu sas
niegumiem
nekomerciālo
sacensību, kuras apstiprinājušas
attiecīgo sporta veidu federācijas,
pieaugušo (tajā skaitā veterānu) vai

jauniešu konkurencē.
Pieteiktās personas vai per
sonu grupas Gada balvai kultūrā
„Mūsu lepnums” (gan fiziskās,
gan juridiskās) var pretendēt uz
sekojošām nominācijām:
• Novada
Gada
kultūras
pasākums/projekts/izstāde/kon
certs/izdevums;
• Novada
Gada
cilvēks
kultūrā/mūža
ieguldījums
kultūrā
(mūziķis/bibliotekārs/
mākslinieks/muzejnieks/
amatiermākslas
kolektīvs/
vadītājs);
• Debija kultūrā.
Pieteiktās personas vai per
sonu grupas Gada balvai sportā
„Mūsu lepnums” (gan fiziskās,
gan juridiskās) var pretendēt uz
sekojošām nominācijām:
• Novada Gada sporta noti
kums;
• Novada
Gada
cilvēks
sportā/mūža ieguldījums sportā/
paraugs sportā/labākais sportists/
komanda;
• Entuziasts sportā/labākais
treneris.
Kandidātus nominācijām var
izvirzīt to pārstāvošas organizācijas,
fiziskas vai juridiskas personas.
Pieteikums tiek rakstīts brīvā
formā, norādot:
• pretendenta vārdu, uzvārdu,

organizācijas vai pasākuma nosau
kumu;
• nopelnus,
par
kuriem,
jūsuprāt, šis cilvēks, kolektīvs,
organizācija vai domumbied
ru grupa būtu pelnījusi saņemt
konkrēto apbalvojumu;
• informācija par pieteicēju
– vārds, uzvārds/organizācijas no
saukums,
dzīvesvietas/juridiskā
adrese.
Pieteikuma anketas jāiesniedz
līdz 2016.gada 15.novembrim Bal
vu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldē, Bal
vos, Bērzpils ielā 1A (1.stāvā), vai
elektroniski sūtot uz e-pastu:
izglparvalde@balvi.lv.
Kontaktpersona: Iveta Tiltiņa,
Balvu novada izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājas
vietniece kultūras un sporta
jautājumos, t.29101873, e-pasts
iveta.tiltina@balvi.lv.
Balvu novada Gada balvas
kultūrā un sportā „Mūsu lepnums”
apbalvošanas ceremonija no
tiks 2016.gada 3.decembrī Balvu
muižā.
Ar
konkursa
nolikumu
varat iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv.

gads ir klāt, un klāt ir arī jaunumi no
ZAAO!
Iepazīstieties – es esmu ZAAO
skudra – mazs palīgs lielos darbos!
Lai arī esmu tikai nieka
kukainītis, tomēr nenovērtējiet
mani par zemu - spēju panest lie
tas, kas vairākus desmitus reižu
smagākas par mani pašu! Esmu
apveltīta ar īpašu gudrību un
čaklumu, man nepatīk lietus, garšo
saldumi, esmu sabiedriska, mīlu
tīrību un kārtību it visā. Tāpēc man
nepatīk savās ikdienas gaitās sastap
ties ar neizprotamām parādībām
– dažādu materiālu, krāsu, izmēru
un formu priekšmetiem, kas, iz
mesti dabā, iznīcina dzīvi kā man,
tā visām parējām dzīvām radībām,
saindē augsni un beigu beigās arī
pašus cilvēkus. Mani draugi ZAAO
saka, ka tos sauc par atkritumiem,
bet tiem ir paredzēta sava vieta, tos

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

priekšmetos. Diemžēl es esmu
arī novērojusi, ka cilvēki nereti
uzvedas tā, it kā šeit, uz Zemes,
pavadītu savu pēdējo dienu – cērt,
dedzina, šķērdē, indē un posta
apkārtējo vidi.
Es vēlos dzīvot tīrā un skaistā
pasaulē un ticu, ka jūs arī! Tādēļ ļoti
priecāšos ar jums sadraudzēties, lai
kopā mācītos, darbotos un atklātu,
kā mūsu uzvedība un paradumi
ietekmē dabu - mūsu kopīgās
mājas, un, ka rūpes par to, ir rūpes
pašiem par sevi.
Bet… ir viena maza ķibele...
Man vēl nav vārda. Varbūt Tu
vari to izdomāt? Savu ideju un
kontaktinformāciju līdz 10. no
vembrim iesūti uz e-pastu
arita.borisevica@zaao.lv.
No
iesūtītajiem variantiem izvēlēšos
vienu, kurš būs mans īstais vārds.
Vārda autoram pasniegšu balvu!
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Pagājuši jau 20 gadi kopš Latvijas bāriņtiesu izveidošanas
„Katram cilvēkam ir paredzēts
savs darbs, un katram darbam
- savs laiks”, tā sacījis izcilais
sengrieķu fabulu autors Ēzops.
Balvu novada Bāriņtiesa šogad
atskatās uz divdesmit gados
paveikto. Šajos gados likumdevējs
vairākkārt ir veicis grozījumus
bāriņtiesām saistošajos tiesību ak
tos, kas liecina, ka bāriņtiesas kom
petence un funkcijas nepārtraukti
mainās un palielinās.
Latvija kā Eiropas Savienības
dalībvalsts ir akceptējusi dau
dzus noteikumus, kas saistīti ar
aizbildnību, adopciju, bērnu
pārvietošanu pāri robežai un
bērnu
aizgādības
jautājumu
risināšanu starpvalstu līmenī bērnu
personisko un mantisko interešu
nodrošināšanai. Pēdējie gadi
apliecina, ka aizvien pieaug lietu
izskatīšanas par bērnu prettiesis
ku pārvietošanu pāri robežai uz
ārvalstīm vai aizturēšanu ārvalstīs
un nogādāšanu Latvijā, ko šobrīd
veic bāriņtiesu darbinieki, sazi
noties ar kompetento iestādi
attiecīgajā valstī.
2016.gada 19.decembrī apritēs
divdesmit gadi, kopš atjaunotā Bal
vu bāriņtiesa atsāka savu darbību.
Latvijā bāriņtiesu un pagasttiesu
darbības pārtraukums ilga 56

gadus. Pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas vajadzēja paiet gadiem,
lai Latvijā atjaunotos bāriņtiesas
- aizbildnības un aizgādnības
iestādes, kam Latvijā ir sena
vēsture. 1995.gada 23.novembrī
Valsts Prezidents Guntis Ulma
nis izsludināja Saeimā pieņemto
likumu “Par bāriņtiesām un
pagasttiesām”.
Taču, lai izzinātu uz izprastu
bāriņtiesu rašanos un pastāvēšanu,
jāielūkojas
četrus
gadsimtus
senā vēsturē. 16.gadsimta otrajā
pusē bāriņtiesa bija aizbildnības
un aizgādnības iestāde „par
nepilngadīgajiem
bērniem,
garā vājiem un sajukušiem, klaji
atzītiem izšķērdētājiem, sievietēm
vispār un mājās neesošiem, un bez
vēsts nozudušiem”.
Pirmās instances bāriņtiesas
bija:
- Pagasta tiesa - sava pagasta
piederīgiem;
- Bāriņtiesa - pie pilsētas
pierakstītiem;
- Muižnieku bāriņtiesa.
Otrās instances bāriņtiesas
bija šādas: par muižnieku un
pilsētnieku bāriņtiesām - apgabala
tiesas, par pagastu tiesām - zem
nieku virstiesas.
Augstākā pārraudzība par

visām miertiesu apgabala pagastu
tiesām - miertiesnešu sapulce.
Pēc 1889.gada tiesu refor
mas bāriņtiesas priekšsēdētājs
bija pilsētas galva, bet, ja viņš šo
uzdevumu negribēja pieņemt, tad
pilsētas dome ievēlēja īpašu per
sonu.
Muižnieku
bāriņtiesas
darbojās līdz 1919.gadam, kad Lat
vijas valdība to darbību pārtrauca.
Bāriņtiesu darbībā īpaši svarīgs
bija 1934.gadā pieņemtais „Li
kums par pilsētu bāriņtiesām”,
kurā bija norādīts, ka pilsētās
pastāv
bāriņtiesas,
kurām
piekrīt Civillikumā un citos li
kumos paredzēto aizbildnības
un aizgādības lietu pārzināšana.
Likumā bija pavisam 39 panti.
Pieņemot lēmumus par vecāku
varas izbeigšanu, tos pasludināja
– „Latvijas suverenās tautas vārdā”.
1936.gada martā Latvijas ties
lietu ministrs izdeva „Instrukciju
par pilsētu bāriņtiesām”, kura
sastāvēja no 146 pantiem.
Padomju okupācijas 1940.1941.gadā ar Latvijas PSR Tautas
Komisāru padomes lēmumu tiek
likvidētas bāriņtiesas.
Vācu
okupācijas
laikā
bāriņtiesu darbība tiek atjaunota.
1944.gadā
padomju
vara

Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 20 gadu svinīgajā pasākumā ar Ministru prezidenta Pateicības rakstu par vairāk
nekā 20 gadus profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu bāriņtiesas darbības attīstībā un ģimenes vērtību
stiprināšanā apbalvoja Balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Rudīti Krūmiņu (pirmā no kreisās).

Dzīvās
mūzikas
„Savējie 2016”
Šī
gada
5.novembrī
plkst.21.00 jau 4.gadu Balvu
novada Kubulu kultūras namā
notiks Dzīvās mūzikas festivāls
„Savējie”.
Festivāla būtība ir dot iespēju
uzstāties un parādīt sevi pub
likas un citu mūziķu priekšā
jaunajām vai mazpazīstamajām
grupām, kas savā mūzikā par
pamatu neizmanto fonogram
mas. Jeb vienkārši runājot, tās
grupas, kas uzstājoties spēlē
„dzīvajā”. Vadoties pēc šī prin
cipa, festivāls „Savējie” nav viena
noteikta mūzikas žanra festivāls.
Tajā vienlaikus ir iespēja dzirdēt
mūziku diezgan plašā amplitūdā,
sākot no klasiskas pop mūzikas
līdz pat diezgan smagnējām rock
intonācijām. Tā kā festivāls no
tiek Balvu novadā, tad pārsvarā
tās ir tuvākās apkārtnes grupas,
lai gan, protams, nekad neiz
tiek bez tuvākiem vai tālākiem
ciemiņiem. Šogad piedalās gru
pa no Madonas „Melns uz Bal
ta”, latgaliskās rock intonācijas
ienesīs grupas „Napruots” un

sākumā
bāriņtiesu
darbību
sašaurina, bet rudenī bāriņtiesu un
pagasttiesu darbība tiek pārtraukta.
Padomju
gados
ģimenes
tiesības, kuras regulēja arī
aizbildnību pār nepilngadīgajiem,
pastāvēja un funkcionēja nošķirti
no civiltiesībām. Praksē ieviesa
„Ļeņina tēzi - sociālistiskajās
tiesībās nav nekā privāttiesiska,
visām tiesību nozarēm publisks
raksturs.”
1968. un 1969.gadā tika
pieņemti un spēkā stājās PSRS un
savienoto republiku laulības un
ģimenes likumdošanas pamati Latvijas PSR laulības un ģimenes
kodekss.
1970.gada
30.decembrī
apstiprināja
Latvijas
PSR
aizbildnības
un
aizgādnības
iestāžu
nolikumu,
jautājumu
lemšanu uzticēja rajonu vai
pilsētu tautas deputātu padomju
izpildkomitejām.
Pēc
Latvijas
Republikas
neatkarības atgūšanas darbojās
padomju
aizbildnības
un
aizgādnības
iestādes.
1993.
gada 1.septembrī stājās spēkā
LR 1937.gada Civillikums, kas
kā aizbildnības un aizgādnības
iestādes paredzēja bāriņtiesas un
pagasttiesas.
Balvu
pilsētas
bāriņtiesa
vēsturiski uzsāka savu darbību pēc
pilsētas tiesību iegūšanas 1928.
gadā, līdz tam darbojās pagast
tiesa.
Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu
izveidošanas 20.gadu, 14.oktobrī
svinīgajā pasākumā Ziemeļblāzmas
kultūras namā Valsts Prezidenta
Raimonda Vējoņa apsveikumā
tika uzsvērta bāriņtiesu loma vei
cot ārkārtīgi svarīgu uzdevumu
valstī: „Jūs valsts vārdā aizsargājat
bērnus. No Jūsu zināšanām, dzīves
pieredzes un iekšējās pārliecības
ir atkarīgs daudzu ģimeņu
turpmākais liktenis. Pateicos par
Jūsu pašaizliedzīgo darbu. Aicinu
stiprināt bāriņtiesu kapacitāti. Vēlu
izturību un spēku, veicot Jums
uzticēto darbu.”
Ministru Prezidenta Māra
Kučinska
apsveikumā
tika
uzsvērts, ka bērns mūsu valstī ir
visneaizsargātākais, kuru nākas
aizsargāt bāriņtiesām. Vecākiem

būtu jāpriecājas par katra bērna
nākšanu pasaulē. Bērns ir kā
dāvana, bet daudziem vecākiem
bērns izrādās nasta.
Bāriņtiesu darba nozīmīgumu,
atbildību bērnu tiesību aizsardzībā
pēc
bāriņtiesu
atjaunošanas
uzsvēra Labklājības ministrs Jānis
Reirs, atzīmējot, ka šo gadu laikā
ir palielinājušies pienākumi un
atbildība. Darbs ir nepateicīgs,
sabiedrībā reizēm nenovērtēts, to
spēj veikt stipras gribas godprātīgi
cilvēki, kuri savus pienākumus veic
saskaņā ar likumu un sirdsapziņu.
Tieslietu
ministra
Dzin
tara Rasnača apsveikumā tika
akcentēts bāriņtiesu veiksmīgs
darbs
starptautisko
tiesību
aktu piemērošanā pārrobežu
jautājumos,
bērnu
tiesību
jautājumos un apliecinājumu
veikšanā pašvaldībās.
Tiesībsargs
Juris
Jansons
uzsvēra bāriņtiesu nozīmīgumu
un kapacitātes stiprināšanu, jo
ar katru gadu pieaug bāriņtiesu
pienākumi un atbildība tiesisku
lēmumu pieņemšanā.
Atskatoties uz padarīto, Balvu
novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Rudīte Krūmiņa vēlas pateikt
paldies:
- pašvaldībai par sadarbību
un atbalstu iestādes pastāvēšanas
laikā;
- saviem kolēģiem bāriņtiesā
par nesavtīgu un kompeten
tu rīcību, veicot savus darba
pienākumus;
- sadarbības iestādēm par
godīgumu,
atsaucību,
iesais
toties palīdzības sniegšanā kādam
mazam cilvēkbērnam;
līdzcilvēkiem
par
uzdrošināšanos
nebūt
vienaldzīgiem,
pamanot
vardarbību
pret
bērniem,
pamešanu novārtā, palīdzības
nepieciešamību ģimenēm.
“Būt
cilvēkam
nozīmē
apzināties savu atbildību. Izjust
kaunu trūkuma priekšā, kas varētu
pat likties, neskar tevi. Lepoties ar
katru uzvaru, ko guvuši tavi biedri.
Apzināties, ka, iemūrējot katru
savu ķieģeli, tu palīdzi būvēt pa
sauli.” (Antuāns Sent-Ekziperī).

festivāls Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

„Unknown Artist” no Viļakas
novada, vietējos māksliniekus
pārstāvēs grupas „Alu Cilvēki”,
„Sikspārnis” un daļēji grupa
„Ceļā”, kurā apvienojušies bijušie
balvenieši, bet kas uz šo brīdi
par savu mājvietu sauc Rīgu.
Interesantas vēsmas pasākumā
sola ienest meiteņu pop/rock
grupa no Ilūkstes „Piparmētras”
un jaunais flamenko ģitārists no
Rugājiem Rihards Krilovs. Īpašie
viesi - Latvijā populārā kantrī
mūzikas grupa „Apvedceļš” no
Smiltenes.
Lai
paātrinātu
grupu
pārkārtošanos, visa darbība
notiks uz divām, ar kvalitatīvu
gaismu un skaņu aprīkotām,
skatuvēm.
Apmeklētājus
gaida arī dažādi izklaidējoši
pārsteigumi, darbosies kafejnīca.
Ieejas maksa līdz plkst. 22.00
- EUR 4,00, vēlāk - EUR 5,00. Uz
tikšanos!
Māris Lāpāns
pasākuma organizators

Šī gada 1.jūlijā tika atvērts Vals
ts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVKAC). Ir
jau pagājis zināms laika periods,
un varam sniegt informāciju, kā arī
vērtējumu, par centra darbu.
Centrā strādā un klien
tus apkalpo Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra (VSAA),
Valsts zemes dienests (VZD) un
pašvaldības speciālists. Tāpat šeit
darbojas PA „SAN-TEX” norēķinu
centrs. Šobrīd kopā ēkā darboja
mies 14 darbinieki. Tiešajā klientu
apkalpošanā strādā VSAA, VZD
konsultantes, bet e-pakalpo
jumu konsultācijas sniedz arī
pašvaldības darbinieks.
Esam jau informējuši par valsts
un pašvaldību vienotā klientu
apkalpošanas centra sniegto pa
kalpojumu klāstu, kā arī ar kādām
valsts institūcijām ir noslēgti
sadarbības līgumi e-pakalpojumu
sniegšanā. Vēlreiz gribu atgādināt,
ka tās ir: Lauku atbalsta dienests
(LAD), Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA), Uzņēmumu
reģistrs (UR), Valsts ieņēmumu
dienests (VID), Valsts darba
inspekcija (VDI), Pilsonības un

migrācijas lietu pārvalde (PMLP),
Lauksaimniecības datu centrs
(LDC).
Klientu
apkalpošanas
centrā esam uzstādījuši klien
tu
apkalpošanas
kvalitātes
termināli, kurš nosaka VPVKAC
klientu apmierinātību. Galvenais
jautājums: „Kā Jūs vērtējat mūsu
klientu apkalpošanu šodien?”,
uz ko var atbildēt, nospiežot uz
termināļa vienu no variantiem: no
priecīga „smaidiņa” līdz domīgam
„smaidiņam”. Vienu reizi nedēļā
saņemam izvērtējumu, pārskatu
par mūsu centra darbu. Analīzē
redzams apmeklētāju skaits,
vērtējums no ļoti labi līdz ļoti slik
ti. Pēdējās nedēļas vērtējumā no
161 respondenta 95% novērtējuši
konsultantu darbu ar ļoti labi
un 5% ar labi. Klientiem patīk
novērtēt apkalpošanu, par viņu
atsaucību sakām lielu paldies!
Klientu zālē vidēji katru die
nu tiek apkalpoti 30-35 cilvēki.
Lielākais apmeklētāju skaits ir pie
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras konsultantēm, zināms
skaits dienā apmeklē arī Valsts
zemes dienestu. Tāpat klienti ir
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jautājuši un esam konsultējuši
gan par VID jautājumiem,
nodokļiem, gan lauksaimniecības
jautājumiem,
gan
arī
par
pašvaldības iestāžu atrašanos un
to kontaktiem, tā kā centrs darbo
jas arī kā izziņu birojs.
Centrā ir uzstādīti informācijas
stendi,
kuros
atrodama
informācija par valsts iestāžu pa
kalpojumiem, publiski ir pieejams
interneta pieslēgums e-pakalpo
jumiem. Ļoti apmeklēts ir PA
„SAN-TEX” Norēķinu centrs, kurā
darbojas 2 kases, esam radījuši
ērtu uzgaidāmo telpu.
Iedzīvotāji
ieteikuši,
ka
apkalpošanas centrā vēlētos
pilnībā
saņemt
arī
Valsts
ieņēmuma dienesta pakalpoju
mus. Valsts un pašvaldības vieno
tais klientu apkalpošanas centrs ir
vērsts uz to, lai iedzīvotāji saņemtu
valsts pakalpojumus vienuviet.
VPVKAC kontaktinformācija:
e-pasts:
balvi@pakalpojumucentri.lv
t. 65904460
Skaidrīte Pilāte
VPVKAC vadītāja

6.
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Slimnīcas speciālistu darba laiki

SIA „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” Balvu ambulatorās nodaļas speciālistu darba laiki Balvos, Krasta ielā 1, Vidzemes ielā 2 (visi speciālisti pacientus pieņem pēc iepriekšēja
pieraksta pa tālr: 64507001).
Nr.p.k

Vārds Uzvārds

Specialitāte

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

1.

Andrejs Baranovskis

Ķirurgs

2.

Vladimirs Sorokins

Ķirurgs
Onkologs

10:00 – 15:00

3.

Aina Buliņa

Ķirurgs

12:00 – 15:00

10:00 – 13:00

4.

Rudīte Ikere
Tālrunis pierakstiem 64507004

Ginekologs/Dzemdību
speciālists

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

5.

Sergejs Gurjanovs
Tālrunis pierakstiem 64507004

Ginekologs/Dzemdību
speciālists

6.

Tatjana Šaicāne
Tālrunis pierakstiem 64507164

Oftalmologs

7.

Dagmāra Daija-Stūrmane
Tālrunis pierakstiem 64507004

Ginekologs/Dzemdību
speciālists

8.

Ruta Aborinska
Tālrunis pierakstiem 64507164

Oftalmologs

9.

Ruta Pastare
Tālrunis pierakstiem 64522767

Pneimonologs

08:00 – 15:30

10.

Sarmīte Pužule

Kardiologs
Alergologs

11.

Natālija Zondaka

12.

Edīte Gorkina

13.

Svetlana Semjonova

14.

Andris Bačuks

11:00 – 13:00

Ceturtdiena

Piektdiena

11:00- 14:00

11:00 – 13:00

10:00 – 15:00

11:00 – 13:00
13:30 – 17:00 (pēc
pieraksta)

09:00 – 13:00

10:00 – 16:00

09:00 – 13:00

10:00 – 13:00
(grūtnieces)

10:00 – 13:00
09:00 – 13:00

14:00 – 16:00

09:00 – 13:00

08:00 – 16:00

08:00 – 16:00

08:00 – 15:00

08:00 – 15:00

11:00 – 14:00

11:00 – 14:00

11:00 – 14:00

14:00 – 15:00
11:00 – 14:00

11:00 – 14:00

14:00 – 16:00

09:00 – 12:00

14:00 – 16:00

08:00 – 15:00

08:00 – 15:00

Endokrinologs

12:00 – 15:00

Arodveselības un
arodslimību ārsts

08:00 – 11:00

Elektrokardiogrāfijas
speciālists

08:00 – 15:00

08:00 – 15:00

08:00 – 15:00

Veloergometrija

12:00 – 14:00

08:30 – 9:30

08:30 – 10:30

08:30 – 11:30

08:30 – 10:30

Fizioterapeits

10:00 – 12:00

13:00 – 16:00

10:00 – 12:00

12:00 – 16:00

Radiologs – diagnosts

08:00 – 10:00

08:00 – 10:00

08:00 – 10:00

08:00 – 10:00

08:00 – 10:00

Ultraskaņas izmeklējums
ginekoloģijā. Vēdera
dobuma orgānu
ultrasonogrāfija.

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

Tālr. 64507134, mob. tālr.
26418103

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

15.

Aija Ignatova
Tālrunis pierakstiem 64507132

16.

Laboratorija

17.

Datortomogrāfija
Tālrunis pierakstiem 64507132

18.

Fizikālā medicīna
Tālrunis pierakstiem 26466719

8:00-11:00 14:0016:00

8:00-11:00 14:0016:00

8:00-11:00 14:0016:00

8:00-11:00 14:0016:00

8:00-11:00 14:0016:00

19.

Rentgena kabinets
Tālrunis pierakstiem 64507132

8:00-17:00

8:00-17:00

8:00-17:00

8:00-17:00

8:00-17:00

20.

Mammogrāfija
Tālrunis pierakstiem 64507132

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

21.

K. Malinka
Rambadagalla

Neiroķirurgs

22.

Samuils Noviks

Neirologs

23.

Ārija Akmentiņa

Fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsts

12:00-15:00 2x
mēnesī

24.

Ligita Zepa

Nefrologs

9:00 – 12:00 (1 x
mēnesī, mēneša
pirmajā ceturtdienā)

13:00-16:00
13:30-16:00

SIA „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” Gulbenes ambulatorās nodaļas speciālistu darba laiki Gulbenē, Upes ielā 1 (visi speciālisti pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa
tālr: 64472809)
Nr.
p.k.

Vārds Uzvārds

Specialitāte

Ārsta pieņemšanas laiks
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

09:00-17:00

09:00-17:00

09:00-17:00

09:00-18:00

09:00-18:00

08:00-12:00

1.

Jūlija Landsmane
Tālrunis pierakstiem 64471061

Pneimonologs

2.

Anita Zariņa
Tālrunis pierakstiem 64471064

Psihiatrs

08:00-16:00

3.

Jānis Ozoliņš
Tālrunis pierakstiem 64471064

Narkologs

Katra mēneša 1.un
3. trešdiena 09:0016:00

4.

Ilze Ābrāma

5.

Ina Maksimova-Agafonova

6.

Sandra Smala

7.

Viktors Visočanskis

8.
9.

Infektologs

12:00-15:00
10:00-16:00
(2xmēnesī)

Dermatovenerologs
Otolaringologs

09:00-14:00

Ķirurgs

11:00-13:00

Rita Skrastiņa

Ginekologs

09:30-11:30

09.30-11.30

Rita Skrastiņa

Ultraskaņas izmeklējums
ginekoloģijā

11:00-13:00

11:00-13:00

10.

Dagmāra Daija- Stūrmane

11.

Natālija Zondaka

12.
13.

09:00-14:00

09:00-14:00
11:00-13:00
09:30-11:30

09:00-14:00
11:00-13:00

09:30-11:30

Ginekologs

12:00-16:00

Endokrinologs

10:00-15:00 (pēc iepriekšēja pieraksta 1x divos mēnešos)

Ilze Pilsnibure

Nefrologs

12:00 – 16:00 (1x vai 2x reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieraksta)

Guntis Liberts

Urologs
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9:00 – 14:00 (1 x
mēnesī pēc iepriekšēja
pieraksta)
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Nr.
p.k.

Vārds Uzvārds

Specialitāte

Ārsta pieņemšanas laiks
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

08:00-16:00

08:00-14:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

14.

Marina Zaķe

Radiologs, vēdera
dobuma orgānu
ultrasonogrāfija,
ehokardiogrāfija,
doplerogrāfija

15.

Sarmīte Seļicka

Radiologs, vēdera
dobuma orgānu
ultrasonogrāfija

16.

Vladimirs Sorokins

Onkologs

17.

Dagmāra Mūrniece

Pediatrs

10:00-12:00

18.

Dina Dzerkale

Elektrokardiogramma

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

19.

Anna Lukjanova
Tālrunis pierakstiem 26656184

Fizikālās terapijas māsa

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

20.

Oskars Klija
Tālrunis pierakstiem 26398038

Fizioterapeits

8:00-13:00

Holtera monitorēšana

8:00-12:00

21.

Kaspars Kupics

22.

Nonna Tomiševa

Izsoles
Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – Lauku iela
26A, Balvi, Balvu novads, kadastra
Nr. 3801 001 0346, kas sastāv no
zemes gabala 0,2002 ha platībā
(kadastra apzīmējums 3801 001
0346). Izsoles sākumcena – EUR
2400,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Bal
vos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 240,00,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr.90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 6.decembrī plkst. 15.00.
Balvu novada pašvaldība iz
sludina atkārtotā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli

Mikroķirurgs

7.

12:00-16:00 (2 x
mēnesī)
10:00-12:00

10:00-12:00

8:00-13:00
8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-13:00
8:00-12:00

9:00 – 12:00 (1 vai 2 reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieraksta)

sekojošu nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr. 27 Pilsoņu ielā 23, Bal
vi, Balvu novads, kadastra Nr. 3801
900 1691 (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001 027), kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,40 m2 platībā un kopīpašuma
404/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001) un zemes
(kadastra apzīmējums 3801 003
0390). Izsoles sākumcena – EUR
1953,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 16.30. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 195,30, un
reģistrācijas maksu EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 6.decembrī plkst. 16.00.

izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.11 Pilsoņu ielā 23, Balvi,
Balvu novads, kadastra Nr. 3801
900 1691 (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001 011), kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 33,60 m2
platībā un kopīpašuma 336/31075
domājamajām daļām no būves
(kadastra apzīmējums 3801 003
0390 001) un zemes (kadastra
apzīmējums 3801 003 0390). Iz
soles sākumcena – EUR 1683,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 16.30. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 168,30,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 6.decembrī plkst. 15.40.

Balvu novada pašvaldība iz
sludina atkārtotā atklātā mutiskā

Balvu novada pašvaldība iz
sludina atkārtotā atklātā mutiskā

izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 7 Pilsoņu ielā 23, Balvi,
Balvu novads, kadastra Nr. 3801
900 1691 (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001 007), kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,50 m2 platībā un kopīpašuma
405/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001) un zemes
(kadastra apzīmējums 3801 003
0390). Izsoles sākumcena – EUR
1953,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Bal
vos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 195,30 un
reģistrācijas maksa EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 6.decembrī plkst. 15.20.
Balvu

novada

izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr. 57 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu
novads, kadastra Nr. 3801 900
1691 (kadastra apzīmējums 3801
003 0390 001 057), kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 33,60 m2
platībā un kopīpašuma 336/31075
domājamajām daļām no būves
(kadastra apzīmējums 3801 003
0390 001) un zemes (kadastra
apzīmējums 3801 003 0390). Iz
soles sākumcena – EUR 1870,00.
Ar
izsoles
noteiku
miem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00
līdz
plkst.16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta
Balvu
novada
pašvaldības
informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas” un laikrakstā „Latvi
jas Vēstnesis”. Šajā pat laikā inter
esenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 10.oktobrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 10.oktobrim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 187,00, un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS „Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst. 13.40.

pašvaldība

Noslēgusies projekta “Sports un bērnu fiziskā sagatavotība – Uzsākts darbs pie Balvu novada jaunās
Balvu novada pašvaldības prioritāte” īstenošana
attīstības programmas izstrādes
Noslēgusies Izglītības un zinātnes
ministrijas projekta „Sports un bērnu
fiziskā sagatavotība – Balvu novada
pašvaldības prioritāte” īstenošana,
kuram no 2016.gada valsts budžeta
programmas 09.00.00 „Sports”
apakšprogrammas 09.04.00 „Spor
ta būves” piešķirti valsts budžeta
līdzekļi EUR 3433,74 apmērā.
Projekta kopējā summa EUR
6867,48, Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums EUR 3433,74.
Projekta īstenošanas termiņš –
2016.gada 20.jūlijs - 1.oktobris.
Projekta īstenošanas rezultātā
mēs būsim sasnieguši izvirzīto
mērķi - veicot sporta inventāra un
aprīkojuma iegādi Balvu novada
izglītības iestādēm, veicināsim

izglītojamo izpratni par veselīgu
dzīvesveidu, vēlmi ar prieku
piedalīties sporta nodarbībās,
nostiprināt un uzlabot veselību,
attīstīt bērnu fiziskās spējas, sekmēt
harmonisku fizisko un garīgo
attīstību,
nodrošināt
izglītības
iestādēs
attiecīgā
vispārējās
izglītības posma prasībām atbilstošu
vingrojumu un vingrinājumu prasm
ju apguvi.
Projekta ietvaros ir nopirkts spor

ta inventārs Balvu novada 13 izglītības
iestādēm: Bērzkalnes PII, Tilžas PII,
Kubulu PII „Ieviņa”, PII „Pīlādzītis”,
PII „Sienāzītis”, Stacijas pamatskolai,
Balvu pamatskolai, Briežuciema pa
matskolai, Balvu Valsts ģimnāzijai,
Bērzpils vidusskolai, Tilžas vid
usskolai, Balvu Profesionālajai un
vispārizglītojošajai vidusskolai, Bal
vu Sporta skolai.
Irēna Začeva
projekta vadītāja

2016.gada 20.oktobrī Balvu
novada pašvaldībā parakstīts
līgums par Balvu novada attīstības
programmas 2018. – 2024.gad
am izstrādi. Līgumu parakstīja
pašvaldības izpilddirektore Imanta
Serdāne un personu apvienības
SIA „Konsorts” un SIA „Reģionālie
projekti” pārstāvis Kaspars Timofe
jevs.
Attīstības programmas izstrā
dātāji informēja programmas
izstrādes vadības grupu par
plānotajiem darbiem tuvākajā
laikā – iedzīvotāju aptauju, kā
arī pasākumiem, kas saistīti
ar aktivitātēm nozaru darba
grupās. Savukārt vadības grupas
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pārstāvji sniedza informāciju par
aktualitātēm, kā arī izaicinājumiem
un sasniegumiem pašvaldībā un
novadā.
Publiskajam iepirkumam par
Balvu novada attīstības program
mas izstrādi bija atsaukušies pieci
pretendenti, to piedāvājumi tika
izskatīti un par uzvarētāju atzīta
personu apvienība SIA „Kon
sorts” un SIA „Reģionālie pro
jekti”. Saskaņā ar līgumu attīstības
programmas izstrādes pilnīgas
izpildes termiņš ir 12 mēneši no
līguma noslēgšanas dienas.

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 27.oktobris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
27.oktobrī plkst.15:00 Balvu
Novada muzejā tikšanās ar saļmu
dziedātājiem „Saļmas mūsu pusē”.
28.oktobrī plkst.10:00 Uzņē
mēju brokastis Ziemeļlatgales bi
znesa un tūrisma centrā.
2.novembrī
plkst.10:00
Balvu novada pašvaldībā no
tiks seminārs „Daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
paaugstināšana.
Nosacījumi,
renovācijas process un kvalitāte”.
Uz semināru īpaši tiek aicināts
namu pārvaldīšanas uzņēmums,
dzīvokļu īpašnieku biedrības un
būvniecības uzņēmumu pārstāvji,
kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju vecākie.
2.novembrī plkst.14:00 Balvu
Novada muzejā Saļmu jeb Psal
mu dziedāšana kopā ar ansambli
“Vakarblāzma” no Kubuliem.
9.novembrī
plkst.15:00
Balvu novada muzejā Saļmu jeb
Psalmu dziedāšana kopā ar Balvu
dziedātājiem.
11.novembrī
plkst.13:00
Lāčplēša dienas pasākums, ziedu
nolikšana pie pieminekļa Lat
gales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem.
Bērzpils pagasts
28.oktobrī
plkst.10:00
Bērzpils Saieta namā notiks Psalmu
dziedājumi.
Briežuciema pagasts
5.novembrī
plkst.11:00
Briežuciemā, Mazajā zālē notiks

Mūzikas skolai jauni
instrumenti
Balvu Mūzikas skola sadarbībā
ar Balvu novada pašvaldību ir
īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla
fonda projektu „Sitaminstrumen
tu iegāde”, kā rezultātā Mūzikas
skolai tika nopirkti divi sitaminstru
menti – Marimba un zvaniņi.
Projekta kopējās izmaksas
EUR 4014,00, kas sastāv no Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējuma
EUR 2000,00 un Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējuma EUR
2014,00.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Psalmu dziedājumi.
11.novembrī
plkst.20:00
Mārtiņdienas jeb Vīriešu dienas
pasākums “Vai viegli būt vīrietim?”.
Piedalās Balvu, Viļakas, Baltinavas
novadu atraktīvākie pašdarbnieki.
Plkst. 22:00 balle kopā ar grupu
“Zaļā gaisma”.
Kubulu pagasts
5.novembrī
plkst.21:00
Dzīvās mūzikas festivāls “Savējie
2016” Kubulu kultūras namā. Ieejas
maksa no 20:30-22:00 4,00 EUR,
vēlāk 5,00 EUR. Uzstājas “Nap
routs”, “Alu cilvēki”, “Sikspārnis”,
“Piparmētras”, “Melns uz balta”,
“Unknown Artist”, Rihards Krilovs,
“Jobless the band”. Īpašie viesi
“Apvedceļš”. Darbosies kafejnīca.
Krišjāņu pagasts
5.novembrī plkst.20:00 kon
certs „Ielūdz māsas Legzdiņas”
Krišjāņu Tautas namā. Ieejas maksa
EUR 2,50. Biļetes var iegādāties no
31.10. pie Ineses.
Izstādes
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē skatāma Gulbenes Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde
“Romantisms”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas audzēkņu
izstāde.
- Balvu Centrālās bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā skatāma
Evitas Zarembas-Krīgeres izšūto
gleznu izstāde “Nebeidzamie

krustiņi un 290400 adatas dūrieni”.
- Pansionātā “Balvi” skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
izstāde “Aplis aplī”.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas sko
las audzēkņu izstāde „Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Sintijas Dārznieces foto
portretu izstāde “Mēs-Smaidošie”.
- Izstāde “Balvu novads 2015”
Kubulu kultūras nama mazajā zālē.
Izstādē aplūkojamas planšetes par
Balvu novada pagastiem.
- Balvu Novada muzejā
skatāma grafiķa Pētera Džigura
un kokapstrādes meistara Viktora
Šļunceva izstāde “Saules simfoni
ja”.
Bērzkalnes
pagasta
bibliotēkas telpās skatāma Edītes
un Nikolaja Gorkinu fotoizstāde
“Spārnotie draugi”.
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde „Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.

Piedalies fotoakcijā!
Balvu novada pašvaldība, pro
jekta „Loba doba Zīmeļlatgolā
jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”,
Nr.1-08/236/2016 ietvaros ai
cina ikvienu foto entuziastu un
profesionāli
piedalīties
foto
akcijā „Latvijas dabas spēks
un skaistums”. Fotoakcijā tiek
gaidītas fotogrāfijas, kas uzņemtas
Ziemeļlatgalē – Balvu, Viļakas,
Rugāju, Baltinavas un Kārsavas
novados un kuras raksturo
Ziemeļlatgales piecu novadu
dabu un dabas vērtības dažādos
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

gada laikos, ietverot tematiku
– četras dabas stihijas: Ūdens,
Zeme, Uguns un Gaiss.
Iesniegtās fotogrāfijas tiks
apkopotas ceļojošajā izstādē,
kura visos piecos novados tiks
izstādīta līdz 2017. gada septem
brim. Fotogrāfiju iesniegšana no
2016.gada 1.novembra līdz 1.de
cembrim. Informācija par akcijas
norisi, mērķiem un fotogrāfiju
iesniegšanas nosacījumiem atro
dama www.balvi.lv.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Sudrabkāzas
2016.gada 12.novembrī plkst.19.00 Kubulu kultūras namā notiks
Sudrabkāzu balle „Mana debess Tavas klātbūtnes pilna”.
Aicinām pārus, kuri laulību noslēguši 1991.gadā. Pieteikties
personīgi Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā - Balvos, Sporta ielā 1,
vai pa tālruņiem: 64507147; 29397765; 29411518 līdz 4.novembrim.

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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