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Lāčplēša diena Balvu pilsētā

Pirms piemiņas pasākuma Balvos pie pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem.

“1918.gada 18.novembrī tiek
pasludināta Latvijas neatkarība,
bet cīņa par patieso neatkarību
tikai sākas. Balvi brīvības cīņu
laikā kļūst par Latgales partizānu
pulka šūpuli. 1919.gada 5.jūlijā
ar pavēli Nr.869 tiek dibināts
Latgales partizānu pulks,” tā pie
pieminekļa Latgales partizānu

pulka
kritušajiem
karavīriem
Balvos stāstīja pasākuma vadītāja
Antra Zeltiņa.
Lāčplēša dienas pasākums
11.novembrī Balvu pilsētā kā allaž
pulcēja lielu skaitu iedzīvotāju.
Atnākušie nolika ziedus, svecītes
un pieminēja visus drosmīgos,
kuri cīnījās par to, lai Latvija būtu

neatkarīga, lai dēli un meitas
varētu dzīvot brīvi.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
visiem vēlēja to spēku un izturību,
kas iemiesojas vārdā Lāčplēsis.
Viņš arī aicināja: “Dzīvosim ar
Lāčplēša kara ordeņa devīzi – “Par
Latviju”.”
Kā atzina Valsts Robežsardzes
Viļakas pārvaldes Robežkontroles
un imigrācijas kontroles dienesta
priekšnieks, majors Raimonds
Romanovskis:
“Novembris
valsts robežsardzē un katram
robežsargam ir īpašs un vēsturisks
mēnesis, jo Latvijas brīvvalsts
laikā tieši novembrī tika pieņemti
valstiski lēmumi robežsardzes
struktūras veidošanā un tieši
novembrī sākta Latvijas valsts
robežas uzraudzība.
Robeža, kas savieno pagātnes
notikumus ar tagadni veido
patriotismu mūsos visos. Mūsu
valsts nākotni ikdienā veido un

Valsts svētkos pasniegs Domes Atzinības rakstus
17.novembrī plkst.19:00 Balvu
muižas koncertzālē notiks valsts
svētku svinīgais pasākums, kura
laikā ar Balvu novada Domes
Atzinības rakstiem tiks apbalvoti:
Balvu novada iedzīvotāja
INESE BĒRZIŅA par godprātīgu
un pašaizliedzīgu audžuģimenes
pienākumu
pildīšanu;
Balvu
Valsts ģimnāzijas krievu valodas
skolotāja LĪVIJA BUKOVSKA par
mērķtiecīgu
un
profesionālu
skolēnu sagatavošanu konkursiem,
olimpiādēm, eksāmeniem un
godprātīgu
metodiskā
darba
veikšanu;
Balvu
Centrālās
bibliotēkas metodiskā darba un
komplektēšanas nodaļas vecākā
bibliotekāre ILGA DULBERGA par
ilggadēju un priekšzīmīgu darbu,
organizējot un apstrādājot reģiona

bibliotēku krājumu; SIA “Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Ginekoloģijas
un
dzemdību
nodaļas vecmāte ANNA LIZINSKA
par ilggadēju un godprātīgu
darbu veselības nozarē; Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
skolotāja
ANITA
MATULE-BORDĀNE par augstu
pedagoģisko kompetenci, skolas
un Balvu novada popularizēšanu,
kā arī augstiem izglītojamo
sasniegumiem, Tilžas pagasta
sporta metodiķis un automobiļa
vadītājs JĀNIS MELNIS par
pilsonisko
un
sabiedrisko
aktivitāti; SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” Ginekoloģijas
un dzemdību nodaļas māsa
VITA NAGLE par ilggadēju un
godprātīgu
darbu
veselības

nozarē; Vīksnas pagasta autobusa
vadītājs VALERIJS NOSKOVS par
augstu atbildību veicot darba
pienākumus;
Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
Vidzemes reģionālā centra Balvu
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības punkta ārsta palīgs
IVETA OZOLIŅA par nozīmīgu
ieguldījumu medicīnas jomā un
nesavtīgu palīdzību iedzīvotājiem
kritiskās situācijās; Kubulu pasta
nodaļas vadītāja MĀRĪTE PETROVA
par ilggadēju, profesionālu un
atbildīgu
darba
pienākumu
veikšanu;
Nodarbinātības
valsts aģentūras Balvu filiāles
nodarbinātības
organizatore
OLGA VOICIŠA par aktīvu un
nozīmīgu darbu nodarbinātības
veicināšanas jomā Balvu novadā;

sargā ikviens ar savu darbu, ticību,
mīlestību par brīvu Latviju, kā
augstāko no mērķiem. Mēs zinām
neatkarīgas valsts vērtību un
cenu, kas maksāta par salauztiem
likteņiem un zaudētām dzīvībām.
Šodien gribu novēlēt mums
visiem, lai nekad vairs Latvijas
dēliem un meitām nebūtu jākrīt
kaujās, lai pagājušā gadsimta
drūmās vēstures lappuses vairs
neatkārtotos. Mēs visi kopā varam
darīt Latviju stipru un varenu.
Latvija, tu zeme svēta, tevi sargāt
mūsu gods.”
Uzrunu teica arī Balvu
Evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītājs Mārtiņš
Vaickovskis,
kurš pievērsās ticībai, brīvībai un
Latvijai. Runājot par Latviju, viņš
teica: “Par Latviju, kas mums ir
tikai viena tāda uz pasaules, kurā
runā mūsu valodā, kurā skan mūsu
valsts himna, kurā saule uzlec
mūsu ļaudīm un noriet. Par Latviju,
lai tā mūžam zeļ un plaukst. ”

Balvu pamatskolas logopēde LĪGA
ZAČA par ilggadēju, profesionālu
un kvalitatīvu pedagoģisko darbu;
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta
vadītājas
vietniece
LIGITA ZELČA par nozīmīgu
ieguldījumu sociālā darba un
sociālo pakalpojumu attīstībā
Balvu novadā.
Svinīgajā pasākumā Atzinības
raksts tiks pasniegts arī Balvu
Kultūras un atpūtas centra bērnu
deju kolektīva “Balvu vilciņš”
vadītājai ZANEI MEIEREI par
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu, profesionālu darbu
un
augstiem
sasniegumiem,
vadot bērnu deju kolektīvu “Balvu
vilciņš”, kurai šis apbalvojums tika
piešķirts šī gada jūnijā.

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

Atgādinām par iespēju
tikties ar novada vadību un
pašvaldības
speciālistiem
klātienē.
21.novembrī
plkst.10:00 Vectilžas pagasta
Sporta un atpūtas centrā, bet
plkst.15:00 Vīksnas pagasta
pārvaldē,
22.novembrī
plkst.11:00 Bērzpils pagasta
Saieta namā, bet plkst.14:00
Krišjāņu pagasta Tautas namā,
23.novembrī
plkst.10:00
Briežuciema pagasta Tautas
namā, plkst.12:30 Lazdulejas
pagasta Saieta namā un
plkst.18:00
Balvu
Novada
muzejā.
Par izmaiņām – 15.novembrī
plānotā tikšanās ar iedzīvotājiem
Kubulu pagastā tiek pārcelta uz
28.novembri plkst.15:00.
Tāpat arī ikvienam ir iespēja
paust savu viedokli aizpildot
aptaujas anketu, kas pieejama
Balvu novada pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv
lapas augšējā labajā stūrī.
Drukātas aptaujas anketas var
aizpildīt arī pagastu pārvaldēs,
Balvu novada pašvaldības
administrācijas ēkā un citās
pašvaldības iestādēs.
Aizpildītās anketas novada
vadībai
un
speciālistiem
palīdzēs
labāk
sagatavot
atbildes uz Jūsu uzdotajiem
jautājumiem. Tāpat arī no
aizpildītajām anketām varēs
saprast, kādi problēmjautājumi
ir katrā konkrētajā pagastā,
tādējādi
tikšanās
aizritēs
konstruktīvāk. Aicinām būs
atsaucīgiem!

Iespēja paust viedokli
Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Pa š v a l d ī b a / S a b i e d r ī b a s
līdzdalība ir iespēja iepazīties
ar divām Centrālās vēlēšanu
komisijas
mājaslapā
reģistrētajām iniciatīvām, kā
arī ar iespējām parakstīties par
šiem likumprojektiem.

Izstāde “Latvija – manas
mājas!”
No
10.-27.novembrim
tirdzniecības centrā “Planēta”
skatāma Balvu, Baltinavas un
Rugāju novadu pirmsskolas
vecuma bērnu radošo darbu
izstāde “Latvija – manas
mājas!”

Informācija par
projektu no Labklājības
ministrijas
Labklājības
ministrijas
iniciētā projekta “Maziem
mirkļiem ir liela nozīme”
ietvaros ir izstrādāts e-buklets,
kurā apkopotas 1000 idejas,
kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar
bērniem. Šo materiālu var brīvi
lejupielādēt saitē https://goo.
gl/quz9k4.
Informatīvajā
materiālā
idejas ir strukturētas atbilstoši
bērnu vecumam.
Kampaņa
“Maziem
mirkļiem ir liela nozīme” ir
Labklājības ministrijas iniciatīva,
kas motivē ģimenes kvalitatīvi
pavadīt laiku kopā.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Lāčplēša spēku un izturību!

Ikkatru gadu novembris paiet Valsts svētku zīmē. Esam aizvadījuši
piemiņas pasākumu, kas tika veltīts Lāčplēša dienai un tiem, kas cīnījās
par mūsu visu brīvību. Pasākums Balvos bija apmeklēts, tātad tas
nozīmē, ka iedzīvotāji šos svētkus uzskata par nozīmīgiem.
13.novembrī piedalījos valsts kultūras pieminekļa – Bēržu kapu
kapličas svinīgajā atklāšanas pasākumā. Ilgstošs darbs ir vainagojies
ar ļoti pozitīvu rezultātu, kas priecēs gan vietējos iedzīvotājus, gan
tūristus, kuri apmeklēs mūsu pusi. Milzīgs gods, jo atklāšanā piedalījās
arī Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, kurš kopā ar Bēržu
draudzes prāvestu Oļģertu Misjūnu kapliču arī iesvētīja.
Esam uzsākuši tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem, tādējādi novada
Domes vadība iepazīstina iedzīvotājus ar sevi, kā arī uzklausa viņu
vēlmes un vajadzības. Kopīgu sarunu rezultātā tiek meklēti iespējamie
risinājumi jebkuram sasāpējušam jautājumam. Aicinu iedzīvotājus
apmeklēt šīs tikšanās, kā arī nekautrēties paust savu viedokli, uzdot
jautājumus. Atgādinam, ka Balvu pilsētā tikšanās būs 23. novembrī
Balvu Novada muzejā.
Pagājušajā nedēļā notika tikšanās ar valsts iestāžu vadītājiem. Šīs
tikšanās ir nozīmīgas, jo ikvienam, kas tajās piedalās, ļauj paplašināt
redzesloku, bet problēmas un to risinājumus skatīt daudz globālāk.
Valsts svētku priekšvakarā visiem novēlu Lāčplēša spēku un izturību
jebkurā dzīves situācijā, vēlu katram būt cienīgam savas zemes, sava
novada patriotam.

Nodod svinīgo solījumu

27.oktobrī, tiekoties ar Balvu
novada Domes priekšsēdētāju
Aigaru Pušpuru, svinīgo solījumu
pauda Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietniece Liene
Čugurova un Bāriņtiesas locekle
Līna Bušujeva.
Viņas solīja būt uzticīgas
Latvijas valstij, godprātīgi un pēc
labākās apziņas un pārliecības
pildīt valsts likumus, izturēties ar
cieņu pret tiesām un valsts varu,
ievērot uzraudzības iestāžu un
to amatpersonu norādījumus
un rīkojumus, godīgi pildīt
pienākumus,
sargāt
personu
tiesiskās intereses, uzticētās lietas
un vērtības, un neizpaust amata

noslēpumus, apzinoties, ka par
savu darbību jāatbild likuma
priekšā.
Bāriņtiesas vadītāja Rudīte
Krūmiņa kolēģēm vēlēja būt
izturīgām, kā arī prasmīgi strādāt
uzticēto darbu.
Savukārt Domes priekšsēdētājs
A.Pušpurs,
atzinīgi
vērtējot
iestādes darbu, teica: “Tā latiņa,
ko bāriņtiesa mums ir uzstādījusi
ir pietiekam augsta, tāpēc, lai
izdodas to noturēt, lai izdodas
nepārdegt. Atcerieties, ka svarīgi,
lai darbs nav kā slogs. Sargiet
sevi, taupiet sevi un, lai mums
visiem izdodas kopā strādāt vienā
komandā.”

Aizritējušas pirmās tikšanās ar iedzīvotājiem

Aizvadītajā nedēļā norisinājās
jau divas tikšanās ar iedzīvotājiem.
Gan Bērzkalnes, gan Balvu
pagastos pārvaldnieki vispirms
klātesošos
iepazīstināja
ar
prezentāciju par pagastu, bet
pēc tam Domes priekšsēdētāja
vietniece A.Petrova prezentēja
anketu rezultātus, kuros iedzīvotāji
bija pauduši savu attieksmi
un uzdevuši sev interesējošos
jautājumus. Tomēr tas bija tikai kā
sagatavošanās posms, tiekoties
ar iedzīvotājiem, jo arī klātienē
ikviens varēja jautāt par sev
aktuālām un saistošām tēmām.
Bērzkalnes pagasta iedzīvotāji
anketās bija uzdevuši sekojošus
jautājumus - kādas ir vīzijas par
nākotni, kas tiek darīts cilvēku
labā, lai uzlabotu dzīves apstākļus
un kādi ir plāni jaunu darbavietu
izveidošanā? Uz šiem jautājumiem
atbildēja Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs:
“Pateicos
ikvienam
novada iedzīvotājam par darbu, ko
viņš dara sava pagasta un novada
labā. Ceru uz sapratni, jo mēs,
iespēju robežās, turpinām iesāktos
darbus, kā arī cenšamies ieviest
kaut ko jaunu no savas puses.
Ja būsim optimistiski, viens otru
neapmelnosim, tas nāks par labu
katram no mums un līdz ar to būs arī

kopējs rezultāts.” Uz jautājumiem
tika atbildēts, ka, pirmkārt,
ikvienam novada iedzīvotājam
jāsaprot, ka pašvaldība darba vietas
radīt nevar. Pašvaldība, iespēju
robežās un ar tai pieejamajiem
līdzekļiem,
var
dažādos
veidos
atbalstīt
uzņēmējus,
privātpersonas,
individuālā
darba veicējus, kuri rada šīs
darba vietas. Otrkārt, pašvaldība,
projekta ietvaros, var izveidot
uzņēmējdarbības
infrastruktūru
un cerēt, ka būs uzņēmēji, kas
nāks uz to vietu, investēs un attīstīs
uzņēmējdarbību. Jāatzīmē, ka
pašlaik ir iesniegti divi projekti
degradēto teritoriju sakārtošanai.
Treškārt, pašvaldība mēģinās rast
iespēju nākamā gada budžetā
sniegt atbalstu interesantākajām
uzņēmējdarbības
formām
novadā.
Ceturtkārt,
projekta
ietvaros arī turpmāk atbalstīs
uzņēmēju
iniciatīvas,
kā,
piemēram, šobrīd tas ir projektā,
kur Rubeņu ciemā paplašināsies
kokapstrādes uzņēmumus, radot
jaunas
darbavietas
vietējiem
iedzīvotājiem. Līdzīgi tas būs arī
Tilžas un Krišjāņu pagastos.
Pagastos cilvēki ir norūpējušies
par slikto ceļu stāvokli – gan par
pašvaldības, gan valsts ceļiem.
Jāatzīmē, ka gan Bērzkalnes, gan

Balvu pagastos paredzēts, ka tiks
remontēti atsevišķi ceļu posmi.
Uz jautājumiem, kas tiek darīts
iedzīvotāju labā, lai uzlabotu
dzīves apstākļus, priekšsēdētāju
vēl papildināja viņa vietniece
Anita Petrova paužot informāciju
par sociālo pakalpojumu jomu.
Bērniem, skolēniem, jauniešiem
tiek nodrošinātas izglītības iestādes
ar pievilcīgu, estētisku vidi, tiek
nodrošināts arī transports uz skolu
un atpakaļ, skolēniem līdz 10.klasei
tiek
nodrošināta
bezmaksas
ēdināšana. Bezdarbniekiem un
sociālā riska grupām tiek piedāvāta
pabalstu un pakalpojumu sistēma.
Ir pieejama arī humānā palīdzība,
kā arī veciem ļaudīm ir iespēja
vērsties pansionātā “Balvi”, kurā ir
plašs pakalpojumu klāsts.
Kāds Balvu pagasta iedzīvotājs
izteica vēlmi vēlreiz iepazīties ar
Balvu novada Domes deputātu
iedzīvotāju pieņemšanas laikiem.
Tuvākajā laikā šī informācija atkal
tiks ievietota “Balvu Novada
Ziņās”, tomēr, lasītāji, atgādinām,
ka Jūs droši varat zvanīt uz Balvu
novada pašvaldību pa tālruņiem
64522453, 64522830 un jautāt par
sev interesējošiem jautājumiem,
tai skaitā arī uzzināt pašvaldības
speciālistu kontakttālruņus.

Ar Balvu novada Domes
2017.gada 9.novembra lēmumu
(sēdes prot. Nr.15,49.§) “Par Balvu
novada attīstības programmas
2018. – 2024.gadam projekta
apstiprināšanu un
nodošanu
publiskajai apspriešanai” tiek
uzsākta Balvu novada attīstības
programmas 2018. – 2024.gadam
projekta
redakcijas
publiskā
apspriešana.
Balvu
novada
attīstības
programma
2018.-2024.gadam
(turpmāk Attīstības programma) ir
Balvu novada pašvaldības vidēja
termiņa attīstības plānošanas
dokuments,
kurā
noteiktas
pašvaldības attīstības prioritātes,
rīcības virzieni, uzdevumi un
veicamie pasākumi, kas vērsti
uz novada stratēģisko mērķu
sasniegšanu. Attīstības programma
ir cieši saistīta ar Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
līdz 2030.gadam, kas ir novada
ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokuments.
Publiskās
apspriešanas
termiņš tiek noteikts no 2017.
gada 17.novembra līdz 2017.gada
15.decembrim.
Publiskās apspriešanas laikā
interesenti klātienē vai elektroniski
ar Attīstības programmas projekta

materiāliem varēs iepazīties:
-Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
“Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti”,
-Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils
ielā
1A,
3.stāvā,
36.kabinetā, darba dienās no plkst.
8:30-12:00 un 12:30-17:00,
-Balvu novada Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Partizānu
ielā 14, Balvos,
-Balvu
novada
pagastu
pārvaldēs,
-Balvu novada bibliotēkās,
-valsts vienotā ģeotelpiskās
informācijas portālā (Ģeoportālā)
www.geolatvija.lv.
Rakstiskus
ierosinājumus
un priekšlikumus par Attīstības
programmas projekta redakciju
iespējams iesniegt līdz 2017.gada
15.decembrim:
-Balvu novada pašvaldībā,
Balvos,
Bērzpils
ielā
1A,
28.kabinetā,
-nosūtot pa pastu uz adresi:
Balvu novada pašvaldība, Balvi,
Bērzpils iela 1A, LV-4501,
-elektroniski Balvu novada
pašvaldības mājaslapā www.
balvi.lv
sadaļā
“Sabiedrības
līdzdalība” vai elektroniski nosūtot

uz pašvaldības e-pasta adresi:
dome@balvi.lv,
-elektroniski valsts vienotā
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv.
Sniedzot
ierosinājumus
un priekšlikumus par attīstības
plānošanas dokumentu, lūdzam
norādīt vārdu, uzvārdu un
pārstāvību (iedzīvotājs, skolnieks,
kādas organizācijas, uzņēmuma,
iestādes
pārstāvis
u.tml.).
Iebildumu
un
priekšlikumu
sniegšanai var izmantot šim
mērķim sagatavotu formu (anketu).
Publiskās apspriešanas laikā
notiks sabiedriskā apspriede,
kurā
Attīstības
programmas
izstrādātājiem, personu apvienībai
SIA “Konsorts” un SIA “Reģionālie
projekti”,
un
pašvaldības
pārstāvjiem
varēs
uzdot
interesējošos jautājumus.
Sabiedriskā apspriede notiks
2017.gada 5.decembrī plkst.13:00
Balvu Centrālajā bibliotēkā,
Tirgus ielā 7, Balvos.
Jautājumu
gadījumā
aicinām vērsties pie pašvaldības
kontaktpersonas: Balvu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļas
plānotājas
Valdas
Vancānes, tel.: 64522456, e-pasts:
valda.vancane@balvi.lv.

Arī šajā gadā pašvaldības
aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” sadarbībā ar
Balvu novada pašvaldību rīko
pasākumu Balvu novada “Gada
balva uzņēmējdarbībā 2017”, kas
notiks 24.novembrī plkst.19:00
Kubulu kultūras namā.
Pasākumu
vadīs
Latvijas
Nacionālā teātra aktieri Zane
Dombrovska un Egils Melbārdis,
ballē spēlēs brāļi Puncuļi.
Dalības maksa 10,00 euro
personai. Pieteikšanās (obligāta),
aizpildot anketu Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centra
mājaslapā
www.zlbc.lv
līdz
20.novembrim, tālr.: 26461435,
29272948.

Pasākuma laikā būs balvu
pasniegšana
Balvu
novada
uzņēmējiem vairākās nominācijās:
• Stipra ģimene laukos – Igora
un Kristīnes Kuzminu ģimene;
• Gada jaunais uzņēmums –
SIA “Nūreņas”, Anna Lūzeniece;
• Gada jaunais lauksaimnieks –
Z/S “Vecavotiņi”, Agnis Bombāns;
• Gada tūrisma uzņēmums –
SIA “Paradīzes putni”, Sanita un
Normunds Prūši;
• Gada mājražotājs – Arnita
Melberga;
• Gada amatnieks – Jolanta un
Valdis Dundenieki;
• Gada lauksaimnieks – Z/S
“Bērziņi”, Andrejs Bondars;
• Gada lauksaimnieks – Z/S

“Doburūči”, Vilnis Čirka;
• Bioloģiskā saimniecība – Z/S
“Rīts”, Pēteris Garjānis;
• Prasmīgi saimnieki laukos –
Z/S “Cīruļi”, Ņina Smirnova;
• Prasmīgi saimnieki laukos
– Z/S “Stiebriņi”, Iveta un Jānis
Laicāni;
• Prasmīgi saimnieki laukos –
Indra un Jānis Ciukori;
• Uzņēmīgs saimnieks laukos –
Z/S “Īves”, Pēteris Kalniņš;
• Gada pakalpojums – SIA “Car
Wash Balvi”, Guntars Ākuls;
• Gada eksportētājs – SIA
“Vitai”, Aigars Logins, Vitālijs
Seļavins;
• Stabils uzņēmums – SIA “Stars
EA”, Aldis Ločmans, Juris Ločmans.

Paziņojums par publisko apspriešanu

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Balvu novada “Gada balva uzņēmējdarbībā 2017”

Attēlā no kreisās: Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa, priekšsēdētājas
vietniece Liene Čugurova, Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, Bāriņtiesas
locekle Līna Bušujeva.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.novembris

Domes sēde

Šī gada 9.novembri notika
kārtējā Balvu novada Domes sēde,
kurā piedalījās 14 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Pēteris
Kalniņš, Sandis Puks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija
Mežale, Jānis Zakarīts, Andris
Kazinovskis, Eva Smirnova. Sēdē
tika izskatīts 51 jautājums.
Par sociālā dzīvokļa statusa
piešķiršanu
Sēdē lēma piešķirt sociālā
dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.48
Ezera ielā 24, Balvos, kā arī tika
noteikta īres maksa.
Par grozījumiem
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus Balvu novada Domes
2014.gada 16.janvāra lēmumā
“Par Balvu novada pašvaldības
“Pansionāts “Balvi” pakalpojuma
“Grupu
dzīvoklis”
nolikuma
apstiprināšana” izsakot punktus 1.5
un 4.1. citā redakcijā.
Sēdē arī tika lemts izdarīt
grozijumus Balvu novada Domes
2010.gada 14.janvāra noteikumos
Nr.1/2010 “Kārtība, kādā izvērtē
un finansē interešu izglītības
programmas Balvu novadā”.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2017.gada
14.septembra lēmumā “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Grāvji”
Balvu novada Balvu pagastā”. Ar
grozījumiem tiek mainīta adrese
no “Grāvji”, Naudaskalns, Balvu
pag., Balvu nov. uz “Grāvji”, Balvu
pag., Balvu nov., kā arī noteikts
lietošanas mērķis – 0101 “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība”. Grozījumi tika
izdarīti arī Balvu novada Domes
2017.gada 14.septembra lēmumā
“Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam “Rāmrīti” Balvu novada
Balvu pagastā”. Ar grozījumiem
tiek mainīta adrese no “Rāmrīti”,
Naudaskalns, Balvu pag., Balvu
nov. uz “Rāmrīti”, Balvu pag., Balvu
nov., kā arī noteikts lietošanas
mērķis – 0101 “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”. Vēl tika veikti
grozījumi Balvu novada Domes
2017.gada 14.septembra lēmumā
“Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam “Purvinieki” Balvu
novada Vīksnas pagastā”. Ar
grozījumiem vienai zemes vienībai
tiek mainīta adrese no “Purvinieki”,
Valentinova, Vīksnas pag., Balvu
nov. uz “Purvinieki”, Vīksnas
pag., Balvu nov., kā arī noteikts
lietošanas mērķis – 0101 “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība”. Otrai zemes
vienībai tiek piešķirt nosaukums
“Divi Dalderi” un noteikti zemes
lietošanas mērķis - 0101 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”.
Lēma
izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2017.gada
19.maja lēmumā “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
“Kubuliņš” Balvu novada Kubulu
pagastā”.
Zemes
vienībām
noteiktas adreses, nosaukumi
un mainīts lietošanas mērķis uz
– 1001 “rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve”.
Lēma izdarīt grozījumu Balvu
novada Domes 2017.gada 13.aprīļa

lēmumā “Par atļauju vieglās
automašīnas iegādei Balvu novada
pašvaldības policijas funkciju
nodrošināšanai”.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Tika
pieņemts
saistošo
noteikumu Nr.9/2017 “Grozījumi
Balvu novada Domes 2015.
gada
12.februāra
saistošajos
noteikumos
Nr.8/2015
“Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā”” projekts, kā arī
saistošo noteikumu Nr.10/2017
“Grozījumi Balvu novada Domes
2015.gada 12.marta saistošajos
noteikumos
Nr.10/2015
“Par
papildus palīdzību Balvu novadā””
projekts. Sēde tika pieņemts
saistošo noteikumu Nr.11/2017
“Grozījumi Balvu novada Domes
2011.gada 15.aprīļa saistošajos
noteikumos
Nr.11/2011
“Par
kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Balvu novadā””
projekts. Tāpat arī tika pieņemts
saistošo noteikumu Nr.12/2017
“Par Balvu novada Domes 2011.
gada 15.aprīļa saistošo noteikumu
Nr.12/2011 “Par īpašumiem, kurus
neņem vērā nosakot ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam Balvu novadā”
atcelšanu” projekts.
Par
Atzinības
raksta
piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstus
sekojošām personām: Inesei
Bērziņai, Līvijai Bukovskai, Ilgai
Dulbergai, Annai Lizinskai, Anitai
Matulei-Bordānei, Jānim Melnim,
Vitai Naglei, Valerijam Noskovam,
Ivetai Ozoliņai, Mārītei Petrovai,
Olgai Voicišai, Līgai Začai, Ligitai
Zelčai.
Par nolikuma apstiprināšanu
Sēdē tika lemts organizēt
konkursu
“Skaistākais
Ziemassvētku noformējums”, kā
arī apstiprināt konkursa nolikumu,
paredzot finansējumu konkursa
uzvarētāju apbalvošanai EUR
660,00 (seši simti euro, 00 centi).
Par nodošanu atsavināšanai
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai
pašvaldības
aģentūras “SAN-TEX” kustamo
mantu – traktoru T-16M, divus
traktorus
T-25A,
universālo
pašgājēju EO 2621, autogreideri
DZ-143-1, kā arī izstrādāt izsoles
noteikumos
iepriekšminētajai
tehnikai.
Tika lemts mainīt nosaukumu
un
adresi
nekustamajam
īpašumam Briežuciema pagastā
no
“Pagastmāja”,
Grūšļeva,
Briežuciema pag., Balvu nov.,
LV-4595
uz
“Hortenzijas”,
Briežuciems, Briežuciema pag.,
Balvu nov., LV-4595, kā arī nodot
atsavināšanai
iepriekšminēto
nekustamo īpašumu.
Tika lemts mainīt nosaukumu
un
adresi
nekustamajam
īpašumam Briežuciema pagastā
no “Briežuciema skola”, Grūšļeva,
Briežuciema pag., Balvu nov., LV4595 un “Gaismas”, Briežuciems,
Briežuciema pag., Balvu nov., LV4595.
Sēdē lēma nodot atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai
piederoši nekustamo īpašumu –
trīsistabu dzīvokli Nr.73 Ezera ielā
42, Balvos, Balvu novadā 61,8m2
platībā.
Atsavināšanai tika lemts nodot
arī Balvu novada pašvaldībai

piederošo nekustamo īpašumu
– vienistabas dzīvokli Nr.26
Pansionāta apbraucamā iela 2,
Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu
novadā 38,7m2 platībā.
Sēdē lēma atļaut atdalīt
no Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības 0,5158
ha platībā zemes gabala daļu
0,1600 ha platībā, noteikt atdalīto
zemes vienības daļu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgu
starpgabalu, no atdalītās zemes
vienības daļas izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt adresi
Tehnikas iela 5H, Balvi, Balvu
nov., LV-4501. Palikušajai zemes
vienībai noteikt zemes lietošanas
mērķi – 1001 – ražošanas objektu
apbūves teritorija. Lēma arī nodot
atsavināšanai zemes gabalu –
starpgabalu Tehnikas iela 5h,
Balvos, Balvu novadā 0,1600 ha
platībā.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma pagarināt 2007.
gada 25.oktobrī noslēgto zemes
nomas līgumu Nr.111 par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības 0,1247 ha platībā
nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām, nosakot zemes nomas
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Lēma pagarināt 2012.gada
19.oktobrī noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.926 par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības 0,12 ha platībā nomu
lauksaimniecības
vajadzībām,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Sēdē lēma slēgt nomas līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
0,1 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Tilžas pagastā, Balvu
novadā 0,1 ha platībā iznomāšanu
mazdārziņa vajadzībām, nosakot
zemes nomas maksu gadā 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Lēma slēgt nomas līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Balvu pagastā, Balvu novadā
0,0683 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Tika lemts slēgt nomas līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā 0,05 ha
platībā iznomāšanu mazdārziņa
vajadzībām, nosakot zemes nomas
maksu gadā 0,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Lēma slēgt nomas līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
0,2 ha platībā ēku uzturēšanai,
nosakot nomas maksu EUR 28,00
(divdesmit astoņi euro, 00 centi)
gadā.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 72,
Balvos, Balvu novadā iznomāšanu
ēkas uzturēšanai, nosakot zemes

nomas maksu EUR 8,39 (astoņi
euro, 39 centi) bez PVN gadā.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Gāršas”,
Briežuciema pagastā 20,30 ha
kopplatībā zemes vienību 7,3 ha
platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Meži”.
Lēma arī atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Pīlādži”,
Lazdulejas pagastā 18,40 ha
kopplatībā zemes vienību 5,4
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu,
piešķirt nosaukumu “Vērsīši”.
Lēma
atļaut
atdalīt
no
nekustamā īpašuma “Svilpēni”,
Briežuciema pagastā 14,70 ha
kopplatībā zemes vienību 7,3 ha
platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu,
piešķirt nosaukumu “Krūmāji”.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
LR Finanšu ministrijas tiesiskā
valdījumā esošas zemes vienības
0,0716 ha platībā Stacijas ielā 2A,
Balvos zemes gabala daļu 0,0047
ha platībā, no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu,
piešķirt adresi Stacijas iela 2B,
Balvi, Balvu novads, nosakot
zemes lietošanas mērķi – 0801 –
komercdarbības objektu apbūve.
Paliekošajai zemes vienības daļai
arī tiek mainīts zemes lietošanas
mērķis uz 0801.
Deputāti
lēma
precizēt
platību Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajai
zemes
vienībai
Bērzkalnes pagastā no 0,121 ha uz
0,120 ha.
Sēdē lēma nodot nomā
nedzīvojamo telpu – garāžu Liepu
ielā 1B, Balvos, Balvu novadā,
33,0m2 platībā, izstrādāt nomas
tiesību izsoles noteikumus un
nomas līguma projektu.
Sēdē
noteica
zemes
vienības daļas 0,0330 ha platībā
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā, kā arī zemes vienības daļai
0,0749 ha platībā lietošanas mērķi
– komercdarbības objektu apbūve.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Tika lemts apstiprināt SIA
“NOVADMĒRNIEKS”
iesniegto
zemes
ierīcības
projektu
nekustamā īpašuma “Balzari” Balvu
novada Balvu pagastā, sadalīšanai
trīs zemes vienībās. Divām no
zemes vienībām tika lemts noteikt
lietošanas mērķis – 0201 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecība,”
bet trešajai zemes vienībai tika
saglabāts esošais zemes lietošanas
mērķis.
Par ceļa servitūtu
Deputāti
lēma
nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgā
zemes vienībā Balvu pagastā par
labu nekustamajam īpašumam
“Rūķu ligzda”, Balvu pagasts,
Balvu novads, piešķirot tiesības uz
braucamo ceļu ne mazāk kā 4,5 m
platumā un 105,6 m garumā.
Tāpat arī lēma nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgā
zemes vienībā Vectilžas pagastā,
piešķirot tiesības uz braucamo ceļu
ne mazāk kā 10 m platumā un 140
m garumā un otrā zemes vienībā
Vectilžas pagastā, piešķirot tiesības
uz braucamo ceļu ne mazāk kā
12 m platumā un 60 m garumā.
Tika lemts slēgt ceļa servitūta
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līgumu ar “Valsts mežs” par divu
iepriekšminēto reālservitūtu - ceļa
servitūtu nodibināšanu.
Par adreses likvidēšanu
Deputāti lēma likvidēt adresi
“Upesmalas enerģija”, Taureskalns,
Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV490, jo nav adresācijas objekta.
Par ceļazīmju izvietošanu
Lēma
atļaut
uzstādīt
norādījuma
zīmi
Nr.537
“Stāvvieta”, papildzīmi Nr.849
“Pārējā papildinformācija “Tikai ar
atļaujām Nr.1-30”” un papildzīmi
Nr.827 “Darbības laiks 9:00-19:00”
Balvos, blakus ēkai Brīvības ielā 48.
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Briedīši”,
Briežuciema
pagasta,
Balvu
novadā 1,21 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot,
ka zemes nomas līgums tiek slēgts
uz 10 gadiem un zemes nomas
maksa ir EUR 16,57 (sešpadsmit
euro, 57 centi) bez PVN gadā.
Par amatu savienošanu
Domes sēdē pieņēma lēmumu
par amatu savienošanas atļauju
Evai Smirnovai.
Par dalību konkursos
Tika lemts piedalīties vairākos
konkursos: LAD izsludinātajā
atklātā
projektu
konkursa
4.kārtā,
izstrādājot
projektu
iesniegumu
“Koplietošanas
meliorācijas sistēmu atjaunošana
Balvu novadā”; Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”
atklātu
projektu
konkursā, iesniedzot trīs projekta
iesniegumus
“Balvu
novada
Vectilžas pagasta grants ceļu
posmu pārbūve”, “Ceļa Dambergi
- Ploskene - Augstasils posmu
pārbūve” un “Ceļa Krišjāņi –
Krampiņas – Runcene - Krišjāņi
posmu pārbūve”. Lēma arī iesniegt
projekta pieteikumu “Primārās
enerģijas patēriņa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādē
“Ieviņa””
otrās
projektu
iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
Par aizņēmumu
Lēma lūgt atļauju ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 25
000,00 apmērā uz 5 gadiem no
Valsts kases automašīnas iegādei
Balvu novada Pašvaldības policijas
funkciju nodrošināšanai. Lēma
lūgt arī ilgtermiņa aizņēmumu EUR
69 187,00 apmērā uz 5 gadiem
kokapstrādes un šūšanas iekārtu
iegādei Latvijas-Lietuvas pārrobežu
projekta Nr. LLO-183 “Darba tirgus
bez robežām” īstenošanai.
Par attīstības programmu
Apstiprināja Balvu novada
attīstības programmas 2018.2024.gadam projektu, nodeva
publiskai apspriešanai un noteica,
ka publiskās apspriešanas termiņš
ir no 2017.gada 17.novembra līdz
2017.gada 15.decembrim.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Lēmumi. Balvu novada
Domes sēdes ir pieejamas arī audio
formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti/
Domes sēžu audio ieraksti

4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.novembris

Labi ļaudis satiekas Lobū ļaužu pīturā Briežuciemā
par vietējiem ļaudīm. Aktieri
smīdināja ar sadzīviskām ludziņām,
bet
etnogrāfiskais
ansamblis
un folkloras kopa iepriecināja
ar
skanīgām
dziesmām.
Koncerta
noslēgumā
ieradās
pat viesmākslinieki francūži un
Alla Pugačova (līnijdeju dāmas),
lai visiem rudenīgajā novakarē
dāvinātu miljons sārtu rožu.
Daudzi labprāt fotografējās arī
pieturā “Briežuciems”, - ne velti taču
bija atnākuši uz pasākumu “Lobu
ļaužu saīts”! Reālajā dzīvē autobuss
gan uz mūsu pagastu kursē tikai
vienreiz dienā no Balviem, bet
pagasta ļaužu bērni, mazbērni,
radinieki tāpat bieži mēro ceļu
pie mīļajiem tuviniekiem, jo
Briežuciemā dzīvo lobi cylvaki!
Pasākuma laikā varēja arī nopelnīt

medaļas ar uzrakstu Lobs cylvaks gan par atraktīvu dancošanu, gan
citām aktivitātēm, piemēram, tās
saņēma arī mazbērniem bagātākās
vecmāmiņas Dzintra Logina un
Lucija Supe.
Pagasta vadība un tautas nama
saime priecājas, ka pagasta ļaudis
ir aktīvi pasākumu apmeklētāji.
Galvenais, ka cilvēki paši iesaistās
aktivitātēs, tāpēc pie mums viss
notiek, jo negaidām brīnumus
no malas, bet paši veidojam savu
ikdienu interesantāku! Vēlreiz
gribas uzteikt pagasta seniorus par
atvērtību un ieinteresētību!
Zita Mežale
Briežuciema pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Foto no Briežuciema pagasta pārvaldes arhīviem

27.oktobra
pievakarē
Briežuciema pagasta seniori un
pagasta pašdarbnieki satikās Lobū
ļaužu pīturā, lai satiktos, parunātos,
kopīgi baudītu koncertu un
jautri
izdancotos
brīnišķīgās
Zvirgzdenes kapelas deju ritmos.
Jau sen ir pierādījies, ka ļaudis ap
piecdesmit un arī stipri cienījamākā
vecumā ir aktīvākie dancotāji. Arī
piedalīties atrakcijās un spēlēs
nav īpaši jāmudina. Sanākušos
uzrunāja
pagasta
pārvaldes
vadītāja
Anastasija
Gabrāne.
Pagasta pašdarbnieki koncertā
skandēja dzeju, kas bija veltīta
pagasta ļaudīm. Mārtiņš Mūrmanis
cienījamajām pagasta dāmām
lasīja sirsnīgu Ziedoņa dzeju, bet
Anna Pundure humoristiskus,
trāpīgus, pašas sacerētus pantus

“Lobu ļaužu saīts” Briežuciemā.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem.

Aizvadīts IX atklātais starptautiskais Givi Abdušelišvili piemiņas turnīrs Balvos

Grieķu-romiešu cīņas norisinājās Balvu pamatskolā.

27.oktobrī Balvos norisinājās
IX
atklātais
starptautiskais
Givi
Abdušelišvili
piemiņas
turnīrs grieķu - romiešu cīņā,
kura atklāšanā Balvu novada
pašvaldības Domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs pauda prieku par
to, ka Balvos notiek šie turnīri,
ka sportisti iegūst starptautisku
sacensību pieredzi, kā arī, ka ar
katru gadu palielinās dalībnieku
skaits un rezultāti uzlabojas.
“Katra no šīm sacensībām ir ceļš
uz Olimpiskajām spēlēm,” teic
A.Pušpurs.
Balvu Sporta skolas direktore
Ludmila Beļikova atklāja: “Šī turnīra
ietvaros pirmo reizi mūsu novada
vēsturē būs arī jostu un sumo cīņu
sacensības. Mūsu izcilais treneris
un sportists Givi Abdušelišvili
apmēram pirms 50 gadiem savu
cīņas karjeru uzsāka tieši ar jostu
cīņām. Šodien mēs redzēsim gan
paraugdemonstrējumus,
gan
sacensības.”
Turnīru ar savu klātbūtni
pagodināja arī Givi Abdušelišvili
dēls Sergejs, kurš censoņiem
novēlēja cīņas sparu, lai sportisti
būtu apmierināti ar savu sniegumu,
un galvenais, lai visi būtu veseli.
Turnīrā piedalījās 11 komandas
- kopā 170 cīkstoņi no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas. Grieķu-

romiešu stila cīkstoņi sacentās
četrās vecuma grupās. Sacensības
jostu un sumo cīņā notika 3
vecuma grupās. Balvu Sporta
skolu pārstāvēja 16 cīkstoņi. Par
turnīra uzvarētāju 2005.-2006.g.
dzimušiem zēniem kļuva Arvis
Začs. 2.vietu šajā vecuma grupā
un svara kategorijā izcīnīja
Ralfs Žogota. Abi šie cīkstoņi
sekmīgi izmēģināja savus spēkus
arī augstākā svara kategorijā
(līdz 35kg), un abi, atdodot
cīņai uz paklāja visus spēkus
un
demonstrējot
fantastisku
vēlēšanos uzvarēt, ieguva bronzas
medaļas. Malači!
Kristaps
Cielavs
(svara
kategorijā līdz 58 kg), izcīnīja
3.vietu, atkārtojot savu pagājušā
gada sasniegumu pašmāju turnīrā.
Viņš piedalījās arī jostu cīņas
sacensībās un arī tajās ieguva 3.
vietu.
Starp Balvu Sporta skolas
pārstāvjiem ir arī trīs godalgotu
vietu ieguvēji 2007.gadā dzimušo
zēnu grupā. Viens no tiem ir
Danils Aleksejevs (trešā vieta
svara kategorijā līdz 38 kg.). Viņš
izmēģināja savus spēkus gan sumo,
gan jostas cīņā, kļūstot par sumo
cīņas uzvarētāju un iegūstot 2. vietu
jostu cīņā savā vecuma grupā. Šis
talantīgais cīkstonis pārnesa mājās

ļoti daudz starptautiskā turnīra
medaļu visos cīņas veidos. Tas ir
augsts sasniegums.
Arī Raivis Eņģis (svara kategorijā
līdz 30 kg) spēja izcīnīt bronzas
medaļu un Jevģēnijs Jegorovs
(svara kategorija 42 kg) kļuva par
bronzas medaļas ieguvēju un
kāpa uz uzvaras pjedestāla trešā
pakāpiena.
Netradicionālajos cīņas veidos
sekmīgi startēja Rihards Sarķis,
iegūstot 3. vietu jostu cīņā un 2.
vietu sumo cīņā.
Turnīrā šogad piedalījās arī seši
pašas jaunākās vecuma grupas
cīkstoņi (2008. g. dzimušie un
jaunāki).
Kristiāns Ūselis izcīnīja sudraba
medaļu (svara kategorijā virs 50
kg), Kristers Brenčs, 18 cīkstoņu
konkurencē,
savās
pirmajās
sacensībās mūžā izcīnīja 5.vietu
(svara kategorijā līdz 30 kg), Valters
Začs arī iepriecināja līdzjutējus
un treneri, izcīnot 3. vietu (svara
kategorijā līdz 36 kg).
IX atklātā starptautiskā Givi
Abdušelišvili piemiņas turnīra
grieķu - romiešu cīņā viesi bija
gandarīti par iespēju apmeklēt
Balvu peldbaseinu, kā arī par
laipno uzņemšanu Balvos.

Šogad aprit 500 gadi, kopš
Mārtiņš Luters aizsāka reformāciju,
kas radīja lielas pārmaiņas
sabiedrībā un baznīcā.
Balvu Evaņģēliski luteriskajai
draudzei šis laiks paliks atmiņā
ar vēl kādu īpašu notikumu 5.novembrī Balvos svinīgi tika
atklāta Mārtiņa Lutera iela.
Pasākums sākās ar Reformācijas
500
gadu
jubilejai
veltīto
dievkalpojumu Balvu Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, kam sekoja
vokālās grupas “Ars Antiqua Riga”
koncerts, pēc kura visi pulcējās
blakus baznīcai esošajā ielā.
Atklājot jauno ielu, Balvu
Evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītājs
Mārtiņš
Vaickovskis
teica: “Mums ir ielas, kuras nes
sev nosaukumus, kuri mums ir
mīļi un dārgi. Ielu nosaukumi nes
līdzi vērtības, kuras mums ir. To
nosaukumi norāda arī virzienus,
uz kuriem dodamies, kā arī rāda
uz pagātni un stāsta par nākotni.
Ir ielas, kurām ir cilvēku vārdi
jeb cilvēkiem par godu tiek doti
ielu nosaukumi. Šodien atklājam
ielu, kurai dodam nosaukumu un

vārdu,- dziļi simbolisku, jo šī iela
ved uz luterāņu dievnamu Balvos.
Kurš gan vēl varētu būt precīzāks
un labāks nosaukums par Mārtiņa
Lutera, mūsu ticības tēva, vārdu?
Tagad, katru reizi dodoties uz
baznīcu, mēs dosimies pa Mārtiņa
Lutera ielu.” Jauno ielu Balvos
svinīgi atklāja Balvu luterāņu
draudzes priekšnieks Jānis Auziņš.
Aija Mežale, Balvu novada
Domes
deputāte,
uzrunājot
klātesošos, teica: “Jauki, ka
mēs šādos svētkos ejam kopā,
klausāmies mūziku, ar mums kopā
ir jauni mācītāji, jauni prāvesti.
Lai mēs tuvojamies Dievam,
tuvojamies saviem pienākumiem!
Lai mums viss izdodas! Un visiem
laba veselība!”
“2017.gads ir Reformācijas
500.jubilejas
gads.
1517.gadā
reformas iniciators Mārtiņš Luters
veica drosmīgu soli – piestiprināja
95 tēzes pie Vitenbergas pils
baznīcas durvīm. M.Luters iestājās
par Kristus Baznīcas atjaunošanu
un atgriešanos pie Svētajiem
Rakstiem. Tieši M.Luteram pieder
vārdi: “Te es stāvu un citādi

Vokālās grupas “Ars Antiqua Riga” koncerts Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
nevaru,” ar kuriem viņš pauž savu
sirdsapziņas pārliecību, ka vienīgā
patiesība ir Svētajos Rakstos. Arī
šodien reformācijas atziņas aicina
atgriezties pie patiesības: Sola
Scriptura – vienīgi Raksti, Sola
Gratia – vienīgi žēlastība, Solus
Christus – vienīgi Kristus un Soli
deo Gloria – vienīgi Dievam gods!”,

tā par reformāciju raksta Latvijas
evaņģēliski luteriskās baznīcas
mājas lapā www.lelb.lv.
Iniciatīva ielai dod šādu
nosaukumu nāca no Balvu
Evaņģēliski luteriskās draudzes,
kura 2017.gada 19.martā vērsās
ar iesniegumu Balvu novada
pašvaldībā, un Balvu novada

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

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem.

Reformācijas 500. jubilejas ietvaros Balvos svinīgi atklāj Mārtiņa Lutera ielu

Domes deputāti 2017.gada 13. jūlija
Domes sēdē nolēma veikt izmaiņas
“Balvu novada pašvaldības ceļu un
ielu reģistrā”, Balvu pilsētas ielu
sarakstā, iekļaujot ielu “Mārtiņa
Lutera iela”, kuras garums 100 m
un seguma veids – asfalts.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.novembris
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Jau pēc nepilna gada Latvija
svinēs savu simto dzimšanas
dienu. Jo dienas, jo arvien vairāk
akcijas, darbi, izstādes, pasākumi
tiek veltīti šim lielajam notikumam.
Viens no lielajiem projektiem,
par godu valsts simtgadei, ir
Anneles Slišānes iecere 100
nedēļās stellēs noaust 100
deķus, kas būs dāvana Latvijai.
11.novembrī Balvu Centrālajā
bibliotēkā tika atklāta izstāde,
kurā var aplūkot 25 darbus no šī
projekta. Pavisam šobrīd ir jau
54 uzausti deķi. Interesantākā šī
projekta detaļa ir tā, ka deķi tiek
austi no dažādiem materiāliem
– no kaņepēm, vībotnēm,
puķu lentēm, papardēm, aitu
vilnas, zeķubiksēm, žurnāliem,
polietelēna tīkla maisiem, džinsu
auduma, ugunspuķēm, vīgriezēm,
pelašķiem un daudziem citiem. Pie
katra deķa ir eseja, kurā aprakstītas
izjūtas, kas radušās to aužot, vai arī
asociācijas par pašu materiālu.
Izstādes atklāšanā ievadvārdus
teica Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore Ruta Cibule: “Mums

šodien ir ļoti lieli svētki Latvijā,
Balvos, bet īpaši lieli svētki ir Balvu
Centrālajā bibliotēkā. Jau ilgu
laiku dzīvojam Anneles Slišānes
personības apburti - klausāmies
radio intervijas, ielūkojamies
sociālajos portālos un skatām viņas
jaunākos veikumus. Jāatzīmē, ka
sākotnēji Annele šo ideju sāka
īstenot bez citu atbalsta, bet šodien
tas jau ir Valsts Kultūrkapitāla
fonda, Latgales Plānošanas reģiona
un A/S “Latvijas valsts meži”
atbalstīts projekts.”
Pati Annele Slišāne stāsta:
“Paldies tētim pa skaistāko dzimto
valodu, paldies brālim Andrim ar
saimi, māsai Mārītei, paldies arī
manai saimei par zāļu lasīšanu,
kārklu mizošanu. Šis ir arī sociāls
projekts, jo foto un apraksti tiek
likti sociālajos tīklos, tādējādi
reklamējot arī latgaliešu valodu.
Stāsti par deķiem atnāk aužot,
vai arī vispirms atnāk stāsts un
tad es meklēju materiālu, kuru
aust īstajam stāstam. Paldies, ka
atnācāt, ka dalījāt prieku!”
Izstādes atklāšanā piedalījās

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Balvu Centrālajā bibliotēkā atklāta Anneles Slišānes izstāde “1/4 no “#100dečiLatvijai””

Izstādes darbu autore Annele Slišāne (attēlā pa vidu) kopā ar Domes priekšsēdētāja vietnieci A.Petrovu un saviem radiņiem
arī
Balvu
novada
Domes par tik kuplu bērnu skaitu. Jūs esiet sniedza pārstāvji no Upītes
folkloras kopas, jeb, kā teica
priekšsēdētāja vietniece Anita patiešām stipra, unikāla dzimta.”
Balvu Novada muzeja vadītāja R.Cibule - tā Upītes folkloras kopas
Petrova: “Annele, jums ir īpaša
aura. Esmu ļoti lepna, jo pati pazinu Iveta Supe, sveicot Anneli, atzina, daļa, kas ir Anneles brāļa Andra
Jūsu tēti. Jūsu vecāki ir unikāli ka šajā izstādes atklāšanā juta saime.
Izstādi
Balvu
Centrālajā
cilvēki, kuri savos bērnos ielikuši vienkāršu, sirsnīgu, īstu un patiesi
bibliotēkā varēs aplūkot līdz šī
visu latvisko, visu latgalisko – es ģimenisku siltumu.
Muzikālus
priekšnesumus gada 29.decembrim.
priecājos par tik stiprām dzimtām,

Balvu novada Pašvaldības policijas kolektīvs.
Tieši pirms valsts svētkiem Andrejs Namsons, Juris Ragovskis,
Balvu novada Pašvaldības policija Vilis Cibulis, Ilvars Ūzuliņš un Ēriks
atzīmēja savu 25 gadu jubileju, uz Ločmelis.
pasākumu aicinot šīs struktūras
Balvu novada Pašvaldības
darbiniekus, bijušos pašvaldības policijas darba pienākumi ir
policijas
priekšniekus,
Valsts ļoti plaši: sabiedriskās kārtības
policijas pārstāvjus, Balvu novada nodrošināšana,
kontrole
pār
Domes vadību un deputātus, kā arī to, kā tiek izpildīti pašvaldību
tos, ar kuriem ikdienā ir visciešākā apstiprinātie
noteikumi,
par
sadarbība, lai ne tikai atskatītos kuru
pārkāpšanu
paredzēta
uz 25 gados paveikto, bet arī, lai administratīvā atbildība, naudas
parādītu, kā viņi strādā šodien.
sodu uzlikšana par šo noteikumu
Balvu novada pašvaldības pārkāpšanu, kā arī Valsts policijas
Domes priekšsēdētājs Aigars un Drošības policijas atbalstīšana
Pušpurs pateicās Pašvaldības sabiedrības drošības garantēšanā
policijas darbiniekiem par to un
noziedzības
apkarošanā.
darbu, ko viņi veic ikdienā, kas ir Tāpat arī sistemātisks darbs pie
gan redzamais, gan neredzamais nekustamo īpašumu sakopšanas
darbs. Pateicās par izturību, spēku, kontroles, savlaicīga priekšlikumu
kuru nākas pielietot gan tiešā, gan sagatavošana
administratīvo
pārnestā nozīmē, kā arī pateicās par lietvedību ietvaros, sadarbība ar
to darbu, to pienesumu, ko sniedz Valsts policiju kopējo uzdevumu
visiem novada iedzīvotājiem, kā arī izpildē, pasākumu organizēšana,
tiem, kuri atbrauc ciemos un redz, iesaistot
izglītības
iestāžu
ka pilsēta ir sakopta, ka kārtība un darbiniekus ar mērķi konstatēt
drošība šeit ir pirmajā vietā, bet un novērst smēķēšanas, alkohola
pašvaldības policijas priekšniecei lietošanas gadījumus, reidi ar
Ritai
Kravalei
novēlēja,
lai mērķi konstatēt gadījumus, kad
izdodas saturēt kolektīvu jau tajās nepilngadīgajiem
tiek
tirgots
iestrādnēs, kas ir līdz šim!
alkohols vai cigaretes, pašvaldības
Īstā
Pašvaldības
policijas policijas darbinieku apmācību
dzimšanas diena ir 9.septembrī, organizēšana u.c. pienākumi.
kad 1992.gadā, tā laika pilsētas
Lai veselība un izturība
padomes priekšsēdētājs Juris Pašvaldības policijas darbiniekiem,
Annuškāns, pieņēma lēmumu rūpējoties par sabiedrisko kārtību
izveidot Balvu pilsētas municipālās un iedzīvotāju drošību Balvu
policijas dienestu. Šo 25 gadu laikā novadā!
pašvaldības policiju ir vadījuši

13.novembrī Balvu novada
Bērzpils pagastā pēc restaurācijas
svinīgi tika atklāts arhitektūras
piemineklis - Bēržu kapu kapliča,
klātesot
Rēzeknes-Aglonas
diecēzes bīskapam Jānim Bulim un
Bēržu katoļu draudzes prāvestam
Oļģertam Misjūnam, kuri iesvētīja
rekonstruēto ēku.
Šis
kultūrvēsturiskais
piemineklis ir ļoti nozīmīgs
vēstures liecinieks, jo daļa
konstrukciju saglabājušās kopš 18.
un 19.gadsimta. Tā atjaunošana ir
vērtīgs ieguldījums kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā
nākamajām paaudzēm.
Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs uzsvēra: “Šis paveiktais
darbs Bērzpils kapsētas kapličā
ilgi kalpos gan priekš vietējiem
iedzīvotājiem,
gan
priekš
tūristiem. Šajā brīdī liekas, ka
naudai ir otršķirīga nozīme, jo
tie līdzekļi, kas šeit ir ieguldīti,
tie kalpos cilvēkiem, ticīgajiem,
Bērzpils pagasta iedzīvotājiem un
Balvu novadam kopumā. Tāpēc,
lūdzu, cienīt šo vēsturisko vietu,
rādīt ciemiņiem, bet galvenais, lai
šī kapliča kalpo priekš ticīgajiem,
priekš aizgājējiem.
Paldies ikvienam, kas ieguldīja
spēkus un līdzekļus kapličas
atjaunošanā un tapšanā, paldies
iepriekšējam Balvu novada Domes
sasaukumam un deputātiem,
kuri uzdrošinājās un uzsāka šo
darbu,
paldies
uzņēmumam
SIA “WARSS+”, būvuzraugam
Vilhelmam
Pužulim
un
autoruzraugam Artūram Lapiņam
no SIA “Arhitektoniskās izpētes
grupa”.”
Bērzpils pagasta pārvaldes
vadītāja Biruta Bogdane lielu
paldies teica Domes deputātei
Intai Kaļvai, kura nenobijās un bija
iniciatore šī projekta īstenošanai.
Šī vieta kalpos nākamajām
paaudzēm, pagasta iedzīvotājiem,
ticīgajiem.
Par Bēržu kapu kapličas
atjaunošanu SIA “Arhitektoniskās
izpētes grupa” mājas lapā Artūrs
Lapiņš raksta: “Valsts nozīmes

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Balvu novada Pašvaldības policija Balvu novadā tiek svinīgi atklāts valsts nozīmes
atzīmē 25 gadu jubileju
arhitektūras piemineklis - Bēržu kapu kapliča

arhitektūras piemineklis Bēržu
kapu kapliča (aizsardzības Nr.
2840) pašreizējā vietā atrodas kopš
1920.gada. Kapličas būvvēsture
aizsākas Zosuļos 1791.gadā, kur
izbūvēta Jēzus sirds kapela ar
8-stūra plānojumu. Izpētē, pēc
analoģijas ar Dubnu, pieļauts,
ka kapelai varējuši būt vairāki
frontoni un priekštelpa. 19.gs.
1.pusē 8-stūra apjomam piebūvēta
draudzes daļa, kā arī lievenis
četrām kolonām, trīsstūrveida
frontonu, vēlā klasicisma stilistikai
raksturīgām ārdurvīm un logiem.
1920.gadā
kapliča
pārvesta
uz Bēržu kapiem un veikta tās
rekonstrukcija, zaudējot daļu no
oriģinālajām detaļām. Ar laiku
kapliča iegrimusi kapsētas zemē
ne tikai izmainot proporcijas,
bet arī bojājot apakšējo vainagu
konstrukcijas.”
Bēržu kapličas atjaunošanas
darbi tika veikti projekta ietvaros,
kura laikā tika veikti demontētās
ēkas atjaunošanas darbi – ēkas
nesošo
konstrukciju
izbūve
un restaurācija, ēkas fasādes
restaurācija, atjaunošana, ēkas
jumta konstrukciju restaurācija un
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seguma atjaunošanas darbi, kā arī
ēkas interjera restaurācija. Uzsvars
arhitektūras atjaunošanas darbu
laikā tika likts uz tradicionālo
materiālu un darba metožu
pielietošanu, lai saglabātu ēkas
autentiskumu.
Lauku
atbalsta
dienesta
Ziemeļaustrumu
reģionālā
lauksaimniecības pārvalde 2016.
gada 30.novembrī apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
projekta
iesniegumu
Nr.160 7- A L 0 5 - A 0 1 9. 2 2 0 5 - 0 0 0 0 0 1
“Arhitektūras pieminekļa “Bēržu
kapliča” atjaunošana”, kas tika
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības
programmas
2014.2020.gadam
apakšpasākumam
“Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
stratēģiju”.
Projekta attiecināmās izmaksas
ir EUR 50 000,00 (piecdesmit
tūkstoši euro, 00 centi), publiskais
finansējums EUR 44 999,99
(četrdesmit četri tūkstoši deviņi
simti deviņdesmit deviņi euro, 99
centi).
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Jauniešu apmācības par
līdzdalības metodēm

pētīja sev aktuālas tēmas.
Kopā Ar Vili Brūveri tika atklāta
“Delfu metodes” nosaukuma
izcelsme un šīs metodes plašās
pielietošanas iespējas, taču kopā
ar treneri Kristīni Ļeontjevu tika
iepazīta “Forumteātra” darba
metode. Šī metode piedāvā
risināt problēmsituācijas iejūtoties
dažādās lomās - būt par aktieri un
būt par kritiķi.
Pēc metožu apgūšanas darbs
risinājās grupās pēc novada
piederības,
jo
dalībniekiem
vajadzēja pārdomāt, cik liela
nozīme ir jauniešu līdzdalībai
dažādās aktivitātēs un iestādēs
sava novada ietvaros. Novadu
pieredze ir dažāda, un šajā brīdī
tika aktualizēts līdzdalības termins,
- kā to saprot jaunieši, kuri iesaistās
dažādās sabiedriskās aktivitātēs.
Aktivitāšu noslēgumā katra
jauniešu grupa izlēma kādi darbi
tuvākajā laikā jāveic, lai veicinātu
līdzdalības
veidošanos
katrā
novadā.
Gunita Prokofjeva
Balvu Bērnu un jauniešu centrs

Foto no BBJC arhīviem.

Erasmus+ strukturētā dialoga
projekta
“HELP!”
ietvaros
uzsākts apmācību posms, kurā
jauniešiem un jaunatnes politikas
veidotājiem ir iespēja būt kopā
un izzināt iespējas, kā darboties,
lai veiksmīgāk tiktu realizētas
jauniešu dzīvei svarīgas lietas un
viņu viedoklis būtu uzklausīts.
Gulbenes jauniešu centra
“Bāze” telpās divu darba dienu
laikā ar jauniešiem darbojās trīs
treneri. Apmācību programmas
vadītājs Vilis Brūveris šajā laikā
aicināja apmācību dalībniekus
apgūt jaunas vai arī jau redzētas
metodes, kurās diezgan vienkāršā
veidā grupa cilvēku atrisina izvēles
jautājumus, vai arī pēta kādu tēmu
padziļināti.
Jaunieši iepazinās ar vienaudžu
līdzdalības
labās
prakses
piemēriem
dažādās
Latvijas
vietās. Viņi redzēja Aizputes un
Ventspils piemērus, kas tiešām
ir iedvesmojoši. Tāpat arī sekoja
līdzdalības
metožu
apguves
aktivitātēm. Kopā ar treneri Ievu
Garjāni jaunieši iepazina metodi
“Pasaules kafejnīca”, kad kopīgi

Aktīvie Balvu jaunieši Gulbenes jauniešu centrā “Bāze”.

Stacijas pamatskolas pārstāvji Erasmus+ projekta
mobilitātē Turcijā

Stacijas pamatskola jau otro
mācību gadu aktīvi darbojas
Erasmus+ projektā “Move your
body and mind - healthy lifestyle
for
adolescents”
(“Iekustini
savu ķermeni un prātu-veselīgs
dzīvesveids pusaudžiem”).
Oktobra
mēnesī
notika
projekta trešā mobilitāte Turcijā.
Stacijas pamatskolas direktore
Ruta Bukša, skolotāja Skaidrīte
Bankova, 9.klases skolēni Vanda
Konovāle un Deniss Potapovs
viesojās
sadarbības
skolā
Kayseri pilsētā “Nuh Mehmet
Kucukcalik Anadolu Lissi”. Kopā
ar sadarbības partneriem no
Polijas, Lielbritānijas, Bulgārijas,
Rumānijas, Spānijas, mēs, Latvijas
pārstāvji,
iepazinām
Turcijas
kultūras
vērtības,
ikdienas
dzīvesveidu un baudījām vietējo
iedzīvotāju viesmīlību.
Galvenais aktivitāšu uzdevums
bija prezentēt paveikto veselīga
dzīvesveida
popularizēšanas
jomā pusaudžu un bērnu vidū.
Katras valsts pārstāvji rādīja
arī prezentācijas par tēmu
“Higiēna un reliģija”. Spānijas
pārstāvji prezentēja visu projekta
dalībvalstu darbu kopsalikumu

par tēmu “Nacionālās dejas”,
kur latviešu tautas dejas varēja
aplūkot deju kolektīva “Cielaviņa”
ierakstos. Latvija, projekta ietvaros,
bija atbildīga par visu valstu
nacionālo ēdienu pavārgrāmatas
salikumu.
Pēc
partnerskolu
iesniegtajiem materiāliem, kas
bija ļoti dažādi, tika sagatavota gan
papīra formāta “Cookery book”,
gan informatīvs un izglītojošs
materiāls elektroniskajā vidē.
Priecājāmies, ka pēc redzētā,
dzirdētā un piedzīvotā varējām
secināt, ka mūsu pusaudžu
dzīvesveids ir daudz veselīgāks
nekā citās Eiropas valstīs, kā arī
mēs savam darbam, uzticētajiem
pienākumiem pieejam ar lielāku
atbildības sajūtu un radošumu.
Vizītes laikā Kayseri pilsētā
projekta dalībniekiem bija iespēja
tikties ar pilsētas mēru un izglītības
pārvaldes vadītāju. Jaunieši bija
sajūsmā par redzēto jaunajā
futbola stadionā un sporta arēnā,
neizpalika arī tikšanās ar Kayseri
futbola komandas spēlētājiem.
Savu fizisko formu ikviens pierādīja
dabas taku pārgājienā un kāpjot
posmu augstākajā pilsētas kalnā
Erciyes (4 km virs jūras līmeņa).

Interesanti bija iepazīt citas
tautas, citas ticības jauniešu
paradumus un tradīcijas skolā. Bet
projektā iesaistītajiem jauniešiem
šīs bija īpašu pārbaudījumu pilnas
dienas, jo nācās kommunicēt un
dzīvot viesģimenēs, kuras gan
Vandai, gan Denisam bija īpaši
viesmīlīgas, laipnas un dāsnas.
Jā, daudz kas bija savādāk nekā
pieņemts un pierasts mums, bet
mums patika, un jaunieši savā
starpā bija tā sadraudzējušies,
ka negribēja šķirties. Pozitīvas
emocijas,
citādi
iespaidi,
uzlabota
angļu
sarunvaloda,
iepazīta sveša kultūra, jauni
draugi - tie bija galvenie darbīgās
nedēļas sasniegumi. Ar gūtajiem
iespaidiem iepazīstināts skolas
kolektīvs, bet darbs turpinās pierādīsim, ka esam veselīga
dzīvesveida piekritēji, dzīvojam
harmonijā ar dabu, mācīsimies
paši un mācīsim to jaunākiem
skolas un pirmsskolas bērniem.
Ruta Bukša
Stacijas pamatskola

Foto no Stacijas pamatskolas arhīviem.

6.

Stacijas pamatskolas pārstāvji kopā ar sadarbības partneriem.

Veselības nedēļa Kubulu PII “Ieviņa” Pabeigta projekta “Kultūrvēsturiskā mantojuma
Veselīgs dzīvesveids ir mūsu tēmu “Piens”. Bērni izpētīja garo infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana” īstenošana

šī mācību gada prioritāte, jo esam
iesaistījušies projektā “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai
Balvu
novadā”
Nr.9.2.4.2/16/1/050
un
arī
Ekoskolas tēma mums ir “Veselīgs
dzīvesveids”.
Tēmu
veselības
nedēļai,
kura PII “Ieviņa” norisinājās no
9.-13.oktobrim, grupas izvēlējās
atbilstoši bērnu vecumposmam,
interesēm,
zināšanām
un
prasmēm. Grupa “Rūķīši” (6 - 7g.)
aktīvi darbojās putras programmā piedalījās putras stundā. Uzzināja,
ka putrās ir superspēks! Vērtīgās
barības vielas un vitamīni palīdz
mūsu organismam būt veselam,
stipram un enerģiskam. Nedēļas
laikā visi bērni izgaršoja piecus
putru veidus. Paši “Rūķīši” izvārīja
auzu pārslu biezputru un cepa auzu
pārslu cepumus. Kad lielākie bērni
bija visu informāciju izpētījuši,
praktiski eksperimentējuši virtuvē
un pagatavojuši garšīgus ēdienus,
viņi arī pārējiem prata pastāstīt,
kāpēc jāēd Superputra!
Grupa “Bitītes”(4 - 6g.) kopā
ar runci Pienapunci devās pētīt

piena ceļu līdz tas nonāk mūsu
krūzītē vai putras katlā. Bērni kopā
ar vecākiem izzināja, ko gatavo
no piena, ar skolotājām secināja,
kāpēc jādzer piens, arī izvērtēja,
kā jārīkojas taupīgi, lietojot
produktus. Garšīgākais notikums
bija pašiem pagatavot piena
kokteili.
Grupas “Taurenīši” (3 - 4g.)
un “Mārītes” (1 - 3g.) katru
dienu izgaršoja garšīgās piena
un
graudaugu
putras.
No
graudaugiem vizuālās mākslas
nodarbībās tika darināti darbiņi
“Putras šķīvis”. Bērni spēlēs un
rotaļās uzzināja, kas ir veselīgs,
un, kas garšīgs, bet nav veselīgs.
“Taurenīši” ar dziesmām un
rotaļām aicināja neaizmirst uzturā
lietot rudens bagātības - zirņus,
pupas, burkānus, kartupeļus,
kāpostus, bumbierus, ābolus,
vīnogas un plūmes.
Nedēļa noslēdzās ar jautru
pētījumu prezentāciju, dziesmām
un rotaļām.
Mūsu moto: Dzīvosim veselīgi!
Metodiķe I.Eisaka
PII “Ieviņa”

Pabeigti
projekta
Nr.
16-07-AL19-A019.2201-000005
“Kultūrvēsturiskā
mantojuma
infrastruktūras
–
kapsētu
labiekārtošana”
ietvaros
paredzētie Balvu novada kapsētu
labiekārtošanas darbi.
Projekta
ietvaros
veiktās
darbības:
• sakārtoti kapsētu žogu:
-Balvu pagasta Salmaņu
kapsētā,
-Bērzpils pagasta Golvaru,
Līdumnieku
un
Saksmales
kapsētās,
-Krišjāņu pagasta Runcenes
un Kaupiņu kapsētās,
-Kubulu pagasta Tutinavas
kapsētā,

-Tilžas pagasta Tilžas kapsētā,
-Vectilžas pagasta Ranguču
un Sudarbes kapsētās,
-Vīksnas pagasta Egļukalna
un Čāgu kapsētās.
•atjaunoti kapsētu krusti: Kurnas,
Silaciema, Romūkstu un Tutinavas
kapsētās;
•atjaunoti kapsētu zvanu torņi
Dukuļevas un Tutinavas kapsētās;
•uzstādītas 40 bultveida norādes
uz kapiem.
Kapsētu
labiekārtošanas
darbus veica SIA “Vidzemes

Karjeras stunda PII “Ieviņa”

2017.gada 26.oktobrī Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādē
“Ieviņa” viesojās Balvu novada
pašvaldības projekta “Karjeras
atbalsts
vispārizglītojošās
un
profesionālās izglītības iestādēs”
karjeras konsultanti – Anita Laurena
un Lidija Ločmele, ar mērķi sniegt
bērniem ieskatu karjeras izglītībā,
novadot izglītojošu nodarbību.
Karjeras
konsultantes
iejutās Profiņa un Variņa lomās,

kas jautrās, rotaļīgās darbībās
iepazīstināja
bērnus
ar
tik
nozīmīgām profesijām kā dakteris,
ugunsdzēsējs, policists, pārdevējs,
skolotājs, frizieris u.c.
Nodarbības laikā arī bērni
izstāstīja Profiņam un Variņam,
par ko viņi grib kļūt, kad izaugs
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Būvnieks”, bultveida norādes
izgatavoja un uzstādīja SIA
“Kvēle-R”.
Projekta kopējā summa - EUR
38 178,45, tajā skaitā 90% publiskais
finansējums (Eiropas Savienības
finansējums un valsts budžeta
finansējums) – EUR 34 360,61 un
pašvaldības līdzfinansējums EUR
3 817,85.
Irēna Začeva
Projekta vadītāja

lieli. Priecēja, ka PII “Ieviņa” aug
nākamie policisti, ugunsdzēsēji,
pārdevēji, sportisti, ārsti un pat
santehniķi.
Noslēgumā bērni ieguva arī
dāvanas – grāmatzīmes.
Metodiķe I.Eisaka
PII “Ieviņa”

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.novembris

IZSOLES
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Palmiņas”,
Tilžas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības
- starpgabala 3,35 ha platībā, kadastra Nr. 3886 005 0190
(kadastra apzīmējums 3886 005 0108). Izsoles sākumcena
– EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
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 16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 12.decembra plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra
plkst.16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 450,00 (četri simti piecdesmit
euro,00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci
euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2017.gada 13.decembrī plkst.16:20.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.16 Raiņa ielā 48A, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.
3801 900 1696 (kadastra apzīmējums 3801 003 0414 001
016), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 26,4 m2 platībā
un kopīpašuma 2643//58437 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0414
001) un zemes platības atbilstoši domājamajām daļām 63
m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0414). Izsoles
sākumcena – EUR 1940,00 centi (viens tūkstotis deviņi simti
četrdesmit euro, 00 centi).
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 16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 12.decembra plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra
plkst.16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 194,00 (viens simts
deviņdesmit četri euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu
EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2017.gada 13.decembrī plkst.14:00.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.2 Pārupes ielā 8, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3886 900 0057 (kadastra apzīmējums 3886
003 0479 002 002), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 47,5m2
platībā un kopīpašuma 477/3585 domājamajām daļām no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3886 003 0479
002). Izsoles sākumcena – EUR 1340,00 (viens tūkstotis trīs
simti četrdesmit euro, 00 centi).
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 16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 12.decembra plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra
plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 134,00 (viens simts trīsdesmit
četri euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00
(pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2017.gada 13.decembrī plkst.16:00.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3886 900 0067 (kadastra apzīmējums 3886
003 0479 001 029), kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 79,2m2
platībā un kopīpašuma 7920/207710 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3886 003
0479 001). Izsoles sākumcena – EUR 2280,00 (divi tūkstoši
divi simti astoņdesmit euro, 00 centi).
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 16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 12.decembra plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra
plkst.16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 228,00 (divi simti divdesmit
astoņi euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00
(pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2017.gada 13.decembrī plkst.15:40.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3858 9000130 (kadastra apzīmējums
3858 006 0734 001 001), kas sastāv no divistabu dzīvokļa
49,5m2 platībā un kopīpašuma 4950/19730 domājamajām
daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3858
006 0734 001) un zemes platības atbilstoši domājamajām
daļām 641,52 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006
0734) un palīgēkas platības atbilstoši domājamajām daļām
7,6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006 0734 002).
Izsoles sākumcena – EUR 740,00 (septiņi simti četrdesmit
euro, 00 centi).
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 16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 12.decembra plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra
plkst.16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 74,00 (septiņdesmit četri
euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci
euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2017.gada 13.decembrī plkst.14:40.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.4 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3858 900 0133 (kadastra apzīmējums
3858 006 0734 001 004), kas sastāv no divistabu dzīvokļa
49,2m2 platībā un kopīpašuma 4920/19730 domājamajām
daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3858
006 0734 001) un zemes platības atbilstoši domājamajām
daļām 637,63 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006
0734) un palīgēkas platības atbilstoši domājamajām daļām
7,6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006 0734 002).
Izsoles sākumcena – EUR 740,00 (septiņi simti četrdesmit
euro, 00 centi).
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 16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis” , Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 12.decembra plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra
plkst.16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 74,00 (septiņdesmit četri
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euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci
euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2017.gada 13.decembrī plkst.15:20.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.2 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3858 900 0131 (kadastra apzīmējums
3858 006 0734 001 002), kas sastāv no divistabu dzīvokļa
49,2m2 platībā un kopīpašuma 4920/19730 domājamajām
daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3858
006 0734 001) un zemes platības atbilstoši domājamajām
daļām 637,63m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006
0734) un palīgēkas platības atbilstoši domājamajām daļām
7,6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006 0734 002).
Izsoles sākumcena – EUR 740,00 (septiņi simti četrdesmit
euro, 00 centi).
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 16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 12.decembra plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra
plkst.16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 74,00 (septiņdesmit četri
euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci
euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2017.gada 13.decembrī plkst.15:00.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.11 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene,
Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3858 900
0134 (kadastra apzīmējums 3858 006 0480 001 011), kas
sastāv no divistabu dzīvokļa 51m2 platībā un kopīpašuma
4830/145450 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
mājas (kadastra apzīmējums 3858 006 0480 001) un zemes
platības atbilstoši domājamajām daļām 106,26 m2 platībā
(kadastra apzīmējums 3858 006 0766). Izsoles sākumcena
– EUR 1080,00 (viens tūkstotis astoņdesmit euro, 00 centi).
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 16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 12.decembra plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra
plkst.16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 108,00 (viens simts astoņi
euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci
euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2017.gada 13.decembrī plkst.14:20.

Briežuciema pagastā izmaiņas
pasta nodaļā

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Briežuciema
pagastā no 2017.gada 5.decembra tiek mainīts Grūšļevā
strādājošās Briežuciema pasta nodaļas darbības modelis,
darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju
reālajām vajadzībām.
Turpmāk Briežuciemā pasta pakalpojumi tiks
nodrošināti Briežuciema pagasta pārvaldes telpās katru
darbdienu no plkst.9:00 līdz 10:00. Iedzīvotāji saņems
visus pasta pakalpojumus, kas bija pieejami līdz šim, vai arī
varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, Briežuciema pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta
pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina
Latvijas Pasts.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.novembris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

16.novembrī plkst.11:00
Izstādes – konkursa “Manai
Latvijai” atklāšana un uzvarētāju
apbalvošana Balvu Bērnu un
jauniešu centrā.
16.novembrī plkst.18:30
Filma “Bakhita” 1.daļa Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
17.novembrī plkst.19:00
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas sarīkojums “Manā
dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”
Balvu muižā. Pasākumā piedalās
Marija Bērziņa, Ainārs Ančevskis,
Ieva Kerēvica, Jānis Aišpurs,
pavadošā grupa “Vintāža”.
18.novembrī plkst.11:00
Sv.Mise Balvu Romas katoļu
draudzē par godu Latvijas
Republikas
proklamēšanas
gadadienai.
18.novembrī plkst.19:00
Filma par tēlnieku, Brīvības
pieminekļa autoru Kārli Zāli,
kuram 2018. gadā atzīmējam 130.
jubileju “Ievainotais jātnieks”
(2017) Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
23.novembrī plkst.16:00
Biedrības
“Radošās
idejas”
projekta
“Dzīvojam
kopā”
noslēguma pasākums “Laiks
kopā” Balvu Novada muzejā.
23.novembrī plkst.18:30
Filma “Bakhita” 2.daļa Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
25.novembrī plkst.9:00
Rekolekcijas
sievietēm.
Sievietes dvēseles noslēpums
IV “Sievietes ievainotā sirds”
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās
līdz 24.novembrim, t.26536916
– Evija (lūgums zvanīt pēc
plkst.17:00). Dalības maksa:10
EUR (bet, ja finanses ir šķērslis
dalībai
rekolekcijās,
tad
informējiet, kopīgu risinājumu
atradīsim).
25.novembrī plkst.18:00
Balvu Kultūras un atpūtas centra
deju
kolektīvu
lielkoncerts
“Es nopinu deju pīni” Balvu
pamatskolā. Ieeja bez maksas.

Balvu pagasts

15.novembrī plkst.10:00
Psalmu dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.
18.novembrī plkst.18:00
Balvu
pagasta
dramatiskā
kolektīva izrāde Nora Vētra
Muižniece “Māsas” veltīta Latvijas
Valsts simtgadei. Režisore Vaira
Resne,
komponists
Kaspars
Freimanis,
scenogrāfe
Astra
Ločmele Ambarova, rekvizitores
Elita Gromova, Ludmila Buša,
gaismotājs Krišs Resnis. Ieeja
bezmaksas.
22. un 29. novembrī plkst.10:00
Psalmu dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.

Bērzkalnes pagasts

18.novembrī
plkst.16:00
Pašdarbnieku koncerts par godu
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai, iedzīvotāju izvirzīto
nominantu sveikšana Bērzkalnes
bērnudārza zālē. Koncertā piedalās
Vectilžas pagasta pašdarbnieku
kolektīvi.

Bērzpils pagasts

18.novembrī plkst.14:00
Latvijas dzimšanas dienai veltīts
svinīgs
sarīkojums
Bērzpils
vidusskolas zālē. Pasākuma laikā
tiks godināti konkursa “Gada
cilvēks Bērzpilī 2017” laureāti.
19.novembrī plkst.9:30
Bēržu Svētās Annas Romas katoļu
baznīcā Svētā Mise veltīta Bērzpils
pagastam un iedzīvotājiem.
25.novembrī plkst.13:00
Atpūtas pēcpusdiena pagasta
vecākajai
paaudzei
Bērzpils
Saieta namā. Koncerts ar kaimiņu
pagastu pašdarbības kolektīvu
piedalīšanos, un uz raitu dejas soli
aicinās tautas muzikanti Jāzeps
Zaremba un Mārtiņš Pužuls no
Viļakas novada.

Krišjāņu pagasts

18.novembrī plkst.10:00
Krišjāņu tautas namā tirgus diena.
2.decembrī plkst.17:00
Krišjāņu skolas 105 gadu jubilejas

pasākums. Ielūdzam Krišjāņu
skolas
absolventus,
bijušos
skolotājus
un
darbiniekus!
Reģistrācija plkst.15:30, svinīgā
daļa plkst.17:00. Turpinājumā
atmiņu kamola ritināšana un
balle. Dalība, ziedojums EUR
3,00. Līdzi ņemiet groziņu un
labu noskaņojumu.

Kubulu pagasts

18. novembrī plkst.16:00
Valsts svētkiem veltīts koncerts
“Viss, viss pie šīs zemes simtu
saitēm mūs sien” Kubulu kultūras
namā. Piedalās Kubulu jauktais
vokālais ansamblis, Balvu KAC
bērnu deju kolektīvs “Balvu
vilciņš”. Notiks pagasta cilvēku
godināšana. Ieeja bez maksas.
Plkst. 21:00 Latvijas dzimšanas
dienas ballīte”100% latviešu
mūzika”. Nodrošina “Projekts M”.
Ieeja EUR 2,00.
24.novembrī plkst.19:00
Balvu novada “Gada balva
uzņēmējdarbībā 2017” Kubulu
kultūras namā. Vakaru vadīs
Latvijas Nacionālā teātra aktieri
Zane Dombrovska un Egils
Melbārdis. Ballē spēlēs brāļi
Puncuļi. Dalības maksa 10 EUR.
Pieteikšanās līdz 20.novembrim
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā www.zlbc.lv, 26461435.
2.decembrī plkst.17:00
Balvu Kultūras un atpūtas centra
senioru deju kopas “Luste” 35
darbības gadu jubilejas koncerts
“Tie esam mēs - LUSTE!” Kubulu
Kultūras namā. Piedalās 12 draugu
kolektīvi no Igaunijas, Meņģeles,
Ogres, Ķekavas, Ludzas, Siguldas,
Krustpils, Meirāniem, Rugājiem,
Barkavas, Salacgrīvas, Rīgas.

Tilžas pagasts

18.novembrī plkst.14:00
Tilžas tautas mākslas kolektīvu
un Baltinavas mūzikas skolas
audzēkņu koncerts “Es dziedāšu
par tevi, tēvu zeme” Tilžas kultūras
namā. Plkst.21:00 deju vakars,
spēlēs Sintija Velme. Ieejas maksa
EUR 2,00, pēc plkst.22:30 EUR
3,00.

Grupa “SESTĀ JŪDZE” akustiski dvēseliskajā
svētku koncertprogrammā “SEŠAS JŪDZES LĪDZ
ZIEMASSVĒTKIEM”

Tuvojoties gada gaišākajiem
svētkiem,
Latvijas
titulētākā
kantrīmūzikas grupa “Sestā Jūdze”
pirmo reizi savas pastāvēšanas
laikā klausītājiem sagatavojusi
īpašu akustisko Ziemassvētku
koncertprogrammu,
ar
kuru
Latvijas tūri atklās 21.decembrī
plkst.19:00
Balvu
Evanģēliski
luteriskajā baznīcā.
Atšķirībā no ierastā repertuāra
šajā programmā valdīs dvēselisks
miers, kas raksturīgas tieši baltajam
un klusajam gada laikam, palīdzot
radīt svētku noskaņojumu, taču
nezaudējot ausij tīkamo kantrī
skanējumu.
Jaunajā
koncertprogrammā
iekļautas gan grupas “Sestā Jūdze”
oriģināldziesmas
par
ziemu,
sniegu un svētku gaidīšanas laiku,
kā - “Skumjais sniegs”, “Tāds laiks”,
“Pirmā sniega diena”, “Sargā mani,

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

māt”, “Upe”, “Klusā daba”, gan arī
klausītājiem tik pazīstamajā grupas
ierastajā kantrī skanējumā ietērptas
tradicionālās Ziemassvētku un
garīgās dziesmas, kuras labi
pazīstamas visā pasaulē.
“Kantrīmūzika
nenozīmē
tikai smeldzīgas mīlas balādes,
dziesmas par Amerikas prērijā
mītoša lauksaimnieka ikdienu,
kukurūzas un kokvilnas laukiem,
auļojošiem
mustangiem,
krodziņiem un jaudīgiem auto.
Mums ir padomā ļoti īpašas
Ziemassvētku dziesmas, kuras
ievītas kantrīmūzikas noskaņās,
tiks izpildītas šajā svētku laikā,
liekot klausītājiem kaut uz īsu
brīdi apstāties un padomāt par
nopietnākām un visuvarenākām
lietām,” stāsta grupas “Sestā Jūdze”
solists un dziesmu autors Agris
Gedrovičs.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Biļetes iespējams iegādāties
“Biļešu Paradīze” kasēs visā Latvijā,
internetā
www.bilesuparadize.
lv, kā arī Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
Iegādājoties
biļetes
iepriekšpārdošanā
–
pirmās
biļetes par īpašu cenu EUR 7,00.
Tuvojoties Ziemassvētkiem un
koncerta norises dienā, biļešu
cena tiks paaugstināta! Bērniem
līdz 7 gadu vecumam, neaizņemot
atsevišķu sēdvietu un cilvēkiem ar
kustību traucējumiem ratiņkrēslos
- ieeja bez maksas.
Papildinformācija un kolektīvie
pieteikumi:
Koncerta producente
Ieva Šteinberga
Tālr. 29702585
E mail: e-menedzments@inbox.lv

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Aicina uz salidojumu
Ielūdzam
Krišjāņu
skolas
absolventus, bijušos skolotājus
un darbiniekus uz Krišjāņu skolas
105 gadu jubileju, kura notiks š.g.
2.decembrī Krišjāņu skolā.
Reģistrācija plkst.15:30
Svinīgā daļa plkst.17:00

Turpinājumā atmiņu kamola
ritināšana un balle.
Dalība ,ziedojums 3,00 EUR
Līdzi ņemiet groziņu un labu
noskaņojumu.
Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle
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