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Balvu pilsētas skvērā atklāts bērnu rotaļu laukums

Informācija daudzbērnu
ģimenēm
No
2017.gada
1.jūlija
daudzbērnu ģimenes locekļi
ir tiesīgi saņemt atlaidi 25%
apmērā no biļetes cenas,
braucot reģionālo maršrutu
autobusos un vilcienos. Atlaide
tiks
piešķirta
daudzbērnu
ģimenēm, kas ir valsts īstenotās
atbalsta programmas Latvijas
Goda ģimene dalībnieces un ir
saņēmušas 3+ Ģimenes karti.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Aicinājums
aptaujā

Rotaļu laukuma „Vilciņš” atklāšanā skanīgu dziesmu par Sarkangalvīti dzied Marija Maslovska.
Ar priecīgām bērnu, viņu
vecāku, vecvecāku un visu klātesošo
sejām, piedaloties arī Balvu novada
pašvaldības un domes vadībai un
deputātiem, Balvu pilsētas skvērā
18.jūlijā tika atklāts bērnu rotaļu
laukums „Vilciņš”, kur ir uzstādītas
daudzveidīgas rotaļu iekārtas un
elementi, kas domāti dažādu
vecumu
bērniem
–
rotaļu

kompleksi, šķēršļu trase, karuselis
un vairāku veidu šūpoles.
Arī Balvu vilks un Sarkangalvīte
bija ieradušies apskatīties, kāds
izskatīsies jaunais rotaļu laukums,
bet Balvu Kultūras un atpūtas centra
bērnu vokālās studijas „Notiņas”
dalībniece
Marija
Maslovska
visus iepriecināja ar dziesmu
par Sarkangalvīti (skolotāja Iluta

Tihomirova).
Rotaļu laukuma atklāšanas
lentu svinīgi pārgrieza Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, SIA „MK Dizains”
valdes loceklis Viktors Semjonovs
un
Saeimas
deputāts
Jānis
Trupovnieks.
Sporta un brīvā laika pavadīšanas
laukuma labiekārtošanas darbus

veica SIA „MK Dizains” no Jēkabpils
par kopējo summu 53 469.90
EUR, kur 30 000 EUR ir valsts
dotācija pašvaldības pasākumiem
un 23 469.90 EUR Balvu novada
pašvaldības finansējums.
Lai balveniešiem un pilsētas
viesiem patīkamām emocijām
bagāts pavadītais laiks jaunajā
rotaļu laukumā!

Nosvinēti Tilžas pagasta svētki

Lai noskaidrotu ikviena
iedzīvotāja pieredzi saskarsmē
ar valsts un pašvaldību iestādēm,
Latvijas Republikas tiesībsargs
aicina piedalīties aptaujā par
labas pārvaldības principu
ievērošanu. Tiesībsargs norāda,
ka aptauja ir anonīma, tās
mērķis ir noskaidrot un apkopot
labās prakses piemērus, kā arī
lietas, kas dažādu iestāžu darbā
būtu uzlabojamas.
Aptaujas anketa pieejama
elektroniski:
http://ej.uz/labaparvaldiba
un Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv.

Aicina ikvienu iesaistīties
jaunas grāmatas satura
veidošanā
Rudenī biedrība “Latgolys
Studentu centrs” plāno izdod
kabatas formāta latgaliešu
izteicienu, anekdošu, joku
grāmatu “Kas bez bikšu — tys
bez bādu!” un aicina ikvienu
interesentu iesaistīties grāmatas
tapšanā un iesūtīt vai izstāstīt
jebkādu joku, anekdoti, tostu
vai izteicienu latgaliski, vai par
Latgali. Saņemtais materiāls tiks
apkopots, analizēts un iekļauts
kādā no grāmatas nodaļām.
Kontaktinformācija: E-pasts:
lgsc@lgsc.lv, T.: 28362243.
Biedrības mājaslapa –
www.lgsc.lv.

Ziemeļlatgalē
atklās
dabas stihijām veltītus
tūrisma objektus
Foto Maija Saliņa

Tilženieši un Tilžas viesi labā
omā un možā garā nosvinējuši
pagasta svētkus „Labai omai –
uzmet garu!”. Svētki sākās jau
rīta garumā ar produktu un citu
pirtij nepieciešamos lietu iegādi
tirdziņā, lai vēderam prieks pēc
pirtī iešanas. Īpaša uzmanība šogad
tika veltīta Pirts, Mežniecības un
Liepu ielām, kur Mežniecības ielā
notika svētku atklāšana un tika
saņemts „iesildošs pēriens”. Pēc
tam spēkiem, prasmēs, zināšanām
un veiklībā mērojās labākās Tilžas
saimnieces - Anna Jermacāne,
Anna Kaņepe, Anna Sisojeva,
Maruta Brenča, un brašākie Tilžas
saimnieki - Raimonds Raciborskis,
Aigars Zelčs, Kaspars Saliņš. Goda
titulus izcīnīja Anna Sisojeva un
Aigars Zelčs.
Visas
dienas
garumā
norisinājās aktivitātes, kas saistās ar
pirtī iešanu, dažādi dziedniecības
eksperti un pirts meistari pastāstīja,
kā to labāk darīt. Zinaīda
Logina – eksperte atveseļošanās
jomā - sniedza informāciju
par enerģētisko elpošanu un
palmingu, kas ir Viljama Beitsa
izveidotais
vingrinājums
acu
muskuļu
sasprindzinājuma
atslābināšanai, labai redzei un acu
veselībai.
Pirtzinis Lauris klātesošajiem
parādīja sausos pērienus ar zaru
slotiņām, bet pirtniece Arnita

piedalīties

Labai omai uzmet garu Tilžas pagasta dramatiskais kolektīvs „Spogulis”.
Melnberga dalījās savās zināšanās
par atpūtu un relaksāciju pirtiņā,
augu skrubjiem un maskām, kāju
vanniņām un zāļu tējām, augu
spēka izmantošu savai labsajūtai.
Zigfrīds Lielbārdis – Evas Raihas
Maigās Bio-Enerģētikas (MBE)
pārzinātājs, pastāstīja par MBE
stūrakmeņu teoriju, to savstarpējo
mijiedarbību, ietekmi uz mūsu
veselību, dzīves scenārijiem. Maigā
Bio-Enerģētika ir terapeitiska,
izglītojoša
un
dziednieciska
metode, kuras mērķis ir atjaunot
dabiskās dzīves enerģijas plūsmu
un pulsāciju ķermenī.
Saņēmuši dziednieku un pirts
ekspertu padomus, pasākuma
apmeklētāji varēja piedalīties

individuālajās aktivitātēs „Pirms
došanās uz pirti”, ģimeņu stafetē,
mednieku šķēršļu joslā, kopīgi
doties pirts mīļu gājienā un saņemt
stiprinošu un vienojošu gara
uzmešanu noslēguma koncertā
kopā ar Tilžas pagasta ļaudīm,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
bērnu vidējās deju paaudzes
kolektīvu „Nebēda” un bērnu tautu
deju kolektīvu „Balvu vilciņš”.
Tilžas pagasta svētku dienā
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs sadarbībā ar Tilžas pagasta
pārvaldi rīkoja Tilžas pagasta
ekspedīciju jeb izzinošu ekskursiju
vietējā gida – Ainas Rakstiņas
vadībā. Ekskursija pulcēja vairāk
kā četrdesmit interesentus – gan

vietējos Tilžas pagasta iedzīvotājus
un balveniešu, gan arī tālākus
viesus – no Gulbenes, Rīgas, Ogres,
kuriem dzimtu saknes meklējamas
mūsu pusē. Dienas laikā tika
apmeklētas interesantas vietas, kas
atklāja Balvu novada Tilžas pagasta
un apkārtnes vēsturi, dabu un ļāva
iepazīt čaklos pagasta cilvēkus.
Tas vēl nebija viss, jo pagasta
svētku ietvaros rokdarbu pulciņš
„Tilžas rūķīši” atzīmēja savu 10
darbības gadu jubileju, Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienesta Latgales reģiona brigādes
Balvu daļas Tilžas postenis arī 10
gadu jubileju, bet biedrība „Rūsa
vējā” 5 gadu jubileju.
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Didža
Jaunzema
veidoto
instalācijas objektu “Gaiss”
Balvu pilsētā atklās 5. augustā.
Vides objekts ir kā simbolisks
koks, kas, reaģējot uz gaisa
kustību, rada mūziku. Ne
velti par tā atrašanās vietu
ir izvēlēts gleznainais Balvu
muižas parks Balvu ezera
krastā. Atklāšanas pasākums
tiek plānots kā turpinājums šajā
dienā notiekošajiem Bērnības
svētkiem, kur bērnu čalas
papildinās skulptūras radītā
mūzika.
Baltinavas novadā 28.jūlijā
atklās objektu „Zeme”. Rugāju
novada
vides
instalācijā
“Loba doba” ir attēlota visu
četru dabas stihiju simbioze,
un to varēs apskatīt jau no
12. augusta. Vides objekts ar
nosaukumu “Ūdens”, tiks atklāts
Viļakas pilsētā 18. augustā un
uguns stihijai veltītais vides
objekts “Uguns” tiks prezentēts
9. septembrī Kārsavas novada
dabas parkā “Numernes valnis”.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 27.jūlijs

2.

Domes priekšsēdētāja sleja

Aigars Pušpurs,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Esam uzsākuši darbus pie atkritumu
apsaimniekošanas kārtības
uzlabošanas un Balvu stadiona
rekonstrukcijas
Sācies aktīvs darbs pie atkritumu apsaimniekošanas pašreizējā
piedāvājuma analīzes. Tuvojoties līguma noslēgumam ar līdzšinējo
pakalpojumu sniedzēju, saredzēju iespēju, ka varam pacīnīties par
atkritumu izvešanas cenu samazinājumu mūsu novada iedzīvotājiem.
Balvu novada pašvaldībā ir izveidota darba grupa sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas publiskā iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādei
un tirgus izpētei.
Līdz šim ir pārskatītas izmaiņas, kas būs jāveic saistošajos
noteikumos. Darba grupa ir tikusies un ieguvusi informāciju no
Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas. Šīs asociācijas pārstāvji
palīdz izstrādāt nosacījumus, kas uzlabotu līdzšinējo atkritumu
apsaimniekošanas kārtību. Gribu atzīmēt, ka būšu priecīgs par jebkuru
cenas samazinājumu atkritumu izvešanā, jo pētot apkārtējo novadu
izcenojumus, redzu iespēju cenu samazinājumam.
Šonedēļ ir sācis piepildīties viens sen gaidīts sportistu sapnis, un tas
ir - parakstīts līgums par Balvu stadiona rekonstrukciju. Galvenos darbus
veiks SIA „8CBR”. Projektā paredzēts futbola laukuma, skrejceliņu,
sektoru izbūve un inženiertīklu ierīkošana. Tāpat tiks sakārtota
infrastruktūra stadionam pieguļošajās ielās. Pats kā sportists esmu ļoti
priecīgs par šo darbu uzsākšanu, jo pēdējās lielākās sacensības notika
1994.gadā.
Pagājušajā nedēļā bija vēl viens ļoti priecīgs notikums, kas saistīts ar
mūsu bērnu atpūtas vietām. Balvos tika atklāts bērnu rotaļu laukums,
kurš katru dienu ir piepildīts ar čalojošiem mazuļiem. Liels paldies
visiem par paveikto un ieguldīto darbu.

Domes sēde
Šī gada 13.augustā notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā piedalījās 14 deputāti
– Aigars Pušpurs, Anita Petrova,
Aivars Kindzuls, Egons Salmanis,
Andris Kazinovskis, Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Jānis Zakarīts. Sēdē tika izskatīti
kopumā 68 jautājumi.
Par darbinieku atbrīvošanu no
amatiem
Deputāti lēma par Anitas
Petrovas atbrīvošanu no Balvu
novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta vadītājas amata, Noras
Apīnes atbrīvošanu no Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītājas amata,
Māras Pimanovas atbrīvošanu no
Balvu pamatskolas direktores amata
un Intas Kaļvas atbrīvošanu no Balvu
novada pašvaldības aģentūras
“Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma
centrs” direktora amata.
Par grozījumiem Balvu novada
domes lēmumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumos
divos 2017.gada 19.maija lēmumos
„Par zemes ierīcības projekta

apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam „Ezertilža” Balvu novada
Vectilžas pagastā” un „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
„Kubuliņš” Balvu novada Kubulu
pagastā”.
Domes sēdē lēma atcelt
nekustamā īpašuma “Liepiņas”,
Bērzpils pagastā, Balvu novadā,
atsavināšanu un izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2016.gada
12.maija lēmumā “Par nekustamā
īpašuma Dārza ielā 40A, Bērzpils
pagastā izveidošanu un nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.6,28.§),
atceļot lēmuma 5.punktu.
Deputāti lēma atcelt nekustamā
īpašuma “Briedīši”, Briežuciema
pagastā, Balvu novadā atsavināšanu
un izdarīt grozījumu Balvu novada
Domes
2016.gada
14.aprīļa
lēmumā “Par nekustamā īpašuma
Briežuciema pagastā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.5,
24.§), atceļot lēmuma 3.punktu.
Domes sēdē lēma izdarīt
Balvu novada Domes 2015.gada
14.maija lēmumā “Par Balvu
novada
pašvaldības
iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu

to prombūtnes laikā” (protokols
Nr.6, 57.§) grozījumu, izsakot
1.19. punktu šādā redakcijā: “1.19.
Bērzpils vidusskolā - direktora
vietnieci izglītības jomā Līgu
Krauču, struktūrvienības vadītāju
izglītības jomā Ivetu Socku-Puisāni,
L.Kraučas
prombūtnes
laikā;
lietvedi Vitu Reini-Rižo, L.Kraučas
un I.Sockas-Puisānes prombūtnes
laikā, saimniecības vadītāju Ivetu
Raciborsku, L.Kraučas, I.SockasPuisānes
un
V.Reines-Rižās
prombūtnes laikā.”
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja zemes
ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Ceriņkalniņi”, Balvu
novada Vectilžas pagastā.
Par zemes nomas līgumu
noslēgšanu
Domes deputāti nolēma slēgt
vairākus zemes nomas līgumus:
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Kubulu pagastā, Balvu novadā,
0,3808 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Tilžas
pagastā, Balvu novadā, 0,2324ha
platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai
uz 10 (desmit) gadiem, nosakot
zemes nomas maksu gadā EUR
28,00 (divdesmit astoņi euro, 00
centi).
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Tilžas pagastā, Balvu novadā, 0,02
ha platībā, nomu, personiskās
palīgsaimniecības vajadzībām uz
10 (desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 0,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Briežuciema
pagastā,
Balvu
novadā, 1,9 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,08 ha
platībā iznomāšanu individuālā
augļu dārza vajadzībām uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības Balvu
pilsētā, Balvu novadā, 0,2002 ha
platībā iznomāšanu sakņu dārza
vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,1 ha
platībā iznomāšanu individuālā
augļu dārza vajadzībām uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Briežuciema
pagastā,
Balvu
novadā, 0,9 ha platībā un zemes
vienības daļas 0,35 ha iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 3
(trīs) gadiem, nosakot zemes nomas
maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Par Balvu novada pašvaldībai
piederošās
zemes
vienības
daļas Daugavpils ielā 83, Balvos,

Balvu novadā, iznomāšanu ēkas
(garāžas Nr.87k-394, Daugavpils
ielā 83, Balvos) uzturēšanai (Ēkas
uzturēšanai nepieciešamā platība
83,32 m2.) uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
8.39 (astoņi euro, 39 centi), PVN
21% EUR 1.76 (viens euro, 76 centi),
kopā EUR 10,15 (desmit euro, 15
centi) gadā.
Par Balvu novada pašvaldībai
piederošās
zemes
vienības
daļas Daugavpils ielā 72, Balvos,
Balvu novadā, iznomāšanu ēkas
(garāžas Nr.74k-88, Daugavpils
ielā 72, Balvos) uzturēšanai (Ēkas
uzturēšanai nepieciešamā platība
70,845 m2.) uz 20 (divdesmit)
gadiem, nosakot zemes nomas
maksu EUR 8.39 (astoņi euro, 39
centi), PVN 21% EUR 1.76 (viens
euro, 76 centi), kopā EUR 10,15
(desmit euro, 15 centi) gadā.
Par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu
novadā, iznomāšanu ēkas (garāžas
Nr.58, Daugavpils ielā 76, Balvos)
uzturēšanai
(Ēkas
uzturēšanai
nepieciešamā platība 70,845 kv.m.
(1/6 domājamā daļa – 11,80 kv.m.) uz
10 (desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 1,40 (viens euro,
40 centi – 1/6 no 8,39) (astoņi euro,
39 centi)), PVN 21% EUR 0,29 (nulle
euro, 29 centi), kopā EUR 1,69 (viens
euro, 69 centi) gadā.
Par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu
novadā, iznomāšanu ēkas (garāžas
Nr.58, Daugavpils ielā 76, Balvos)
uzturēšanai
(Ēkas
uzturēšanai
nepieciešamā platība 70,845 kv.m.
(1/6 domājamā daļa – 11,80 kv.m.) uz
10 (desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 1,40 (viens euro,
40 centi – 1/6 no 8,39) (astoņi euro,
39 centi)), PVN 21% EUR 0,29 (nulle
euro, 29 centi), kopā EUR 1,69 (viens
euro, 69 centi) gadā.
Par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu
novadā, iznomāšanu ēkas (garāžas
Nr.58, Daugavpils ielā 76, Balvos)
uzturēšanai
(Ēkas
uzturēšanai
nepieciešamā platība 70,845 kv.m.
(1/6 domājamā daļa – 11,80 kv.m.) uz
10 (desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 1,40 (viens euro,
40 centi – 1/6 no 8,39) (astoņi euro,
39 centi)), PVN 21% EUR 0,29 (nulle
euro, 29 centi), kopā EUR 1,69 (viens
euro, 69 centi) gadā.
Par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu
novadā, iznomāšanu ēkas (garāžas
Nr.248, Daugavpils ielā 74, Balvos)
uzturēšanai
(Ēkas
uzturēšanai
nepieciešamā platība 70,845 kv.m.)
uz 20 (divdesmit) gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 8.39
(astoņi euro, 39 centi), PVN 21% EUR
1.76 (viens euro, 76 centi), kopā EUR
10,15 (desmit euro, 15 centi) gadā.
Par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā,
iznomāšanu ēkas (garāžas Nr.16,
Dārza ielā 7, Balvos) uzturēšanai
(Ēkas uzturēšanai nepieciešamā
platība 91,29 kv.m.) uz 15
(piecpadsmit) gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 8.39
(astoņi euro, 39 centi), PVN 21% EUR
1.76 (viens euro, 76 centi), kopā EUR
10,15 (desmit euro, 15 centi) gadā.
Domes deputāti nolēma atļaut
noslēgt zemes apakšnomas līgumus
ar tādiem pašiem nosacījumiem

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

par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā 4,5 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām
un par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības Kubulu
pagastā 4,64 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Par zemes nomas līguma
pagarināšanu
Deputāti lēma pagarināt trīs
nomas līgumus:
2012.gada 24.aprīlī noslēgto
zemes nomas līgumu Nr.388 par
rezerves zemes fonda zemes
vienības Balvu pagastā, Balvu
novadā, 0,07 ha platībā, nomu,
individuālā augļu dārza vajadzībām.
Zemes nomas līgumu pagarināt uz 5
(pieciem) gadiem un noteikt zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
2007.gada 16.oktobrī noslēgto
zemes nomas līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,08 ha platībā,
nomu, individuālā augļu dārza
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
pagarināt uz 10 (desmit) gadiem un
noteikt zemes nomas maksu gadā
0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Nomnieks
papildus
nomas maksai iznomātājam maksā
LR likumos noteiktos nodokļus.
2009.gada 1.martā noslēgto
zemes nomas līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības Kubulu pagastā,
Balvu novadā, 4,64 ha platībā,
nomu,
lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
pagarināt uz 10 (desmit) gadiem un
noteikt zemes nomas maksu gadā
0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Nomnieks
papildus
nomas maksai iznomātājam maksā
LR likumos noteiktos nodokļus.
Par platības precizēšanu Balvu
novada pašvaldībai piederošajām
un piekritīgajām zemes vienībām
Domes sēdē deputāti precizēja
platību septiņām Balvu novada
pašvaldībai
piederošajām
un
piekritīgajām zemes vienībām
Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils un Tilžas
pagastos.
Par Balvu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma
nodošanu nomai
Deputāti nolēma rīkot Balvu
novada pašvaldības piederošā
nekustamā īpašuma “Briedīši”,
Briežuciema pagastā, Balvu novadā,
1.21 ha platībā, nomas tiesību izsoli.
Domes sēdē deputāti lēma
nodot nomā nedzīvojamo telpu garāžu Nr.9 Ezera ielā 37B, Balvos,
Balvu novadā, 18,4 m2 platībā,
uzdodot Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajai nodaļai izstrādāt
izsoles noteikumus un nomas
līguma projektu.
Par nekustamo īpašumu sadali
Domes sēdē nolēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
„Avots”, Bērzkalnes pagastā ar 11,70
ha kopplatībā, zemes vienību 9,4
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumu „Avotu mežs”,
un atdalītajai zemes vienībai mainīt
zemes lietošanas mērķi no zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība uz zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Lēma
atļaut
atdalīt
no
nekustamā
īpašuma
„Meža
Turpinājums 3.lpp.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 27.jūlijs
Turpinājums no 2.lpp.
iztekas”, Tilžas pagastā 1,9470 ha
kopplatībā, zemes vienību 1,8 ha
platībā. No atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Pitrāni” un atdalītajai
zemes vienībai ar mainīt zemes
lietošanas mērķi no zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Ezernieki”,
Tilžas pagastā 22,20 ha kopplatībā,
zemes vienību 16,6 ha platībā.
No atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Livonija”.
Sēdē nolēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma „Granti”
Vectilžas
pagastā
17,73
ha
kopplatībā, zemes vienību 4,87 ha
platībā. No atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Grantu meži”, un
atdalītajai zemes vienībai mainīt
zemes izmantošanas mērķi no
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība uz zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Par zemes nomas līgumu
izbeigšanu
Sakarā ar zemes nomnieka nāvi,
deputāti nolēma izbeigt 2009.gada
25.maijā noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.35 par Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības 1,0865 ha platībā nomu
un izbeigt 2014.gada 20.jūnijā
noslēgto zemes nomas līgumu
Nr.355par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības 0,2 ha
platībā nomu Balvu pagastā.
Par adreses piešķiršanu zemes
vienībai
Deputāti lēma piešķirt adresi
“Lazdiņi”, Kubulu pag., Balvu nov.,
LV-4566, privātpersonai piederošai
zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām.
Par dzīvokļu platību un
domājamo daļu precizēšanu
nekustamajā īpašumā
Deputāti atbalstīja lēmumu
precizēt dzīvokļa Nr.2 “Baltā māja”,
Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu
novads, platību no 71.10 m2 un
kopīpašuma 711/2687 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas un zemes
platību atbilstoši domājamajām
daļām 3175 m2 platībā dzīvokļa
platību 61.20 m2, zemes platību
3175.29 m2 un kopīpašuma
612/2559 domājamām daļām no
dzīvojamās mājas un zemes.
Precizēt dzīvokļa Nr.4 “Baltā
māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts,
Balvu novads, platību no 65.70
m2 un kopīpašuma 657/2687
domājamās daļas no dzīvojamās
mājas un zemes platību atbilstoši
domājamajām
daļām
2934
m2 platībā uz dzīvokļa platību
62.80 m2, zemes platību 2934.13
m2 un kopīpašuma 628/2559
domājamām daļām no dzīvojamās
mājas un zemes.
Par
nekustamā
īpašumu
nodošanu atsavināšanai
Domes sēdē lēma nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Baloži”, Balvu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no zemes
vienības 1,2901 ha platībā, un
uzdot Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajai
nodaļai
veikt
nepieciešamās darbības nekustamā
īpašuma “Baloži”, Balvu pagastā,
Balvu
novadā,
reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Balvu novada

pašvaldības vārda.
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Verpuļeva 187”, Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,0780 ha platībā,
un uzdot Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajai
nodaļai
veikt
nepieciešamās darbības nekustamā
īpašuma Verpuļeva 187”, Balvu
pagastā, Balvu novadā, reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības vārda.
Par ielas nosaukuma „Mārtiņa
Lutera iela” piešķiršanu
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumu piešķirt zemes vienībai
nosaukumu – Mārtiņa Lutera iela
un veikt izmaiņas “Balvu novada
pašvaldības ceļu un ielu reģistrā”,
Balvu pilsētas ielu sarakstā, iekļaujot
ielu “Mārtiņa Lutera iela”, Balvu
pilsēta, ielas garums 100 m, platība
1000m2, seguma veids – asfalts.
Par
nekustamā
īpašuma
pārdošanu
Deputāti
nolēma
pārdot
nekustamo īpašumu “Veldres”,
Bērzkalnes pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no zemes vienības ar
kopējo platību 1.06 ha un zemes
vienības ar kopējo platību 0.4584
ha, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 1825 (viens
tūkstotis astoņi simti divdesmit pieci
euro) un nomaksas termiņu – 3 gadi
no līguma noslēgšanas dienas.
Par
nekustamo
īpašumu
atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Domes sēdē nolēma atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.4 Pilsoņu
ielā 15, Balvi, Balvu novads, kas
sastāv no divistabu dzīvokļa
32.2 m2 platībā un kopīpašuma
322/1885 domājamajām daļām
no dzīvojamās mājas, apstiprinot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 400 (četri simti euro) un izsoles
noteikumus.
Deputāti
lēma
atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu
novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.1 “Mežābele”, Naudaskalns,
Balvu pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
43.5 m2 platībā un kopīpašuma
435/5209 domājamajām daļām
no dzīvojamās mājas, zemes un
palīgēkas, apstiprinot nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 1150 (viens
tūkstotis viens simts piecdesmit
euro) un izsoles noteikumus.
Par
nekustamo
īpašumu
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Domes
sēdē
deputāti
atbalstīja
lēmumu
apstiprināt
nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Nr.2 “Baltā māja”, Druvenieki,
Kubulu pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
61.20 m2 platībā un kopīpašuma
612/2559 domājamajām daļām
no dzīvojamās mājas un zemes
domājamo daļu 3175.29 m2
platībā, izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju Vinetu Bistrovu,
kura iegādājās minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 850 (astoņi
simti piecdesmit euro), nosakot
nomaksas termiņu – 3 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Deputāti
apstiprināja
arī
nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Nr.4 “Baltā māja”, Druvenieki,
Kubulu pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
62.80 m2 platībā un kopīpašuma
628/2559 domājamajām daļām

no dzīvojamās mājas un zemes
domājamo daļu 2934.13 m2
platībā, izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju Vinetu Bistrovu,
kura iegādājās minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 950 (deviņi
simti piecdesmit euro), nosakot
nomaksas termiņu – 3 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Par
atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novadā
Pēc garām un spraigām
diskusijām domes sēdē tika
nolemts
organizēt
publisko
iepirkumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novada
administratīvās teritorijas 1. un
2.atkritumu
apsaimniekošanas
zonā, paredzot šādu līguma
termiņu:1.zonā
no
2018.gada
1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam
un 2.zonā no sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
līguma
noslēgšanas brīža līdz 2022.
gada
30.jūnijam,
uzdodot
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektorei Imantai Serdānei
izveidot darba grupu sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
publiskā
iepirkuma
tehniskās
specifikācijas
izstrādei,
Balvu
novada pašvaldības izpilddirektora
vietniekam organizēt publiskā
iepirkuma tehniskās specifikācijas
izstrādi un līdz 2017.gada 19.jūlijam
to iesniegt Pastāvīgajā iepirkumu
komisijā, pastāvīgajai iepirkumu
komisijai
organizēt
publisko
iepirkumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novada
administratīvās teritorijas 1. un
2.atkritumu apsaimniekošanas zonā
līdz 2017.gada 20.septembrim.
Par komisiju ievēlēšanu
Balvu novada domes sēdē
ievēlēja
sekojošas
komisijas:
Pastāvīgo iepirkumu komisiju
šādā sastāvā: Aivars Kindzuls,
Sarmīte Gržibovska, Gints Grīslis,
Uldis Sprudzāns, Olga Siņica,
Raimonds Bombāns, Tālis Korlašs.
Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas
komisiju šādā sastāvā: Vilnis Dzenis
(komisijas priekšsēdētājs), Terēzija
Začeva, Raimonds Zelčs, Andris
Bačuks, Tatjana Aleksejeva. Balvu
novada Lauksaimniecības zemju
darījumu uzraudzības komisiju
šādā sastāvā: Pēteris Kalniņš
(komisijas priekšsēdētājs), Aigars
Noviks, Ginta Zaharāne, Iveta
Kokoreviča, Kristīne Terentjeva.
Administratīvo komisiju šādā
sastāvā: Juris Annuškāns (komisijas
priekšsēdētājs), Sarmīte Gržibovska,
Jānis Zakarīts, Genovefa Jermacāne,
Natālija Višņevska. Administratīvo
aktu
strīdu
komisiju
šādā
sastāvā: Aigars Pušpurs, Imanta
Serdāne, Ilona Ločmele, Rita
Kravale, Juris Annuškāns, Biruta
Bogdane. Ētikas komisiju šādā
sastāvā: Juris Annuškāns (komisijas
priekšsēdētājs), Terēza Čudarkina,
Taisija
Smirnova.
Pašvaldības
īpašumu
privatizācijas
un
atsavināšanas
komisiju
šādā
sastāvā: Juris Annuškāns (komisijas
priekšsēdētājs), Iveta Kokoreviča,
Tatjana Aleksejeva, Mārīte Berķe,
Aija Mežale. Dzīvokļu komisiju
šādā sastāvā: Inita Pušpure, Jāzeps
Ludboržs, Valentīna Fedulova,
Gunita Ledaine, Alla Duļko.
Dzīvojamo māju privatizācijas
komisiju
šādā
sastāvā:
Imants
Dārznieks
(komisijas
priekšsēdētājs), Iveta Kokoreviča,
Valentīna Fedulova, Iluta Buglova,
Jānis Roginskis.
Par pamatlīdzekļa iekļaušanu

bilancē
Deputāti
nolēma
iekļaut
bilancē pamatlīdzekli – mežaudzi
“Mežakalns”, Lazdulejas pagastā,
Balvu novadā, 1,33 ha platībā ar
vērtību EUR 349,00 (trīs simti
četrdesmit deviņi euro, 00 centi).
Par aizņēmumu Balvu stadiona
pārbūvei
Domes sēdē deputāti
apstiprināja lēmumu lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 856
169.10 (astoņi simti piecdesmit
seši tūkstoši viens simts sešdesmit
deviņi euro 10 centi), tajā skaitā
2017.gadā EUR 448 539.61 (četri
simti četrdesmit astoņi tūkstoši
pieci simti trīsdesmit deviņi euro
61 cents) un 2018.gadā EUR 407
629.49 (četri simti septiņi tūkstoši
seši simti divdesmit deviņi euro,
49 centi) uz 30 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi
aizņēmumam
izglītības
iestāžu investīciju projektam “Balvu
stadiona pārbūve”.
Par dalību projektu konkursā
Deputāti
lēma
piedalīties
projektu
konkursā
Darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi”,
iesniedzot projekta iesniegumu
“Balvu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”,
apstiprināja
projekta
kopējās
izmaksas EUR 2 628 811,76 (divi
miljoni seši simti divdesmit astoņi
tūkstoši astoņi simti vienpadsmit
euro, 76 centi), t.sk. ERAF
finansējums EUR 2 234 490 (divi
miljoni divi simti trīsdesmit četri
tūkstoši četri simti deviņdesmit
euro), un projekta apstiprināšanas
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu projektam 15%
apmērā no projekta kopējām
izmaksām EUR 394 321,76 (trīs simti
deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti
divdesmit viens euro, 76 centi) un
projekta priekšfinansējumu.
Par projekta līdzfinansējuma
nodrošināšanu
Domes sēdē deputāti lēma
nodrošināt
Kohēzijas
fonda
finansētā
specifiskā
atbalsta
mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un
nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
Balvu novada pašvaldības aģentūras
“SAN-TEX” sagatavotā projekta
“Balvu ūdenssaimniecības attīstības
III kārta” līdzfinansējumu, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
Par Balvu novada pašvaldības
pārstāvju deleģēšanu
Deputāti lēma deleģēt Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru par
Balvu novada pašvaldības pārstāvi
Latgales
plānošanas
reģiona
Attīstības padomē.
Domes sēdē lēma deleģēt šādus
Balvu novada pašvaldības pārstāvjus
Latvijas Pašvaldību savienības
komitejās un apakškomitejās:
Finanšu un ekonomikas komitejā Balvu novada domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, aizvietotājs –
Finanšu un attīstības nodaļas
vadītāja Olga Siņica; Reģionālās
attīstības un sadarbības komitejā
- deputāts Egons Salmanis,
aizvietotājs – deputāte Sandra
Kindzule; Tehnisko problēmu
komitejā un tās apakškomitejās
- deputāts Aivars Kindzuls,
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aizvietotājs – deputāts Tālis Korlašs;
Dzīvokļu jautājumu apakškomitejā
- deputāte Aija Mežale, aizvietotājs
– Balvu novada pašvaldības
aģentūras „SAN-TEX“ direktors Uldis
Sprudzāns; Informātikas jautājumu
apakškomitejā – deputāts Sandis
Puks, aizvietotājs – datortīkla
administrators Viktors Šļakota;
Veselības un sociālo jautājumu
komitejā - Balvu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova, aizvietotājs – deputāte
Eva Smirnova; Izglītības un kultūras
komitejā un tās apakškomitejās deputāte Inta Kaļva, aizvietotājs
– deputāte Aija Mežale; Bērnu,
jaunatnes un ģimenes jautājumu
apakškomitejā - deputāts Sandis
Puks, aizvietotājs –
deputāts
Jānis Zakarīts; Sporta jautājumu
apakškomitejā - deputāts Jānis
Zakarīts, aizvietotājs – deputāts
Pēteris Kalniņš.
Par Balvu novada Vēlēšanu
komisijas
locekļu
kandidātu
pieteikšanas
termiņa
izsludināšanu
Deputāti atbalstīja lēmumu
izsludināt Balvu novada Vēlēšanu
komisijas
locekļu
kandidātu
pieteikšanas termiņu no 2017.gada
17.jūlija līdz 2017.gada 28.jūlijam.
Par Balvu novada pašvaldības
amatpersonu paraksta tiesībām
Domes sēdē lēma noteikt,
ka paraksta tiesības bez Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja Aigara Pušpura, vēl
ir Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietniecei Anitai
Petrovai, Balvu novada pašvaldības
izpilddirektorei Imantai Serdānei
un izpilddirektores prombūtnes
laikā - pašvaldības izpilddirektora
vietniekam.
Par Balvu novada domes
2017.gada 21.jūnija ārkārtas sēdes
protokola Nr.8 precizēšanu
Deputāti lēma precizēt Balvu
novada Domes 2017.gada 21.jūnija
ārkārtas sēdes protokola Nr.8,
1.§ „Par Balvu novada Domes
pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
4.punktā norādīto balsojumu par
Tautsaimniecības un vides komitejas
ievēlēšanu par Aigara Pušpura
kandidatūru: “ATKLĀTI BALSOJOT:
par Aigara Pušpura kandidatūru
PAR - 10 (Ivans Baranovs, Inta Kaļva,
Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls,
Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana
Pavlovska, Anita Petrova, Aigars
Pušpurs, Egons Salmanis), PRET
– nav, ATTURAS – 5 (Sandis Puks,
Pēteris Kalniņš, Eva Smirnova, Jānis
Zakarīts, Sandra Kindzule).”
Par deputātu priekšlikuma
izskatīšanu
Domes sēdē tika izskatīts
deputātu priekšlikums informēt
par ES fondu finansēto projektu
īstenošanu.
Balvu
novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļas vadītāja Olga Siņica
sniedza informāciju un atbildēja
uz
deputātu
interesējošajiem
jautājumiemn par Balvu novada
pašvaldības ES finansēto projektu
īstenošanu 2017.gadā.
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
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Foto no Balvu Sporta skolas arhīva

Foto no http://cesis2017.olimpiade.lv

Jaunie sportisti godam pārstāv Balvu novadu Latvijas Jaunatnes Olimpiādē Cēsīs

Uvis Pošeika kārtslēkšanā izcīnīja zelta medaļu (Treneris Imants Kairišs).
Cēsīs no 7.jūlija līdz 9.jūlijam
norisinājās Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde. Tās ir lielākās
jaunatnes sporta sacensības
Latvijā, kurās piedalījās 2803
sportisti no 82 pašvaldībām. Trīs
dienas Latvijas labākie jaunie
sportisti
Latvijas
Jaunatnes
Olimpiādē cīnījās par 239 medaļu
komplektiem 27 Olimpiskajos
sporta veidos – riteņbraukšanā,
triatlonā,
badmintonā,
basketbolā,
galda
tenisā,
boksā, futbolā, vieglatlētikā,
vingrošanā, regbijā, jātnieku
sportā,
handbolā,
džudo,
svarcelšanā, šaušanā, taekvondo,
loka šaušanā, smaiļošanā un
kanoe, airēšanā, burāšanā, cīņā,
paukošanā, peldēšanā, tenisā,
volejbolā un golfā, kā arī 2
neolimpiskajos sporta veidos –
florbolā un orientēšanās sportā.
Balvu novada izlases 39
sportisti
fināla
sacensībās
piedalījās peldēšanā, basketbolā,

futbolā, vieglatlētikā, svarcelšanā
un grieķu – romiešu cīņā.
Piedalīšanās finālsacensībās jau
ir uzvara, jo uz tām tiek tikai paši
paši labākie.
Tika izcīnītas 2 zelta medaļas
- Jānim Stepanovam grieķuromiešu cīņā, svara kategorija
virs 100 kg, un Uvim Pošeikam
kārtslēkšanā. Svarcelšanā sudraba
medaļa Ralfam Boldānam, svara
kategorijā 85 kg, un bronzas
medaļa Dāvim Makam, svara
kategorijā 56 kg.
Ļoti
labus
rezultātus
svarcelšanā parādīja arī pārējie
Balvu jaunie sportisti:
4.vieta - Kristiānam Pangam,
svara kategorijā 69 kg;
4.vieta - Ivo Biseniekam, svara
kategorijā 50 kg;
5.vieta
Raineram
Melnstradam, svara kategorijā 69
kg;
6.vieta - Dagnim Ločmelim
svara kategorijā 62 kg.

Individuālajos sporta veidos
labus panākumus guva arī
Vjačeslavs Naumenko, svara
kategorijā 63 kg, kurš izcīnīja
5.vietu grieķu-romiešu cīņā,
Dita Kuzņecova, kura izcīnīja
5.vietu diska mešanā, peldēšanā
Mārtiņš Plešs ieguva 8.vietu 50m
peldēšanā uz muguras un Evelīna
Krakope 10.vietu (100 m brass).
Jāatzīmē, ka Balvu peldētāji šāda
mēroga sacensībās piedalījās
pirmo reizi. Komandu sporta
veidos Balvu jaunieši ieguva
7. vietu futbolā un 19. vietu
basketbolā 3x3.
Kopvērtējumā
starp
82
pašvaldībām
Balvu
novada
komanda ir izcīnījusi 21.vietu,
apsteidzot
visus
kaimiņu
novadus.
Atsevišķos sporta veidos
Olimpiāde bija atlases sacensības
dalībai
Eiropas
Jaunatnes
Olimpiādei, kas šogad notiks
Ungārijā, kaut arī no Balviem uz

Svarcelšanā sudraba medaļa Ralfam Boldānam, svara kategorijā 85 kg
(Treneris Varis Sārtaputnis ).
šo olimpiādi nedosies sportisti,
jo tur kvalificējas citas vecuma
grupas, uz Eiropas čempionātu
Itālijā dosies Balvu Sporta skolas
audzēkne Aiva Niedra (U18),
kura pierādīs sevi šķēpmešanas
sacensībās.
Olimpiādes norisi apgrūtināja
sporta bāžu trūkums, sacensības
notika gan Jelgavā, gan Ogrē,
gan Smiltenē, gan Valmierā,
gan Cēsīs, kas ļoti sarežģīja
dalībnieku, treneru un pārstāvju
darba organizāciju.
Olimpiādes
atklāšana
notiks Cēsu Pils parkā 7.jūlija
vakarā. Tajā piedalījās arī Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,
kurš
kopā
ar
sportistiem
piedalījās dalībnieku gājienā.

Lai arī atklāšanas ceremoniju
vadīja TV un radio personība
Renārs
Zeltiņš,
sportistus
iepriecināja Cēsu perkusionists
Reinis
Reķis
un
grupa
“Transleiteris”, uguns šovs un
uguņošana, tomēr sportisti bija
gaidījuši kaut ko vairāk.
Balvu Sporta skolas direktore
Ludmila Beļikova saka paldies
treneriem un jauno sportistu
ģimenēm par viņu sagatavošanu
un atbalstu, kā arī Balvu novada
pašvaldībai par nodrošināšanu ar
parādes un sacensības tērpiem.
Jaunajiem sportistiem viņa
novēl: „Lai viņu sportiskie
panākumi nekad nebeidzas un lai
ar jums var lepoties ne tikai Balvu
novadā, bet arī visā Latvijā!”

Jau otro gadu pēc kārtas
banka Citadele 250 jaunajiem
basketbolistiem no visas Latvijas
organizēja fanu tikšanos ar Kristapu
Porziņģi, lai smeltos iedvesmu
trenēties un sasniegt labus
rezultātus. Pasākumā piedalījās arī
Balvu sporta skolas audzēkņi Dāvis
Karavoiviks un Ričards Ķirsons.
Svētdien, 16. jūlijā, Rīgā,
Olimpiskā centra basketbola zālē
pulcējās 10 līdz 14 gadus veci
zēni un meitenes no 55 sporta
skolām un basketbola klubiem.
Jaunieši bija gatavojušies un
izmantoja iespēju uzdot Kristapam
jautājumus par sportošanu un dzīvi
ASV, kā arī atrādīja basketbola
iemaņas kopīgā saspēlē.
Basketbola
jaunatnei
šis
pasākums bija kā pelnīti svētki
visas dienas garumā. Papildus
sportiskajām
aktivitātēm
ar
Kristapu jauniešus uzmundrināja
arī karsējmeiteņu priekšnesumi,
repa izpildītāji Reiks un Fakts,
iesildīšanos organizēja Renārs
Zeltiņš.
Kristaps
Porziņģis
atbildēja uz bērnu jautājumiem un
komentēja, ka sasniegt sapni var ar
smagu darbu un apņēmību doties
uz nosprausto mērķi.
“Jau otro gadu ieguldām

ievērojamus līdzekļus, lai sniegtu
iespēju bērniem no visas Latvijas
pabūt pasākumā kopā ar Kristapu
un iedvesmoties panākumiem.
Tas ir liels prieks – redzēt, kā
mirdz bērnu acis un enerģija zālē
ir lieliska. Paldies Kristapam un
ģimenei par to, ka viņi šo ideju
atbalsta. Mēs patiesi lepojamies
ar šo sadarbību,” saka bankas
Citadele valdes priekšsēdētājs
Guntis Beļavskis.
Balvu sporta skolas direktores
vietnieks basketbola jautājumos
Arnis Voika: “ Visi jaunieši
par dalību pasākumā bija ļoti
apmierināti un pārsteigti par
sarūpētajām dāvanām – krekliņiem
un bumbām. Tikšanās ar Kristapu
Porziņģi jaunajiem basketbolistiem
paliks atmiņā uz visu mūžu, kā arī
liks papildus censties būt labākam
un sniegs motivāciju strādāt vēl
cītīgāk.”
Jauniešu
interese
par
basketbolu Latvijā aug. Par to
liecina VEF Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas statistika - šogad
līgā piedalījušies 6042 sportistu,
kas ir gandrīz par 400 dalībniekiem
vairāk nekā pērn. Pieaudzis arī
dalībnieku un komandu skaits
ikgadējās jauniešu sacensībās

Foto no Baltijas komunikāciju centrs arhīviem

Kristaps Porziņģis iedvesmo jaunos Balvu basketbolistus

Balvu sporta skolas audzēkņi Dāvis Karavoiviks un Ričards Ķirsons kopā ar NBA basketbolistu Kristapu Porziņģi.
“Kāruma kauss” – šogad pirmajā
posmā, salīdzinājumā ar pagājušo
gadu, tas bija par 23% lielāks. Kā
norāda treneri, tam ir pamatojums,
bērnus motivē sasniegt labākus
rezultātus tas, ka viņi redz, ka

Porziņģis nāk no Latvijas, ka viņš ir
veiksmīgs un slavens sportists.
“New York Knicks” komandā
spēlējošais latviešu basketbolists
Kristaps Porziņģis un banka
Citadele
sadarbību
uzsāka

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

jau pagājušajā gadā ar mērķi
iedvesmot Latvijas iedzīvotājus
attīstībai un sasniegumiem.
Laine Ozoliņa
Baltijas komunikāciju centrs
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Stacijas
pamatskola
šajā
mācību gadā aktīvi darbojas
Erasmus+ projektā “Move your
body and mind - healthy lifestyle
for
adolescents”
(„Iekustini
savu ķermeni un prātu- veselīgs
dzīvesveids pusaudžiem”). No 12.
– 16. jūnijam notika šī projekta
vizīte Latvijā. Sadarbības partneri
no Lielbritānijas, Polijas, Bulgārijas,
Rumānijas, Turcijas, Spānijas,
Martinikas salas nedēļas garumā
viesojās gan Latvijas galvaspilsētā
Rīgā, gan Balvos, gan Stacijas
pamatskolā. 32 ciemiņi - gan
skolēni, gan skolotāji pirmo reizi
apmeklēja mūsu valsti, tāpēc ar
īpaši lielu atbildību un arī lepnumu
skolas kolektīvs gatavoja izzinošu
un izglītojošu vizīti.
Projekta dalībvalstu pārstāvjus
Stacijas pamatskolā sagaidīja ar
rudzu maizi- viesmīlības, spēka
avota un latviskuma simbolu. Viesi
iepazinās ar skolu, prezentāciju par
skolas tradīcijām, sasniegumiem,
ikdienu. Skolēni dziedāja un
rādīja netradicionālo tērpu modes
skates, ko ciemiņi novērtēja ar
lielu sajūsmu. Daudzveidīgs un
kvalitatīvs pašdarbības kolektīvu
koncerts tika sniegts Kubulu
kultūras
namā.
Tradicionālā
kultūra, ko kopj mūsu pašdarbnieki
dažādās paaudzēs, pārsteidza
ikvienu ciemiņu. Vienā no kopīgi
pavadītajiem vakariem tautu deju
kolektīva “Cielaviņa” dejotāji
kopā ar Agnesi Laicāni mācīja
jauniešiem mūsu tradicionālās
dejas. Ciemiņi teica – grūti, taču
rezultātā astoņu valstu dejotāji
dejoja latviešu “Sudmaliņas” un
“Lidu, lidu, vanadziņi”.
Atbilstoši
projekta
uzdevumiem, katra dalībvalsts
prezentēja paveiktos darbus savās
skolās, lai veicinātu pusaudžu
vidū
veselīgu
dzīvesveidu.
Interesanti bija vērot britu skolēnu
prezentāciju, kā viņi savā skolā
kopj dārzu, kas ir 2 kvadrātmetrus
liels. Ieraugot mūsu dārzus, kur
tiek audzēti visi dārzeņi skolas

kopgaldam, cittautiešiem bija
izbrīnīti, jo visas sadarbības skolas
atrodas lielās pilsētās. Stacijas
skola varēja palepoties ar to,
ka ir Ekoskola, un sadarbībā ar
Latvijas vides fondu, ir pieeja
ļoti
daudzveidīgiem
mācību
materiāliem, kas palīdz vides un
veselīga dzīvesveida izglītībā. Visas
skolas reklamēja to, ka vecāko
klašu skolēni māca jaunākos skolas
biedrus par veselības tēmām.
Valstu pārstāvji bija atveduši arī
veselīgus tradicionālos cienastus.
Interesanti, ka meitenes no
Martinikas salas atzinušas, ka
Latvijā baudīto ēdienu dēļ varētu
te arī dzīvot...
Ciemiņi
novērtēja
daudzveidīgās
iespējas
Balvu jauniešiem brīvā laika
izmantošanā. Apmeklējām Balvu
novada
muzeju.
Jauniešiem
bija iespēja ne tikai apskatīt, bet
arī peldēt Balvu peldbaseinā.
Iepazināmies ar Balvu sporta
skolu, tās audzēkņu sasniegumiem
novada, valsts un pasaules līmenī.
Aktīvu daudzveidīgu darbošanos
varēja vērot Balvu bērnu un
jauniešu centrā. Visus iekustināja
un izkustināja Annija Raibekaze,
kas ir viena no aktīvākajām “Didancers” dejotājām.
Skolā tika organizētas radošas
darbnīcas, kurās jaunas prasmes
apguva ciemiņi, bet mūsu skolēni
rādīja prasmes, kuras pielieto
radošās aktivitātēs. Ikvienam bija
iespēja iemēģināt roku darbojoties
ar pirogrāfu, atstāt iededzinātus
iniciāļus koka dēlītī ar projekta
logo. Visi ciemiņi pirmo reizi
darbojās ar šujmašīnu, gatavojot
latviskas rakstainas rokassprādzes,
kā arī, izmantojot datorizēto
šujmašīnu, izgatavoja grāmatzīmes
ar savu vārdu. Skolas gaiteni nu
rotās īpašs “sapņu ķērājs” – tāds,
kurā savus sapņus ielika 8 valstu
jaunieši. Tas tika gatavots no
krāsainām PET pudelēm. Atbilstoši
projekta nosaukumam- jaunieši
tiešā nozīmē kārtīgi izkustināja gan

Erasmus projekta dalībnieki Viļakas novada, Susāju pagasta kultūrvēstures sētā „Vēršukalns”
savu prātu, gan savu ķermeni.
Starptautiskā
projekta
dalībniekus mūsu novada simbols
Vilks aicināja ienākt arī Balvu
novada Domē. Notika oficiāla
tikšanās ar domes priekšsēdētāju,
iepazīšanās ar novada pašvaldības
darbu. Sakarā ar to, ka vizītes
nedēļā bija 14. jūnijs, datums, kas
latviešu tautai ir sēru diena, ciemiņi
piedalījās tradicionālajā piemiņas
pasākumā pie piemiņas akmens
Balvu stacijā. Pasākuma laikā,
pateicoties Balvu Valsts ģimnāzijas
skolotājas
Irēnas
Šaicānes
stāstījumam, kā arī pagasta un
novada vadītāju uzrunām, cittautu
jauniešiem un pedagogiem bija
iespēja uzzināt ko vairāk par
mūsu valsts slēptajām vēstures
lappusēm, par laiku, kas tik ļoti
ietekmējis arī mūsu valsts attīstību.
Jaunieši tik ļoti emocionāli uzņēma
gan stāstīto, gan aicinājumunekad
nepieļaut
savstarpēju
tautu vardarbību, ka pasākums
noslēdzās
ar
savstarpējiem
sirsnīgiem apskāvieniem un asaru
pilnām acīm.
Ciemiņus
sajūsmināja
ekskluzīvā iespēja pabūt uz Eiropas
Savienības robežas, kur viesmīlīgi
uzņēma Viļakas robežkontroles

punkta “Vientuļi” darbinieki. Ar
vairākām tradicionālām latviešu
vērtībām
ciemiņi
iepazinās
“Vēršukana”
muzejā
Susāju
pagastā. Nevienu vienaldzīgu
neatstāja Alda Pušpura stāstījums,
darbošanās un siltas maizes
smarža. Kopīgais saimes galds ar
zupu un maizi bija tas, kas padarīja
īpašu šo vizīti Latvijā daudziem
ciemiņiem. “Vēršukalnā” kopā ar
ciemiņiem bija arī folkloras kopa
“Upīte”, kas mācīja latviešu tautas
rotaļas, un ar savu muzicēšanu
deju placī ierāva pilnīgi visus.
Lai gūtu plašāku priekšstatu
par Latgales reģionu, projekta
dalībnieki apskatīja Rēzeknes
pilsētu,
Ančupānu
skatu
torni, pabija Aglonas bazilikā,
Krustakalnā. Nedēļas noslēgumā
tika organizēta ekskursija pa
Vecrīgu.
Nedēļa
bija
notikumiem
un
savstarpējiem
iespaidiem
ļoti bagāta. Atvadu aktivitātē
Stacijas pamatskolas pagalmā,
visi dalībnieki simboliski sastājās
ap ozolu, lai visiem paliek atmiņā

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva

Erasmus projekta vizīte Stacijas pamatskolā

latviešu
stiprums,
tradīcijas,
viesmīlība. Lai neatkarīgi no tā,
kurā valstī dzīvo šie satikušies
jaunieši, savstarpējās attiecības
vienmēr būtu draudzīgas, ar
cerību atkal kaut kad, kaut kur
satikties. Visi projekta dalībnieki
bija ļoti pozitīvi, ieinteresēti, kā
arī ļoti pateicīgi par redzēto un
piedzīvoto Latvijā.
Paldies par vizītes organizēšanu
un realizēšanu skolotājai Evijai
Kašai, un visiem, visiem Stacijas
skolas darbiniekiem un skolēniem,
kas sagaidīja, izglītoja, ēdināja,
guldināja, tīrīja, aprūpēja un
izklaidēja.
Liels paldies visām skolēnu un
absolventu ģimenēm, kas uzņēma
pie sevis ārzemju skolēnus!
Paldies par sapratni un paveikto
Cibuļu, Koliņu, Laicānu, Pitkeviču,
Ugaru, Keišu, Supes ģimenēm!
Paldies visiem par kopīgi radīto
labo iespaidu par mūsu pagastu,
novadu un valsti!
Stacijas pamatskolas direktore
R.Bukša

Pārguruši, bet laimīgi. Tā
pēc atgriešanās no Prāgas savas
sajūtas varam raksturot mēs „Balvu vilciņa” dejotāji, vadītāja un
pavadošie vecāki.
Gaismai austot, ļoti agrā
19.jūlija rītā divdesmit četri
„Balvu vilciņa” dejotāji kopā ar
pavadošo sastāvu atgriezušies no
IV Starptautiskā Mūzikas un tautas
deju festivāla „PRAGUE SUMMER
FESTIVAL”, kas no 14.-16.jūlijam
norisinājās Čehijas galvaspilsētā
Prāgā.
Festivālā piedalījās 15 dziesmu
un deju kolektīvi no 11 valstīm
– Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Polijas,
Krievijas,
Bulgārijas,
Rumānijas, Horvātijas, Bosnijas
un Hercegovinas, Grieķijas un
Turcijas. „Balvu vilciņa” vecākās
grupas
dejotāji
festivālam
bija sagatavojuši 15 minūšu
garu koncertprogrammu, kas
sastāvēja
no
Ziemeļlatgales
etnogrāfisko
deju
apdarēm.
Tāpat ārpuskoncerta sociālajām
aktivitātēm
tika
sagatavotas
dažādas latviešu tautas dejas,
kuras iemācīt citiem festivāla
kolektīviem.
Festivāla vakars bija aizraujošs,

jo koncerta skatītājiem un pašiem
dalībniekiem bija iespēja redzēt
dažādu Eiropas tautu nemateriālo
kultūras mantojumu vienuviet.
„Balvu
vilciņa”
priekšnesums
izpelnījās ļoti skaļas ovācijas,
„malači” saucienus no pārējiem
kolektīviem, kā arī daudzus
jo daudzus komplimentus no
apmeklētājiem par bērnu tehnisko
un emocionālo sniegumu. Mēs
ļoti lepojamies ar piederību
Balvu novadam un Ziemeļlatgales
reģionam, tādēļ arī pašiem
bija patiess gandarījums mūsu
nemateriālo kultūras mantojumu
popularizēt ārpus Latvijas.
Festivālu apmeklēja arī Latvijas
Republikas
vēstnieks
Čehijā
Alberts Sarkanis, kurš pats cēlies no
Latgales, tādēļ kolektīva sniegumu
uztvēris īpaši emocionāli. Pēc
festivāla pieņēmām vēstnieka
aicinājumu apmeklēt vēstniecību,
kur guvām priekšstatu par
vēstniecības darbu, vēstnieka
pienākumiem
un,
protams,
atstājām savu ierakstu vēstniecības
viesu grāmatā.
Šī bija mūsu pirmā pieredze
ārvalstu festivālos, tādēļ viss, ko šī
brauciena laikā piedzīvojām, bija

kā interesanta un elpu aizraujoša
mācību stunda. Ārpus festivāla
mums bija iespēja ieraudzīt arī
Čehijas un Prāgas skaistumu.
Mēs savus pēdu nospiedumus
atstājām gan Adršpahas – Teplices
dabas parkā, gan Prāgas Zoo.
Muzikālo strūklaku apmeklējums
tik ļoti uzlādēja, ka cēlāmies kājās
un dejojām pat tur. Daudziem
no mums īpašs notikums bija
pat brauciens metro. Vienu
festivāla dienu veltījām Prāgas
vecpilsētas un pils kompleksa
apskatei un secinājām – ar vienu
dienu ir par maz, lai izbaudītu šīs
pilsētas arhitektūras skaistumu.
Savukārt, pēc dejotāju aptaujas,
vislielāko iespaidu uz bērniem
atstājis Punkvas alu sistēmas
apmeklējums, kur starp pazemes
alām slienas Macochas aiza.
Iespēja to visu izbaudīt un ar
lepnumu nest mūsu mazā novada
vārdu Eiropā mums bija, pateicoties
Balvu
novada
pašvaldības
atbalstam un Valsts Kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas Latvijas
Valsts mežu atbalsts koru un
tautas deju tradīcijas attīstībai
atbalstītā projekta Bērnu deju
kolektīva „Balvu vilciņš” dalība IV

Foto Linda Šalajeva

„Balvu vilciņa” dejotāji izpelnās skaļas ovācijas Starptautiskā Mūzikas un tautas deju
festivālā Čehijā

Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs „Balvu vilciņš” kopā ar
Latvijas Republikas vēstnieku Čehijā Albertu Sarkani.
Starptautiskajā mūzikas un tautas
deju festivālā „Prague Summer
Festival” realizēšanai.
Mēs esam pateicīgi arī vecākiem
par sniegto atbalstu brauciena
organizēšanā un finansēšanā. Šīs
vasaras piedzīvojums mums būs
papildus stimuls kolektīva ceļā uz
Latvijas simtgades Deju svētkiem,
kas notiks 2018.gada vasarā un
kur būsim starp tiem laimīgajiem
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dejotājiem, kuriem būs iespēja
piedalīties gan deju lieluzvedumā
„Māras zeme”, gan labāko deju
kolektīvu koncertā „Vēl simts gadu
dejai”.
Savā un dejotāju vārdā –
Zane Meiere,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
bērnu deju kolektīva „Balvu vilciņš”
vadītāja
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Briežuciemā jau par tradīciju
ir kļuvušas pļaušanas sacensības
ar rokas izkaptīm. Pirms tām
gan pļāvējiem jāapsola ievērot
pļaušanas noteikumus, kas ir gan
pavisam nopietni, gan ar humoru.
Šogad šajās sacensībās sīvākā
konkurence bija starp dāmām.
Vecākajai pļāvējai Marijai Deksnei
ap septiņdesmit, bet jaunākajai
Lailai Cibulei nav pat puse no
Marijas gadiem. Abas dāmas dalīja
otro un trešo vietu. Jāpiebilst, ka
Laila jau daudzus gadus dzīvo Rīgā,
tikai vasarās atbrauc uz laukiem,
bet bērnībā apgūto pļaušanas
māku nav aizmirsusi. Sievu
sacensībās 1. vietu un ceļojošo
kausu ieguva Līvija Cibule. Toties
Velta un Anna uz sacensībām bija
ieradušās tauriņu tērpos un savu
pļavas gabaliņu centās nopļaut ar
šķērēm un nazi. Labam meistaram
jebkurš instruments ir labs! Vīru
sacensībās uzvarēja gados jauns
puisis - Kaspars Pakalnītis, šogad
pārspējot tēvu Aleksandru, kurš
sacensībās visus gadus ir arī viens
no organizatoriem. Tas, ka piedalās
un uzvar jaunie, vieš cerību, ka
pļaušanas māka ar rokas izkaptīm
saglabāsies. Iespējams, ka ne kā
ikdienas nodarbe, bet kādreiz,
kad vajadzība, tomēr izkapti kāds
vēl pratīs pielietot. Arī šī gada
uzvarētāju vārdi tika uzrakstīti uz
pļāvēju karoga - balta linu krekla.
Vakarā tautas namā pļāvēji
saņēma kausus un piemiņas

dāvanas,
bet
etnogrāfiskā
ansambļa dāmas veltīja visiem
pļāvējiem- gan tiem, kuri pļāva
ar rokas izkaptīm, gan tiem,
kuri pļauj ar trimmeriem un
traktoriem, skanīgas un jestras
dziesmas. Cerēsim, ka dziesmas
būs piesaukušas siena laiku, lai
lauciniekiem nav jākreņķējas par
lietaino vasaru!
Turpmākajā
vakara
gaitā
pagasta
vadība,
pašdarbības
kolektīvi un ciemiņi no Upītes
sveica folkloras kopu „Soldanī”
10.dzimšanas
dienā.
Kopas
pastāvēšanas laikā dziedātāji
izauguši un nomainījušies, tāpēc
uz dzimšanas dienu tika aicināti
arī bijušie dalībnieki. Lai arī visi
tagad mācās vai strādā citur, bija
ieradušies Dana, Sigita un Kaspars.
Dziesmas viņi aizmirsuši nebija,
tāpēc dziedāja līdzi tagadējiem
„Soldanajiem” un dalījās atmiņās.
Jubilāri sveicējiem dāvāja lustīgu
koncertu, Upītes folkloras kopas
dalībnieki visus izdancināja, tika
pūstas sveces un ēsta torte - kā jau
dzimšanas dienā piederas.
Briežuciema pagastā ļoti
lepojas ar saviem „Soldanajiem”,
viņi ar savam skanīgajām balsīm
un lustīgo muzicēšanu visu
desmitgadi priecējuši ne tikai sava
pagasta un novada ļaudis, bet arī,
koncertējot pa visu Latviju, lepni
tautās nesuši Briežuciema un Balvu
novada vārdu! Tāpēc dzimšanas
dienas pasākumā dzirdējām daudz

Foto no Briežuciema pagasta arhīviem

„Div’ pļaviņas es nopļāvu” jeb pļaušanas sacensības un „Soldano”10 gadu jubilejas
koncerts Briežuciemā

Aktīvas sabiedriskās dzīves atbalstītājas. Briežuciemā esošā veikala “Senda Dz” pārdevējas Anna Pundure un Velta
Supe.
pateicības vārdu un vēlējumu.
Lai visi piepildās, un dziesmas,
kā vēlēja deju kolektīva vadītāja
Skaidrīte, skan ne tikai skatēs,
festivālos un svētkos no skatuves,
bet arī ikdienā! Ja bērni un jaunieši
dzied mūsu tautas dziesmas, tad
mēs esam stipra tauta!
Lai skan balstiņas un nezūd
muzicēšanas prieks vadītājai Anitai
Pakalnītei, dalībniekiem Valērijam
Cvetkovam, Līnai Pundurei, Evai
Kašai, Renātei Ločmelei, Patrīcijai
Ločmelei, Madarai Circenai, Evitai

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Balvu novada iedzīvotāja Evita Pitkeviča
saņem “100 darbi Latvijai” balvu – jūras
ceļojumu uz Stokholmu

Evitu Pitkeviču sveic Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
1.jūlijā vides iniciatīvas “100 darbi
Latvijai” vēstnešu ceļojums pa Vidzemes un
Latgales novadu svētkiem piestāja Balvos.
Novada ļaudis par vēstnešu ierašanos bija
informēti un ļoti gaidīja viņus ierodamies.
Lietainais laiks nepavisam netraucēja
svētku “Dzīve kā ceļojums” apmeklētājiem
pie vēstnešiem izspēlēt erudīcijas spēli un
pārbaudīt savas zināšanas vides tematikā.
Visi spēles dalībnieki balvā saņēma īpašu,
numurētu sēklu paciņu, kas nedēļas laikā
bija jāpiereģistrē iniciatīvas mājas lapā
www.100darbilatvijai.lv, lai piedalītos
izlozē par Tallink jūras ceļojumu uz

Stokholmu 4 personām. Izlozē paveicās
un jūras ceļojumu saņem Balvu novada
iedzīvotāja Evita Pitkeviča! Par uzvaru izlozē
Evita bija īpaši priecīga un atzina, ka līdz šim
ceļojumā ar kuģi nav bijusi.
Evitu sveic Balvu novada domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kopā ar
SIA “ZAAO” vēlot brīnišķīgu ceļojumu
un aicinot paveikt kādu skaistu vides
labiekārtošanas vai izdaiļošanas darbu.
Kur un kad šovasar vēl būs sastopami
“100 darbi Latvijai” vēstneši, uzziniet
www.100darbilatvijai.lv.

Saidanei! Lai jums piebiedrojas
jauni dziedātāji, lai dziedāšana
un
muzicēšana
Briežuciemā
nerimstas, jo mums godam
jāturpina senākā Ziemellatgales
etnogrāfiskā ansambļa iesāktās
tradīcijas! To vēlēja un ar jauno
paaudzi lepojas arī tagadējais
etnogrāfiskā ansambļa sastāvs un
vadītāja Maruta Ločmele.
Vēlam jums atrast laimīti caur
dziesmu, caur gandarījuma sajūtu,
ka iepriecināt citus, jūs esat kā
ziedošs jūnijs, kad

Naktis atkal garumā augs.
Bet pagaidām jūnijs vēl zied,
Vēl meža zemenēm sārtojas vaigi,
Vēl nav nokusis jasmīnu sniegs
Un vēl ceriņos atrast var laimi.
Un lai piepildās visi vēlējumi,
kurus paši izvilkāt no brīnumlādītes
pasākuma laikā, sargājiet šīs
vērtības!

Kultūras darba organizatore
Zita Mežale

Jau gadu darbojas Balvu novada Valsts un
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs
Aizritējis jau nedaudz vairāk kā viens
gads kopš 2016.gada 1.jūlijā tika atvērts
Balvu novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
(turpmāk - VPVKAC), līdz ar to varam sniegt
informāciju un vērtējumu par centra darbu.
VPVKAC šobrīd darbojas Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes
dienests, pašvaldības aģentūras “SAN-TEX”
Norēķinu centrs, kā arī konsultācijas sniedz
klientu apkalpošanas speciālists. Šobrīd
notiek sarunas ar Valsts darba inspekciju
par konsultāciju sniegšanu 1 reizi mēnesi.
Plānots, ka sadarbību varētu uzsākt jau
augustā. Kopumā ēkā darbojas 15 darbinieki.
Jāatzīmē,
ka
sadarbības
līgumi
par
iesniegumu
pieņemšanu
un
atbalstu
e-pakalpojumu
sniegšanā,
kā arī informēšanu par valsts iestāžu
pakalpojumiem ir noslēgti ar deviņām valsts
iestādēm. E-pakalpojuma iespējas novada
iedzīvotājiem sniedz valsts pārvaldes
pakalpojumu portāls www.latvija.lv. Šobrīd
šajā tīmekļa vietnē ir pieejami aptuveni 450
valsts un pašvaldības iestāžu e-pakalpojumi,
kas ir lētākā un ērtākā saziņas iespēja.
Klientu apkalpošanas centrā ir uzstādīts
Klientu apkalpošanas kvalitātes terminālis,
kuru izmantojot, ir iespēja novērtēt
pakalpojuma kvalitāti. Centrā ir uzstādīti divi
stendi, kuros ir informācija par valsts iestāžu
un VPVKAC pakalpojumiem. Informācija,
plakāti un bukleti ar darba laikiem un centrā
pieejamajiem pakalpojumiem izvietoti arī
10 pagastu pārvaldēs. Informācija pieejama
arī Balvu novada pašvaldības mājaslapā.
VPVKAC ir publiski pieejams interneta
pieslēgums, ko apmeklētāji var izmantot, lai
veiktu e-pakalpojumus.
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Gada laikā VPVKAC apmeklējuši
aptuveni 7 tūkstoši klientu, bet klientu
zālē vidēji katru dienu tiek apkalpoti 2530 cilvēki. Liels skaits iedzīvotāju apmeklē
valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
konsultantus, kas sastāda aptuveni 78%
no kopējā klientu skaita. Aptuveni 15%
klientu vēršanas pie Valsts zemes dienesta
darbiniekiem, bet 7% konsultāciju sniedz
klientu apkalpošanas speciālists. Mēneša
otrajā un trešajā nedēļa liels apmeklētāju
skaits ir pie P/A “SAN-TEX” Norēķinu
centra darbiniekiem, lai veiktu samaksu
par komunālajiem maksājumiem.
Klienti tiek konsultēti par vairāku
valsts iestāžu pakalpojumiem – Valsts
ieņēmumu dienesta, Lauku atbalsta
dienesta, Uzņēmumu reģistra un citiem.
Tiek sniegtas konsultācijas ne tikai par
dažādiem e-pakalpojumiem, bet arī valsts
un pašvaldību iestāžu kontaktinformācija.
Iedzīvotājiem, dodoties uz VPVKAC,
līdzi
jāņem
personu
apliecinošs
dokuments - pase vai identifikācijas karte
( eID), kā arī datiem, kas nepieciešami,
lai piekļūtu internetbankai ar pieejas
kodiem. Nebaidieties jautāt klientu centra
konsultantiem, pakalpojuma sniedzējiem
par jums interesējošiem jautājumiem,
gan klātienē, gan zvanot uz rakstot
speciālistiem!
E-pasta adrese:
balvi@pakalpojumucentri.lv
Tālrunis: 65904460
Vēlot veiksmīgu sadarbību,
Balvu novada VPVKAC vadītāja
Skaidrīte Pilāte
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Savā trīs dienu vizītes laikā pa
Austrumvidzemi un Ziemeļlatgali
ASV vēstniece Latvijā Nensija
Baikofa Petita (Nancy Bikoff Pettit)
24. un 25.jūlijā apmeklēja arī Balvu
novadu. Vizītes mērķis bija apzināt
to, kas notiek reģionos.
Vēstniece 24.jūlija vakarā
neformālās vakariņās tikās ar Balvu
novada Domes priekšsēdētāju
Aigaru Pušpuru un Viļakas
novada Domes priekšsēdētāju
Sergeju
Maksimovu,
lai
pārrunātu aktualitātes Balvu un
Viļakas novados un iepazītos ar
plānotajiem attīstības plāniem
nākamajiem četriem gadiem.
25.jūlijā vēstniece apmeklēja
Balvu
Profesionālo
un
vispārizglītojošu vidusskolu, Balvu
novada muzeju, uzņēmumus
SIA „ECO Fabrika” un SIA „Wake
up” un tikās ar Balvu NVO
pārstāvjiem - Balvu Teritoriālās
invalīdu biedrības vadītāju –
Mariju Dubļinsku, biedrības SAVI

pārstāvi – Ivetu Supi, Balvu novada
jauniešu biedrības „Kalmārs”
pārstāvi – Gunitu Prokofjevu,
Balvu rajona partnerības valdes
priekšsēdētāju - Lieni Pomeri un
biedrības „Riteneitis” vadītāju –
Marutu Castrovu. ASV vēstnieces
Latvijā – Nensijas Baikofas Petitas
mērķis bija uzzināt vairāk par to,
kādi ir šī brīža projekti un lielākie
izaicinājumi NVO darbā Balvos
katrā konkrētajā organizācijā – gan
to, kādi ir sasniegumi, gan arī to,
kādi ir plāni nākotnei. Vēstniecībai
ir sava mazo grantu programma,
kurai daudzas NVO var pieteikties.
Tāpēc mērķis bija gan iepazīties
ar cilvēkiem, kas stāv aiz šīm
organizācijām, gan informēt par
iespējām.
Vairāk
informāciju
par šīm iespējām var atrast ASV
vēstniecības Latvijā mājas lapā
https://lv.usembassy.gov/lv sadaļā
Izglītība un kultūra/Mazo grantu
programma.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Balvos viesojas ASV vēstniece Latvijā

ASV vēstniece Latvijā Nensija Baikofa Petita tiekas ar Balvu novada nevalstisko organizāciju pārstāvjiem

VAKANCES
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA,
Reģ.Nr.90009115622,
izsludina
atklātu konkursu uz
Balvu novada pašvaldības
Balvu pamatskolas direktora
amatu
Prasības pretendentiem(-ēm):
-uz pretendentu neattiecas
Izglītības likumā un Bērnu tiesību
aizsardzības likumā noteiktie
ierobežojumi
strādāt
par
pedagogu;
-pretendenta izglītība atbilst
Izglītības likumā un Ministru
kabineta
noteikumos
par
pedagogiem
nepieciešamo
izglītību
un
profesionālo
kvalifikāciju un profesionālās
pilnveides kārtību noteiktajām
prasībām;
-pretendentam ir vismaz triju
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA,
Reģ.Nr.90009115622,
izsludina atklātu konkursu uz
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja amatu
Prasības pretendentiem(-ēm):
-otrā līmeņa profesionālā
augstākā vai akadēmiskā augstākā
izglītība;
-vadošā
darba
pieredze
sociālās palīdzības vai sociālo
pakalpojumu
jomā
(vadītājs,
vietnieks,
struktūrvienības
vadītājs), vai valsts vai pašvaldības
institūcijā (vadītājs, vietnieks); vai
darba pieredze sociālās palīdzības
vai sociālo pakalpojumu jomā
viens un vairāk gadi;
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA,
Reģ.Nr.90009115622,
izsludina atklātu konkursu uz
Balvu novada pašvaldības
pedagoga karjeras konsultanta
amatu
Prasības pretendentiem(-ēm):
Uz Balvu novada pašvaldības
pedagoga karjeras konsultanta
amatu var pretendēt personas,
kuru izglītība atbilst 2014.gada
28.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.662 “Noteikumi
par pedagogiem nepieciešamo
izglītību
un
profesionālo
kvalifikāciju
un
pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveides kārtību”:
-Otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība pedagoģijā un

IZSOLES
gadu pedagoģiskā darba pieredze
izglītības jomā vai izglītības vadības
darbā;
-prot valsts valodu augstākajā
līmenī atbilstoši Valsts valodas
likuma prasībām un vismaz
vienu Eiropas Savienības oficiālo
valodu profesionālajai darbībai
nepieciešamajā apjomā;
-pārzina
izglītības
jomu
reglamentējošos normatīvos aktus;
-pārzina personāla vadības un
izglītības iestādes finansēšanas
jautājumus;
-ir labas komunikācijas un
sadarbības prasmes;
-ir labas iemaņas darbā ar
datoru.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz
šādi dokumenti:
-motivēta pieteikuma vēstule;
-dzīves un darba apraksts (CV);

-izglītību
un
kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas;
-valsts
valodas
prasmes
apliecība (ja nepieciešams);
-apraksts - vīzija par Balvu
pamatskolas darbības un attīstības
virzieniem (līdz 2 A4 formāta
lapām datorrakstā).

-sociālā dienesta darbību
reglamentējošo normatīvo aktu
pārzināšana;
-valsts
valodas
prasmes
augstākajā līmenī un vismaz
vienas
svešvalodas
prasmes
profesionālajai
darbībai
nepieciešamajā apjomā.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz
šādi dokumenti:
- motivācijas vēstule;
-īss dzīves un darba gaitu
apraksts (CV);
-izglītību
un
kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas;
-citus
dokumentus,
kas
apliecina pretendentam izvirzīto
prasību izpildi;
-pretendenta
sagatavots

apraksts – vīzija par Balvu novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta
darbību un attīstību, ietekmi uz
dažādu personu grupu sociālo
problēmu mazināšanas iespējām
(ne vairāk kā divas A4 lapas).

karjeras konsultanta kvalifikācija
vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība pedagoģijā un
skolotāja – karjeras konsultanta
B programma vismaz 72 stundu
apjomā;
-Pieredze karjeras izglītības
un profesionālās orientācijas
pasākumu
organizēšanā
un vadīšanā tiks vērtēta kā
priekšrocība;
-Valsts
valodas
prasmes
pakāpe – C līmeņa 1.pakāpe;
-Prasmes darbā ar MS Office
programmām;
-Augsta saskarsmes kultūra,
atbildība un precizitāte pienākumu
izpildē.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz
šādi dokumenti:
-Pieteikuma
(motivācijas)

vēstule;
-Izglītību un profesionālo
pieredzi apliecinošu dokumentu
kopijas;
-Dzīves un iepriekšējās darba
pieredzes apraksts (CV).

Dokumenti
amata
pretendentiem jāiesniedz līdz
2017.gada 9.augusta plkst.11.00
personīgi
Balvu
novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
LV-4501 pieņemamajā istabā
(2.stāvā, 28.kabinetā) vai sūtot pa
pastu, vai elektroniski uz e-pasta
adresi dome@balvi.lv (parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu).
Tālruņi uzziņām 64522468 vai
26196412.

Dokumenti
amata
pretendentiem jāiesniedz līdz
2017.gada 28.jūlija plkst.15.00
personīgi
Balvu
novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
LV-4501 pieņemamajā istabā
(2.stāvā, 28.kabinetā) vai sūtot pa
pastu, vai elektroniski uz e-pasta
adresi dome@balvi.lv (parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu).
Tālruņi uzziņām 64522468 vai
26196412.

Ar
konkursa
nolikumu
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv.
Dokumenti
amata
pretendentiem jāiesniedz līdz
2017.gada 28.jūlija plkst.15.00
personīgi Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501
pieņemamajā istabā (2.stāvā,
28.kabinetā) vai sūtot pa pastu,
vai elektroniski uz e-pasta adresi
dome@balvi.lv. Tālruņi uzziņām
64522029; 29169593.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.1 “Mežābele”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads,
kadastra Nr. 3846 900 0006 (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 001
001), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 43.5 m2 platībā un kopīpašuma
435/5209 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 3846 006 0087 001), zemes (kadastra apzīmējums 3846
006 0087 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 002).
Izsoles sākumcena – EUR 1150 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit
euro).
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 novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR
115 (viens simts piecpadsmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci
euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada
19.septembra plkst. 15.20.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.4 Pilsoņu ielā 15, Balvos, Balvu novads, kadastra Nr.
3801 900 1694 (kadastra apzīmējums 3801 003 0470 001 004), kas
sastāv no divistabu dzīvokļa 32.2 m2 platībā un kopīpašuma 322/1885
domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3801
003 0470 001). Izsoles sākumcena – EUR 400 (četri simti euro).
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 novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR
40 (četrdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada
19.septembra plkst. 15.40.

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

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 27.jūlijs

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

2.augustā plkst.19:00
Uģa Kuģa vieslekcija „Kā mīlēt
viegli”, Tautas ielā 1 (otrajā stāvā).
Dalības maksa 8 EUR.
4.augustā plkst.19:00
Baltinavas amatierteātra “Palādas”
viesizrāde “Ontans i plāšnīki
(ekstrasensi)”
Balvu
pilsētas
estrādē. Biļetes iepriekšpārdošanā
4 EUR, pasākuma dienā 5 EUR.
5.augustā plkst.11:00
Bērnības svētki ar Čučumuižas
rūķiem Balvu pilsētas estrādē.
5.augustā plkst.20:00
Godinot mūziķi, dziesminieku un
grupas “Lejerkastnieki” vadītāju
Aini Šaicānu, Balvos notiks
koncerts “Draugu tikšanās”. Pēc
koncerta - zaļumballe. Ieejas
maksa iepriekšpārdošanā - uz
koncertu 3 EUR, uz zaļumballi
3,50 EUR; pērkot uz abiem kopā
- 6 EUR. Pasākuma dienā - uz
koncertu 5 EUR, uz zaļumballi 5
EUR; pērkot uz abiem kopā - 8
EUR. Biļetes var iegādāties www.
bilesuparadize.lv vai Balvos,
Brīvības ielā 47
12.augustā no plkst.9:0013:00
Lauku labumu tirdziņš laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra.
19.augustā ap plkst.11:30
Motociklu
Jawa
salidojuma
ietvaros Balvos, laukumā pie
Kultūras un atpūtas centra, būs
iespēja apskatīt šos motociklus
un vērot parādes braucienu
pa Balvu ielām. Sekojat līdzi
informācijai www.balvi.lv vai
https://www.facebook.com/
balvunovadapasvaldiba/!
19.augustā plkst.17:00
Balvu pilsētas estrādē Koncerts
“Māsas Legzdiņas”. Ieejas maksa
iepriekšpārdošanā
3
EUR,
pasākuma dienā 5 EUR. Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu muižā
(lietvedes kabinetā).
19.augustā plkst.22:00
Balvu pilsētas estrādē zaļumballe.
Spēlēs Lauris Neilands. Ieejas
maksa 3 EUR.
19.-20.augustā
Dziedniecības centrs „Akvilona”
rīko III Latgales Ekzotērikas un
tautas zintnieku dienas, Balvu
muižā, Brīvības ielā 47. Sīkāka
informācija 29196664.
26.-27.augusts
18.Kamermūzikas festivāls Balvu
Muižas koncertzālē. Ieeja uz
visiem koncertiem 3 EUR.
26.augustā plkst. 16:00–
koncerts
2
daļās
VĪNES
VILINĀJUMS.
RIX
klavieru
kvartets. Programmā: Johanness
Brāmss, Ēriks Volfgangs Korngolds,
Gustavs Mālers, Rihards Štrauss.
26.augustā plkst. 19:00koncerts 2 daļās FRANČU
SEŠINIEKS UN KAZAS DEJA.
Programmā:
Žoržs
Oriks,
Žermēna Taijfēra, Luī Dirē, Artūrs
Onegērs, Darjī Mijo, Fransiss
Pulenks.

27.augustā plkst. 16:00 HAIDNS UN MOCARTS SATIEKAS!
Latvijas Radio kora solisti un
KORTELAINEN
kvartets,
un
Antti Kortelainen stīgu kvartets.
Programmā:
Jozefs
Haidns,
Volfgangs Amadejs Mocarts.
27.augustā plkst. 19:00 ČIGĀNU
BALĀDES.
Kaspars
Zemītis
un
trio
„Kafija”.
Programmā: Johanness Brāms,
Fricis Kreislers, Grigorašs Diniku,
Bela Bartoks, Jakobs Gāde,
Frančisko Čavezs, Pablo de
Sarasate, Džango Reinharts, Astors
Pjacolla, Anhelušs Diniku, Gorans
Bregovičs.

Bērzpils pagasts

28.jūlijā
plkst.
20:00
Koncerts- konkurss “Dziesma
Bērzpilij - 20” Bērzpils estrādē.
Pēc koncerta balle, spēlēs grupas
„Ceļavējš”, „Kad sanāk”, Zintis
Krakops un citas grupas. Ieejas
maksa 3 EUR.

Bērzkalnes pagasts

14.augustā tiek organizēts
brauciens uz Aglonas Baziliku.
Pieteikties pa t.26472561 līdz
10.augustam.
Izbraukšana
paredzēta 14.augustā plkst. 6:00
no rīta un atpakaļ pēc Dienas
Svētās Mises.
19.augustā plkst.10:00
Bērzkalnes pagasta sporta svētki,
Bērzkalnes pagasta sporta un
atpūtas
laukumā.
Plkst.21:00
Bērzkalnes estrādē diskoballe.

Briežuciema pagasts

19.augustā Sportiski svētki
Briežuciemā.
Plkst.13:00
pie
Tautas nama reģistrēšanās un
starts velobraucējiem. Izbrauksim
maršrutu “Briežuciema aplis”.
Brauciena
laikā
sagaidāmi
pārsteigumi. Ieteicams par dalību
paziņot
iepriekš.
Plkst.15:00
netradicionālās sporta spēles.
Komandām piecu cilvēku sastāvā
pieteikties līdz 15. augustam
pie Zitas (mob. 25444621) vai
draugiem.lv. Dienas laikā futbola
mači. Komandām pieteikties pie
Zitas vai Egona Ločmeļa (mob.
27851883). Cienāsimies arī ar
Briežuciema biezputru. Plkst.
20:00 Sportistu apbalvošana un
mūzikas grupas „Latgales dāmu
pops” koncerts. Ieeja brīva visiem.
Plkst. 22:00 Balle. Spēlē Rita un
Māris Keiši. Sportistiem ieeja brīva.
Pārējiem dejot gribētājiem - 2,00
EUR.

Tilžas pagasts

13.augustā plkst.10:00
Tilžas pagasta zirgu sētā „Kapulejas”
notiks Balvu novada kausa „Šķēršļu
pārvarēšanā” izcīņa.
25.augustā plkst. 16:00
Tilžas brīvdabas estrādē Tilžas
skolu pirmklasnieku pikniks. Uz
pasākumu gaidīsim arī pirmsskolas
vecuma bērnus, ne tikai no Tilžas
pagasta.

Vīksnas pagasts

19.augustā
plkst.17:00
Vīksnas Tautas namā pilngadības
svētki 1999. gadā dzimušiem
jauniešiem. Plkst.22:00 balle ar
grupu “Pie Letes” (Artis Zaharāns
un Gatis Dišlers).
Skatāmas izstādes
-Balvu
Novada
muzejā
skatāma izstāde „Ziemeļlatgales
deķi”
-Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma
balvenietes Inetas
Bordānes fotoizstāde “Izbaudiet
vasaru”.
-Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Mana Baznīca”.
Izstādē piedalās Balvu PII
“Sienāzītis”, PII “Pīlādzītis”, Balvu
pamatskola, Bērzpils vidusskola,
Baltinavas vidusskola, Balvu Valsts
ģimnāzija, Rugāju vidusskola,
Balvu Mākslas skola, Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi.
-Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāmo Balvu Mākslas skolas
2.kl. audzēkņu grafikas darbi
“Mana grāmata”.
-Balvu novada pašvaldībā
skatāma daļa no Balvu Mākslas
skolas audzēkņu vasaras mācību
plenēru darbiem “Muižas un
pilis”.
-Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 2.klašu audzēkņu un
skolotājas Anitas Kairišas veidotie
darbi “Krāsu ziedi”.
-SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
Balvos
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu
darbu
izstāde
“Mandalas”.
-Balvu Centrālajā bibliotēkā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde „Daudz laimes
Dzimšanas
dienā
mana
bibliotēka!”.
-Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē un telpās skatāmi Balvu
Mākslas skolas audzēkņu 2017.
gada noslēguma darbi, Balvu
Mākslas skolas audzēkņu vasaras
mācību plenēru darbi “Ziedi”,
skolotāja Līga Podkovirina, kā arī
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
tekstila darbi “Pavasaris sirdī”,
skolotāja Līga Podkovirina.
-Pie
Mākslas
skolas
ir
apskatāms vides objekts-pētījums
par Latvijas mākslinieku daiļradi
“Mākslas kubi”.
-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 skatāmi
Nellijas Začas knipelējumi.

Par mūsu ikdienas rūpēm
Par atkritumiem
Manā pārziņā esošās mājas un
to dzīvokļu īpašnieki, arī īrnieki,
saņēma ZAAO bukletiņu „Kā pareizi šķirot atkritumus”. To vajag izlasīt
un ievērot prasības. Diemžēl gadās
vēl arī negodīgi cilvēki, kuri nešķiro
atkritumus, piemēram, sadzīves atkritumus samet konteineros, kas
paredzēti stiklam, līdz ar to viņi
sadārdzina samaksu par sadzīves
atkritumiem. Es ceru, ka turpmāk
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

šādas situācijas neradīsies, un viss
būs kārtībā.
Par skaitītāju rādījumu nodošanu
Dzīvokļu īpašniekiem, to
īrniekiem, katru mēnesi 28.datumā
jānodod ziņas par patērēto ūdeni,
gāzi, kas prasa vien dažas minūtes.
Bet ir mājas, kuru īpašnieki, īrnieki
(to ir 12-17 katrā mājā) noteiktā
laikā to neizdara, un viņiem nākas
atgādināt. Māju vecākajiem šie dati
29.datumā jāsaņem, jāapstrādā un
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

jānodod p/a „SAN-TEX”. Tur arī
rodas starpības, arī tāpēc, ka daži
precīzi nenodod šos rādījumus.
Bet tādi ir arī starp „solīdajiem”
īpašniekiem. Tas viss nāk pašiem
tikai par sliktu. Būsim precīzi,
godīgi, tad arī pašiem būs labi.
Dzīve ir skaista, ja mērķis ir cēls.
Māju vecākais Jānis
Suharževskis
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Grupas Leijerkastnieki vadītāja
un dziesminieka Aiņa Šaicāna
atceres
koncerts
“Draugu
tikšanās...”

5. augusts, Balvu pilsētas estrāde
Nu jau drīz būs pagājuši 6 gadi,
kopš 2011. gada 25. oktobrī aizsaulē
aizgājis dziesminieks un grupas
“Leijerkastnieki” vadītājs Ainis
Šaicāns. Savā dzīves laikā Ainis
tika radījis daudzas, tautā mīļotas
dziesmas - Dāvāju es pavasari,
Meža dziesma, Mārtiņrožu sveikas,
u.c. Godinot mūziķi, Balvos
5. augustā tiek rīkots koncerts
“Draugu tikšanās”. Gribētos šo
pasākumu aizvadīt gaiši pozitīvā
noskaņā, jo Aiņa Šaicāna māksla
bija vienkārša un sirdsskaidra.
Tajā nebija vietas drūmām un
pesimistiskām notīm. Tās tika
aizstātas ar veselīgu humoru vai
pieklusināti smeldzīgāku melodiju,
kad pienākušas sirdsskumjas.
Varētu teikt, ka Ainim bija
spēja ar savām dziesmām paust
Latgales un arī visas Latvijas
dvēseles starojumu. Tā arī būtu
šī koncerta būtība - atcerēties
Aini, kā personību un sajust, ka
viņa dziesmas ir joprojām dzīvas,
dziedātas un mīlētas.
Koncertā
piedalīsies
gan
bijušie Aiņa kolēģi un draugi, gan
arī tie izpildītāji, kam Aiņa Šaicāna
dziesmas vienkārši ir tuvas sirdij
un dvēselei. Tie ir solisti - Ginta
Zābele, Modris Teilāns, Māris
Lāpāns, Dagmāra Laicāne, Gunārs
Ozols, Marija Maslovska, Egons

Salmanis, Gints Ločmelis (Ginc un
Es), Andris Baltacis (Baltie Lāči),
Nikolajs Puzikovs, grupas Mani
Mākoņi, ex Leijerkastnieki, Kubulu
vokālais ansamblis, senioru deju
kolektīvs “Luste”, Eiropas tautu
deju kopa “Atvasara”, Balvu
pamatskolas estētikas pulciņš (vad.
Žanna Ivanova) ar tērpu kolekciju
“Manai pilsētai”, Vectilžas deju
kopa “Viola”.
Protams, pēc koncerta
notiks arī kārtīga zaļumballe kopā
ar grupām Rolise, Alu Cilvēki, Dj
Čivix un Nikolaju Puzikovu.
Papildus informācija pa tālr.
29121477 (Māris) vai e-pastu: maris.
lapans@inbox.lv.
Uz tikšanos augustā, Balvos!
Sākuma laiki:
Koncerts plkst. 20.00
Zaļumballe plkst.22.30
Ieejas maksa:
Iepriekšpārdošanā:
Uz koncertu Eur 3.50
Uz zaļumballi Eur 3.50
Pērkot uz abiem kopā Eur 6.00
Pasākuma dienā:
Uz koncertu Eur 5.00
Uz zaļumballi Eur 5.00
Pērkot uz abiem kopā Eur 8.00
Biļetes nopērkamas:
www.bilesuparadize.lv

Bērzpils vidusskola uzņem
audzēkņus bezmaksas
tālapmācības programmās
Tev nav laika katru dienu
apmeklēt skolu? Iespējams, Tu
ikdienā strādā, audzini bērnu vai
esi ārzemēs. Tev tiek piedāvāta
iespēja mācīties no attāluma!
Bērzpils vidusskola uzņem
audzēkņus
BEZMAKSAS
tālmācības programmās:
- pamatizglītības iegūšanai (7.9.klasē),
- vidējās izglītības iegūšanai
(10.-12.klasē).
Skola uzņem arī izglītojamos
mācībām klātienē:

•
•
•
•

pirmsskolas;
pamatizglītības;
speciālās pamatizglītības;
vispārējās vidējās izglītības
programmmās.
Skolai ir internāts ar bezmaksas
ēdināšanu.
Atceries, ka ikvienam, bez
vecuma ierobežojuma, ir tiesības
iegūt pamatizglītību un vidējo
izglītību!
Informācija: t.26188635, epasts:
berzpilsvsk@balvi.lv

Biedrības Ezermala paziņojums
Dārzkopības
biedrības
īpašniekiem „Ezermalas1” valde
atgādina, ka par 2017.g. biedru
naudu vēl nav nomaksājuši vairāki

mazdārziņu īpašnieki. Lūdzam to
tuvākā laikā izdarīt!
Samaksāt var p/a „SAN_TEX”
Norēķinu centrā Partizānu ielā 14.

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