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Top skvērs Balvu miesta dibinātājam – Antonam Rimovičam

Iedzīvotāju pieņemšanas
laiki

Attēlā redzama vieta, kur tiks uzstādīts piemineklis – tas būs Latvijas valsts kontūras formā, bet vietā, kur kartē atrodas
Balvi, būs pats piemineklis – 2m augsts. Redzamajās trīs joslās tiks stādīti ziedi sarkanbaltsarkanā karoga krāsās.
kuriem ir jānostāvas. Tāpat vēl
darbi turpinās pie paša laukuma
izveides.
Pašlaik
tiek
prognozēts,
ka laukums varētu tikt atklāts
nākamgad uz Latvijas simtgadi
pavasarī – aprīļa beigās vai maija
sākumā, taču tas vēl tiks precizēts,
saskaņots.
Ar prezentāciju par Antona
Rimoviča
dzīvesgājumu
iepazīstināja
Balvu
Valsts
ģimnāzijas vēstures skolotāja Irēna
Šaicāne, kura uzskata, ka par šo
ir jārunā, jāstāsta, jāatsvaidzina
zināšanas, jo iedzīvotājiem ir
jāzina, kādu pienesumu devis
Antons Rimovičs.
I. Šaicāne jau ir rakstījusi par
A.Rimoviču savās iepriekšējās
grāmatās, taču tie bijuši vien
nelieli teksti. Līdz šim visvairāk par
A.Rimoviča darbību ir aprakstīts
lietuviešu valodā. Jāatzīmē, ka

Saņem Nikodema Rancāna balvu

24.septembrī Viļānu kultūras
namā notika Nikodema Rancāna
balvas
Latgales
izcilākajiem
pedagogiem pasniegšanas svinīgā
ceremonija. Konkursa pamatideja
ir celt skolotāja profesijas prestižu
un godināt labākos Latgales
reģiona skolotājus, pasniedzot
tiem simbolisku balvu – sudraba
pakavsaktu.
Šogad
konkurss
noritēja
trešo reizi un tam tika pieteikti 29
pretendenti vairākās nominācijās:
par ieguldījumu un sasniegumiem
latgaliešu valodas, kultūrvēstures
un novadmācības ieviešanā un
iedzīvināšanā
skolas/augstākās
izglītības iestādes mācību/ studiju
vidē; par inovācijām izglītības
procesā; par mūsdienīgu un radošu
pieeju skolēnu darbaudzināšanai
un
amatu
apmācībai;
par
veiksmīgāko pedagoga debiju.
Stacijas
pamatskola
nominācijai par ieguldījumu un
sasniegumiem latgaliešu valodas,
kultūrvēstures un novadmācības
ieviešanā un iedzīvināšanā skolas
mācību vidē izvirzīja latviešu
valodas un literatūras skolotāju
Valentīnu Kašu. Nominācijai par
mūsdienīgu un radošu pieeju
skolēnu
darbaudzināšanai

Kopš š.g. 21. septembra,
Tautas ielas posms no Balvu
Mūzikas skolas līdz viesnīcai
“Balvi”, ceļa pusē, kur atrodas
Balvu Mūzikas skola, ir ceļa
zīmes
“Apstāties
aizliegts”
darbības
zonā.
Brauciet
uzmanīgi!

Foto no Mārtiņa Kluša arhīviem

20.septembrī Balvu Sakrālās
kultūras centrā ikviens bija aicināts
uz tikšanos ar prāvestu Mārtiņu
Klušu un Balvu Valsts ģimnāzijas
vēstures skolotāju Irēnu Šaicāni,
lai uzzinātu vairāk par Balvu miesta
dibinātāju Antonu Rimoviču,
kuram par godu tiek būvēts skvērs
Baznīcas ielā 22, Balvos.
Kā pastāstīja prāvests Mārtiņš
Klušs, ideja godināt A.Rimoviču
nāca no Tilžas prāvesta Alberta
Budžes, kurš tika ieteicis nosaukt
kādu no Balvu ielām viņa vārdā.
Tā kā ielas pārsaukšana ir ļoti
sarežģīta, tad tomēr tika izdomāts,
ka bijušo tipogrāfijas laukumu
varētu izveidot kā Antona
Rimoviča skvēru, kas būtu arī kā
piemiņas vieta.
Tiekoties ar iedzīvotājiem,
priesteris Mārtiņš Klušs pastāstīja
arī par pašu projektu, rādīja attēlus,
kā iecerēts izveidot laukumu.
Projektu izstrādāja SIA “Vinoko”
(mākslinieks Andrejs Ģelzis), bet
pieminekļa autors ir balvenietis
Vitālijs Peļņa (SIA “Tako SD”).
Būvdarbus veic uzņēmums SIA
“5V”.
Projekta īstenošanai palīdzējuši
daudzi – 21000,00 euro ir iegūti
pateicoties Nacionālās apvienības
deputātiem, 3240,00 euro ir
no Balvu novada pašvaldības
2017.gada budžeta, bet 2798,48
euro ir Balvu katoļu draudzes
līdzfinansējums.
Projektēšanas
darbus personīgi ir apmaksājusi
Anna Ķuzāne (tāpat kā prāvestam
Mārtiņam Klušam, arī viņas dzimtā
puse ir Varakļāni).
Pats
piemineklis,
Latvijas
kontūra ar visu izcilni, tiks uzstādīts
pavasarī, šobrīd tiek ielikti pamati,

Iedzīvotāju ievērībai

vēsturniece 28. un 29.augustā
kopā ar Balvu Novada muzeja
darbiniekiem devās ekspedīcijā,
lai
apzinātu
koktēlnieka
prāvesta Antona Rimoviča atstāto
kultūrvēsturisko
mantojumu.
Ekspedīcijas dalībnieki apmeklēja
ļoti daudzas vietas, kur kalpojis
A.Rimovičs, kā arī pabija vietā, kur
viņš ir apglabāts - Rubeņu Svētā
Pētera un Pāvila Romas katoļu
draudzes baznīcas dārzā. Kā
pastāstīja I.Šaicāne, tad Rimoviča
vēlēšanās bijusi tikt apglabātam
Balvos, kur pilsētas kapos atdusas
viņa māte.
Antons
Rimovičs
Balvos
kalpojis no 1897. līdz 1914.gadam.
Visās baznīcās, kur viņš kalpoja,
vēlējās uzlabot interjeru, tādēļ
tik daudz arī nodarbojies ar
koktēlniecību, bet tad, kad viņam
piedāvāts piedalīties izstādēs, viņš
esot atteicies. No koka izgatavojis

dažnedažādus
darbus,
kas
skaitāmi simtos. Diemžēl daudzi
A.Rimoviča veidotie darbi ir
izzuduši, tikuši sabojāti, taču daļa
joprojām ir saglabājusies.
Antonu Rimoviču par Balvu
miestiņa dibinātāju ir nosaucis
Benedikts Skrinda, kurš to apraksta
savās hronikās. A.Rimovičs ap
baznīcu
pulcināja
cilvēkus,
tādēļ norisinājās saimnieciskais
uzplaukums,
notika
attīstība,
veidojās miests.
Jāatzīmē, ka 2015.gada rudenī
Balvu Sakrālās kultūras centrā bija
skatāma arī Antona Rimoviča 150
gadu jubilejai veltīta izstāde, kuru
veidoja Balvu Novada muzejs
sadarbībā ar Balvu Vissvētākās
Trīsvienības Romas katoļu draudzi
un tās prāvestiem Mārtiņu Klušu un
Jāni Bārtuli, Rundāles pils muzeju,
Balvu Centrālo bibliotēku un Šauļu
“Aušros” muzeju Lietuvā.

skolotājiem, kuri ikdienas mācību
procesā un arī ārpusstundu laikā
izkopj vērtības un tās tālāk nodod
jaunajai paaudzei.
Šogad Nikodema Rancāna
balvu nominācijā par veiksmīgāko
pedagoga debiju ieguva mūsu
novada pārstāve, jaunā skolotāja
Aiga
Jansone.
Lepojamies,

Atvieglota pieteikumu
iesniegšana par plūdos
cietušajām platībām
Lauku atbalsta dienests
(LAD) apzinās lauksaimnieku
smago situāciju, tādēļ no
18.septembra ir atvieglota
pieteikumu iesniegšana par
spēcīgajās lietavās un plūdos
cietušajām platībām.
•EPS ir izveidota īpaša
sadaļa,
kur
pieejama
izdrukāšanai
sagatavota
daļēji aizpildīta informācijas
(pieteikuma) veidlapa.
•Lai iesniegtu pieteikumus
par 2017.gadā bojā gājušo ražu,
vairs nevajag drukāt papīra
kartes. Karti vajag aizpildīt tikai
par cietušajiem 2018.gada
ziemāju sējumiem.
LAD vērš uzmanību! Var
iesniegt papildu informāciju
par vēl cietušajiem laukiem arī
pēc tam, kad pieteikums jau ir
iesniegts dienestam.

Izdota grāmata “Gribu
būt tētis”

Septembra sākumā Latvijas
Pašvaldību savienībā notika
grāmatas “Gribu būt tētis”
atvēršanas svētki. Ar jaunizdoto
grāmatu iecerēts izglītot Latvijas
novadu
iedzīvotājus
par
mātes un tēva veselību ceļā uz
bērna piedzimšanu. Projekta
galvenais mērķis ir uzlabot
Latvijas demogrāfisko situāciju,
panākot zīdaiņu mirstības
samazināšanos, kas Latvijā ir
viena no augstākajām Eiropas
Savienībā. Grāmata “Gribu
būt tētis” tiek izdota Roche
akadēmijas sociālās atbildības
projekta “Izglābsim 100 bērnus”
ietvaros.
Sadarbībā
ar
Latvijas
Pašvaldību savienību grāmatu
bez maksas plānots izplatīt visā
Latvijā, īpaši vīriešiem Latvijas
reģionos, kā arī ir pieejama
grāmatas elektroniskā versija
www.roche.lv sadaļā Sociālā
atbildība.

Seminārs par mežu
apsaimniekošanu

Izcilie Latgales pedagogi Viļānu kultūras namā.
un amatu apmācībai Balvu
pamatskola pieteica mājturības
un tehnoloģiju skolotāju Aldi
Voitu, savukārt Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola
nominācijai
par
veiksmīgāko
pedagoga debiju - profesionālo
mācību priekšmetu skolotāju
Aigu Jansoni. Prieks par mūsu

Aicinām iepazīties ar Balvu
novada
Domes
deputātu
iedzīvotāju
pieņemšanas
laikiem
Balvu
novada
pašvaldības mājaslapā www.
balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Ziņas par iestādi/ Deputāti/
Domes deputātu iedzīvotāju
pieņemšanas laiki.

apsveicam un novēlam radoši un ar
neizsīkstošu entuziasmu turpināt
labi iesākto darbu, tā spodrinot
skolotāja profesijas prestižu!
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde

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

Latvijas Mežu sertifikācijas
padome sadarbībā ar Latvijas
meža nozari š.g 29.septembrī
plkst.11.00 organizē bezmaksas
semināru
Rugāju
novada
domē par aktuālām zemes
īpašniekiem un uzņēmējiem
saistītām tēmām.
Par dalību vēlams informēt
iepriekš pa tālr. 64521351 vai
27832856, e-pasts: ml@hs.lv.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 28.septembris

DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

Cienījamie Balvu novada iedzīvotāji!

Līdzīgi trauksmainajiem dabas apstākļiem, aizsteigušies arī mani
pirmie mēneši Balvu novada domē. No ierastās darba vides Sociālajā
dienestā, kur tika aizvadīti septiņpadsmit darba gadi, iestājies jaunu
izaicinājumu, pārmaiņu un arī pārdomu laiks. Kāds tas būs, atkarīgs no
manas gribas, apstākļiem un līdzcilvēkiem. Bet vienu gan es varu apsolīt
– godprātīgi strādāt novada iedzīvotāju interesēs, - tā vienmēr būs mana
prioritāte! Neskatoties uz to, ka, tieši šeit strādājot, vislabāk var iepazīt
cilvēkus, viņu rīcību un nodomus, esmu gatava pacietīgi ieguldīt laiku,
zināšanas un pieredzi, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus.
Jūtos gandarīta, ka manas pārraudzības jomās strādā ļoti daudz
čaklu un atbildīgu darbinieku, ar kuriem viegli komunicēt, atrast kopīgu
valodu un vienoties par darāmajiem darbiem. Cilvēkos augstu vērtēju
motivāciju pilnveidot savas zināšanas, radošumu un drosmi uzņemties
atbildību. Manā pārraudzībā ir sociālā joma, veselības aprūpes
pieejamības jautājumi, kā arī izglītība, kultūra un sports.
Līdz ar septembra iestāšanos atdzīvojas pilsētas ielas, pa novada
ceļiem sāk kursēt oranžie autobusi, skolas piepilda bērnu čalas, un ir
sajūta, ka dzīve kļūst krāsaināka. Taču pirms tam tiek ieguldīts milzīgs
darbs, lai skolas būtu gatavas jaunajam darba cēlienam. Man par to bija
iespēja pārliecināties augusta nogalē, kad kopā ar Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes speciālistiem piedalījos skolu pieņemšanā. Arī tagad
darbi neapstājas, pārvaldes enerģiskās vadītājas Intas Kaļvas vadībā jau
notikušas diskusijas ar visa novada kultūras darba speciālistiem, sporta
metodiķiem, lai pārrunātu jomas problēmas un ieskicētu nākošā gada
pasākumu plānus. Rīkota pat “prāta vētra” ar jomas speciālistiem, kuras
galvenais uzdevums bija noteikt pakalpojumu grozu, kādam jābūt katrā
pagastā un pilsētā. Novitāte ir karjeras konsultantu ienākšana izglītības
sistēmā, kas, cerams, ienesīs pārmaiņas skolās un audzēkņus jau no
agras bērnības motivēs sākt domāt par savu profesiju. Kā inovāciju
gribu minēt Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu ideju,
uzsākt nodarbības “Gudru vecāku skola”, un pirmā nodarbība notiks
Balvu muižas zālē jau 23.oktobrī plkst.18:00. Vecākiem svarīgi zināt arī
to, ka šogad, kā nevienu gadu, ir ļoti plašs interešu izglītības pulciņu
piedāvājums ar valsts finansējumu, lai bērni varētu izpausties savu
talantu meklējumos. Izmantojiet šīs iespējas!
Oktobra sākumā parasti svinam skolotāju dienu, kura pulcina
vienkopus ap 200 pedagogiem. Jau notikusi arī nominantu izvērtēšana
Balvu novada Gada balvai izglītībā, un 6.oktobrī to saņems labākie no
labākajiem. Gandarījums arī par to, ka pirmo reizi Nikodema Rancāna
gada balvai tika pieteikti trīs mūsu novada pedagogi – Aiga Jansone,
Aldis Voits un Valentīna Kaša. Viņi saņēma apbalvojumus un pateicības,
par ko mēs esam ļoti lepni.
Jau ierasts, ka Balvu Sporta centra piedāvājumā ir daudzveidīgs un
plašs sporta aktivitāšu klāsts veselīga dzīvesveida piekritējiem. Pēdējā
laika notikumu topā bija meiteņu futbola diena, kura pulcināja daudz
interesentu, un to organizēja kopā ar Latvijas Ziemeļaustrumu futbola
centru. Tāpat notika Ielu sporta spēles, un plašas sportiskas aktivitātes
novadā nerimsies līdz nedēļas nogalei, jo ir Eiropas Sporta nedēļa. Liels
gandarījums arī par to, ka beidzot darbi iekustējušies Balvu stadionā.
Būs vieta treniņiem, sacensībām, aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Darbi
notiek arī pie Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācijas. Tātad, arī šīs
telpas iegūs pievilcīgu izskatu un jaunu elpu.
Sociālās jomas speciālisti ar iecietību veic ikdienas darbus un vadības
līmenī plāno, kā uzlabot un pilnveidot esošo pakalpojumu klāstu, tiek
domāts arī par strukturālām reformām. Jaunas vēsmas pakalpojumu
klāstā varētu ienākt deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, kad
nākošgad atvērsies ERAF finansējums jaunu, sabiedrībā balstītu
pakalpojumu izveidei. Jomas speciālistiem ir daudz ieceru un sapņu,
kurus gribētu realizēt dzīvē, lai iedzīvotājiem uzlabotu pakalpojumu
pieejamību un noteiktām mērķa grupām atvieglotu ikdienu, it īpaši jau
bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, kā
arī personām ar garīga rakstura traucējumiem. Es ceru, ka kopīgā darbā
mums viss izdosies!
Gribu piebilst arī to, ka tagad plānojam laika grafiku, kad
notiks domes vadības un speciālistu tikšanās ar pilsētas un pagastu
iedzīvotājiem. Pirms tam ikvienam iedzīvotājam būs iespēja iesūtīt
savus ierosinājumus vai jautājumus, uz kuriem gribētu saņemt atbildes
tikšanās laikā. To varēs darīt arī klātienē, bet pieredze rāda, ka ne visi
tiek pie vārda. Mums kopīgās diskusijās jārod atbildes uz daudziem
jautājumiem un Jūs paši vislabāk zinat, kādā novadā vēlaties dzīvot,
tādēļ ļoti svarīgs katra viedoklis. Uz drīzu tikšanos!

IZSOLES

Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nomas tiesības
uz Balvu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
“Briedīši” ar kadastra Nr. 3852 001
0113 (kadastra apzīmējums 3852
001 0113), Briežuciema pagastā,
Balvu novadā, 1.21 ha kopplatībā.
Izsoles sākumcena – EUR 5,67
(pieci euro, 67 centi) gadā.
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”.
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 6.oktobrim plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem
pretendentiem līdz 2017.gada
6.oktobra plkst.16:00 jāiemaksā
reģistrācijas maksa 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.stāva Sēžu zālē, 2017.
gada 9.oktobrī plkst.15:00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
kustamo
mantu
–
vieglo
automašīnu FORD GALAXY, valsts
numurs HB 2732, reģistrācijas
apliecības
Nr.AF0105223,
izlaiduma gads 2002. Izsoles

sākumcena – EUR 1070,00 (viens
tūkstotis septiņdesmit 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 16:30. Informācija par izsoli
publicējama
Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”,
Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Balvu Novada Ziņas” un
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv. Paziņojumu par
izsoli izliek redzamā vietā Balvu
novada pašvaldības ēkā. Šajā pat
laikā interesanti var veikt izsolāmā
objekta apskati, sazinoties ar
Balvu novada pašvaldības Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas direktori Birutu Vizuli
pa tālruni +371 26178911.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2017.gada 13.oktobra plkst.16:00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 13.oktobra plkst.16:00
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 107,00 (viens simts septiņi
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.stāva Sēžu zālē, 2017.
gada 16.oktobrī plkst.15:00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu

nekustamo īpašumu – “Zvaniņš”,
Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu
novads, kas sastāv no zemes
vienības 0,6816 ha platībā,
kadastra Nr. 3856 004 0162
(kadastra apzīmējums 3856 004
0162) un būves – bērnudārza
(kadastra apzīmējums 3856 004
0162 001). Izsoles sākumcena –
EUR 6000,00 (seši tūkstoši 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 16:30. 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 9.novembra plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 9.novembra plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 600,00 (seši simti 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.stāva Sēžu zālē, 2017.
gada 10.novembrī plkst.15:00.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Balvu novada dome 2017.
gada 14.septembrī ir pieņēmusi
lēmumu (protokols Nr.13, 31.§)
“Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam Raiņa ielā 8A, Tilžā,
Tilžas pagastā, Balvu novadā”,
kadastra apzīmējums 3886 003
0613. Lokālplānojuma izstrādes

mērķis zemes gabalam Raiņa
ielā 8A, Tilžā, Tilžas pagastā,
Balvu novadā ir nodrošināt
uzņēmējdarbības veikšanu, lai
dažādotu novada ekonomiku,
attīstītu tūrisma un rehabilitācijas
pakalpojumu
uzņēmējdarbības
veidus. Lēmums pieņemts saskaņā
ar Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 1.panta 9.punktu, teritorijas

attīstības
plānošanas
likuma
12.panta pirmo daļu, teritorijas
attīstības
plānošanas
likuma
24.pantu un 2014.gada 14.oktobra
Ministra kabineta noteikumiem
Nr.628.
Par
lokālplānojuma
izstrādes vadītāju ir apstiprināta
Balvu
novada
pašvaldības
Būvvaldes vadītāja Anita Avotiņa.

Semināri par aktualitātēm meža nozarē
LLKC
Meža
konsultāciju
pakalpojumu
centra
MKPC
Ziemeļaustrumu nodaļa organizē
informatīvos seminārus!
3.oktobrī plkst.10:00 seminārs
“Meža vērtību inventarizācija un
aktualitātes par ES atbalstu mežiem”
notiks Balvu LLKC birojā, Brīvības
ielā 46a, Balvos.
Programmā:
•Eiropas nozīmes biotopu
inventarizācija - kā tas skars
privātos
meža
īpašniekus.
Īpašnieku tiesības un atbildība,
lektors - Anita Namatēva, Dabas
aizsardzības pārvalde;
•ES atbalsta aktivitātes mežiem,
4. kārta. Izmaiņas noteikumos
par ES finansējuma piesaisti
mežiem. Pieejamās apmācības un
konsultācijas meža īpašniekiem
Latvijas Lauku attīstības (LAP)
programmas
2014-2020
ietvaros, lektors - Ginta Ābeltiņa,
MKPC Ziemeļaustrumu nod.
mežsaimniecības konsultante.
10.oktobrī plkst.10:00 seminārs
“Platlapju audzēšanas iespējas,
pieredze Latvijā” notiks saimniecībā
“Līņi”, Bērzu ielā, Egļuciemā,
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā.

Programmā:
•ES atbalsta pasākumi un
saņemšanas
iespējas
meža
ieaudzēšanā un atjaunošanā,
lektors
Ginta
Ābeltiņa,
MKPC Ziemeļaustrumu nod.
mežsaimniecības konsultante, (ilgs
~0,5h);
•Gobu un vīksnu audžu
izplatība un ekoloģija Latvijā;
ozolu audžu izplatība un ekoloģija
Latvijā, lektors - Dr.habil. geogr.
Māris Laiviņš, LVMI “Silava”
vadošais pētnieks, (ilgs ~2h);
•Kafijas pauze (15 min);
•Cieto lapu koku pārstrādes
iespējas Latvijā, lektors - Dr.sc.ing.
Uldis Spulle, LLU MF Kokapstrādes
katedras vadošais pētnieks (ilgs
~1h);
•Ozola ne koksnes resursi, to
izmantošanas iespējas, lektors Anna Āze, Žīguru Meža muzeja
vadītāja (ilgs ~2h);
•Kafijas pauze (15 min),
Pārbrauciens
uz
apskates
objektiem;
•Dažāda
vecuma
ozolu
tīraudžu un mistraudžu apskate
meža īpašumā “Stūrīši”, lektors Ginta Ābeltiņa, meža īpašnieks
Gunārs Buklovskis (ilgs 1,5h).

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

Kontaktinformācija
un
pieteikšanās:
Ginta
Ābeltiņa,
t.26117578, e-pasts: ginta.abeltina@
mkpc.llkc.lv

Domes sēde

Šī gada 14.septembrī notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā piedalījās 15 deputāti
– Aigars Pušpurs, Anita Petrova,
Aivars Kindzuls, Egons Salmanis,
Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra
Kindzule, Sandis Puks, Svetlana
Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis
Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts,
Andris Kazinovskis, Eva Smirnova.
Sēdē tika izskatīti kopumā 69
jautājumi.
Par izmaiņām Balvu novada
Bāriņtiesas sastāvā
Deputāti
lēma
atbrīvot
Initu Pušpuri no Bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka un locekļa
amata pamatojoties uz LR Darba
likuma 114.pantu (Pušu vienošanās),
lēma ievēlēt Lieni Čugurovu
par Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Turpinājums 3.lpp

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 28.septembris

Turpinājums no 2.lpp
vietnieci un bāriņtiesas locekli
Balvu pilsētas un Balvu pagasta
administratīvajā teritorijā uz 5
gadiem un Līnu Bušujevu par
Balvu novada Bāriņtiesas locekli
Kubulu, Bērzkalnes un Lazdulejas
pagasta administratīvajā teritorijā
uz bāriņtiesas locekles Gaļinas
Daščenko
un
bāriņtiesas
locekles Indras Ķerģes – Karikas
prombūtnes laiku.
Par grozījumiem lēmumā
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2012.gada
9.augusta lēmuma (protokols
Nr.12, 2.§), 2.punktā - par
uzturēšanās izmaksām personai,
kura atrodas pansionātā “Balvi”.
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par
platības precizēšanu Balvu novada
pašvaldībai piederošajām un
piekritīgajām zemes vienībām”
(protokols Nr. 9, 7.§), lēmuma
6.punktā.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2017.gada
19.maija lēmumā “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
“Kubuliņš” Balvu novada Kubulu
pagastā” (sēdes protokols Nr.6,
1.§), lēmuma 2. un 3.punktā.
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus
Vīksnas
pagasta
padomes 2007.gada 27.jūnija
lēmuma “Par jauna nosaukuma
piešķiršanu atdalāmajam zemes
gabalam” (protokols Nr.7, 4.§) 1. un
2.punktā.
Par zemes nomu
Domes
deputāti
lēma
pagarināt zemes nomas līgumus:
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,0826
ha platībā, nomu individuālā
augļu dārza vajadzībām; zemes
vienības Bērzkalnes pagastā, Balvu
novadā, 0,9 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām;
par zemes vienības daļas Kubulu
pagastā, Balvu novadā, 1,0 ha
platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām; par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Kubulu pagastā, Balvu
novadā, 1,5 ha platībā, nomu
lauksaimniecības vajadzībām; par
zemes vienības Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,1252 ha platībā,
nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumus par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 72,
Balvos, iznomāšanu ēkas (garāžas)
uzturēšanai, kā arī nomas līgumu
par zemes vienības daļu Dārza
ielā 7, Balvos, Balvu novadā,
iznomāšanu
ēkas
(garāžas)
uzturēšanai, nosakot zemes nomas
maksu EUR 8,39 (astoņi euro, 39
centi) bez PVN gadā.
Sēdē lēma slēgt nomas līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes vienības
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
6,0443 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības un slēgt
nomas līgumu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Briežuciema pagastā,
Balvu novadā, 0,3 ha platībā un
zemes vienības 0,6475 ha platībā
iznomāšanu
lauksaimniecības

vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar VAS “Latvijas
dzelzceļš” par tās lietojumā esošās
zemes vienības daļas, 0,178 ha
platībā, nomu Vīksnas pagastā ēku
uzturēšanai uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot nomas maksu EUR 28,00
(divdesmit astoņi euro, 00 centi)
gadā.
Lēma atļaut personai noslēgt
zemes
apakšnomas
līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Tilžas pagastā, 17,0 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Par izsoles rīkošanu
Domes
deputāti
lēma
rīkot Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
6.Ezermalas līnija 59, Balvos Balvu
novadā, 565 m2 platībā, nomas
tiesību izsoli.
Sēdē lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē kustamo mantu,
vieglo automašīnu FORD GALAXY,
valsts numurs HB 2732, reģistrācijas
apliecības Nr.AF0105223, 2002.
gads, apstiprināt kustamās mantas
sākumcenu EUR 1070,00 (viens
tūkstotis septiņdesmit euro, 00
centi), kā arī izsoles noteikumus.
Domes deputāti lēma atsavināt
atklātā mutiskā izsolē nekustamo
īpašumu
“Zvaniņš”,
Krišjāņi,
Krišjāņu pagasts, Balvu novads, kas
sastāv no zemes vienības 0,6816
ha platībā un būves – bērnudārza.
Apstiprināta nekustamā īpašuma
sākumcena EUR 6000,00 (seši
tūkstoši euro, 00 centi), kā arī
izsoles noteikumi.
Tika lemts izsolīt nomas tiesības
uz Balvu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
“Briedīši” Briežuciema pagastā, 1,21
ha kopplatībā.
Par līgumu izbeigšanu
Deputāti lēma izbeigt 2017.
gada 2.februārī noslēgto zemes
nomas līgumu Nr.96.
Par platību precizēšanu
Tika lemts precizēt dzīvokļa
Nr.18 Teātra ielā 4 un dzīvokļa
Nr.4 Pilsoņu ielā 15 Balvos, Balvu
novadā platības un domājamās
daļas.
Par adrešu maiņu
Deputāti lēma mainīt adresi
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošajai zemes vienībai un uz
tās esošajām ēkām no “Krišjāņu
tautas nams”, Krišjāņi, Krišjāņu
pag., Balvu nov., LV-4574 uz
Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu
pag., Balvu nov., LV-4574, kā arī
zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām no “Zvaniņš”, Krišjāņi,
Krišjāņu pag., Balvu nov., LV4574 uz Jaunatnes iela 4, Krišjāņi,
Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti
lēma
atjaunot
īpašuma tiesības trīs personām uz
zemes gabalu Jaunatnes ielā 44,
Balvos, Balvu novadā, 4167 m2
kopplatībā.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Vanagi”,
Bērzpils
pagastā,
32,10
ha
kopplatībā, zemes vienību 1,6 ha
platībā un izveidot jaunu īpašumu,
piešķirt nosaukumu “Kociņi”.
Sēdē lēma apstiprināt SIA
“Lauku zemju inženieri” iesniegto
zemes
ierīcības
projektu
nekustamā īpašuma “Purvinieki”
Balvu novada Vīksnas pagastā,

nekustamā īpašuma “Rāmrīti”
Balvu novada Balvu pagastā un
nekustamā īpašuma “Grāvji” Balvu
novada Balvu pagastā sadalīšanai
divās zemes vienībās.
Sēdē lēma noteikt zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
3858 002 0121, 0,80 ha kopplatībā
lietošanas mērķi - 0101 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”. Tāpat
arī lēma mainīt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3850 005
0189, 0,17 ha platībā, lietošanas
mērķi uz 0101 “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”.
Par lokālplānojuma izstrādi
Sēdē
lēma
uzsākt
lokālplānojuma izstrādi zemes
gabalam Raiņa ielā 8A, Tilžā ,
Tilžas pag., Balvu novadā ar mērķi
nodrošināt
uzņēmējdarbības
veikšanu.
Par ciema statusa piešķiršanu
Sēdē lēma piešķirt ciema
statusu Kubulu ciemam Kubulu
pagastā un apstiprināt ciema
robežas saskaņā ar Balvu novada
pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.13/2012 “Par
Balvu novada teritorijas plānojuma
2012.-2023.gadam grafisko daļu
un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” grafiskās daļas
karšu pielikumu Nr.2.3.8. “Kubulu
pagasta, Kubulu ciema plānotā
(atļautā) teritorijas izmantošana”.
Par grozījumiem komisijas
nolikumā
Tika lemts izdarīt Balvu novada
pašvaldības Īpašumu privatizācijas
un
atsavināšanas
komisijas
nolikumā (apstiprināts ar 2009.
gada 22.oktobra lēmumu (sēdes
protokols Nr.15, 5.§)), vairākus
grozījumus.
Par parāda piedziņu
Lēma piedzīt no personas
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 123,97 apmērā par
nekustamo īpašumu Briežuciema
pagastā.
Par telpu nodošanu
Deputāti
lēma
nodot
sabiedriskā labuma organizācijai
biedrībai
“Balvu
teritoriālā
invalīdu biedrība”, bezatlīdzības
lietošanā uz 5 (pieciem) gadiem
nedzīvojamo telpu, kas sastāv
no istabas, virtuves un sanitāri
tehniskās telpas, ar kopējo platību
35,2 m2, un nedzīvojamo telpu
(šķūņa daļu) ar kopējo platību 34,4
m2, Liepu ielā 2, Balvos.
Par dalību projektos
Deputāti atbalstīja dalību
Ziemeļlatgales
kopprojektā
Latvijas vides aizsardzības fonda
izsludinātajā projektu konkursā
“Latvijas vides un dabas vērtību
apzināšana un izcelšana godinot
Latvijas
valsts
pastāvēšanas
simtgadi” ar projektu “Iepazīsim,
lai nosargātu!”.
Tāpat arī lēma piedalīties
kā
sadarbības
partnerim
Izglītības
kvalitātes
valsts
dienestam Eiropas Sociālā fonda
projekta
Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”
īstenošanā.
Tika lemts piedalīties projektu
konkursā Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2.specifiskā
atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības
programmām”,
iesniedzot projekta iesniegumu

“Uzņēmējdarbības
attīstība
Austrumu pierobežā”. Projekta
kopējās izmaksas EUR 2 314 136,69,
t.sk. ERAF finansējums EUR 1 967
016,19.
Deputāti lēma piedalīties
projektu
konkursā
Darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta
mērķa
“Teritoriju
revitalizācija,
reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības
programmām”,
iesniedzot
projekta iesniegumu “Industriālās
teritorijas attīstība revitalizējot
īpašumus Balvu novadā”. Projekta
kopējās izmaksas EUR 6 169 868,
24, t.sk. ERAF finansējums EUR 5
244 388,00.
Tika lemts piedalīties arī
ELFLA Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam
izsludinātā
atklātā
projektu
konkursā
apakšpasākumā
19.2.”Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, aktivitātē
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”, iesniedzot projekta
iesniegumu
“Daudzfunkcionāla
laukuma izveide pie Krišjāņu
tautas nama”. Projekta kopējā
summa EUR 12 098,75.
Sēdē lēma piedalīties Balvu
novada pašvaldībai un PA
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” kā biedrības “Radošās
idejas” sadarbības partneriem
atklātā projektu konkursā Latvijas
- Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam
1.1.prioritātē
“Uzņēmējdarbības
veicināšana un atbalsts” ar projektu
“Ne tikai grāmatas – bibliotēkas
uzņēmējdarbības atbalstam!”.
Tika lemts piedalīties kā
Latvijas Universitātes sadarbības
partnerim Efektīvas sadarbības
projektu konkursā ar projektu
“Ekoloģiskā stāvokļa novērtējums
un ekspluatācijas noteikumu
izstrādāšana Balvu un Pērkonu
ezeriem”.
Par līdzfinansējumu
Deputāti lēma nodrošināt
projekta
“Kaleidoscope
of
culture” (biedrība “Raibais kaķis”)
realizācijai
priekšfinansējumu
20% apmērā, t.i. EUR 1 319,40;
projekta
“Skaņu
sistēmu
iegāde Balvu Profesionālajai un
vispārizglītojošajai
vidusskolai”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu
EUR
482,71
apmērā biedrībai “BPVV atbalsta
biedrība
“Skolas
kastanis””;
projekta “Skaņu un gaismas
aparatūras iegāde Bērzpils pagasta
Saieta namam” atbalsta gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu EUR
500,00 apmērā un projekta
“Aktīvās atpūtas ainaviski tematiskā
parka izveide Bērzpils pagastā”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 1000,00
Bērzpils pagasta sieviešu biedrībai
“Dzērvenīte” projektu realizācijai;
projekta “Dzīves prasmju ABC
telpas izveide Balvu Bērnu
un jauniešu centrā” atbalsta
gadījumā EUR 454,00 apmērā
biedrībai
“Kalmārs”
projekta
realizācijai; projekta “Attīstības
piramīda”
atbalsta
gadījumā
lēma nodrošināt līdzfinansējumu
EUR 1769,00 apmērā biedrībai
“Kalmārs” projekta realizācijai;
projekta “Piemiņas dārzs Balvos”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 1000,00
apmērā Balvu Evaņģēliski luteriskai
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draudzei projekta realizācijai;
projekta “Veicināt Pārupes ielas
un mikrorajona iedzīvotājiem
pievilcīgas dzīves vides radīšanu un
pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 1000,00
apmērā biedrībai “PĀRUPE 10”
projekta realizācijai.
Tāpar arī tika lemts projekta
“Lauku kultūras centrs – iedzīvotāju
pašapziņas celšanas pamats”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 400,00
apmērā biedrībai “nextHorizont”
projekta realizācijai; projekta
“Sociālo pakalpojumu pieejamības
uzlabošana” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
EUR 559,27 apmērā biedrībai
“Vienlīdzība” projekta realizācijai;
projekta “Sociālo pakalpojumu
pieejamības
uzlabošana”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 1269,36
apmērā
biedrībai
“Mans
patvērums” projekta realizācijai.
Par dāvinājumu
Lēma pieņemt dāvinājumu
mantas veidā no fiziskās personas
Edītes Madernieces par summu
EUR 2700,00 un novirzīt to Balvu
Novada muzejam.
Par aizņēmumu
Tika lemts lūgt Pašvaldību
aizņēmuma
un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības
padomei atļauju Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 205 004,52 uz 30
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
izglītības
iestāžu
investīciju
projektam
“Balvu
stadiona
pārbūves papilddarbiem”
Par funkciju deleģēšanu
Tika lemts deleģēt Balvu
novada
pašvaldības
Tilžas
internātpamatskolas
direktora
vietniecei izglītības jomā Elitai
Čirkai veikt skolas direktora
pienākumus attiecībā uz Uldi
Bērzišu.
Par amatu savienošanu
Sēdē pieņēma lēmumu ļaut
savienot amatus Gintai Zaharānei,
Terēzijai
Začevai,
Sarmītei
Gržibovskai, Ivetai Kokorevičai,
Kristīnei
Terentjevai,
Jānim
Zakarītim, Genovefai Jermacānei.
Par finansējuma nodrošināšanu
Deputāti
lēma
piešķirt
finansējumu Lazdulejas pagasta
attīrīšanas iekārtu notekgrāvju
tīrīšanai un nosēddīķu rakšanai
EUR 2 519,46 un Balvu novada
PA “SAN-TEX” niedru pļaušanai
Balvu ezerā EUR 420,00 no Balvu
novada pašvaldības 2017.gada
speciālā budžetā apstiprinātajiem
dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
Sēdē
lēma
piešķirt
finansējumu
atlaišanas
pabalstu
un
kompensāciju
izdevumu segšanai Briežuciema
pamatskolas darbiniekiem, sakarā
ar
Briežuciema
pamatskolas
likvidāciju, kā arī finansējumu
Tilžas pagasta pārvaldei apkures
katla iegādei un uzstādīšanai
pašvaldības ēkā Brīvības ielā 55,
Tilžā.
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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Septembra
vidū
Balvu
Bērnu un jauniešu centra (BBJC)
kolektīvs un pulciņu vadītāji
aicināja visus iepazīties ar jaunās
sezonas piedāvājumiem. Sākumā
apmeklētājus sagaidīja jautrie
zaķi, kuri katram iedeva uzdevumu
atrast sev vēlamo interešu
izglītības pulciņu. Uzdevumā bija
ēkas pirmā un otrā stāva plāni ar
pulciņu norādēm. Tas deva iespēju
apmeklētājiem paceļot pa BBJC
telpām.
Arī šogad visaktīvāk bērni un
jaunieši steidzās pieteikties uz
dejām, kuras vada atraktīvā deju
studijas “Di-dancers” vadītāja Dita
Nipere un Alīna Saveļjeva, kura
pati pirms tam ir dejojusi “Didancers” un tieši jauniešu centrā
apguva hip-hop pamatus. Dejotāji
pēc tam aktīvi piedalās pasākumos
gan BBJC, gan novadā un arī ārpus
novada robežām, tāpēc bērni un
jaunieši ne tikai apgūst deju soļus,
bet arī gūst skatuvisko pieredzi.
Skatuvisko pieredzi var gūt
un attīstīt arī dažādu pasākumu
organizēšanas
prasmju
pilnveidošanas pulciņā “Skatuve”,
kuru vada Gunita Prokofjeva. Te
jaunieši ne tikai vada pasākumus,

bet arī iesaistās to sagatavošanas
procesos.
Tāpat nemainīga vērtība ir
rokdarbu pulciņš “Čaklie pirkstiņi”,
kur, kopā ar vadītāju Inesi Hmaru,
visu gadu var veidot dažādus
radošus darbus no sadzīviskām
lietām.
Puišus,
savukārt,
gaidīja
Jānis Ikstens, lai parādītu, cik
interesantas un tehniskas lietas var
apgūt pulciņā “Tehniskā jaunrade”.
Tāpat BBJC ir savs ansamblis,
kura vadītāja ir Rita Keiša. Mazākos
dziedātājgribētājus sagaidīja jaunā
skolotāja Viktorija Kokoreviča,
kura šogad pieņēma izaicinājumu
strādāt arī ar bērniem ar īpašām
vajadzībām un vadīt viņiem
mūzikas terapijas nodarbības.
Meitenes, kuras vēlas izzināt
skaistumkopšanas
pamatus,
pieteicās uz Intas Ozolas vadīto
“Skaistumkopšanas studiju”.
Tiem,
kuri
vēlējās
būt
radošāki, bija iespēja pieteikties
uz “Radošās mākslas darbnīcu” un
“Tekstilmākslu”. Šos pulciņus vada
kreatīvā Līga Ikstena, kura turpinās
strādāt arī ar bērniem ar īpašām
vajadzībām.
Toties pie Aigas Jansones

Balvu Bērnu un jauniešu centra darbinieki palīdz iepazīt pasauli.
arī šogad varēs apgūt šūšanas
pamatus
pulciņā
“Apģērbu
un
aksesuāru
izgatavošana”.
Jāpiebilst, ka pagājušajā mācību
semestrī šī pulciņa dalībnieki
piedalījās modes skatē ar savu
pirmo kolekciju.

radoši un interesanti, attīstīsim sevi
un audzēkņus, pilnveidosim viņu
ikdienu, jo katrs bērns ir personība.
Agnese Puļča
Balvu Bērnu un jauniešu centrs

Pie Stacijas pamatskolas turpinās
plīvot Zaļais Eko karogs

Foto autore Līga Čivča

Foto no Stacijas pamatskolas arhīviem

Bērzpils pensionāri ekskursijā Cēsīs

Pēc tam, kad bērni un jaunieši
bija izstaigājušies pa BBJC
labirintiem, viņi varēja uztaisīt kādu
garšīgu taurenīti vai supervaroni
un nofotografēties krāsainajā foto
stūrītī.
Arī šajā mācību gadā būsim

Foto no BBJC arhīviem

Balvu Bērnu un jauniešu centrs atsāk sezonu

Uz ikgadējo Ekoskolu apbalvošanas pasākumu Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā devās Stacijas pamatskolas pārstāvji - skolotāja Rudīte
Romanovska un skolnieces Evija Melne un Airita Kikuste.

Bērzpilieši ar interesi klausās gides Margas stāstījumā.

Augusta
nogalē
Bērzpils
pagasta
pensionāri
devās
ekskursijā uz Cēsīm. Tur mūs
sagaidīja gide Marga un visi kopā
devāmies uz Cēsu vecpilsētu.
Viņa mums pastāstīja par pilsētas
tapšanas vēsturi. Kā izrādās,
tad Cēsu nosaukums pirmo
reizi minēts 1206. gadā Indriķa
hronikā, bet pilsētas pirmsākumi
meklējami Riekstu kalnā, kur 11. –
13. gs. atradusies vendu koka pils.
Vendu vārds devis pilsētai vācisko
nosaukumu Wenden. Ap 1209.
gadu vācu bruņinieki sāka celt
mūra pili, kas kļuva par ordeņa
zemju pārvaldes centru Livonijā.
No 1239. līdz 1561. gadam tajā
atradās Livonijas ordeņa mestru
rezidence. Vēstures dokumentos
Cēsis kā pilsēta pirmo reizi minēta
1323. gadā.
Lai gan Cēsīs un tās apkārtnē
ir patiešām ievērojams apskates
objektu skaits, mēs ielūkojāmies
pašos interesantākajos.
Līdz pat mūsdienām vecpilsētā
saglabājušies
vairāki
unikāli

apskates vērti objekti. 13. gs.
sākumā celtā Cēsu pils bija ordeņa
mestru rezidence un viens no
stiprākajiem ordeņa cietokšņiem
Baltijā.
Cēsu
pilsdrupas
ir
iespaidīgākais un līdz mūsdienām
vislabāk saglabājies pilsdrupu
ansamblis Latvijā. Sv. Jāņa baznīca,
kas būvēta 13. gs. beigās, bija
Livonijas ordeņa Doms. Pēc
gides stāstītā, baznīcas ērģeles
ir vienas no lielākajām Latvijas
vēsturiskajām
koncertērģelēm
un sestās pēc lieluma valstī.
Baznīcas altārglezna ir Igaunijas
profesionālās
glezniecības
pamatlicēja
Johanna
Kēlera
meistardarbs. Citās baznīcās ir šīs
gleznas kopijas.
Vecpilsētā aplūkojām arī Jauno
pili, vecās alus darītavas ēkas, 14. –
15. gs. pilsētas nocietinājuma mūru
un vārtu fragmentu – Raunas vārtus.
Ekskursijas
noslēgumā
apmeklējām
Maija
parku,
kas veidots 19. gs., kad parku
arhitektūrā
modē
nāca
romantiskas pilsdrupas, tāpēc

parkā tās uzbūvētas mākslīgi.
Tur aplūkojām arī tēlnieka Kārļa
Jansona diplomdarbu “Cīņa ar
kentauru”, kas laika gaitā kļuvis
par vienu no izteiksmīgākajiem
pilsētas simboliem. Gide Marga
pastāstīja, ka Maija parks ir
ticis renovēts un blakus tam
atrodas bērnu rotaļu laukums un
skeitparks. Ziemā, atbilstošos laika
apstākļos, skeitparkā tiek ierīkota
pilsētas slidotava.
Vēlāk devāmies arī uz aktīvās
atpūtas kompleksu “Rakši”, kas
ir vienīgā vieta visā Baltijā, kur
dzīvē apskatīties vienkuprainos
kamieļus. Mums palaimējās, jo līdz
ar otru pensionāru ekskursantu
grupu, mums piedāvāja gidu, kura
stāstījums par lamām un kamieļiem
bija ļoti interesants.
Atpakaļceļā
devāmies
ar
dziesmām un sajūtām par labi
pavadītu laiku.
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras
pasākumu organizatore

No 2015.gada rudens Stacijas
pamatskola nes Ekoskolas vārdu.
Arī pagājušā mācību gadā skolas
kolektīva kopīgais darbs Eko
aktivitātēs izvērtēts un saņemts
atzinums – otro gadu piešķirt
Stacijas pamatskolai starptautisko
Zaļo Eko karogu.
Par īpašiem panākumiem
ilgtspējīgas
attīstības,
vides
izglītības un vides aizsardzības
veicināšanā skolā un tās apkārtnē
134 Latvijas izglītības iestādes
šajā mācību gadā ir saņēmušas
starptautisko
Ekoskolas
nosaukumu un Zaļā Karoga balvu.
“Šogad mācību gada sākums
iezīmē gan negatīvas, gan ļoti
pozitīvas tendences - kamēr skolu
skaits Latvijā sarūk, Ekoskolu skaits
tikai palielinās. Ir liels prieks, ka aug
jauna paaudze, kas tiešām spēs
domāt ilgtermiņā un kura spēs arī
mainīt nepamatoto priekšstatu,
ka vides aizsardzība ir pretrunā ar
Latvijas ekonomisko izaugsmi,”
stāsta
Ekoskolu
programmas
koordinators
Latvijā
Daniels
Trukšāns.
Tradicionāli pēc apbalvošanas
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ceremonijas visi Eko aktīvisti devās
gājienā, kura galvenais sauklis
šogad bija “Izmetam pārāk daudz”,
kas notika no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas
līdz
Brīvības
piemineklim. Gājiena mērķis bija
pievērst sabiedrības uzmanību
tam, ka Latvijā atkritumos tiek
izmesta apmēram ceturtā daļa
no visas saražotās pārtikas. Lai
arī ir grūti panākt simtprocentīgu
pārtikas
izlietojumu,
tomēr
pašreizējais pārtikas atkritumu
apjoms ir pārāk liels, un daudz vēl
ir jādara, lai to samazinātu – gan
skolās, gan mājās.
Priecājamies,
ka
mūsu
novadā arī pieaug Eko izglītības
iestāžu skaits, nu jau esam vienā
domubiedru grupā ar Bērzpils
vidusskolu, Kubulu PII “Ieviņa”,
Balvu pilsētas PII “Pīlādzītis”, Balvu
Valsts ģimnāziju un Rugāju novada
vidusskolu. Lai zaļais dzīvesveids
mūs iedvesmo un vieno!
Ruta Bukša
Stacijas pamatskola
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Bērni uz tilta Alūksnes Pilssalā.

varēja atpūsties uz gājēju tilta.
Bānīša
stacijā
Alūksnē
visi ekskursanti kāpa bānītī,
lai izbaudītu 40 minūšu garo
braucienu ar tvaika lokomotīvi
līdz Papardes stacijai, kur gaidīja
liels atpūtas laukums. Tur varēja
izskrieties pēc sirds patikas! Tad
arī ceļojums tuvojās beigām, kur
mūs visus gaidīja mūsu mīļā pilsēta
Balvi.
Nāc un lasi arī Tu! Kļūsti par
čaklu grāmatu lasītāju un varbūt
kopā dosimies kādā izzinošā
ekskursijā!
Ligita Pušpure
Balvu Centrālā bibliotēka

Kopīgs foto brīvā dabā.

Vectilžas folkloras kopa “Saime”
nosvin 10 gadu jubileju

Foto no BBJC arhīviem

Pratīsim plānot kopā ar “Help”

Jauniešu praktiskā darbošanās projekta “Help” ietvaros.

Projekts “Help”, kurā piedalās
arī Balvu Bērnu un jauniešu centrs,
tapis
Erasmus+
programmas
ietvaros un ir klasificējams, kā
strukturētā dialoga pasākums. Tā
mērķis ir izstrādāt vai pilnveidot
jaunatnes politikas dokumentu.
Pašlaik projekts ir analīzes un
datu apkopošanas posmā, kad
tiek veidotas anketas, aprobētas
mērķauditorijā jauniešiem no 13
līdz 25 gadu vecumam.
15.septembrī Alūksnes kultūras
centrā notika visu partneru tikšanās
un apmācības par jaunatnes
politikas
plānošanu,
kurās
vairāk kā 40 dalībnieki no Balvu,
Gulbenes, Alūksnes un Viļakas
novadiem ieguva informāciju par
jaunatnes politikas dokumentiem
un to nepieciešamību, nozīmi un
pielietojamību.
Apmācību semināru vadīja
Evija Rudzīte - pieredzējusi
jauniešu apmācību trenere ar
ilggadēju pieredzi un plašām
zināšanām par jaunatnes darbu,

Bērni pirms brauciena ar bānīti.

jaunatnes politikas veidošanu.
Viņa palīdzēja atklāt jaunatnes
politikas plānošanas dokumenta
izstrādes principus, posmus un
kārtību. Apmācību mērķauditorija
bija jaunieši, darbinieki un
speciālisti darbam ar jauniešiem,
kā arī vietējās lēmējvaras pārstāvji,
tāpēc šis pasākums izvērtās
jaunatnes
politikas
lauciņu
izzinošs. Semināra dalībnieki
kopīgiem spēkiem apzinājās šī
darba nopietnību un svarīgumu.
Jaunieši uz to varēja palūkoties no
cita skatu punkta un apzināties, ka
tas ir organizēts, mērķtiecīgs un
jēgpilns.
Šajā tikšanās reizē tostarp
tika apskatītas tēmas par katra
novada
jauniešu
vajadzībām
un to īstenošanu, par jauniešu
līdzdalības
svarīgumu
un

Foto no BCB arhīviem

ar seno laiku darbarīku- slīmestu.
Ekskursijas beigās visi ekskursanti
tika cienāti ar rudzu maizi un
medu!
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
ekskursanti gribēja redzēt vai arī
Alūksnes bērni lasa tādas pašas
grāmatas kā Balvos. Izrādās,
ka arī Alūksnē darbojas bērnu
žūrija un atradās interesenti, kas
gribēja izņemt grāmatas Alūksnes
bibliotēkā!
Alūksne ir skaista, sena pilsēta
ar savām strūklakām, tiltiem,
muzejiem, pilsdrupām, ezeru.
Spēkus varēja pārbaudīt skrienot
no Tempļa kalna, bet, klausoties
mūziku un vērojot pīlītes ezerā,

Foto no BCB arhīviem

Par godu Balvu Centrālās
bibliotēkas čaklākajiem mazajiem
lasītājiem, 2017.gada 16.septembris
bija saulaina un silta diena. Visi
devās uz kaimiņu pilsētu Alūksni,
lai apskatītu un izzinātu lietas un
vietas, kas vēl nebija zināmas.
Lai braucot īsinātu ceļu, visi
kopā izlasījām Ineses Zanderes
grāmatu “Ko teica Gaiļa kungs”,
iejūtoties dažādu dzīvnieku lomās
un atdarinot viņu balsis. Visskaļākā
balss bija Gailim!
Pirmā pieturvieta bija Ates
muzejs, kur, klausoties gida
stāstījumu, izstaigājām visu plašo
muzeju, izmēģinot spēkus gan
labības kulšanā, gan darbojoties

Foto no BCB arhīviem

Balvu Centrālās bibliotēkas čaklākie lasītāji dodas ekskursijā uz kaimiņu pilsētu
Alūksni

ieguvumiem jaunatnes politikas
izveidē, jo tikai tā var apzināties
politikas veidošanas noteikumus
un šī darba jēgu. Uzzinājām par
jaunatnes darbu Eiropas kontekstā
un
par
starpinstitucionālo
sadarbību realizējot jaunatnes
politikas plānošanas dokumentu
izstrādi un realizāciju, kā arī
iepazināmies ar Latvijas jaunatnes
politikas veidošanas saistošajiem
normatīvajiem aktiem.
Noslēgumā katra novada
darba grupa izvirzīja savus tuvākos
darba mērķus, lai virzītos uz
galveno mērķi - jaunatnes politikas
dokumenta izveidi vai pilnveidi.
Darba diena aizritēja ātri un
radoši.
Gunita Prokofjeva
Balvu Bērnu un jauniešu centrs

16.septembrī savu 10 gadu
darba jubileju svinēja Vectilžas
pagasta folkloras kopa “Saime”.
Sveicēji bija sanākuši un sabraukuši
no tuvienes un tālienes.
Folkloras kopas ceļš sākās
2007.gada rudenī. Desmit gadu
laikā ir mainījušies dziedātāji,
taču kolektīvs tin savu dziesmu
kamolu, saglabājot mūsu senču
kultūras mantojumu, piedaloties
pagasta svētkos un norisēs, novada
un valsts mēroga pasākumos. Ir
ieviestas vairākas jaunas tradīcijas
– maija dziedājumi Dievmātes
godam pie visiem pagasta
krucifiksiem, psalmu dziedājumi
Dvēseļu dienās.
Jubilejas norises sākās ar Rutas
Cibules lekciju par Ziemeļlatgales
folkloras īpatnībām, kuru klausījās
gan “Sovvaļņīki” no Andrupenes,
gan “Dvīga” no Saulkrastiem, kā arī
citi interesanti.
Pēc
lekcijas
“Saimes”
dalībnieki un ciemiņi devās
ekskursijā, aplūkojot z/s “Ezerlīči”
akmens dārzu un apmeklējot arī
Tilžas Romas katoļu baznīcu. Tur
ciemiņus sagaidīja prāvests Alberts
Budže un visi kopā nodziedāja
dziesmu “Ejam pi tevis”. Tālāk ceļš
veda uz Numerni, kur, uzkāpuši
skatu tornī, ekskursanti, runājot
“Dvīgas”
dalībnieču
vārdiem
“paskatījās uz Latgali”.
Brauciens noslēdzās Vectilžā,
kur
ekskursijas
dalībniekus
sagaidīja “Saimes” dalībnieki ar
siltu dārzeņu zupu.
Pēc tam sākās svētku koncerts
“Nakts ar Dīnu saderieja”. Liels
prieks un gandarījums bija par
to, ka uz pasākumu ieradās visi
aicinātie kolektīvi.
Ļoti jautri un skanīgi bija
apsveikumi.
Katra
folkloras
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kopa bija sagatavojusi kaut ko
īpašu. Muzikālus sveicienus bija
sarūpējusi “Dvīga” no Saulkrastiem,
“Bolta Vīšņa” no Dricāniem,
“Souvvaļņīki” no Andrupenes un
“Sagša” no Tilžas.
Folkloras kopu “Saime” ar
priekšnesumiem sveica arī pagasta
pašdarbības kolektīvi - deju kopa
“Viola”, amatierteātris “Melnais
kaķis” un jauniešu tautu deju
kolektīvs “Vectilža”. Apsveikuma
un paldies vārdus kolektīvam
jubilejā teica pagasta pārvaldes
vadītāja Genovefa Jermacāne un
Balvu novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja Inta
Kaļva, kura folkloras kopas vadītājai
Solvetai
Loginai
pasniedza
Atzinības rakstu par nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu.
Kad bija saņemti ziedi un
apsveikuma vārdi, arī savu paldies
“Saimes” dalībniekiem - Antonijai,
Inārai, Mārītei, Inesei, Elijai,
Sonorai, Dacei un Eduardam - teica
folkloras kopas vadītāja Solveta.
Pēc kopīgi nodziedātās dziesmas
“Padzīžam i mes moseņas”, svētki
turpinājās ar lustīgiem dančiem,
dziesmām un rotaļām.
Svētīgi ir tie, kuri dzied un
neļauj pazust mūžībā mūsu
senču gara bagātībām. Svētīgi
tie, kuri dzied un sauc jauno
paaudzi, nododot tautasdziesmu
pūru kā lielu dārgumu! Svētki ir
izvērtēšanas un izrādīšanas iespēju
laiks, bet vienlaikus arī skats
nākotnē, jo svētku emocionālais
pacēlums ir labs stimuls darboties
tālāk, turpināt augt un ziedēt un vēl
ilgi, ilgi dzīvot dziesmās!
Maruta Arule
Vectilžas pagasta
Kultūras pasākumu organizatore
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Samaksājot nodokļu pamatparādu, Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
iespējams atbrīvoties no
samazināšana Balvu Kultūras un atpūtas centrā”
Uz šo brīdi ir izpildīti aptuveni
Par
projektā
paredzēto
Neskatoties
uz
lietaino
nokavējuma un soda naudas
ir aprēķināta, attiecībā uz atbalsta
pamatparādu.
Tiem nodokļu maksātājiem,
kuri nebūs noteiktajos termiņos
maksājuši noteiktos maksājumus
saskaņā ar nodokļu pamatparāda
nomaksas grafiku, lēmums par
atbalsta piemērošanu tiks atcelts
un nodokļu parāds pilnā apmērā
(ieskaitot nokavējuma un soda
naudas) tiks piedzīts bezstrīdus
kārtībā.
Vēršam
uzmanību,
ka
piedalīties atbalsta pasākumā nav
tiesību šādos gadījumos:
ja attiecībā uz nodokļu
maksātāju ir pieņemts lēmums
par tā saimnieciskās darbības
apturēšanu;
ja nodokļu maksātājs
izslēgts no VID Pievienotās vērtības
nodokļa maksātāju reģistra;
ja kāda no nodokļu
maksātāja
amatpersonām
ir
iekļauta riska personu sarakstā
vai nodokļu maksātāja adrese ir
iekļauta riska adrešu sarakstā;
ja attiecībā uz nodokļu
maksātāju tiesa ar nolēmumu ir
pasludinājusi
maksātnespējas
procesu.
Šo
atbalsta
pasākumu
nepiemēro arī tiem nodokļu
maksātājiem, attiecībā uz kuru
parādiem savulaik jau tika
pieņemti lēmumi saskaņā ar 2012.
gada Nodokļu atbalsta pasākuma
likumu, ja šie lēmumi joprojām ir
spēkā un kuru izpildi VID joprojām
uzrauga.
VID
informēs
juridiskās
personas par atbalsta pasākumu
ar
EDS
starpniecību,
bet
fiziskajām
personām
nosūtīs
vēstules, izmantojot VID rīcībā
esošo
nodokļu
maksātāju
kontaktinformāciju.
Nodokļu
maksātāji,
kuri
vēlēsies noskaidrotu nodokļu
pamatparāda,
nokavējuma
naudas un soda naudas apmēru
uz pieteikuma iesniegšanas dienu,
to varēs precizēt VID EDS. Fiziskās
personas, kuras nav EDS lietotāji,
informāciju par savu nodokļu
pamatparāda apmēru varēs iegūt,
sazinoties ar VID speciālistu, kurš
norādīts VID nosūtītajā vēstulē.
Atbalsta
pasākumu
nokavējuma naudas un soda
naudas dzēšanai nosaka Nodokļu
maksātājiem
nokavējuma
naudas un soda naudas dzēšanai
paredzētā atbalsta likums.
Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā aicinām zvanīt uz VID
Nodokļu un muitas informatīvo
tālruni 6712000, izvēloties pirmo
tēmu “Nodokļi”, konsultēties
klātienē ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā vai arī uzdot
savu jautājumu VID mājaslapas
sadaļā “Kontakti/Uzdot jautājumu
VID”.
Plašāka
informācija
par
nodokļu atbalsta pasākumu, kā arī
iesnieguma veidlapa pieejama VID
tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi/
Noderīgi/Nodokļu parādi”.
Informāciju sagatavoja:
Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26351438,
67122670, 26558389
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

vasaru un nelabvēlīgajiem laika
apstākļiem,
būvdarbi
Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
pamazām turpinās, par ko var
pārliecināties ikviens, ejot garām
mūsu lielajai kultūras nama ēkai.
Pārbūves darbi notiek projekta
Nr. EKII-2/5 “Siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšana
Balvu kultūras un atpūtas centrā”
ietvaros, par kura īstenošanu
2016.gada 4.oktobrī Balvu novada
pašvaldība, Latvijas Republikas
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija un Sabiedrību
ar ierobežotu attīstību „Vides
investīciju fonds” noslēdza līgumu.
Šo projektu finansē no Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII)
finanšu līdzekļiem. EKII projektam
apstiprinātās
attiecināmās
izmaksas ir 1 240 393,17 euro,
tanī skaitā EKII finansējums 69,900000 % un Balvu novada
Domes
līdzfinansējums
ir
30,100000 %.

finansējumu Balvu Kultūras un
atpūtas centra ēkā tiek veikti
renovācijas un siltināšanas darbi,
kas paredz:
•Telpu
apgaismojuma
rekonstrukciju un saules paneļu
uzstādīšanu elektrības pašpatēriņa
nodrošināšanai;
•Celtniecības
(siltināšanas)
darbus:
•Pamatu siltināšana;
•Uz grunts esošu grīdu
siltināšana.
•Logu un durvju nomaiņa;
•Jumta siltināšana, seguma
un lietus ūdens noteksistēmas
nomaiņa;
•Ārsienu
siltināšana
no
iekšpuses un ārpuses un apdares
atjaunošana;
•Rekuperatīvās
ventilācijas
sistēmas ar pievadāmā gaisa
dzesēšanu, izmantojot zemes
siltumsūkni, uzstādīšanu;
•Apkures sistēmas
un
siltummezgla rekonstrukciju;

60% no līgumā paredzētajiem
darbiem.
Saskaņā
ar
veiktajiem
iepirkumiem, objektā strādā SIA
“WOLTEC”, SIA “Kalna nami” un
SIA “VEK”.
SIA “WOLTEC” veic būvdarbus,
SIA “Kalna nami” – būvuzraudzību,
bet SIA “VEK” – autoruzraudzību.
Pabeidzot ēkas rekonstrukciju,
plānots sasniegt šādus rezultātus:
a) oglekļa dioksīda emisijas
samazinājums gadā pēc Projekta
īstenošanas beigu termiņa - vismaz
67 379,00 kgCO2 gadā;
b) enerģijas patēriņš apkurei
uz ēkas aprēķina platību gadā pēc
Projekta īstenošanas beigu termiņa
nepārsniedzot 18,89 kWh/m2
gadā.
Andris Vrubļevskis
Balvu novada pašvaldības
Projekta vadītājs

Oktobrī sāksies avansa maksājumu izmaksāšana
lauksaimniekiem
No 20.oktobra sāksies vienotā
platībmaksājuma,
maksājuma
par apgabaliem, kuros ir dabas
vai citi specifiski ierobežojumi,
un bioloģiskās lauksaimniecības
maksājuma avansa izmaksāšana
lauksaimniekiem.
Lauksaimnieki saņems 70
procentus no vienotā platību
maksājuma un 85 procentus
no
maksājuma
apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi,
un
bioloģiskā
maksājuma.
Vienotā platību maksājuma
finansējums 2017.gadā, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies
par 14 procentiem, un provizoriskā
atbalsta likme būs aptuveni 70
euro/ha (avansa maksājumā 70%
no likmes, t.i., aptuveni 49 euro/
ha), kas vēl tiks koriģēta atkarībā
no kopējās atbalstam apstiprinātās

platības.
Maksājuma
apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi, likmes 2017.gadā
būs nemainīgas – tādas, kā bija līdz
šim: par 1.kategoriju – 35 euro/ha
(avansa maksājumā 85% no likmes,
t.i., apmēram 30 EUR/ha), par
2.kategoriju – 45 euro/ha (avansa
maksājumā - apmēram 38 euro/ha)
un par 3.kategoriju – 50 euro/ha,
(avansa maksājumā - apmēram 43
euro/ha) kā arī 25 euro/ha (avansa
maksājumā - apmēram 21 euro/
ha) teritorijā ar citiem specifiskiem
ierobežojumiem.
Bioloģiskie lauksaimnieki 2017.
gadā saņems atbalstu tādā pašā
apmērā kā iepriekšējos gados:
par laukaugu platībām 117 euro/
ha (avansa maksājumā - apmēram
99 euro/ha), par ilggadīgo zālāju
platībām 97 euro/ha (avansa

maksājumā - apmēram 82 euro/
ha), par dārzeņu platībām 399
euro/ha
(avansa
maksājumā
- apmēram 339 euro/ha), par
kartupeļu platībām 397 euro/ha
(avansa maksājumā - apmēram
337 euro/ha), par augļu koku un
ogulāju platībām 485 euro/ha
(avansa maksājumā - apmēram 412
euro/ha).
Avansa maksājumu izmaksu
veiks pakāpeniski. Maksājumus
avansā saņems tie lauksaimnieki,
kuru saimniecībās būs pabeigta
atbilstības nosacījumu pārbaude,
tādēļ aicinām lauksaimniekus
pārliecināties, vai savlaikus ir
sniegtas visas nepieciešamās
atbildes
uz
LAD
nosūtīto
informācijas pieprasījumu.
Informāciju sagatavojusi
Zemkopības ministrija

Balvu novads tika pārstāvēts “Uzņēmēju dienās
Latgalē 2017”

Aktīvie Balvu novada uzņēmēji Daugavpils Olimpiskajā centrā.
Latvijas lielākā uzņēmēju
biedrība Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera (LTRK)
sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģionu rīkoja izstādi “Uzņēmēju
dienas Latgalē 2017”.
15. un 16.septembrī izstāde
norisinājās Daugavpilī, Daugavpils
Olimpiskajā centrā, kur kuplā
skaitā tika pārstāvēts arī Balvu
novads.
Balvu
novada
stendā
divas dienas savu uzņēmumu
produkciju un pakalpojumus
prezentēja
pārstāvji
no

būvniecības
uzņēmuma
SIA
“BTRS”, trikotāžas izstrādājumus
lieliem un maziem piedāvāja
SIA “Eco Fabrika”, SIA “Nūreņas”
viesu nams “Noras” aicināja uz
atpūtu laukos Krišjāņu pusē, tāpat
izstādes stendā strādāja ādas
apstrādes meistars Andris Ločmelis
ar savu radīto zīmolu “Leatherley”.
Z/s “Kotiņi” no Viļakas novada
piedāvāja iegādāties saimniecībā
ražoto
produkciju,
savukārt
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs apmeklētājiem piedāvāja
tūrisma informāciju par Balvu
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Foto no ZLBC arhīviem

Lai nodokļu maksātājiem
atvieglotu
radušos
nodokļu
parāda slogu, laikā no 2017. gada 1.
oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim
aicinām ikvienu, kam izveidojies
nodokļu parāds, pieteikties VID
uz atbalsta pasākumu. Tas paredz
nokavējuma un soda naudas
pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu,
ka ne vēlāk kā līdz 2019.gada
31.decembrim tiek samaksāts
nodokļu pamatparāds. Atbalsta
pasākuma var pieteikties gan
privātpersonas, gan komersanti.
Tas atteicas uz visiem nodokļu
veidiem, izņemot nekustamā
īpašuma nodokli un solidaritātes
nodokli, neatkarīgi no tā, par cik
senu laika posmu nodokļu parāds
izveidojies.
Ikviena fiziskā persona var
pieteikties atbalsta pasākumam,
norādot to nodokļu pamatparāda
summu sadalījumā pa nodokļu
veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa uz
pieteikuma iesniegšanas dienu.
Savukārt ikviena juridiska
persona
var
pieteikties
atbalsta pasākumam, norādot
nodokļu pamatparāda summu
sadalījumā pa nodokļu veidiem,
kas
nepārsniedz
nodokļu
pamatparāda
apmēru
pēc
stāvokļa 2017. gada 1. jūnijā un nav
samaksāta līdz dienai, kad iesniegts
iesniegums
par
pieteikšanos
atbalstam.
Pieteikties nodokļu atbalsta
pasākumam iespējams, sākot no
2017. gada 1. oktobra līdz 2018.
gada 2.janvārim, aizpildot īpaši
tam paredzēto veidlapu. Juridiskās
personas šo iesnieguma veidlapu
varēs aizpildīt un nosūtīt VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
(sadaļā “Dokumenti – Sagatavot
dokumentu “No veidlapas”- Citi
– “Iesniegums par pieteikšanos
atbalstam nokavējuma naudas un
soda naudas dzēšanai”), savukārt
fiziskās personas to varēs iesniegt
arī:
•personīgi vēršoties jebkurā
VID klientu apkalpošanas centrā;
•izmantojot
drošu
elektronisko parakstu, nosūtot uz
e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
•sūtot pa pastu uz adresi:
Valsts ieņēmumu dienestam,
Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Iesniegumā nodokļu maksātājs
norāda atbalsta pamatparāda
summu, nodokļu veidus, uz
kuriem piesaka atbalstu, un
cik mēnešu laikā apņemas to
samaksāt. Atbalsta pamatparādu
var sadalīt vienādās daļās, un tas ir
maksājams reizi mēnesī. Samaksas
termiņš var tikt pagarināts līdz 24
mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz
2019.gada 31.decembrim.
Lēmumu
par
nodokļu
atbalsta pasākuma piemērošanu
vai atteikumu to piemērot, VID
pieņems 21 dienas laikā no
pieteikuma saņemšanas dienas.
Minēto lēmumu VID nodokļu
maksātājam nosūtīs, izmantojot
VID EDS. Tiem, kas nav EDS
lietotāji, lēmums tiks nosūtīts
vēstulē uz deklarēto vai norādīto
dzīves vietas adresi.
VID 21 dienas laikā no
dienas, kad atbalsta pamatparāds
samaksāts pilnā apmērā, pieņem
lēmumu par nokavējuma naudas
un soda naudas dzēšanu, ja tāda

novadu un visu Ziemeļlatgali.
Izstādes otrajā dienā pasākuma
rīkotāji sveica dalībniekus vairākās
nominācijās. Arī Balvu novada
stendu žūrija atzinīgi novērtēja un
pasniedza balvu “Ekstravagantākais
dalībnieks”.
Liels paldies visiem Balvu
novada stenda dalībniekiem, kas
abas dienas piedalījās “Latgales
uzņēmēju dienās 2017”!
Ineta Bordāne
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs
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Iepazīsti Latvijas izcilākās
ievērojamākās vērtības
Latvija ir bagāta ar daudziem
izciliem
darbiem
literatūrā,
skatuves mākslā, kino, mūzikā
un citās jomās. 2017. gadā
izveidotā jaunā kultūras kanona
mājaslapa nodrošina pēc iespējas
plašu informācijas pieejamību
par šīm vērtībām, aizved pie
daudzveidīgiem
dārgumiem
dažādu Latvijas institūciju krātuvēs
un arhīvos saistībā ar kultūras
kanonu un mudina runāt, rakstīt un
stāstīt par šīm vērtībām, tādējādi
nodrošinot to popularizēšanu,
iepazīšanu, izprašanu.
Latvijas Kultūras kanons ir ieeja
Latvijas kultūras pasaulē caur 99
dažādām vērtībām. Šīs dažādās
vērtības aptver gan dažādas
kultūras nozares, gan sniedzas
laikmetiem un gadsimtiem pāri,
gan savstarpēji satiekas, gan kā
pretpoli savstarpēji izceļas.
Kanons ir kā brilles, caur
kurām ieraudzīt Latviju un Latvijas
vērtības. Kā durvis, pa kurām ienākt
Latvijas kultūras bagātību krātuvē.
Kā izdzīvošanas komplekts un
kompass samulsuma brīžos. Kā
jauna datora programmatūra,
kas atver izziņai un pieslēdz mūs
jaunai pasaulei un iespējām.
Šī vērtību izvēle ir sava
laikmeta liecība, ko mēs, tālāk
attīstot, piepildām ar sava laika
saturu, pārdomām, jaunu vērtību
pienesumu.
Caur mūsu acīm šīs saņemtās
vērtības kļūst par mantojumu, ko
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mēs izceļot, aprakstot, izzinot,
iepazīstot, papildinot jau nodosim
tālāk. Ieraugot un izanalizējot šīs
vērtības, mēs zināsim saukt jaunas
un pēc nepieciešamības kultūras
kanonu arī kādu dienu papildināt.
99 kultūras kanona vērtības
sasaucas ar Latvijas valsts 99 gadu
jubileju – aiz šiem 99 izvēlētajiem
gadījumiem tas ļauj saskatīt Latvijas
valsts attīstību pirms valsts, Latvijas
kultūras izaugsmi gadu gaitā, mūsu
kolektīvo atmiņu, individuālas
Latvijas
kultūras
izcilības,
unikalitātes un notikumus. Tomēr
visbūtiskākais – mudina un raisa
sabiedrībā aktīvas debates par
kultūras jautājumiem šodien, liek
domāt un līdzdarboties.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
ir pateicīga visiem autoriem, kas
piedalījās, aprakstot un stāstot
par 99 Latvijas Kultūras kanona
vērtībām, visām Latvijas atmiņas
institūcijām, kas bija un turpina
būt atsaucīgas atrādot savu
krājumu dārgumus, kā arī ikvienam
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
darbiniekam, kas deva ieguldījumu
šīs mājaslapas tapšanā.
Kā teicis mūsu dzejnieks
Rainis: ”Mēs būsim lieli tik, cik
mūsu griba!”
Ielūkojies
www.kulturaskanons.lv .

Vides attīstība – pētniecisko pratību
veicinātāja
SIA “ZAAO” (ZAAO) arī šajā
mācību gadā aicina izglītības
iestādes apmeklēt interaktīvas
mācību
stundas
reģionālajā
atkritumu
apsaimniekošanas
centrā “Daibe”, lai veicinātu bērnu
un jauniešu izpratni par vides
aizsardzības jautājumiem, sekmētu
interesi par dabas procesiem un
iešanu dabā.
Reģionālajā
atkritumu
apsaimniekošanas centrā (RAAC)
“Daibe” ZAAO īsteno licencētu
bērnu un jauniešu interešu
izglītības programmu, kas paredz
mācību stundas ar praktisku
darbošanos,
RAAC
“Daibe”
teritorijas apskati un došanos
dabā. Mācību programmā ietvertas
tēmas, kas iekļaujas izglītības
iestāžu mācību saturā dabas
zinību priekšmetos, nodrošinot
padziļinātas zināšanas par dabas
sistēmām, procesiem, cilvēka
un vides mijiedarbību, tostarp
atkritumu
apsaimniekošanas
veidiem, atkritumu samazināšanas
un
otrreizējās
pārstrādes
iespējām. Būtiski, ka arī RAAC
“Daibe” teritorijas apskates laikā
skolēni iegūst jaunas zināšanas
par videi draudzīgu atkritumu
apsaimniekošanu un otrreizējās
pārstrādes iespējām.
Šajā mācību gadā skolēnu
izglītošanai uzsvars tiks likts
uz pētniecisko un sadarbības
kompetenču
jeb
pratību
veicināšanu. Skolēniem būs iespēja
pašiem darboties ar speciālām
iekārtām un aprīkojumu, izzinot
lietu kopsakarības.
Licenzētajā
bērnu
un
jauniešu vides izglītības mācību
programmā piedāvātas četras
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tēmas – atkritumu veidi, otrreizējās
izejvielas, cilvēka un vides
mijiedarbība, vides piesārņojums,
atkritumu
apsaimniekošanas
veidi, otrreizējai pārstrādei derīgie
materiāli un ilgtspējīga attīstība,
“Nulles atkritumu koncepts”.
Mācību stundas laikā skolēni
iegūst jaunas zināšanas par dabas
procesiem, cilvēka un vides
mijiedarbību, tostarp atkritumu
apsaimniekošanas veidiem, ko
pastiprina
poligona
apskatē
redzētais – otrreizējai pārstrādei
derīgo izejvielu sagatavošana
nodošanai pārstrādei, infiltrāta un
poligona gāzes apsaimniekošana,
kā arī praktiskie uzdevumi, kas
tiek veikti gan mācību stundā,
gan arī teritorijas apskates laikā.
Šajā mācību gadā mācību stundas
laikā skolēni dosies Dabas izziņas
takā, lai pētītu un veiktu praktiskos
darbus grupās.
2016./2017. mācību gadā bērnu
un jauniešu interešu izglītības
programmu apmeklējuši vairāk
nekā 780 skolēni un pedagogi
no 24 ZAAO darbības reģiona
izglītības iestādēm.
ZAAO piedāvātā vides izglītība
kopumā ir vērsta uz bērnu un
jauniešu līdzdalību vides kvalitātes
uzlabošanā. Izmantojot saistošas
izglītošanas formas, tiek piesaistīta
bērnu, jauniešu un viņu vecāku
uzmanība vides jautājumiem,
veidota izpratne par videi
draudzīgu rīcību un atkritumu
apsaimniekošanu, kā arī saudzēti
dabas resursi, nododot lietoto
iepakojumu otrreizējai pārstrādei.
Laura Jegorova
SIA “ZAAO”

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 28.septembris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

30.septembrī plkst.12:00
Ģimeņu sporta diena Balvu Valsts
ģimnāzijas futbola laukumā.
6.oktobrī plkst.18:30 Lekcija
vecākiem un pedagogiem “Cikla
šovs – jauna pieeja sarunai par
pubertātes laika pārmaiņām”
Balvu Sakrālās kultūras centrā. Šī
lekcija dod iespēju vecākiem un
pedagogiem iepazīties ar “Cikla
šova” nodarbības saturu, kas
tiek vadīta 10-12 gadus vecām
meitenēm. Šī lekcija palīdz
pieaugušajiem labāk sagatavoties
sarunai ar meitu vai savām
skolniecēm par pubertātes laika
pārmaiņām. Laipni aicināti visi
interesenti! Dalība lekcijā bez
maksas. Pieteikšanās uz lekciju
Balvos pa tālr.26309415 (Aija
Putniņa), e-pasts:aijap2@inbox.
lv.
7.oktobrī plkst.15:00 Svētku
pēcpusdiena
Balvu
pilsētas
vecākajai
paaudzei
“Mums
vienam otru ir jāsatiek” Balvu
muižā. Pēcpusdienā kopā ar
viesmāksliniekiem
“Latgales
dāmu pops” un Viktoru Kozlitinu.
13.oktobrī no plkst.11:00
Grāmatu svētki 2017. Atklāšana
plkst.11:00 Balvu muižā, tikšanās
ar autoriem no plkst.12:00.
14.oktobrī no plkst.9:00-13:00
Lauku labumu tirdziņš laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra.

Balvu pagasts

4.oktobrī plkst.10:00 Garīgie
dziedājumi Balvu pagasta Tautas
namā.
7.oktobrī plkst.18:00 Radošā
darba vakars “Rudens smaržu
virpulī”.
Aicinām
pieteikties
autorus, kas raksta dzeju un/vai
komponē dziesmas uz kopīgi
radītu pasākumu. Satiksimies, lai
klausītos dzeju, dziesmas, rastu
jaunas, radošas idejas, dalītos
pieredzē, pabūtu kopā! Ikviens
apmeklētājs, kam ir tuva un mīļa
dzeja, dziesma, tiek aicināts un
mīļi gaidīts! Pieteikties Balvu
pagasta Tautas namā pie Ainas vai
pa tālr.26465199.
18.oktobrī
plkst.10:00
Garīgie dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.

Bērzkalnes pagasts

20.oktobrī plkst.20:00
Rudens ražas svētki un diskoballe
Rubeņu Saietu namā. Līdzi jāņem
kāds ziemai sagatavots gardumsdegustēsim,
mainīsimies
ar
receptēm un pieredzi ziemas
krājumu sagatavošanai.

Bērzpils pagasts

29.septembrī plkst.15:00
Dzejas
lasījumi
Miķeļdienā
atpūtas vietā Ičas upes krastos.
Aicināti visi, kam patīk dzeja,
lasīsim dzeju kopā! (Ja plūdi
nebūs beigušies, tad pasākums
notiks pļaviņā pie Bērzpils
estrādes, bet lietus gadījumā –
Bērzpils pagasta pārvaldes 1.stāva
telpā.)
19.oktobrī plkst.12:00
Meistardarbnīca “Lakatu aušana
rāmī”, kuru vadīs Herunda Zuša.
Bērzpils Saietu namā.
20.oktobrī plkst.22:00
Rudens balle Bērzpils sporta zālē.
Spēlē Ginc&Es.

27.oktobrī plkst.10:00 Psalmu
dziedājumi
par
mirušajiem
Bērzpils Saietu namā.

Briežuciema pagasts

27.oktobrī plkst.19:00
Briežuciema tautas namā “Lobu
ļaužu saīts” atpūtas pasākums
pagasta pensionāriem un tiem,
kuriem ap piecdesmit.

Kubulu pagasts

6.oktobrī plkst.19:00 “Balvu
novada Gada balva izglītībā”
Kubulu kultūras namā.
13.oktobrī plkst.12:00
Grāmatu svētku 2017 ietvaros
tikšanās ar Jāni Brikmani, grāmatas
“Mazākie klasē. Latvijas mazie
zvēri un putni” autoru, Stacijas
pamatskolā.
13.oktobrī plkst.14:00
Grāmatu svētku 2017 ietvaros
tikšanās ar Viju Eniņu (farmaceiti,
ārstniecības augu pazinēju) Kubulu
kultūras namā.
20.oktobrī plkst.19:00
Kubulu jauktā vokālā ansambļa 18
gadu jubilejas pasākums Kubulu
kultūras namā.
28.oktobrī plkst.19:00
Sudrabkāzu balle “Tava sirds ir
manas mājas” Kubulu Kultūras
namā.

Tilžas pagasts

No
28.-29.septembrim
dažādas sportiskas aktivitātes
Eiropas Sporta nedēļas ietvaros:
28.septembrī
plkst.16:00
Pludmales
volejbola
diena
Tilžas vidusskolas un Tilžas
internātpamatskolas
pludmales
volejbola laukumos;
29.septembrī plkst.12:00
Ģimeņu sporta diena Tilžas sporta
laukumā.
7.oktobrī no plkst.9:00
Rudens gadatirgus Tilžas tirgus
laukumā. Andele, podu sišana,
bluķu velšana, slinkā saimniekdēla
ķeršana un labdarības loterija
plkst.10:30.
Tilžēnieši,
divus
gadus rudens gadatirgū esam
atbalstījuši savējo bērnu deju
kolektīvu. Par labdarības loterijā
savāktajiem līdzekļiem sašūti
svārciņi un noadītas zeķītes.
Atbalstīsim šo pasākumu arī
šogad rudens gadatirgū, ziedojot
dārzeņus, mājražojumus, augļus,
stādus, rokdarbus u.c. Tālrunis
informācijai 27870251.
7.oktobrī plkst.16:00
Pasākums “Uz patalčiem” kopā ar
tautas muzikantiem Tilžas Kultūras
namā. Gaidīsim Tilžas pagasta
vecāko paaudzi un visus tos,
kuri vēlas izlocīt kājas ermoņiku
pavadījumā.
Pašu
omulībai
noderēs līdzpaņemtais “groziņš”.
13.oktobrī plkst.12:30
Grāmatu svētku 2017 ietvaros
tikšanās ar Ilgu Raščevsku,
grāmatas “Norakstītie” autori,
Tilžas internātpamatskolā.
13.oktobrī plkst.14:00
Grāmatu svētku 2017 ietvaros
tikšanās ar Leldi Stumbri (latviešu
dramaturģi, apmēram 50 lugu
autori) Tilžas vidusskolā.
21.oktobrī
Ziemeļlatgales
amatierteātru režisoru un aktieru
meistarklases kopā ar Edīti Siļķēnu
un Ligitu Smildziņu. Sīkāka
informācija un pieteikšanās pa
tālr.29108722 (Inese), 27870251
(Daiga).

Vīksnas pagasts

13.oktobrī
plkst.14:30
Grāmatu svētku 2017 ietvaros
tikšanās ar Gabrielu Cīruli
(grāmatas “Kritiens uz augšu”
autori) Vīksnas pagasta bibliotēkā.

Skatāmas izstādes
Balvu pilsētā

Līdz 28.oktobrim skatāma
Ulda Zeidmana veidoto diorāmu
un vinješu izstāde “Miniatūrā
pasaule’’ Balvu Novada muzejā.
Balvu Centrālās bibliotēkas
izstāžu zālē no 3.oktobra būs
skatāma mākslinieces, grāmatu
ilustratores Zanes Raičenokas –
Raišonokas darbu izstāde.
“Elita...gleznas...EJU TĀLĀK” Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 3.stāva zālē septembrī
un oktobrī skatāmi Elitas Teilānes
radošie darbi akrila un eļļas
tehnikā.
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma Neredzīgo rehabilitācijas
centra Balvu nodaļas dalībnieku
darbu izstāde “Brīnumu caur sirdi
un dvēseli”.
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 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
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.

Krišjāņu pagastā

No 6.oktobra Krišjāņu tautas
namā būs skatāma izstāde “Mana
grāmata”
3.klases
audzēkņu
linogriezumi, skolotāja Anita
Kairiša.

Kubulu pagastā

Kubulu
Kultūras
namā
skatāmas izstādes Ziemeļlatgales
deķi
un
Nellijas
Začas
knipelējumi.

Tilžas pagastā

Ceļojošā
izstāde
no
Latgales kultūrvēstures muzeja
“Latvijas tautas frontei 25” Tilžas
kultūrvēstures izpētes un tūrisma
centrā.

Sudrabkāzu balle

28.oktobrī plkst.19:00 Kubulu Kultūras namā notiks Sudrabkāzu balle “Tava sirds ir manas mājas”.
Aicinām pārus, kuri laulību noslēguši 1992. gadā.
Pieteikties personīgi Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļāBalvos, Sporta ielā 1 vai pa tālruņiem: 64507147; 29397765; 29411518 līdz 20.oktobrim.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Nodarbinātības valsts aģentūras
Balvu filiāles informācija

Nodarbinātības
valsts
aģentūras (NVA) Balvu filiāles
darba vietās:
- Tilžā (Brīvības iela 3a) klientu
apkalpošana tiek pārtraukta no
2017.gada 29.septembra;
- Baltinavā (Kārsavas iela 16)
klientu apkalpošana tiek pārtraukta
no 2017.gada 29.septembra.
Sākot
ar
2017.gada
2.oktobri
bezdarbnieku
un

darba meklētāju apkalpošana
(reģistrācija, konsultācijas) tiks
nodrošināta NVA Balvu filiālē
Balvos (Bērzpils iela 2a) un Viļakā
(Abrenes iela 26), P. O. T. C.: no
plkst.9.00 līdz 16.30, Pk.: no
plkst.9.00 līdz 15.00.
Informācija pa tālr.: 64521066,
26333806 (Balvi) vai 64514068,
28342786 (Viļaka).

No 10.-28.oktobrim Balvu
Novada muzejā būs skatāma pirmā
Latgales kongresa simtgadei veltītā
ceļojošā izstāde “Pāri slieksnim”!
1917.gada 9.-10.maijā (pēc vecā
stila 26.-27.aprīlī) Rēzeknē notika
Pirmais Latgales kongress, kurā
tika pieņemts lēmums par Latgales
atdalīšanos no Vitebskas guberņas
un apvienošanos ar pārējiem
Latvijas novadiem. Šis lēmums
bija izšķirošais turpmākajiem
notikumiem,
kad
1918.gada
18.novembrī tika proklamēta
Latvijas Republika.
Atzīmējot
Pirmā
Latgales
kongresa 100. gadadienu, Latgales
Kultūrvēstures muzejs piedāvā

ceļojošo izstādi “Pāri slieksnim”.
Katrai mājai ir pamati un slieksnis.
Slieksnis ir arī nozīmīga katras
mājas sastāvdaļa. Pieņemot, ka
Latvijas zeme (vēsturiskie 3 novadi)
ir šīs mājas pamati, tad 1917. gada
Pirmais Latgales kongress ir kā
slieksnis, kurš jāpārkāpj, lai tiktu
mājā – Latvijā.
Ceļojošā izstāde sastāv no
sešiem
divpusēji
skatāmiem
stendiem. Vienā stenda pusē
izvietota informācija, kas atklāj
dažādus vēstures avotus, faktus
un notikumus. Otra puse veidota
izglītojoša - ar iespēju skolēniem
skolotāja vadībā diskutēt par
vēstures notikumiem.

Izstāde Balvu Novada muzejā

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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