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8. (166.) numurs

Republikas pilsētas domes un novadu domes vēlēšanas 2017.gada 3.jūnijā

Jauns tūrisma ceļvedis “Lubāna
ezera noslēpumi 2017”

Iecirkņa
numurs

Tālrunis
uzziņām līdz
vēlēšanu dienai
(29.05.-02.06.2017.

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

318

Balvu valsts ģimnāzijas sporta zāle

Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501

319

Balvu pamatskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501

26327162; 26459226

26327162; 26459226

320

Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

29214148; 22194194

29214148; 22194194

323

Balvu pagasta kultūras un sporta
centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads,
29141767; 26123227
LV-4561

29141767; 26123227

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu
novads, LV-4590

26437007; 22177306 26437007; 22177306

325

Bērzpils pagasta Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu
novads, LV-4576

29378857; 29631051

29378857; 29631051

326

Briežuciema pagasta Tautas nams

“Briežuciema pamatskola”, Grūšļeva, Briežuciema
pagasts, Balvu novads, LV-4595

26191574; 26259366

26191574; 26259366

327

Krišjāņu Tautas nams

“Krišjāņu Tautas nams”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts,
Balvu novads, LV-4574

26372319; 26638776

26372319; 26638776

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads,
LV-4566

Valsts asinsdonoru centra izbraukums uz Balviem

26186364

26186364

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

“Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts,
Balvu novads, LV-4592

26408231; 26119352

26408231; 26119352;
26618469

336

Tilžas pagasta Kultūras nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads,
LV-4572

26518320; 28398887 26518320; 28398887

337

Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu
novads, LV-4572

64546327; 26475217; 64546327; 26475217;
26385487
26385487

28.jūnijā no plkst. 9.00-13.00
Balvu muižā, Brīvības ielā 47, Valsts
asinsdonoru centra izbraukumā
donoriem būs iespēja ziedot asinis.
Šobrīd īpaši tiek gaidīti B- un O+
asinsgrupu donori. Ar aktuālajiem
asins krājumiem var iepazīties www.
vadc.lv.

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV4580

Balvu novada vēlēšanu komisija

Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu novads, LV-4501
(1.stāvs 9.kabinets)

Iecirkņu darba laiki no 2017.gada 29.maija līdz 2017.gada 30.maijam

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā

Tālrunis uzziņām
vēlēšanu dienā
(03.06.2017.)

26450027; 26550178 26450027; 26550178

26412983; 29231618;
22000194

26412983; 29231618;
22000194

Komisijas priekšsēdētāja tālr.29118683
Komisijas sekretāres tālr.26161143
Datorspeciālistes tālr. 29168237
29.05.2017.

16.00-20.00

30.05.2017.

9.00-13.00

no plkst.7.00 līdz plkst.22.00

Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš
2017.gada 31.maijā

no plkst.17.00 līdz plkst.20.00

2017.gada 1.jūnijā

no plkst.9.00 līdz plkst.12.00

2017.gada 2.jūnijā

no plkst.10.00 līdz plkst.16.00

Godina simtgadnieci Broņislavu Veiks
degradētās
teritorijas
Rancāni
(Brīvības iela 1K) priekšizpētes
26.maijā Balvos savu 100 meita, tad sveicēji gaidāmi visas
gadu jubileju atzīmēja Broņislava dienas garumā. Lai Broņislavai laba darbus
Rancāne. Lielajā dienā jubilāri sveica arī Balvu novada pašvaldības
pārstāvji. Kā pastāstīja Broņislavas

veselība, lai tuvinieku gādība un
labestība piepilda visas turpmākās
mūža dienas!

23.maijā
Balvu
novada
pašvaldībā notika sanāksme
pie
domes
priekšsēdētāja
Andra
Kazinovska,
kurā
tikās pašvaldības speciālisti,
potenciālie uzņēmēji (tie, kuri
pauduši interesi un vēlmi īstenot
uzņēmējdarbību Balvos) un
vairāki speciālisti-projektētāji,
lai veidotu sadarbību plānojot
degradētās teritorijas (bijušā
gaļas
kombināta
Balvu
pilsētā) izveidošanu atbilstoši
uzņēmējdarbības vajadzībām.
Projekta
sagatavošanai
ir
piesaistīts
viens
no
labākajiem
arhitektiem
Latvijā - Uģis Šēnbergs, kurš
īstenojis vairākus vērienīgus
projektus sabiedrisku būvju un
pilsētplānošanas jomā.
Teritorijā
plānota
gan
rūpnieciskā, gan atpūtas zona.
Tā kā šī objekta platība ir

7,2ha liela, tad ļoti svarīga ir
inženiertīklu, komunikāciju un
piebraucamo ceļu izvietojuma
plānošana.
Paredzamās darbības jomas
rūpnieciskajā zonā ir mobilo
skatuvju būvniecība, augļu,
dārzeņu un gaļas pārstrāde,
kokapstrāde – koka palešu
ražošana, ķiploku pārstrāde,
bet atpūtas teritorijā ezera
piekrastes
atpūtas
zonas
izveide.
Tomēr jāatzīmē, kas pēc
šīs teritorijas pārbūves tiks
izsludināti konkursi par ēku
nomu.
Provizoriskā
informācija
liecina,
ka
kopumā
jaunizveidotajā teritorijā būs
vairāk nekā 100 darba vietas.

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

Ir iznācis jauns tūrisma ceļvedis
- “Lubāna ezera noslēpumi 2017”!
Ceļvedī atrodami lielākie pasākumi,
kas notiks novados un tūrisma objektos ap Lubāna ezeru 2017. gadā,
apskates objekti sešu novadu
(Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Madonas, Lubānas, Varakļānu) teritorijās
ap Lubāna ezeru, velomaršruts,
naktsmītnes un citas ceļotājam
noderīgas lietas, apceļojot Latvijas
lielāko – Lubāna ezeru. Ar jauno
ceļvedi web versijā var iepazīties
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra mājaslapā www.zlbc.lv.
Uzziņām – 29272948 vai turisms@
balvi.lv.

Mobilais mamogrāfs Balvos
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies
13.jūnijā, BALVOS - pie tirgus laukuma, Sporta iela 1. Uz mamogrāfa
pārbaudi izbrauc TIKAI pēc
iepriekšēja pieraksta!!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums
ir bez maksas(uzaicinājuma vēstule
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša
ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību
ar
Nacionālo
veselības dienestu PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums
iepriekš sagatavot personas kodu).
Sīkāka
informācija
www.mamografija.lv vai rakstot uz
e-pastu:info@mamografija.lv.

Jaunumi Balvu slimnīcā
Ar laiku Balvu slimnīcā, vecās
infekcijas nodaļas vietā, būs pieejamas īslaicīgas un ilglaicīgas sociālās
aprūpes iespējas, kā arī tiks sniegti
veselības aprūpes pakalpojumi.

Tilžas
sieviešu
koris
“Varavīksne” iegūst II pakāpes
diplomu
12. un 13.maijā Pleskavas rajona Pečoros norisinājās II starptautiskais koru konkurss - festivāls
"Consonance". Atsaucoties uz
aicinājumu, dalību konkursā pieteica Tilžas sieviešu koris "Varavīksne",
kuru vada Rita Keiša.
Pavisam konkursā piedalījās
7 bērnu kori un 6 pieaugušo kori.
Tilžas koris “Varavīksne” izpildīja 3
dziesmas un ieguva 2.pakāpi.

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 30.maijs

Domes sēde
Šī gada 19.maijā notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti - Dmit
rijs Usins, Aigars Pušpurs, Ēriks
Ločmelis, Pēteris Kalniņš, Aivars
Kindzuls, Vilnis Dzenis, Ināra
Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Svetlana
Pavlovska, Juris Boldāns, Sarmīte
Cunska, Egons Salmanis, Tatjana
Aleksejeva. Sēdē tika izskatīti
kopumā 51 jautājums.
Par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja 3 zemes
ierīcības projektus: nekustamā
īpašuma „Kubuliņš” Balvu novada Kubulu pagastā, nekustamā
īpašuma „Ezertilža” Balvu novada
Vectilžas pagastā, nekustamā
īpašuma „Kabilava” Balvu novada
Bērzpils pagastā, sadalīšanai divās
zemes vienībās.
Par
lietošanas
mērķa
noteikšanu zemes vienības daļai
Domes sēdē lēma noteikt
zemes vienības daļai Ūdru ielā 1,
Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā 1271 m2 platībā, zemes
lietošanas mērķi 0901 - izglītības
un zinātnes iestāžu apbūve.
Par grozījumiem Balvu novada Domes 2017.gada 13.aprīļa
lēmumos
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus trijos Balvu novada Domes 2017.gada 13.aprīļa
lēmumos - „Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam
„Ceriņi”
Balvu novada Bērzpils pagastā”;
„Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam „Kadiķi” Balvu novada
Briežuciema pagastā”, „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
„Vēsmas” Balvu novada Bērzkalnes
pagastā”.
Par grozījumiem Domes sēdes
lēmumos
Domes sēdē lēma izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2013.gada 14.februāra lēmumā,
lēmuma 1.punktu izsakot šādā
redakcijā: “1. Nodot Balvu novada
pašvaldības Sociālajam dienestam
valdījumā un apsaimniekošanā Balvu novada pašvaldībai piederošo
zemi 6850 m2 platībā un ēkas
Liepu ielā 2, Balvos, Balvu novadā
iestādes darbības nodrošināšanai.”
Lēma izdarīt grozījumu Balvu
novada Domes 2016.gada 14.jūlija
lēmumā, tā 1.punktu izsakot šādā
redakcijā: “1. Slēgt nomas līgumu ar
biedrību „Olūts” par Balvu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Ūdru iela 1, Bērzkalne,
Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
daļas nomu 1271 m2 platībā.”
Par zemes nomas līgumu
noslēgšanu
Domes deputāti nolēma slēgt
vairākus zemes nomas līgumus:
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
daļas Daugavpils ielā 83, Balvos iznomāšanu ēkas (garāžas
Nr.375, Daugavpils ielā 87, Balvos)
uzturēšanai uz 15 (piecpadsmit) gadiem, nosakot zemes nomas maksu EUR 8.39 (astoņi euro, 39 centi)
bez PVN gadā;
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
daļas Stacijas ielā 16A, Balvos iznomāšanu ēkas (garāžas
Nr.10, Stacijas ielā 16A, Balvos)
uzturēšanai uz 15 (piecpadsmit) gadiem, nosakot zemes nomas mak-

su EUR 8.39 (astoņi euro, 39 centi)
bez PVN gadā;
Ar biedrību „Spieķi Vējā” par
Balvu novada pašvaldības īpašuma
Partizānu ielā 5B, Balvos 2,7259 ha
platībā iznomāšanu BMX trases
izveidošanai uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības;
Par
īpašuma
tiesību
atjaunošanu neizmantotās zemes
vienības Vīksnas pagastā, Balvu
novadā 2,4 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 5
(pieciem) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības;
Ar SIA “Vitai” par rezerves
zemes fonda zemes vienības
Vīksnas pagastā, Balvu novadā
4,3 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 5
(pieciem) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības;
Par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības daļas
Pārupes ielā 9, Tilžā, Tilžas pagastā,
Balvu novadā iznomāšanu ēkas
(garāžas, Pārupes ielā 9F, Tilžā)
uzturēšanai uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
2,85 (divi euro, 85 centi) bez PVN
gadā;
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Vīksnas pagastā, Balvu novadā ar
kadastra apzīmējumu 3894 005
0046, 1,0 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz
10 (desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības;
Par
īpašuma
tiesību
atjaunošanu neizmantotās zemes
vienības Bērzpils pagastā, Balvu
novadā 2,3 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 5
(pieciem) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības;
Ar z/s “Birznieki” par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Bērzpils pagastā, Balvu
novadā 1,5 ha un 0,7126 ha platībā
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Domes
deputāti
nolēma
atļaut noslēgt zemes apakšnomas
līgumu
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības
Bērzkalnes
pagastā
6,9686 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Par zemes nomas līgumu
pagarināšanu
Deputāti lēma pagarināt trīs
nomas līgumus:
24.04.2012. noslēgto zemes
nomas līgumu Nr.389 par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvos 445 m2 platībā
nomu sakņu dārza vajadzībām;
28.02.2012. noslēgto zemes
nomas līgumu Nr.613 par rezerves
zemes fonda zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā 0,06 ha
platībā nomu individuālā augļu
dārza vajadzībām;
20.11.2017. Kubulu pagastā
noslēgto zemes nomas līgumu
Nr.37 par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Kubulu
pagastā, Balvu novadā 10,6 ha
platībā nomu lauksaimniecības
vajadzībām.
Par platības precizēšanu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajām

zemes vienībām
Domes sēdē lēma precizēt
platību Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajai zemes vienībai Balvu
pilsētā no 4,2741 ha uz 4,0511 ha un
platību Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajai
zemes
vienībai
Krišjāņu pagastā no 0,6714 ha uz
0,6816 ha.
Par adreses piešķiršanu zemes
vienībai
Deputāti lēma piešķirt adresi
“Ezermalas”, Balvu pag., Balvu nov.,
LV-4501, privātpersonai piederošai
zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām.
Par nosaukumu piešķiršanu
zemes īpašumiem
Lēma
piešķirt
nosaukumu „Zivis” zemes īpašumam
Briežuciema pagastā.
Par adreses likvidēšanu zemes
vienībai
Domes deputāti lēma likvidēt
adresi “Zaļumi”, Pāliņi, Bērzpils
pag., Balvu nov., LV – 4576, jo nav
adresācijas objekta.
Par nekustamā īpašuma sadali
Domes sēdē nolēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
„Irbēni”, Kubulu pagastā (11,6
ha kopplatībā), zemes vienību
2,3 ha platībā. No atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Meža Irbēni”. Atdalītajai zemes
vienībai mainīt zemes lietošanas
mērķi uz 0201- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Lēma
atļaut
atdalīt
no
nekustamā īpašuma „Cielavas”,
Briežuciema pagastā (9,2 ha
kopplatībā) zemes vienību 5,2
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumu „Cielaviņas”.
Likvidēt adresi „Cielavas”, Stouberova, Briežuciema pag., Balvu
nov., LV-4595, jo nav adresācijas
objekta.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Kalnzemes”,
Briežuciema pagastā (50,00 ha
kopplatībā) zemes vienību 17,8 ha
platībā. No atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Kalnmeži”. Atdalītajai
zemes vienībai mainīt zemes
lietošanas mērķi uz 0201- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Domes sēdē deputāti nolēma
atļaut uzstādīt ceļazīmes Nr.327
„Stāvēt aizliegts” uz Balvu ielas,
Kubulu pagastā, Balvu novadā
un uzstādīt ceļazīmes Nr.537
„Stāvvieta”
ar
papildzīmēm
Nr.803 „Darbības zona”, Nr.828
„Darbības laiks”, Nr.849 „Pārējā
papildinformācija” uz Dārza ielas,
Balvos, Balvu novadā.
Par
nekustamā
īpašuma
nodokļa parāda piedziņu
Deputāti
lēma
piedzīt
nekustamā
īpašuma
nodokļa
parādu no vairākām personām
par 6 nekustamajiem īpašumiem
Lazdulejas pagastā un 1 uzņēmuma
nekustamā
īpašuma
nodokļa
parādu par 3 nekustamajiem
īpašumiem Balvu pilsētā.
Par pamatlīdzekļa – zemes
vienības – izslēgšanu no bilances
Domes sēdē nolēma atļaut
izslēgt no bilances sekojošus
pamatlīdzekļus: zemes vienību
Tilžas pagastā, Balvu novadā 2,1 ha
kopplatībā ar atlikušo vērtību EUR
83,95 (astoņdesmit trīs euro, 95
centi); dzīvojamo māju Meža ielā 1,

Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā,
ar atlikušo vērtību EUR 32 171,96
(trīsdesmit divi tūkstoši viens simts
septiņdesmit viens euro, 96 centi);
dzīvojamo māju “Pakalnieši 1”,
Siliņi, Tilžas pagastā, Balvu novadā
ar atlikušo vērtību EUR 6132,12 (seši
tūkstoši viens simts trīsdesmit divi
euro, 12 centi); saimniecības ēku
“Pakalnieši 1”, Siliņi, Tilžas pagastā,
Balvu novadā ar atlikušo vērtību
EUR 132,64 (viens simts trīsdesmit
divi euro, 64 centi); saimniecības
ēku “Pakalnieši 1”, Siliņi, Tilžas
pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0135
003, ar atlikušo vērtību EUR 132,64
(viens simts trīsdesmit divi euro, 64
centi); dzīvojamo māju Dārza ielā
12A, Bērzpils pagastā, Balvu novadā
ar atlikušo vērtību EUR 15630,36
(piecpadsmit tūkstoši seši simti
trīsdesmit euro, 36 centi).
Par dalību projektos
Deputāti atbalstīja lēmumu
piedalīties
atklātā
projektu
konkursā Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam
2.1.
prioritātē “Efektīva dabas resursu
pārvaldība” ar projektu “Veco
parku jaunie dzīvesstāsti: dabas
teritoriju veiksmīgas pārvaldīšanas
risinājumi” (“New life Stories for
Old Parks: Successful Management
Solutions for Historical Nature
Territories”). Šī projekta ietvaros
plānots rekonstruēt Lāča dārzu.
Sēdē
atbalstīja
lēmumu
piedalīties
Latvijas–Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
prog
rammas
2014.-2020.gadam
1.prioritātes “Ilgtspējīgas un tīras
vides pārvaldīšana caur savstarpējo
sadarbību”, apakšaktivitātē 1.1.
“Palielināt
apmeklētāju/tūristu
skaitu
programmas
teritorijā,
uzlabojot un attīstot kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus” izsludinātā
atklātā
projektu
konkursā,
iesniedzot projekta iesniegumu
“Sasniedz-pieskaries-sajūti”
(“REACH-TOUCH-FEEL
(RE-TOFE)”). Atzina par spēku zaudējušu
Balvu novada Domes 2016.gada
14.jūlija lēmumu “Par dalību atklātā
projektu konkursā Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam
3.prioritātes
“Sociālā iekļaušana kā teritoriālās
attīstības
priekšnoteikums”
apakšaktivitātē 3.1. “Sociālo pakalpojumu
pieejamības
un
efektivitātes uzlabošana”, iesniedzot projekta iesniegumu “Sasniedzpieskaries-sajūti”
(“REACHTOUCH-FEEL (RE-TO-FE)”)”.
Par finansējuma piešķiršanu
pašvaldības pasākumiem
Domes sēdē lēma piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2017.
gada pamatbudžeta līdzekļiem
finansējumu sekojošiem darbiem:
Vectilžas pagasta komunālajai
saimniecībai 10290 euro attīrīšanas
iekārtas iegādei un uzstādīšanai;
novada apsaimniekošanai 2617
euro Partizānu ielā 5B, Balvos, lauka
frēzēšanai; Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas ēkas
jumta remontam 15 753 euro; Balvu
Mūzikas skolas ēkas remontam 14
000 euro un tērpu iegādei 2 500
euro; novada apsaimniekošanai
12 064 euro Brīvības ielā 1K, Balvos, teritorijas priekšizpētes darbiem; tehniskās dokumentācijas
sagatavošanai Kubulu pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa”
projekta realizācijai 8404 euro;
būvekspertīzei
būvprojektam
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“Balvu Kultūras un atpūtas centra pārbūve par zema enerģijas
patēriņa
ēku”
11919
euro;
arhitektūras pieminekļa “Bēržu
kapu kapliča” atjaunošanas darbiem – sienu atjaunošanai un
fasādes apšūšanai 13 958 euro;
Briežuciema pagasta pārvaldei
4000 euro atdzelžošanas iekārtas
ūdens sūkņa stacijas remontam,
telpu remontam Briežuciema pamatskolas telpās; Balvu Kultūras
un atpūtas centra deju kopai
“Nebēda” 3000 euro dalībai Andongas Starptautiskajā masku deju
festivālā Dienvidkorejā; teritorijas
Brīvības ielā 1K, Balvos, attīstības
koncepcijas izstrādei 12 100 euro.
Par dalības maksas noteikšanu
bērnu vasaras nometnēs 2017.
gadā
Deputāti apstiprināja vecāku
dalības maksu (līdzfinansējumu)
Balvu novada pašvaldības izglītības
iestāžu
organizētajās
vasaras
nometnēs 2017.gadā: Balvu pamatskolas nometne “Raibās die
nas” (10 dienas) 30 EUR; Balvu
Bērnu un jauniešu centra nometne
“Zvaigžņu akadēmija” (10 dienas)
40 EUR; Briežuciema pamatskolas
nometne “Jautrā vasara” (5 dienas)
20 EUR; Balvu Valsts ģimnāzijas nometne “Kopā jautrāk-3” (5 dienas)
25 EUR; Balvu Valsts ģimnāzijas
nometne “Ar futbolu vasarā - 3” (5
dienas) 25 EUR; Bērzpils vidusskolas nometne “Krāsainā vasara-2” (5
dienas) 20 EUR; Balvu Sporta skolas nometne “Mēs protam visu” (8
dienas) – 20 EUR.
Par naudas balvas piešķiršanu
Domes
sēdē
deputāti
atbalstīja naudas balvas 100
euro (viens simts euro) apmērā
piešķiršanu Balvu Valsts ģimnāzijas
skolotājam Zigfrīdam Lielbārdim
par trīs izglītojamo augstajiem
sasniegumiem (I vieta; II vie
ta; Atzinība) mājturības un
tehnoloģiju un mājsaimniecības
valsts
18.olimpiādē.
Naudas
balvu izmaksās no IKS pārvaldes
pasākumu budžeta.
Par
konsolidētā
finanšu
pārskata rādītāju apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības 2016.gada
konsolidētā
finanšu
pārskata
rādītājus.
Par izmaiņām Balvu novada
vēlēšanu komisijas sastāvā
Deputāti atbalstīja vēlēšanu
komisijas locekles Olgas Usinas
lūgumu izbeigt darbību Balvu novada Vēlēšanu komisijā.
Par izmaiņām Balvu novada
Bāriņtiesas sastāvā
Domes sēdē nolēma atbrīvot
Mariju Mincāni no Balvu novada Bāriņtiesas locekļa amata
ar 2017.gada 19.maiju un ievēlēt
ar 2017.gada 20.maiju Indru
Ķerģi - Kariku par Balvu novada
Bāriņtiesas locekli Lazdulejas pagasta, Bērzkalnes pagasta un Balvu
pilsētas administratīvajā teritorijā
uz 5 gadiem.
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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Pārbūvēs Balvu novada paš Notiek Balvu novada kapsētu labiekārtošanas darbi
Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta Egļukalna un Čāgu “Vidzemes Būvnieks” no Gulbenes
valdības vietējās nozīmes ceļus
projektu vadītāja Irēna Začeva kapsētās, kā arī Kubulu pagasta Tu- novada, bet bultveida norādes iz-

Pagājušajā gadā tika izsludināts
atklāts konkurss “Būvprojektu
izstrāde
un
autoruzraudzība
Balvu novada grants ceļu posmu būvniecības un pārbūves
veikšanai”
un
šobrīd
jau
vairākiem ceļu posmiem ir veikti projektēšanas darbi, kas tiek
izskatīti būvvaldē, lai jau drīzumā
varētu izsludināt iepirkumu par
būvniecības darbiem. Balvu novada pašvaldībai, šī pasākuma
ietvaros, pieejamais atbalsts no

fonda (Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros) sastāda 1,58 miljonus eiro un
lielāki vai mazāki ceļa posmi tiks
pārbūvēti katrā novada pagastā.
Projektēšanas darbus veicēji SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” un SIA “SKA projekts”.

Tiks siltināta Kubulu PII “Ieviņa”

Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrija ir apstiprinājusi ideju par
Kubulu pirmsskolas izglītības
iestādes “Ieviņa” vienkāršotās
fasādes atjaunošanu, un patlaban norit darbs pie tehniskās
dokumentācijas izstrādes.
Iesniedzot
projekta
ideju ministrijā, tika izstrādāts
energosertifikāts un, saskaņā ar
tajā norādītajiem ieteikumiem,

tiek plānots siltināt ēkas fasādi,
cokola daļu un jumtu, rekonstruēt
apkures sistēmu un telpu apgaismojumu. Tiks atjaunota arī zibens
novadīšanas sistēma un sakārtota
lietus ūdens novadīšana. Projektam paredzēti EUR 187 456,00, no
kuriem 85% (EUR 159 338,00) ir
ERAF finansējums.
Provizoriskie
celtniecības
uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
ir 06.2018.-08.2018.

Tuvojas Balvu novada pludmales
volejbola atklātā čempionāta 1.posms

Lai sekmētu pludmales volej
bola attīstību un popularitāti,
paplašinātu Balvu novada un
apkārtējo novadu iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanas iespējas
vasaras sezonā, popularizētu un
veicinātu veselīgu dzīvesveidu un
noskaidrotu 2017.gada vasaras sezonas pludmales volejbola labākās
komandas, šī gada jūnija, jūlija un
augusta mēnešos norisināsies Balvu novada pludmales volejbola
atklātais čempionāts.
Čempionātu organizē Balvu
novada pašvaldības Balvu Sporta centrs (organizators E.Kaļva
29336428, galvenais sekretārs I.Zaharāns).
Turnīrā var piedalīties pilnīgi
visi pludmales volejbola interesen-

ti bez vecuma un profesionalitātes
līmeņa
ierobežojumiem.
Sacensības notiks vairākās grupās
– meistarklases grupā, sieviešu
grupā, vīriešu grupā un tautas grupā. Sacensību dalībnieki
pie reģistrācijas ar savu parakstu apliecina un atbild par savu
veselības stāvokli.
Izspēles
sistēma
tiks
paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta atkarībā
no pieteikušos komandu skaita.
Sacensību kalendārs tiks publicēts
Balvu Sporta centra mājaslapā
www.balvusportacentrs.lv.
Visas
sacensības tiesā paši dalībnieki no
komandām, kuras attiecīgajā brīdī
nespēlē.

informē,
ka
šobrīd
notiek
darbs pie vairāku Balvu novada kapsētu labiekārtošanas.
Jau gada sākumā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde
pieņēma
lēmumu
par projekta iesnieguma Nr.
16-07-AL19-A019.2201-000005
“Kultūrvēsturiskā
mantojuma infrastruktūras – kapsētu
labiekārtošana” apstiprināšanu.
Projekta
ietvaros
uzsākti
kapsētu žogu sakārtošanas darbi

tinavas kapsētā. Tuvākajā laikā žogu
sakārtošana tiks veikta arī Balvu
pagasta Salmaņu kapsētā, Bērzpils
pagasta Golvaru, Līdumnieku
un Saksmales kapsētās, Krišjāņu
pagasta Runcenes un Kaupiņu
kapsētās, Tilžas pagasta Tilžas
kapsētā, Vectilžas pagasta Ranguču
un Sudarbes kapsētās.
Vairākās kapsētās tiks atjaunoti kapsētu krusti, kapsētu zvanu
torņi, kā arī uzstādītas 40 bultveida norādes uz kapiem. Kapsētu
labiekārtošanas darbus veic SIA

gatavo un uzstādīs SIA “Kvēle-R”
no Rīgas. Jāatzīmē, ka Bērzpils un
Krišjāņu kapsētās norādes zīmes
uzstādītas jau iepriekš – pirms tika
sākti šī projekta darbi.
Projekta kopējā summa - EUR
38 453,57, piešķirts publiskais
finansējums (Eiropas Savienības
finansējums un valsts budžeta
finansējums) – EUR 34 366,91 un
pašvaldības līdzfinansējums EUR
4 086,67. Projekta īstenošanas
termiņš ir šī gada novembris.

Biedrība „Sudraba pakavi” veiksmīgi īsteno projek
tu „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta
iespēju īstenošanai”

2016.gadā biedrība „Sudraba
pakavi” ar Balvu novada domes
līdzfinansējumu startēja biedrības
„Balvu
rajona
partnerība”
izsludinātajā konkursā un guva
atbalstu ES programmas „Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai” projektu atlasē „Latvijas
Lauku attīstības programmas 20142020. gadam” apakšprogrammā
„Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējas
attīstības stratēģiju” aktivitātē
„Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”.
Biedrība
„Sudraba pakavi”
ir saņēmusi Lauku atbalsta die
nesta lēmumu par projekta Nr.160 7- A L 1 9 - A 0 1 9. 2 2 0 6 - 0 0 0 0 1 5
„Inventāra
iegāde
reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju

īstenošanai ” un uzsākusi projekta
realizāciju.
Biedrībai ir cieša sadarbība
ar Balvu teritoriālo invalīdu
biedrību, nodibinājumu “Latgales
Reģionālais atbalsta centrs “Rasas
pērles”” un citām iestādēm. Jau
trešo gadu notiek reitterapijas
nodarbības ar sertificēta reitterapeita piesaisti.
Projekta ietvaros biedrība ir
iegādājusies zirglietu komplek
tu un treniņratus 076 MARATON DANNY. Inventāra iegāde
iedzīvotājiem dod iespējas izmantot reittarapijas pakalpoju-

mus, popularizēt un sekmēt aktīvo
atpūtu un attīstīt sporta veidus,
kas saistīti ar zirgiem. Treniņratu
iegāde dod iespēju nodrošināt
iedzīvotājiem,
bērniem
un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
nodarbības pajūgu braukšanā,
ka arī izmantot ratus bērnu
vizināšanai dažādos labdarības
pasākumos.
Viss inventārs ir jau piegādāts
un daļēji izmantots.
Biedrība „Sudraba pakavi”
Larisa Klitončika

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
iesaistās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā
Šī gada 18.maijā Krāslavā notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta
Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez
robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) uzsākšanas
sanāksme. Šajā projektā piedalās
Balvu novada pašvaldība, bet
projekta īstenotājs ir Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola. Projekta ietvaros tiks
iegādātas kokapstrādes iekārtas un
šujmašīnas, lai uzlabotu izglītības
programmu piedāvājumu un
materiāli tehnisko bāzi izglītības
procesa
nodrošināšanai,
nodrošināti kvalifikācijas celšanas
pasākumi
pasniedzējiem,
organizētas darbnīcas skolniekiem
ar mērķi uzlabot prasmes, kas atbilst darba tirgus prasībām.
Kopējais
projekta
finansējums: EUR 903 891,96,
no kura Balvu Profesionālajai un
vispārizglītojošajai
vidusskolai
paredzēti EUR 101 739,29 (85%
ERAF finansējums, 15% pašvaldības
līdzfinansējums). Projekta ilgums
ir 24 mēneši, projekta uzsākšanas
datums - 07.05.2017., projekta
beigu datums - 06.05.2019.
Sanāksmē
tika
izrunātas
plānotās aktivitātes, projekta
prioritātes, sasniedzamie rezultāti,
projekta īstenošanas termiņi,
budžeta plānošana, projektā
iesaistīto partneru aktivitātes,
atbildība u.c. organizatoriskās
lietas. Tika diskutēts par neskaid-

rajiem jautājumiem, lai projekta
īstenošana notiktu bez aizķeršanās.
Pēc diskusijām un projekta
pasākumu
apspriešanas
tika
parakstīts projekta partnerības
līgums. Šajā pārrobežu sadarbības
projektā ir iesaistītas pavisam
astoņas izglītības iestādes. Četras
profesionālās izglītības iestādes
no Latvijas - Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola,
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
struktūrvienība, Malnavas koledža,
Daugavpils Dizaina un mākslas
vi
dusskola “Saules skola”, kā arī
četras profesionālās izglītības
iestādes no Lietuvas – Zarasu
Lauksaimniecības skola, Utenas reģionālais profesionālās
apmācības
centrs,
Jonišķu
Lauksaimniecības skola, Alantas
Biznesa un tehnoloģiju vidusskola. Projekta vadošais partneris ir
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Krāslavas novada pašvaldība.
Projekta “Darba tirgus bez
robežām” mērķis ir stimulēt
darbaspēka mobilitātes iespējas
un uzlabot darbaspēka iemaņas,
kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu
teritorijas vajadzībām.
Interreg
Latvijas
–
Lie
tuvas
programmas
2014.
–
2020.gadam
mērķis
ir
sekmēt programmas reģionu
ilgtspējīgu
sociālekonomisko
attīstību, palīdzot tos padarīt
konkurētspējīgākus
un
pievilcīgākus
dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai un tūrismam.
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Balvu Centrālajai bibliotēkai – 70!

26.maijā
Balvu
Centrālā
bibliotēka atzīmēja 70 gadu jubileju ar dažādām aktivitātēm visas die
nas garumā, iesaistot visu
vecumu lasītājus, kolēģus, tuvākos
draugus un sadarbības partnerus.
Jāatzīmē, ka 70 gadi tiek svinēti
no tā brīža, kad bibliotēku kā savu
institūciju dibinājusi pašvaldība,
jo ir ziņas, ka Balvu pusē bijušas
bibliotēkas pagājušā gadsimta
20.-tajos un 30.-tajos gados.
Saulainās piektdienas rīts
bibliotēkas kolektīvam iesākās ar
Svēto Misi Balvu Romas katoļu
baznīcā, taču vēlāk darbinieki
aktīvi iesaistījās dzimšanas dienas
pasākumos.
Balvu pilsētas skvērā, iepretim
bibliotēkas ēkai, tika atklāta “āra
bibliotēka”. Šajā zonā ir izvietoti
divi plaši zviļņi un grāmatu "būrīši",
kuros būs brīvi pieejama dažāda
satura literatūra. Uz zviļņiem
bērniem, jauniešiem un citiem
interesentiem būs iespēja ne tikai
lasīt izdevumus, bet arī nodarboties ar citām aktivitātēm svaigā
gaisā - spēlēt spēles, lietot Wi-Fi,
mācīties, atpūsties u.c. Šāda veida

brīvā laika pavadīšana ir inovācija
Ziemeļlatgales
reģionā.
Šie
netradicionālie risinājumi veicinās
veselīga un saturīga brīvā laika
pavadīšanu, kā arī popularizēs
nemateriālo kultūras mantojumu.
Āra bibliotēka ir tapusi Lauku
atbalsta dienesta projekta “Svaigā
gaisā” ietvaros, to realizēja
biedrība “Balvu Teātris”, īstenot
arhitekta Elvija Sprudzāna ideju
par šādu vides objektu. Zviļņus izgatavoja meistars Nauris Pomers.
Pēc aktivitātēm Balvu pilsētas
skvērā bija laiks svinībām, kas
notika Balvu Mākslas skolā, kur
pulcējās desmitiem cilvēku, lai
visu kolektīvu sveiktu bibliotēkas
lielajā jubilejā.
Viesu vidū bija ne tikai
pašvaldības pārstāvji, iestāžu
vadītāji, bet arī tālāki ciemiņi –
pārstāvji no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas, Alūksnes un Gulbenes
bibliotēkām, izdevniecības Zvaigzne ABC, SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība”.
Laba vēlējumi un apsveikumi
bija ne tikai no viesu vidus, bet arī
no direktores Rutas Cibules, jo kā

piemiņas dāvanu no šīm svinībām
viņa saviem darbiniekiem un ci
tiem īpašiem cilvēkiem, kuri devuši
nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas
attīstībā, dāvināja koka lādītes ar
Balvu Centrālās bibliotēkas logo
un dibināšanas datumu.
Papildus iestādes dzimšanas
dienas apsveikumiem, svinīgā
pasākuma laikā tika sumināta arī
pati direktore, pasniedzot Latgales
plānošanas reģiona Pateicības rakstu par nopelniem un ieguldījumu
kultūrā, kā arī Latgales vērtību un
vārda popularizēšanu.
Muzikālajās
pauzēs
priekšnesumus sniedza Dagmāra
Laicāne, pie klavierēm Ģirts Ripa.
Bibliotēka dibināta 1947.gadā,
savācot no pilsētas iedzīvotājiem
apmēram 300 grāmatas. Pirmais
bibliotekārs bija Zigfrīds Začs.
Bibliotēku šo gadu laikā vadījušas
Broņislava Gagarina, Jevģēnija
Annuškāne, Ruta Cibule un Rūta
Baranova.
Bibliotēka šo gadu gaitā ir
mainījusi arī atrašanās vietu, līdz
2008.gadā tā tika pārcelta uz
pašreizējām telpām Tirgus ielā 7. Ar
2009.gada septembri bibliotēku
vada direktore Ruta Cibule.

Bijušie bibliotēkas darbinieki, sakot apsveikuma vārdus un daloties atmiņās par darba gaitām iestādē.

Foto no kreisās: pasākuma vadītājas - Balvu Centrālās bibliotēkas direktore
Ruta Cibule un Maija Laicāne.

Uzstādītos zviļņus visas dienas garumā iemēģināja Balvu pirmsskolas
izglītības iestāžu un Balvu pamatskolas skolēni.

Starpnovadu bērni un jaunieši satiekas “Laimīgajā zemē”

„Mēs dzīvojam savā laimes
zemē. Mūsu laimes zeme – Balvi.
Ezeri rietā zīmē gleznas, mežos
vītero pavasara dziesmas, ļaužu
ikdienas darbs ir viņu maize. Vieta,
kas veido mūs un mēs, kas veidojam savu novadu.”
26.maijā Balvi bija tā vieta, kur
radošajā festivālā “Laimes zeme”
satikās Balvu, Viļakas un Rugāju novada bērni un jaunieši, lai skatītājus
iepriecinātu ar dejām, dziesmām
un radošajiem darbiem.
Pasākumā piedalījās Balvu
Tautas pūtēju orķestris (vadītājs
Egons Salmanis), Balvu Kultūras
un atpūtas centra bērnu tautu
deju kolektīvs „Balvu vilciņš” – 1.,
2.-4.klašu grupas (vadītāja Zane
Meiere), Balvu pamatskolas deju
kolektīvs „Saulstariņi” – 1., 2.-3.,
4.-6.klašu grupas (vadītāja Kristīne
Jermacāne), Bērzpils vidusskolas
1.-4.klašu deju kolektīvs (vadītāja

Daiga Griestiņa), Balvu Kultūras
un atpūtas centra un Balvu Valsts
ģimnāzijas deju kopa „Mazā Rika”
(vadītājs Agris Veismanis), Viļakas
Kultūras nama 5.-6.klašu deju
kolektīvs „Dēkainīši” (vadītājas
Akvilina Jevstigņejeva un Elita Logina), Rugāju novada vidusskolas 2.-3., 9.-11.klašu deju kolektīvi
(vadītāja Astrīda Circene), Tilžas
Kultūras nama 1.-3., 7.-10.klašu deju
kolektīvi (vadītāja Daiga Lukjanova), Balvu Bērnu un jauniešu centra
vokālās studijas ansamblis (vadītāja
Rita Keiša), Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
radošie kolektīvi, Kubulu Kultūras
nama un Stacijas pamatskolas deju
kolektīvs „Cielaviņa” - 1.-4., 5.-9.
klašu un jauniešu grupas (vadītāja
Zita Kravale), kā arī tika rādītas
tērpu kolekcijas (skolotājas Anita
Matule un Aiga Jansone).
Šo festivālu organizē Bal-

vu Bērnu un jauniešu centrs
sadarbībā ar Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldi. Tās vadītāja Nora
Apīne uzsvēra: “Šie svētki vienmēr
ievada vasaru. Skolēni visu mācību
gadu ir ļoti, ļoti smagi strādājuši,

tāpēc pašdarbnieku kolektīvu
līmenis ir ļoti audzis. Neskatoties
uz mācībām, to visu bērni ir
paveikuši pēc mācību stundām,
savā brīvajā laikā. Tāpēc īpaši liels
paldies kolektīvu vadītājiem. Kā arī

“Laimīgas zemes” pasākuma laikā gaisā virmoja pacilātība un dejotprieks.
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priecē tas, ka kultūrai un mākslai
nav robežu ne valstu, ne novadu
līmenī, un pasākumu kuplina arī
Viļakas un Rugāju novada deju
kolektīvi.”

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 30.maijs
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Aizvadīti Bērzpils pagasta svētki

Par tradīciju kļuvušie Bērzpils
pagasta svētki jau vairākus gadus
notiek maija trešajā sestdienā.
Arī šogad, 20.maijā, Bērzpils
pagasta centru jau no paša rīta
pieskandināja priecīgas ļaužu balsis. Kā nu ne, - bija sācies tirgus!
Ar savām precēm bija ieradušies
tirgotāji, arī pagasta mājražotāji
piedāvāja pirktgribētājiem lauku
labumus. Aina Zvejniece bija izcepusi garšīgu rudzu maizi, Ilonas
Seņkas piedāvātie kūpinājumi
smaržoja pa visu tirgus laukumu,
bet Jāzeps Gudakovskis tirgū bija
ieradies ar saviem pītajiem groziem. Ziedi, stādi un citas preces
greznoja pagasta centru.
Tirgu ieskandināja tautas
muzikanti Antons Atpilis, Jānis
Divre, Biruta Bogdane un folkloras
kopa ''Saivenis''. Laba vēlējumus
svētkos izteica arī Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un pārvaldes vadītāja
Biruta Bogdane.
Rīta pusē, laukumā pie
estrādes, pulcējās pagasta lauksaimnieki uz tehnikas parādi.
Ieradās ''Vietējais ziņu busiņš'',
lai intervētu zemniekus. Katrs
parādes dalībnieks saņēma īpašu
uzlīmi ar Bērzpils pagasta logo.
Ar savām tehnikas vienībām
lauksaimniecības tehnikas parādē

piedalījās zemnieku saimniecības
''Bērziņi'', ''Birznieki'', ''Dižarāji'',
''Mežmalas'', ''Vecpils'', ''Ceļvidi'',
''Podi'', ''Liepas'', Kaspara Rakstiņa
IK, SIA ''Lazdas'', individuāli Lauris Poševs un Jānis Žīgurs. Paldies
zemniekiem, jo viņi ir pagasta
spēks un lepnums! Pēc parādes
visi varēja baudīt spēka biezputru.
Vēlāk sākās tautas skrējiens,
kurā piedalījās lieli un mazi
skrējēji. Tika vērtēts arī skrējēju
vizuālais tēls. Pēc tam notika foto
orientēšanās sacensības un citas sporta aktivitātes, piemēram,
mazākie pasākuma apmeklētāji
varēja vizināties ar poniju pie
estrādes.
Pagasta svētku ietvaros notika arī Bērnības svētki. Mazie
gaviļnieki - Alise Dārziņa, Dāvis
Prols, Egita Mičule, Renārs Prolis, Agnese Jaundžeikare un Ralfs
Čivčs izšūpojās bērnības šūpolēs
un saņēma dāvaniņas. Bērnības
svētkus ar dziesmām un dejām
kuplināja Bērzpils vidusskolas
1.-4.klašu deju kolektīvs Daigas
Griestiņas vadībā un dziedošās
Līgas Čivčas un Liānas Kubakas
ģimenes.
Vakara
koncertā
svētku
apmeklētājus ar skaistu dzeju, labu humoru un skanīgām
dziesmām priecēja aktieris Jānis

Folkloras kopas “Saivenis” dalībnieces gatavas ieskandināt Bērzpils pagasta svētkus.
Paukštello. Dziesmas aizrāva
skatītājus, jo aktiera dziedājumam
līdzi skanēja arī daudzbalsīgs
skatītāju koris.
Liels paldies Aivaram Kin
dzulam, Andrejam Kindzulim,
Antonam Odumiņam un Birutai Bogdanei par finansiālu atbalstu koncerta organizēšanā!
Svētku zaļumballē spēlēja grupa

''Rolise''. Skaists svētku noslēgums
bija salūts, kas pusnaktī spoži
iemirdzējās naksnīgajās debesīs.
Paldies visiem, kuri palīdzēja
tapt Bērzpils pagasta svētkiem
- Bērzpils pagasta pārvaldes darbiniekiem, stipendiātiem, Daigai Griestiņai, Dāvim Rakstiņam,
Agritai Prolei, sporta aktivitāšu
organizētājiem Elmāram, Ar-

nitai un Mairitai Rakstiņiem un
viņu čaklajiem palīgiem, kā arī
garšīgās biezputras vārītājiem Ilgai un Mārim Lazdiņiem, Kārlim
Gabrānam, Jānim Pugačam.
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras
darba organizatore

Vīksnas skolas dalība starptautiskā eTwinning Bibliotēkas nedēļas aktivitātes
seminārā Polijā
Tilžā
Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles pirmsskolas grupas un
Balvu Mākslas skolas skolotāja
Skaidrīte Bankova piedalījās Eiropas Savienības programmas
izglītības, apmācības, jaunatnes un
sporta jomās Erasmus+ aktivitātes
“eTwinning”
starptautiskā
seminārā “Programmēšanas ele
menti eTwinning projektos”, kas
norisinājās Varšavā, Polijā. Etwinning ir Eiropas skolu sadarbības
tīkls, kura mērķis ir veicināt
izglītības
iestāžu
sadarbību,
izmantojot
informācijas
un
komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
Semināra laikā bija iespēja
satikt skolotājus no dažādām Eiropas valstīm (Polijas, Igaunijas,
Norvēģijas, Anglijas, Spānijas,
Čehijas,
Maltas,
Portugāles,
Slovākijas, Latvijas) un atrast sev

projekta partnerus.
Pirmajā
semināra
dienā
dalībnieki tika iepazīstināti ar
programmēšanu un kodēšanu,
tās nozīmi mūsdienu pasaulē.
Dažādās aktivitātēs tika meklēti
potenciālie projektu partneri, bet
otrajā semināra dienā dalībniekiem
bija iespēja pašiem piedalīties
spēles programmēšanas procesā.
Trešajā semināra dienā dažādu
valstu eTwinning NSS pārstāvji
iepazīstināja ar kodēšanu eTwinning vietnē, kā arī daži skolotāji
dalījās ar savu pieredzi projektos, kur izmantota kodēšana un
programmēšana.
Turpmākais
laiks
tika

Muzeju nakts Balvos

20.maija vakarā, tāpat kā visā
Latvijā, arī Balvos notika Muzeju
nakts aktivitātes. Šī gada tēma
bija Laiks. “Laika rats nerimstoši
griežas – kas šodien jauns, rītu
vecs un atkal jauns, un atkal vecs,”
stāsta Muzeju nakts organizatori.
Muzeju nakts atklāšana notika
Balvu Novada muzeja pagalmā,
kur
pasākuma
apmeklētājus
priecēja priekšnesumi, ko sniedza
Balvu novada bērni – dejotāji
no “Balvu Vilciņš” (vadītāja Zane
Meiere) un estētikas pulciņa
meitenes no Balvu pamatskolas (vadītāja Žanna Ivanova). Par
muzeja vizuālo noformējumu bija
parūpējies Māris Lāpāns un viņa
komanda. Tikmēr Balvu Valsts
ģimnāzijas muzejā bija aktivitātes
“Laiks dzīvesstāstam” un “Seko
līdzi laikam”.

Balvu Novada muzejā bija
padomāts par dažādu paaudžu
apmeklētāju interesēm – mazākie
dalībnieki nodarbojās ar muižas
ļaužu tērpu zīmējumu krāsošanu.
Citu
dalībnieku
uzmanību
piesaistīja meistardarbnīca “Laiks
prasmēm”, ko vadīja Dzintars
Putniņš, jo bija iespēja aplūkot
amatnieku darinātās rotaļlietas.
Sievišķīgāka nodarbe bija kopīga
lupatu pinuma radīšana par
kura norisi parūpējās biedrības
“Radošās idejas” pārstāve Ani
ta Kairiša. Izstāžu zālē varēja
apskatīt
lieliskā
četrinieka
V.I.V.A. gleznu izstādi “Izkāpt no
ikdienišķā”, kā arī iepazīties ar
rakstītajiem materiāliem par un
ap Balviem. Muzikālu gaisotni
radīja sadziedāšanās ar tautas
muzikantiem Jāni Lazdiņu un

atvēlēts projektu plānošanai un
reģistrēšanai. Skolotāja Skaidrīte
Bankova kopā ar citām skolām
reģistrēja projektu “Show me your
folk tale”, pie kura sāks strādāt
septembrī. Projekta laikā tiks
iepazītas latviešu, angļu, vācu un
poļu tautas pasakas par kurām
taps 4 animācijas filmas.
Skolotāja Skaidrīte Bankova iesaka visiem pedagogiem
iesaistīties eTwinning, gūstot
starptautisku pieredzi un domu
apmaiņu ar pedagogiem dažādās
valstīs, iespēju popularizēt savu
un skolas pieredzi, zināšanas par
citu tautu kultūras kopīgajām un
atšķirīgajām iezīmēm.

Genādiju Rudakovu, bet spēļu
pasaulē ieveda Ina Bankova.
Pēc rosīgām aktivitātēm varēja
skatīt prezentāciju “Balvi senajās
fotogrāfijās”, kurā izmantotas
iepriekšējā gadsimta Balvu pilsētas
vēsturiskās bildes. Tā kā muzejs ir
vieta, kurā tiek krātas fotogrāfijas,
atmiņas un notikumi, tad, ejot
līdzi laikam, tika piedāvāta iespēja
atstāt vēstījumu Latvijas 100gadei
video ierakstā.
Gan Balvu Bērnu un jauniešu
centra pagalmā, gan iekštelpās,
gluži kā ikdienā, bija “Laiks
priekam”. Apmeklētāji spēlēja
galda spēles, basketbolu, galda
tenisu, bet vēlāk baudīja siltu tēju.
Muzeju
nakts
noslēdzās
ar
deju
studijas
“Samia”
priekšnesumu, bet pēc tam bija
laiks mieram.

Bibliotēku nedēļas ietvaros Tilžā notika divi pasākumi
bērniem. Ciemos uz bibliotēku
atnāca Tilžas vidusskolas 1.klases
un Tilžas internātpamatskolas
1.-5. klašu skolēni. Pasākumi
abām grupām bija ar līdzīgām
aktivitātēm.
Ciemošanās
sākās
ar
iepazīšanos - katram bija jānosauc
savs vārds un mīļākā izlasītā
grāmata. Tāpat kā cilvēkam ir savs
vārds, tāpat arī grāmatām ir vārds
un tas ir nosaukums, taču ir vārdi,
kurus katrs cilvēks saprot savādāk.
Pēc iepazīšanās ar bērniem
tika izspēlēta skulptūru spēle.
Bibliotekārs sauca dažādus vārdus,
piemēram, lācis, suns, koks, akmens, pīrādziņš, skolotāja un citus, un bērniem bija jāattēlo šis nosauktais vārds. Nākošā aktivitāte
- bija jāsadalās trīs komandās un

jāattēlo kādas pasaku grāmatas
vāks, bet pārējiem jāatmin, kas
tā ir par pasaku. Uz lapiņām bija
sarakstītas vairākas pasakas, bet
izvilktas
un
nodemonstrētas
tika “Sarkangalvīte”, “Ansītis un
Grietiņa” un “Vilks un septiņi
kazlēni”.
Vēlāk,
pēc
rosīgajām
aktivitātēm, tika minētas latviešu
tautas mīklas, bet dzejoļiem
meklēti pazudušie vārdi un
atskaņas.
Jautājot, kas bērniem patika
vislabāk, atbildes bija, ka visvairāk
patika
grāmatu
nosaukumu
rādīšana un arī uzdevums, kurā
dzejoļiem jāmeklē atskaņas. Bija
arī tādi bērni, kuriem patika visas
piedāvātās aktivitātes. Pasākumā
kopā piedalījās 25 skolēni un
skolotāja I.Pujate. Pasākums bija
izdevies!

Aktīvākie Tilžas bibliotēkas ek
sperti dodas ekskursijā uz Ma
donu

Jau sesto gadu pēc kārtas
Tilžas bibliotēkas projekta “Bērnu
žūrijas” eksperti un čaklākie
lasītāji brauca ekskursijā. Šoreiz
tika organizēts brauciens uz Madonas pusi.
Kā pirmais no apmeklētajiem
objektiem bija Madonas karameļu
darbnīca. Bērni ar interesi
uzklausīja darbinieces stāstījumu
par karameļu ražošanu. Jāatzīst, ka
patīkamākais sekoja pēc tam, jo
katram klātesošajam bija iespēja
izveidot trīs savas karameles.
Kad karameles sacietēja, tās bija
skaisti jāiesaiņo. Šis bija viens no
visgaršīgākajiem objektiem visā
sešu gadu ekskursiju vēsturē!
Nākošais apmeklējums bija
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Madonas novada bibliotēka.
Bibliotēkā bērnus sagaidīja lelle
Šarlote, kura iepazīstināja ar
interesantām grāmatām, kā arī, lai
apmeklējums būtu interesantāks,
tika izspēlētas dažādas spēles.
Kā
pēdējais
no
apmeklējumiem bija Cesvaines
novada saimniecība “Kalnu Buldures”. Saimniecībā ekskursantiem bija iespēja apskatīt sporta
zirgus, kā arī vairākus trušus.
Diemžēl aukstā laika dēļ netika
redzētas jūras cūciņas, jo tās bija
paslēpušās.
Ekskursija bija izdevusies, jo
atgriežoties mājās, ikvienā valdīja
patīkamas emocijas par fantastisko dienu!
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Balvu slimnīcā pieejams jauns SIA “ZAAO” apbalvo arī Balvu novada skolēnus
kā atkritumus, bet gan kā vērtīgus
datortomogrāfs
resursus. Latvijas Zaļais punkts ar

Balvu
slimnīcā
iegādāts
datortomogrāfs, kurš pacientiem nodrošina iespēju veikt
izmeklējumus tepat uz vietas, nebraucot uz Gulbeni, Valmieru vai
Rēzekni. Šī ir moderna iekārta,
kura ir ar kontrastvielu, līdz ar
to pēc izmeklējumu veikšanas,
ārsti saņem labākus izmeklējuma
rezultātus. Jāatzīmē, ka pēc 4-5
mēnešiem slimnīcā būs vēl jaunāks
modelis, kas jau tiks uzstādīts
izremontētās telpās.
Jauns
datortomogāfs
nav
vienīgā aktualitāte Balvu slimnīcā.
Jauninājums ir iespēja norēķināties
ar karti, ko nodrošina banka
“Citadele”. Šis pakalpojums lielā
mērā atvieglo pacientu ikdienu,
jo norēķini bezskaidrā naudā
mūsdienās tiek bieži izmantoti.
Protams, slimnīcā svarīgas ir
jaunas un modernas iekārtas, tomēr
ir jābūt ārstiem-speciālistiem, kuri
ar šīm iekārtām strādā un veicina
slimnieku atveseļošanos, tāpēc
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” valdes priekšsēdētājs
Marģers Zeitmanis ļoti priecājas
par jauno pediatri Daci Rudzinsku, kura, rezidentūras ietvaros,

vienu mēnesī dzīvo Balvos un
strādā Balvu slimnīcā. Viņai tika
pasniegts SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” Atzinības
raksts, bet Balvu novada Domes
priekšsēdētājs jaunajai ārstei pasniedza šūtu filca vilku – Balvu novada simbolu, aicinot savu nākotni
saistīt ar Balviem.

Datortomogrāfija
ir
rentgen
izmeklēšanas metode, ar kuras
palīdzību tiek iegūti cilvēka
ķermeņa un orgānu plāna slāņa
šķērsgriezuma attēli.

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības
No šī gada 1.-30.jūnijam
norisināsies projektu iesniegšana
uzņēmējdarbības uzsākšanai, atbalstot mazās lauku saimniecības.
Šīs aktivitātes mērķis ir veicināt
mazo
lauku
saimniecību
konkurētspēju,
paaugstinot

10.maijā Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā pulcējās vairāk
nekā 150 skolēni un pedagogi,
lai kopā atzīmētu SIA “ZAAO”
(ZAAO) vides projekta noslēgumu
un darbotos tehniski radošajās
darbnīcās kopā ar SIA “Aspired”.
Pasākumā piedalījās vairāk nekā
65 izglītības iestādes un godināti
radošākie un aktīvākie konkursu
dalībnieki un laureāti.
2016./2017. mācību gadā
projekta 4 konkursos piedalījās
131 izglītības iestāde no ZAAO
darbības reģiona. Bērni un
jaunieši veica dabas izpēti, veidoja herbārijus, gleznas, dabas
maketus, filmēja pamācošus vi
deo, meklēja atbildes uz mēneša

jautājumiem un vāca PET pudeles,
un makulatūru.
Īpaši
jāatzīmē
otrreizējo
materiālu vākšanas akcijas “Dabai labu darīt” rezultāti, jo šogad
izglītības iestādēm izdevies savākt
rekordlielus apjomus – 336 tonnas makulatūras un 398 kubikmetrus PET pudeļu.
AS “Latvijas Zaļais punkts” direktora vietniece Laura Berga: “Ar
patiesu gandarījumu varam vērot
ZAAO projekta “Cilvēks vidē”
izaugsmi, kas ar katru gadu iesaista
arvien vairāk un vairāk dalībnieku.
Nav šaubu, ka jaunā paaudze
jau skolas solā būs ieguvusi lie
lisku praksi šķirojot atkritumus un
patiesībā savākto vairs neuztverot

prieku atbalsta un atbalstīs šo ideju – stāstīt par vides saudzēšanu
un jau tagad ZAAO pamatoti var
lepoties ar savu ieguldījumu vides
izglītībā un šķirošanas iespēju
radīšanā!””.
Balvas konkursos – dāvanu
kartes izzinošām ekskursijām
un kancelejas preču iegādei,
blociņi, džinsa somiņas un mācību
materiālus, kurus darinājis džinsa
pārstrādes uzņēmums, attīstošās
spēles, kā arī grāmatas par dabu,
konkursu laureāti saņēma no
ZAAO, AS “Latvijas Zaļais punkts”,
kā arī no vairākām pašvaldībām,
kuras sarūpējušas simpātiju balvas
savu novadu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Balvu fonds
pārsniedz 7000 eiro.
Balvas saņēma arī Balvu novada pārstāvji - Balvu novada Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles
5.klases skolniece Kate Līcīte kā
konkursa “Mēneša jautājums”
janvāra uzvarētāja, kā arī Balvu novada Bērzpils vidusskolas skolēnivideo autori Alise Žeikare, Brigita
Birkova, Matīss Rižais par konkursu “Video “Mana ekoskola””.
Zane Legzdiņa
SIA “ZAAO”

to
ražošanas
produktivitāti,
efektivitāti, atbalstot kooperāciju
un tirgus pieejamību.
Informācija par pasākuma
nosacījumiem pieejama Lauku
atbalsta
dienesta
mājaslapā
www.lad.gov.lv.

Aicina pieteikties konkursā par Latvijas skaistākās
lauku saimniecības titulu

Jau sesto gadu pēc kārtas
izsludināts konkurss “Skaistākā
lauku saimniecība 2017”. Cīņā par
2017.gada skaistākās Latvijas lauku
saimniecības titulu aicinātas pie
teikties zemnieku saimniecības
vai viensētas, kuras lepojas ar
sakārtotu saimniecību un skais
tu un sakoptu sētu. Pieteikumus
konkursam aicina sūtīt, rakstot uz
saimnieciba@santa.lv, līdz šī gada
30.jūnijam. Skaistāko saimniecību
atlase un finālistu izvēle notiks
vasaras laikā, savukārt uzvarētāja
paziņošana notiks šī gada oktobrī.
Konkursu
“Skaistākā
lauku
saimniecība 2017” organizē Latvijas vadošais piena pārstrādes
uzņēmums Food Union un
vienīgais Latvijas lauku dzīvesstila
žurnāls IEVAS Māja, konkursa pat
rons ir Latvijas valsts prezidents
Raimonds Vējonis.
„Vēlos mudināt zemniekus
visos novados atmest latvisko
kautrību un parādīt savu sētu.
Konkurss liek saņemties un izdarīt
pāris atliktus darbus savā sētā.
Šis konkurss ir laba platforma,
kur palepoties ne tikai ar savu
saimniecību, bet arī ar novadu un
pagastu. Esmu lepns, ka visa Lat-

vija tagad zina, ka tieši Baltinavā ir
Skaistākā lauku saimniecība 2016.
Aicinu nebaidīties un pieteikties,
jo vairāk Latvijā sakoptu sētu, jo
mēs kļūstam stiprāki un varenāki“,
aicinājumam pieteikties pie
vienojas pērnā gada konkursa
“Skaistākā lauku saimniecība
2016”
uzvarētājs,
Guntars
Bartkevičs,
z/s
“Amatnieki/
Riekstiņi”.
Konkursa “Skaistākā lauku
saimniecība 2017” uzvarētājs
kā ierasts balvā no Food Union
saņems apmaksātu braucienu
divām personām uz Berlīnes Zaļo
nedēļu – pasaules lielāko starptautisko pārtikas, lauksaimniecības
un dārzkopības izstādi 2018.gada
19.–28. janvārī, kā arī citas vērtīgas
dāvanas no Food Union un žurnāla
IEVAS Māja.
Papildus galvenajai balvai
konkursā tiks pasniegtas divas
papildu nominācijas. Food Union
piedāvā nomināciju “Ilgtspējīgākā
saimniecība 2017”, lai izceltu
tās skaisti sakoptās zemnieku
saimniecības, kas jaundibinātas
vai pārņemtas no ģimenes
vecākās paaudzes pēdējo piecu
gadu laikā un kuras piedzīvo jaunu
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izaugsmes tempu. Žurnāls Ievas
MĀJA uzskata, ka katram latvietim
gribas savus Straumēnus, sētu, kur
viss notiek gadalaiku ritmā, kur
plecu pie pleca strādā vairākas
paaudzes, kur godā tiek celtas
senču tradīcijas un darba tikums.
Žurnāls Ievas MĀJA meklēs tieši
Straumēnu garu visās sētās, un
piedāvā nomināciju „Straumēnu
gara mantinieki 2017”.
Konkursā aicināts pieteikties
ikviens zemnieku saimniecības
īpašnieks, kurš veic lauksaimniecisko darbību un ir izveidojis
skaistu, sakoptu lauku sētu. Lauku
saimniecības konkursā var pieteikt
arī citi – šo saimniecību īpašnieku
radi, draugi, paziņas, kaimiņi vai
sadarbības partneri. Lai pieteiktos, jāsūta zemnieku saimniecības
nosaukums, saimnieka vārds,
uzvārds, adrese un kontakti, kā
arī pieteicēja vārds, uzvārds un
kontakti uz saimnieciba@santa.lv
līdz šī gada 30.jūnijam. Detalizēts
konkursa nolikums atrodams:
https://www.manizurnali.lv/
IEVAS_MAJA/skaistaka_lauku_
saimnieciba_2017.
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Informē SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Vietvārdu talka

SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
valdes
priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis informē par slimnīcas darbu
un rādītājiem.
1) Pēdējo piecu gadu laikā
esam saņēmuši jau trīs Valsts
ieņēmumu dienesta PATEICĪBAS
par
godprātīgu
nodokļu
maksāšanu un uzņēmējdarbības
attīstīšanu.
2) Slimnīcu
apvienībā
strādājošo darbinieku sadalījums
% pēc dzīvesvietas:
45% Balvu novads;
42% Gulbenes novads;
3% Viļakas novads;
1% Rugāju novads;
9% cits.
3) Salīdzinājumā ar 2016.
gadu, vidēji:
-- dežūrārstiem nodaļās ir
algu palielinājums par 43%;

-- nodaļu vadītājiem par 41%;
-- māsām par 13%.
4) Pēdējo
divu
gadu
laikā
slimnīcu
apvienībā
darbu uzsākuši kopumā 38
medicīnas darbinieki. To skaitā
10 medicīnas māsas, 1 radiologu asistents, 9 rezidenti, 18
sertificēti ārsti - anesteziologi,
ķirurgi, rehabilitologs, fizioterapeiti, kardiologs, mikroķirurgs,
endokrinologs.
Slimnīcu apvienībā izveidota
komanda no rehabilitologa un
fizioterapeitiem. Šis pakalpojums
ir valsts apmaksāts un kļūst ļoti
populārs reģiona iedzīvotājiem.
Domājot par šī pakalpojuma
pieejamību, ir piesaistīti vēl
papildus 2 fizioterapeiti, kuri
darbu uzsāks maijā.
No 2016.gada apvienībā
strādā mikroķirurgs, kurš ir valsts

apmaksāts pakalpojums.
5) Laika periodā no 2012.2016.gadam SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veikusi nodokļu samaksu 6’530’410.00
EUR apmērā:
Gads

Summa, EUR

2012.

909 512.00

2013.

2 179 840.00

2014.

1 240 008.00

2015.

1 005 206.00

2016.

1 195 844.00

KOPĀ

6 530 410.00

6) 2016.gada
nogalē
pirms noteiktā termiņa esam
nomaksājuši arī Nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros esošās
parādsaistības.
SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
valdes
priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis.

Balvu novadā atklāti divi jauni velomaršruti

Maija sākumā Briežuciema
pagasta centrā pulcējās aktīvākie
pagasta iedzīvotāji un arī viesi,
lai piedalītos ne tikai Latvijas
simtgades ozolu stādīšanā, bet
arī dotos kopīgā izbraucienā pa
jauno marķēto velomaršrutu
Nr.781. Velomaršruta atklāšanas
braucienā piedalījās ap 20 velo
braucējiem – gan ģimenes, gan
jaunieši un seniori, turklāt lielākā
daļa no visiem dalībniekiem
izbrauca visu maršrutu 22 km
garumā.
Velobraucējiem
maršrutā
šoreiz bija divi pieturas punkti
– lauku sēta “Kronīši”, kur Edgars Jermacāns bija sagatavojis
atraktīvus un izzinošus uzdevumus, kā arī Brieksīnes kalns.
128 m augstajā kalnā uzkāpa
visi dalībnieki un pagasta
pārvaldniece Anastasija Gabrāne

aicināja uzminēt visus no kalna
redzamos ciemus.
Pasākums
bija
izdevies
patiecoties
aktīvajiem
velobraucējiem,
Briežuciema
pagasta pārvaldes kolektīvam,
Briežuciema
etnogrāfiskajam
ansamblim,
folkloras
kopai
“Soldanī”, lauku sētai “Kronīši”!
Maijā tika atklāts velomaršruts
arī Vīksnā. Tur atklāšanas
pirmajā braucienā piedalījās
18 individuālie braucēji, viens
kolektīvs - Vīksnas pirmsskolas
izglītības iestādes pārstāves, kā
arī Vanagu-Žigalovu ģimene.
Vīksnas
velomaršruta
kopējais garums ir 29 km, taču
atklāšanas dienā tas tika saīsināts
līdz 12 km, jo brauciena ietvaros
bija izveidoti 4 kontrolpunkti ar
uzdevumiem, kuros dalībnieki
varēja pārbaudīt savas zināšanas

un sportiskās spējas. Dalībnieki
uzdevumus veica ļoti aizrautīgi,
tajā pat laikā steidzīgi, jo brauciena kopvērtējumā tika ņemts vērā
gan laiks, kādā veikta distance,
gan punkti uzdevumos.
Pēc
saīsinātā
velomaršruta izbraukšanas gan
līdzjutējus, gan pašus sportistus
sagaidīja ar uz ugunskura vārītu
zupu un pīrāgu. Pirms rezultātu
paziņošanas visus sanākušos
priecēja Ilutas Tihomirovas skolnieces, dziedot sirsnīgas dziesmas par godu māmiņām.
Pagasta pārvaldes vadītāja
Gunta
Raibekaze
pateicās
visiem dalībniekiem par jauko pēcpusdienu un teicās, ka
pagasta Sporta svētkos viens
no
pasākuma
notikumiem
varētu būt visa velomaršruta
izbraukšanas sacensības.

Zemkopības ministrija un Latvijas Pašvaldību
savienība vienojas par turpmāko sadarbību
Maijā zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs tikās ar Latvijas
Pašvaldību
savienības
priekšsēdi
Andri
Jaunsleini,
lai pārrunātu un vienotos par
turpmāko Zemkopības ministrijas (ZM) un Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) sadarbību. Jānis
Dūklavs un Andris Jaunsleinis
parakstīja gadskārtējo turpmākās
sadarbības
protokolu,
kurā
vienojās par vairākiem reģionu
attīstībai svarīgiem jautājumiem.
Jautājumā par Lauku attīstības
programmas (LAP) un Rīcības
programmas
zivsaimniecības
attīstībai
(ZRP)
atbalsta
pasākumiem 2014.-2020.gadam
puses vienojās, ka iespējami
atbalstīs pašvaldības nozīmes
koplietošanas
meliorācijas
sistēmu atjaunošanu, kā arī
atbalstīs vietējo uzņēmēju un
pašvaldību kopdarbības formu
veidošanu, lai radītu pārskatāmu
pārtikas iepirkuma segmentu
bērniem un veciem ļaudīm lauku
teritorijā.
Meliorācijas infrastruktūras
sakārtošanas un pašvaldību

nozīmes meliorācijas sistēmu
atjaunošanas nolūkā turpmāk
organizēs
kopīgu
viedokļu
apmaiņu starp ZM un pašvaldību
būvvalžu speciālistiem.
Lai nodrošinātu vietējos
lauksaimniecības un pārtikas
produktus valsts un pašvaldību
iepirkumos, noteikumu izstrādes
procesā atbalstam izglītības
iestāžu apgādei ar pienu,
augļiem un dārzeņiem turpmāk
iekļaus arī pašvaldību pārstāvjus.
Zemes nomai ar izpirkuma
tiesībām no Zemes fonda tai
zemei, kas atrodas pašvaldību
īpašumā, turpmāk prioritāte tiks
dota jaunajiem lauksaimnie
kiem. Tāpat arī jaunajiem lauksaimniekiem tiks dota priekšroka
lauksaimniecības zemes iegādē
no Zemes fonda. Bet zemes politikas līdz 2030.gadam izstrādes
gaitā turpmāk piedalīsies LSP
pārstāvji un nepieciešamības
gadījumā arī speciālisti no Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrijas.
Jautājumā par mājas (istabas)
dzīvnieku, tostarp suņu reģistru

un uzskaiti dzīvnieku patversmēs,
puses vienojās par divu mēnešu
termiņu
suņu
reģistrācijas
kārtības precizēšanai un datu
saņemšanas kārtību pašvaldībām
no Lauksaimniecības datu centrs
uzturētā dzīvnieku reģistra.
“Mēs kopīgi ar pašvaldībām
vēlamies paveikt labas lietas, lai
iespējami celtu dzīves kvalitāti
reģionu iedzīvotājiem. Es nesaku,
ka viss būs vienkārši izdarāms,
jo vairāku vēlmju realizēšanai
būs jārada arī jauni rīcības
mehānismi. Bet es nešaubos, ka
kopīgi mums izdosies paveikt to,
par ko esam šodien vienojušies,”
pēc
sadarbības
protokola
parakstīšanas teica zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs.
Rūta Rudzīte
ZM Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Tālr.: 67027498,
e-pasts:
ruta.rudzite@zm.gov.lv

Turpinot vietējā mantojuma
apzināšanas tradīcijas, arī šogad
UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija (LNK) sadarbībā ar LU
Latviešu valodas institūtu un
partneriem aicina iesaistīties
interaktīvā talkā, kas veltīta Starptautiskajai dzimtās valodas die
nai – “Vietvārdu talkā”.
Starptautisko dzimtās valodas dienu visā pasaulē atzīmē
21. februārī. “Vietvārdu talka” tika
atklāta 23. februārī un noritēs līdz
30. septembrim.
“Vietvārdu talkā” ikviens
aicināts apzināt, pierakstīt un
datubāzē
reģistrēt
vietējos
vietvārdus – īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns,
Velna grava, Čurkstupīte utt., kas
tiek lietoti patlaban vai ir lietoti
agrāk. Īpaši svarīgi ir pamanīt
un neaizmirst mazos vietvārdus,
kuriem neatrodas vieta kartē,
bet ir būtiska nozīme, gan pētot
Latvijas daudzveidīgās izloksnes
un dialektus, gan vietējo vietu
vēsturi un kultūru. Apzinātos
vietvārdus varēs reģistrēt Tautas vietvārdu datubāzē, kas būs
pieejama www.unesco.lv vai
vietvardi.lv/talka.
“Dzimtā valoda ir katra
cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina
unikālo un savdabīgo, kas piemīt
katrai tautai un kopienai. Valoda
palīdz definēt un nosaukt lietas
un vietas mums apkārt, palīdz
sadarboties, orientējoties vidē
un telpā, jo ar valodu var dot
vārdu gan pļavai, upei, ezeram,
gan ciemam, pilsētai un no
vadam. Vietvārdiem ir ļoti liela
nozīmē, piemēram, pētot Latvijas daudzveidīgās izloksnes un
dialektus, meklējot dabā esošu
vietu saistību ar pierakstītām
teikām un nostāstiem, pētot senas apdzīvotas vietas un pat senu
pilskalnu nosaukumus. Katrs
pierakstītais vietvārds var būt
atslēga kādai sen risinātai mīklai,”

stāsta Baiba Moļņika, UNESCO
LNK ģenerālsekretāre.
“Latvieši savu zemi tik
ļoti mīlējuši, ka devuši vārdu
gandrīz katram cinītim, akmenim, bedrei, kaktam un
palcītei, nemaz nerunājot par
lielajiem mežiem, pļavām, lau
kiem, purviem, ceļiem un citiem
zemes nostūriem. Kopš pirmās
vietvārdu talkas, ko aizsāka Jānis
Endzelīns, ir pagājis gandrīz simts
gadu. Arī pēdējās desmitgadēs
vietvārdu vākšana ir pierimusi
un daudzi mazie vietvārdiņi –
piemājas pļavu, lauku, mežu un
daudzu citu ģeogrāfisku objektu
nosaukumi, kuru mūžs bieži vien
nepārsniedz 50 gadu slieksni,
– līdz ar saviem stāstiem draud
izzust, tapt aizmirsti, tā arī nerodot iespēju tikt pierakstītiem.
Tāpēc ir pienācis laiks atkal sasaukt Latvijas iedzīvotājus kopīgā
vietvārdu talkā, lai mūsu zemes
karti varētu pārklāt ar vietu nosaukumu un stāstu raibumu, kas
sildītu mūsu identitāti un vairotu
lepnumu,” aicina LU Latviešu
valodas institūta pētniece Sanda
Rapa.
“Vietvārdu talkā” aicinātas
piedalīties izglītības iestādes,
bibliotēkas, muzeji, tūrisma
informācijas centri, nevalstiskās
organizācijas
un
citas
institūcijas, kā arī individuāli
interesenti un aktīvistu grupas.
Institūcijas
aicinātas
rīkot arī izglītojošas ekskursijas, ekspedīcijas, sarunu un
stāstu pēcpusdienas, kā arī citas tematiskas aktivitātes, kas
varētu sekmēt vietējo vietvārdu
apzināšanu un fiksēšanu. Katru
mēnesi tiks izcelts čaklākais talcinieks, kā arī, pošoties Latvijas
valsts simtgadei, vietvārdiem
krāšņākais novads.
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. 29109268,
e-pasts liene@krivena.lv

Margaritai Stārastei veltīts literārās
jaunrades konkurss “Margari
tas Stārastes tēlu atdzimšana 21.
gadsimtā”

Margarita Stāraste ir iemīļota
latviešu bērnu grāmatu autore
un ilustratore, ar viņas grāmatām
ir izaugušas vairākas paaudzes.
Māksliniece mācījusies vairākās
Rīgas skolās, t.sk. Rīgas 3.meiteņu
ģimnāzijā (tagad – Rīgas Valsts 3.
ģimnāzija), kuru absolvēja 1933.
gadā.
Rīgas 3.ģimnāzijas draugu
biedrība sadarbībā ar Latvijas
valsts simtgades biroju un citiem
atbalstītājiem ir iecerējusi vairāk
kā divus gadus ilgu Margaritai
Stārastei un viņas daiļradei veltītu
projektu, kura ietvaros iedibināt
“Margaritas Stārastes mēnesi”,
uzstādīt
piemiņas
plāksnes
mākslinieces mācību iestādēs,
uzstādīt tēlu grupu publiskā
pilsētvidē utt.
Sadarbojoties
ar
Kārļa
fondu un Latvijas Nacionālās
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bibliotēkas Bērnu literatūras centru, Rīgas 3. ģimnāzijas draugu
biedrība aicina visas bibliotēkas
un skolas Latvijā un aiz tās
robežām piedalīties literārajā
konkursā.
Konkursa mērķis ir rosināt
skolēnus
iepazīt
Margaritas
Stārastes darbus un dzīvesstāstu,
aktualizēt Margaritas Stārastes
darbu idejas mūsdienu jauno
lasītāju pieredzē, veicināt bērnu
un jauniešu lasītprasmi un jaunradi.
Konkursā var piedalīties jebkuras skolas (Latvijā un ārvalstīs)
9-10 gadi (3.-4.klase) un 10-13 (5.7.klase) gadus veci skolēni.
Konkursa
nolikums
un
plašāka informācija pieejama
www.balvi.lv sadaļā Aktualitātēs
kultūrā.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
31.maijā plkst.11:00 Izglī
tojamo un pedagogu apbalvošanas
pasākums Balvu muižā.
31.maijā plkst.17:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centra bērnu
vokālās studijas "Notiņas" koncerts
Balvu muižā. Ieeja bez maksas.
10.jūnijā plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
10.jūnijā plkst.12:00 “Lielā
ratu pastaiga 2017”. Tikšanās
Balvu skvērā pie strūklakas, pēc
tam gājiens uz Lāča dārzu. Būs
koncerts, kurā piedalīsies Līgas
Morozas-Ušackas
un
Zanes
Meieres dejotāji, Mārītes Buligas
PII “Pīlādzītis” un Ilutas Tihomirovas PII “Sienāzītis” dziedātāji. Koncertu ieskandinās Sintija Pitkeviča.
Darbosies radošās darbnīcas, būs
sejas apgleznošana, bērni varēs
spēlēties piepūšamajās atrakcijās.
Būs iespēja nofotografēties ar Latvijas čempionu AMADEUS WILDNERHOFF (vācu aitu šķirnes suns).
Bērzkalnes pagasts
2.jūnijā plkst.19:00 Sezonas
atklāšanas pasākums Bērzkalnes
estrādē. Plkst.21:00 Dejas, spēlēs
Rita un Māris Keiši.
Kubulu pagasts
3.jūnijā plkst.12:00 Bērnības
svētki Kubulu pagasta Kultūras
namā.
Pieteikšanās
pagasta
pārvaldē līdz 31.maijam.
12.jūnijā plkst.19:00 Kubulu
pašdarbnieku koncerts “Vasaru
sagaidot” Kubulu pagasta Kultūras
namā. Piedalās visi pagasta
pašdarbības kolektīvi.

Tilžas pagasts
4.jūnijā plkst.11:00 Tilžas
Kultūras
nama
pagalmā
pasākums "Prieka dzirkstelīte"
(lietus gadījumā KN). Pasākums
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar rotaļām, sporta,
veiklības un izturības uzdevu
miem. Būs arī zīmēšana, dejošana,
dziedāšana. Viesi - Balvu KAC
bērnu vokālā studija "Notiņas".
Izstādes:
- Līdz 4.jūnijam Briežuciema
tautas nama zālē apskatāma pagasta amata meistaru darbu izstāde.
- 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 pamatskolā skatāmi
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
krāsu tekstilpinumi “Aplis aplī”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde „Daudz laimes
Dzimšanas
dienā
mana
bibliotēka!”.
- Balvu Centrālās bibliotēkas
zālē apskatāma Elīnas Kalniņas
gleznu izstāde “#numur_viens”.
- 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”.
- Bērzpils saieta nama II
stāvā maija mēnesī skatāma Anitas Šusteres rokdarbu izstāde pērļojumi, adījumi, tamborējumi.
- Balvu novada pašvaldības
Sociālajā dienestā maijā skatāma
Bērzpils pagasta audēju izstāde
“Bērzpils krāsainie celiņi”.
- Tilžas Kultūrvēstures izpētes
un Tūrisma centrā skatāma fonda
“Sibīrijas bērni” ceļojošā izstāde
“1941.gada 14.jūnija no Latvijas uz
Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas”.
- Lazdulejas pagasta Saietu
namā maijā aplūkojamas planšetes
par Balvu novada pagastiem.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
- Balvu Novada muzejā
skatāma gleznu izstāde „Lieliskais
četrinieks V.I.V.A.” (Vēsma Ušpele,
Ilze Griezāne, Vija Stupāne, Agra
Rītiņa).

Izbaudi vasaru Balvos!

Balvu Kultūras un atpūtas
centrs piedāvā:
3.jūnijs - zaļumballe, spēlēs
grupa “BRĪVDIENA”;
4.jūnijs – plkst.16.00 koncerts, spēlēs grupa “GALAKTIKA”,
plkst.18.00 koncerts “Pasmel krāsas
vasarai”. Piedalīsies deju kopa
“Nebēda” un vokālā studija;
14.jūnijs
plkst.12:00
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums;
23.jūnijs - Līgo nakts balle,
spēlēs grupa “GINC un ES”;
1.jūlijs – Balvu novada svētki

“DZĪVE KĀ CEĻOJUMS”;
21.jūlijs - zaļumballe, spēlēs
AINĀRS LIPSKIS;
4.augusts
Baltinavas
amatierteātra “Palādas” izrāde;
5.augusts - Bērnības svētki ar
ČUČUMUIŽAS RŪĶIEM;
19.augusts - koncerts “MĀSAS
LEGZDIŅAS”, zaļumballē spēlēs
LAURIS NEILANDS;
26.,
27.augusts
–
18.Kamermūzikas festivāls.
Info - kac@balvi.lv,
tel. 27837630.

Par 8.Balvu novada svētku gājienu

Balvu novada svētkus gaidot!
1.jūlijs - 8.Balvu novada svētki
“DZĪVE KĀ CEĻOJUMS”!
Aicinām iedzīvināt svētku
gaidīšanas laiku ar savu rosīšanos
un pienesumu mūsu pilsētas, pagastu ietērpšanā svētku rotā.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Svētku simbols - izrotāts
braucamrīks.
Lūgums - izliksim pušķotos
objektus pie savām iestādēm,
mājām, pagalmos jau jūnija
mēnesī, lai skaistums baudāms
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

ilgāku laiku!
Vairosim
svētkiem!

prieku

ceļā

uz

Anita Strapcāne
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Balvu Kultūras un atpūtas
centrs sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību šī gada 1.jūlijā rīko astotos Balvu novada svētkus. Tēma
„Dzīve kā ceļojums”. Novada svētki
ir krāšņākais vasaras notikums, kuru
apmeklē skatītāji gan no Balvu, gan
kaimiņu novadiem. Šie svētki stiprina novadu un apmeklētājos rada
kopības sajūtu.
Ar katru gadu svētku gājiens
ieņem arvien nozīmīgāku vietu.
Tam gatavojas ne tikai pagastu
komandas un pašvaldības iestādes,
bet iesaistās arī darba kolektīvi,

uzņēmumi.
Svētku noslēguma sarīkojumā
paredzēta spilgtāko un asprātīgāko
svētku
gājiena
dalībnieku
apbalvošana.
Līdz Pēterdienai, 29.jūnijam,
ir nepieciešams pieteikt dalību
gājienā un iesūtīt ieceres aprakstu ne vairāk kā 50 vārdu apjomā.
Par gājienu atbild Ilga Oplucāne,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
mākslinieciskā vadītāja.
E-pasts:
ilgao@inbox.lv,
tālrunis 26309760.
Ceram uz Jūsu atsaucību!

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

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

