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Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!
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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Balvi, daudz laimes dzimšanas dienā!

Balvu Goda pilsone (attēlā pa vidu) Vaira Resne kopā ar saviem kolēģiem, radiem un draugiem.
10.februārī Balvu muižā notika
Balvu pilsētas dzimšanas dienas
svinības. Ieejot ēkā, balveniešus
un pilsētas viesus sagaidīja un
sveica Balvu KAC direktore Anita
Strapcāne, kā arī Balvu vilks.
Turpat arī muzicēja Salvis Mass,
Nora Kalniņa, Arnis Graps un
Ināra Ņikuļina. Muižas zālē bija
radīta patiesi svinīga noskaņa
– balti klāti galdi, ziedi, baloni.
Pasākumam sākoties, ar pirmajām
mūzikas skaņām varēja noprast,
ka svētkus svin Balvi, jo skanēja
katram
balvenietim
zināmā
Leijerkastnieku dziesma “Manai
pilsētai”.
Pasākuma ievadā uzrunu teica
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs:
“Balvi - pilsēta Bolupes un skaisto
ezeru krastos, Balvi - Latvijas
austrumu puses skaistākā vieta,
Balvi - mūsu dzimšanas, mūsu
mācību, mūsu darba vieta. Mēs
visi kopjam, veidojam un mainām
savu pilsētu. No kaut kā mēs ik
pa laikam atsakāmies, lai ieviestu
ko jaunu, mūsdienīgu. Gādājam
par to, lai mēs paši justos labi, un,
lai vēl pēc gadiem arī nākamās
paaudzes te justos kā mājās, vietā,
kur atgriezties un palikt. Mainoties
pilsētai un mums pašiem, jāspēj
saglabāt
paliekošas
vērtības,
kas, gadiem skrienot, vienmēr
atgādinās, par to, ka Balvos cilvēks
ir pratis dzīvot saimnieciski.
Dzīvojot un strādājot Balvos,
es katru dienu satieku cilvēkus,
kas strādā savas pilsētas, sava
uzņēmuma, sava kolektīva labā.
Pateicoties jūsu darbam, talantiem
un sasniegumiem mūsu pilsēta
mainās, veidojas, un attīstās.
Daudz laimes dzimšanas dienā!”
Ar savu klātbūtni jubilejas
svinības pagodināja bīskaps Einārs
Alpe, kurš atzina, ka priecājas un
lepojas ar pilsētas iedzīvotājiem,
kā arī vēlēja, lai visās sirdīs ienāk
prieks.
Par Balviem šajos 90 gados ir
rūpējušies 22 pilsētas vadītāji –
daži no viņiem pāris nedēļas, citi

pat gadu desmitus. Diemžēl ne
visi varēja ierasties uz pasākumu.
Sirsnīgus apsveikuma vārdus no
Liepājas atsūtīja Zelma Šulce,
kura pilsētu vadīja no 1957.-1960.
gadam. Viņa rakstīja: “Kavējoties
atmiņās par Balvos nodzīvotājiem
gadiem, vēlos īsumā pateikt, ko
man tie nozīmē, jo turpat 20
gadus esmu strādājusi pie Balvu
teritoriālās sistēmas izveides.
1945.gada
1.aprīlī
Abrenes
apriņķī uz bijušo pagastu bāzes
tika izveidotas ciema padomes.
Neilgu laiku līdzās pastāvēja gan
pagasti, gan ciema padomes.
Pagastu uzdevums bija nostiprināt
jaunizveidoto ciema padomju
darbību, bet 1950.gada 1.janvārī
pagastus likvidēja un Abrenes
apriņķi sadalīja divās daļās – Balvu
un Viļakas rajonos. Saprotams,
ka Balvi kļuva par sava rajona
centru. Bet kāda izskatījās pilsēta,
kad 1950.gada 10.janvārī ar zirga
pajūgu no Tilžas ierados tajā, lai
strādātu rajona izpildu komitejā?
Balvi mani sagaidīja, baltas sniega
segas pārklāti. Pilsētas centrs

bija gandrīz pilnībā nopostīts,
visur rēgojās koka māju pamati
un mūra māju izdegušie tumšie
logi. Nedaudzās saglabājušās
dzīvojamās mājas atradās pilsētas
nomalē. Uz centra postažas fona
lepni slējās trīs baznīcu – katoļu,
luturu un pareizticīgo – torņi. Uz
to brīdi atjaunotas un darboties
spējīgas bija tikai divas mājas.
Tagadējā Partizānu ielā 14 tika
iekārtota rajona izpildu komiteja,
bet Teātra ielā 2 izvietojās rajona
partijas komiteja. Katrai no
šīm iestādēm piederēja viena
automašīna – gaziks.
Savu dzīves gadu un veselības
dēļ Balvos vairs nedzīvoju,
tomēr deklarētās dzīves vietas
adresi neesmu mainījusi. Ar
savu
savdabīgo
skaistumu,
iedzīvotājiem, viņu nesavtīgo
ieguldījumu
savas
pilsētas
izaugsmē Balvi manā sirdī ir
palikusi uz mūžu. Arī prombūtnē,
lai zinātu, kas notiek Balvos
un novadā, ik gadus abonēju
laikrakstu “Vaduguns”. Tā ir
visdzīvākā saikne ar aizvadīto dzīvi

šajā pilsētā.
No sirds novēlu savai pilsētai
augt, attīstīties un ierindoties
Latvijas skaistāko pilsētu sarakstā.
Dzimšanas
dienas
gaisotnē
sveicu ikvienu tās iedzīvotāju un
novēlu arī turpmāk palīdzēt augt
tai arvien skaistākai, krāšņākai
un dzīvotspējīgākai daudzus,
daudzus turpmākos gadus! Lai
Laimes māte pavada katru no tās
iedzīvotājiem! Lai valda prieks,
mīlestība, veselība un darba
rosme.”
Valters Kamiševs pilsētu vadīja
30 gadus. Viņš atceras, ka sākumā
pilsētas vadības struktūrvienība
bija pavisam neliela - tikai trīs
darbinieki. Vēlāk, kad pilsētas
izpildkomitejas
finansiālā
pakļautībā
tika
noformētas
visas izglītības iestādes, štati
paplašinājās. Taču rūpju bija ne
mazums - sākot ar pilngadības
svētkiem un citiem pašvaldības
organizētiem pasākumiem, līdz
visām saimnieciskajām rūpēm par
ielām un namiem.
Uz dzimšanas dienas svinībām

Svētku sveces iededza Dzintars Putniņš (attēlā no kreisās), Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs un
Juris Annuškāns.
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bija ieradies Dzintars Putniņš, kurš
pilsētas vadītāja amatā bija divus
gadus. Viņš atzina, ka lepojas ar
savu ģimeni – pieciem bērniem
un astoņiem mazbērniem. Pilsētai
vēlēja, lai viss iet uz labo pusi – lai
top!
Juris Annuškāns pilsētu vadīja
10 gadus – laikā, kad no padomju
republikas tika veidota Latvijas
valsts. Viņš atzina, ka visgrūtākais
lēmums tai laikā bija piekrist kļūt
par Balvu pilsētas Tautas deputātu
padomes priekšsēdētāju, jo to
negribēja, tomēr Dievs tā vēlējās
un tā notika.
Jānis Trupovnieks bijis gan
pilsētas, gan arī novada vadītājs,
taču šobrīd strādā Saeimā. Atbildot
uz jautājumu, kas ir vieglāk – vadīt
Balvus vai darboties Saeimā, viņš
atzina, ka gan pilsētas vadīšana,
gan darbs Saeimā ir vienlīdz
smags un atbildīgs darbs, tomēr
pašvaldībā darbi ir realizējami
ātrāk.
Ināra Ņikuļina savā darbības
laikā aiz sevis atstāja pabeigtus un
iesāktus lielus objektus. Atbildot
uz jautājumu, kāda būs pilsēta,
kad svinēs 100 gadus, I.Ņikuļina
teica: “Svarīgi strādāt pie tā, lai
Balvos būtu bērni, veidotos jaunas
ģimenes, lai šeit gribētu būvēt
mājas un pēc 10 gadiem es pilnīgi
noteikti zinu, ka tā nebūs senioru
pilsēta- tā būs plaukstoša, skaista
pilsēta.”
Andris
Kazinovskis
bija priekšsēdētājs jau pēc
administratīvi teritoriālās reformas,
kad jau bija izveidoti novadi un
Balvu pilsēta ietilpa Balvu novadā.
Viņš bija priekšsēdētājs no 2011.
gada līdz 2017.gadam.
Pirms pieciem gadiem, kad
Balviem tika svinēta 85 gadu
jubileja, par Balvu Goda pilsoni
kļuva apzaļumošanas meistare
Velta Pulkstene. Viņa tika godināta
arī šajos svētkos. Tomēr šī gada
janvāra Domes sēdē tika lemts
par vēl viena Balvu Goda pilsoņa
izvirzīšanu šim apbalvojumam.
Sirsnīgs un jauks bija mirklis, kad
Vairai Resnei tika pasniegta Balvu
Goda pilsoņa apliecība – viņu
sveica gan novada vadība, gan
kolēģi, gan teātra mīļotāji, kā arī
visi pārējie, kuri viņu ciena un mīl.
Balvu Goda pilsone saņēma ziedu
klēpjus, kas ir kā apliecinājums
tam, ka viņa šo jauniegūto statusu
patiešām ir pelnījusi.
Pasākuma
pirmajā
daļā
dziedāja Ingus Pētersons, bet
otrajā daļā Ainars Bumbieris.
Noslēgumā,
kopīgi
dziedot
dziesmu “Daudz baltu dieniņu”,
muižas zālē tika ienesta svētu torte
un šampanietis – kā jau svētkos
klājas!
Atgādinām ka īpašs notikums
gaidāms arī 24.februārī, kad
Balvu Novada muzejā uz kopīgu
tikšanos tiek aicināti
mūsu
pilsētas vienaudži – 17 balvenieši,
kuri šogad atzīmēs savu 90 gadu
jubileju.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Leposimies ar savu pilsētu!

Nemanot paskrējis 2018.gada pirmais mēnesis. Noslēdzies aktīvais
darbs pie šī gada budžeta veidošanas, pārskatīšanas un apstiprināšanas.
Paldies Balvu novada domes deputātiem par darbu, diskusijām,
viedokļu izteikšanu – budžeta apstiprināšana ir konstruktīva darba
rezultāts.
Kā viens no uzdevumiem, ko manas partijas kolēģi izvirzīja jau
iepriekšējā sasaukumā, bija atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai
skolniekiem. Šogad, pēc ilgām diskusijām, papildus tam, kas jau šobrīd
tiek nodrošināts, esam apstiprinājuši atbalstu vidusskolas posmam. No
šī gada 1.septembra paredzēta viena euro kompensācija katra 10.-12.
klases skolnieka pusdienām.
Janvāra mēnesī aktuāla tēma visā valstī bija par ārpilsētu autobusu
maršrutiem, par atsevišķu maršrutu iespējamo slēgšanu. 26.janvārī
Ludzas novada domē notika Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomes sēde (klātesot Latgales pašvaldību vadītājiem), kurā piedalījās
arī Satiksmes ministrs Uldis Augulis. Ministrija piedāvāja slēgt dažus
reisus, kas saistīti ar mūsu novadu. Kopā ar Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadiem rakstījām kopīgu vēstuli par savu redzējumu. Ministrija un
autotransporta direkcija ir novērtējusi mūsu viedokli. Tikām norādījuši,
ka vietējo reisu samazināšana atsevišķās vietās mums nav pieņemama.
Diemžēl reisu samazināšana un pārorganizēšana Rīgas virzienā gan ir
iespējama.
Februāra mēnesis ir svētku mēnesis Balvu pilsētai. Šajās dienās mēs
kļūstam vienotāki, atvērtāki, mēs lepojamies ar savu pilsētu. Mēs katrs
pilsētā cenšamies izdarīt kaut ko paliekošu - vai nu tā būtu sakārtota
darba vide, vai sakārtots pagalms, tas viss ir priekš mums - balveniešiem.
Šajās svētku dienās novēlu izjust gandarījumu un lepnumu par savu
pilsētu. Ikvienam pilsētas viesim novēlu sajust attīstības un pārmaiņu
tendences Balvos.

Balvu novads tika pārstāvēts
tūrisma izstādē “Balttour 2018”
Latvijas tūrisma lielākajā gada
pasākumā – 25. starptautiskajā
tūrisma izstādē “Balttour 2018”,
kas norisinājās 2. – 4. februārī
Rīgā, vienotā stendā Latgales
tūrisma iespēju daudzveidību
popularizēja Latgales novadu
un pilsētu pašvaldību tūrisma
speciālisti, tajā skaitā Balvu
novada
PA
“Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs” tūrisma
organizatore Ineta Bordāne.
Pateicoties
Latgales
tūrisma asociācijas “Ezerzeme”
mērķtiecīgam
darbam,
Latgales pašvaldību un Latgales
plānošanas reģiona atbalstam,
vienotajā stendā tika ietverts
plašs tūrisma piedāvājums, kas
pieejams Latgalē – naktsmītnes,
apskates objekti, velo maršruti,
tūrisma
maršruti,
kulinārais
mantojums,
aktīvā
tūrisma
iespējas, piedāvājumi ģimenēm
ar bērniem, atpūta pie ūdeņiem
un dabas objekti. Latgales
pašvaldību tūrisma informācijas
centru
speciālisti
izstādes
apmeklētājiem bija sagatavojuši
jaunus
tūrisma
materiālus,
kas noteikti palīdzēs saplānot
ceļojumus uz Latgali. Savukārt
Latgales
tūrisma
asociācija
izstādei bija sagatavojusi jaunu
tūrisma karti “Aktīvā atpūta
Latgalē”, kurā apkopoti labākie
piedāvājumi
ģimenēm
ar
bērniem.
Trīs
dienu
garumā
izstādes
apmeklētājiem,
kā
arī potenciālajiem sadarbības
partneriem,
tika
prezentēta
aktualizētā Balvu novada tūrisma
karte un pirmo reizi sagatavotā

un izdotā Ziemeļlatgales tūrisma
karte,
kas
apvieno
Balvu,
Viļakas, Rugāju, Baltinavas un
Kārsavas daudzveidīgo tūrisma
piedāvājumu, kā arī ietver
informāciju par velomaršrutiem
un naktsmītnēm.
Latgales stenda apmeklētāji
interesējās par atpūtu ģimenēm
ar bērniem, atpūtu pie ūdeņiem,
aktīvās atpūtas iespējām, jo
īpaši velo un kājinieku tūrismu,
par kulināro mantojumu, par
jauniem
tūrisma
objektiem
un naktsmītnēm. Priecājamies
par patiesi lielo interesi par
Ziemeļlatgali
kā
tūrisma
galamērķi, jo daudzi stenda
apmeklētāji atzinās, ka Latgali jau
ir apceļojuši, bet tās ziemeļu daļa
noteikti ir jaunu atklājumu vērta!
“Balttour 2018” vienuviet
pulcēja 860 tūrisma uzņēmumus
un to pārstāvjus no 39 pasaules
valstīm. Uzzināt dažādu valstu
tūrisma iespējas, atklāt jaunus
maršrutus, iegādāties ceļojumu
sev un ģimenei bija ieradušies
vairāk interesentu nekā pērn –
kopā 29 630.
No izstādes uz Balvu novada
tūrisma
informācijas
centru
(TIC) ir atvesti daudz un dažādi
informatīvie materiāli par tūrisma
piedāvājumiem visā Latvijā –
iegriezieties TIC pēc informācijas
vai padoma, plānojot savu
atpūtas braucienu pa Latviju!
Ineta Bordāne,
tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs
29272948, turisms@balvi.lv

Ludmila Beļikova saņem Eiropas Vieglatlētikas
asociācijas apbalvojumu
7.februārī
kultūras
pilī
Ziemeļblāzma norisinājās “Gada
balvas vieglatlētikā 2017” balvu
pasniegšanas ceremonija, kurā
tika pasniegti apbalvojumi 17
nominācijās. Par aizvadītā gada
Latvijas labāko vieglatlēti tika atzīta
septiņcīņniece Laura IkaunieceAdmidiņa,
bet
nominācijā
Gada vieglatlēts balvu ieguva
trīssoļlēcējs Elvijs Misāns. Par
labāko vieglatlēti, jau otro gadu
pēc kārtas, atzītā Laura IkaunieceAdmidiņa aizvadītajā pavasarī
laboja Latvijas rekordu. Tikmēr
aizvadītā gada labākais vieglatlēts
Elvijs Misāns pērn izcīnīja ceturto
vietu Eiropas čempionātā telpās
trīssoļlēkšanas disciplīnā. Balvu
par mūža ieguldījumu saņēma
pazīstamais soļotāju treneris
Aivars Rumbenieks.
Eiropas
Vieglatlētikas
asociācijas speciālbalvu saņēma
ilggadējais Latvijas Vieglatlētikas
savienības (LVS) prezidents Guntis
Zālītis, kamēr Sieviešu Līderības
apbalvojums tika piešķirts LVS
valdes loceklei, Balvu Sporta
skolas
direktorei
Ludmilai
Beļikovai. Eiropas Vieglatlētikas
asociācija ir izveidojusi Sieviešu
Līderības apbalvojumu ar nolūku

novērtēt un atbalstīt sieviešu
aktivitātes vieglatlētikas labā. Šī
apbalvojuma galvenais mērķis
ir izcelt sieviešu nenovērtējamo
darbu, kā arī iedvesmot citus, lai
strādātu sporta labā.
Atgādinām, ka pirms nepilna
gada, kad 29.martā Rīgas Tūrisma
un Radošās industrijas tehnikumā
norisinājās Latvijas Vieglatlētikas
savienības kongress, Ludmila

Beļikova
saņēma
Latvijas
Vieglatlētikas
savienības
apbalvojumu, kas izveidots ar
mērķi izteikt pateicību tiem
cilvēkiem, kuri dod ieguldījumu
vieglatlētikas
attīstībā,
popularizēšanā un veicināšanā
savā reģionā.
Lepojamies ar Balvu Sporta
skolas direktores panākumiem un
vēlam izdošanos arī turpmāk!

Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova kopā ar Latvijas
Vieglatlētikas savienības prezidenti Inetu Radeviču un Eiropas Vieglatlētikas
prezidentu Svein Arne Hansen.

Balvu pamatskola svin skolas simbolikas dzimšanas
dienu

Latvijas simtgades gads Balvu
pamatskolā iesākās īpaši. 2018.
gada 1.februārī Balvu pamatskolā
kopā ar skolēniem, skolotājām,
vecākiem un vecvecākiem tika
svinētas dzimšanas dienas.
Jā, tieši tā, dzimšanas dienas
- dzimšanas diena karogam,
himnai un emblēmai. Svētku
tortē sveces iededza Balvu
pamatskolas direktore Larisa
Krištopanova, bijusī direktore
Māra Pimanova, skolas Domītes
prezidente Letīcija Grīsle, skolas
vecāku padomes priekšsēdētāja
Liene Ivanova, skolas emblēmas
autore Evita Kapteine.
Mēs, skolēni, skolotāji, vecāki
un vecvecāki, esam tik dažādi,
bet ļoti vajadzīgi, jo lielo “kopā”
veidojam katrs ar savu raksturu,
savu gribu un vēlmi būt kopā –
būt Balvu pamatskolā, uz kuru
nākam ar prieku, kurā jūtamies
labi, jo Balvu pamatskola nav
tikai ēka, tā ir sajūta...
Skolas karogam šogad jau
sestā dzimšanas diena. Anitas
Kairišas veidotā skolas karoga
krāsu virpulī dzeltenā, zaļā un
zilā krāsa, kuras attiecināmas
uz skolu - mūsu gaismas pili.

Pateicoties
Bruno
Vilkam
un Mārim Zaharovam, trešo
dzimšanas dienu svinam skolas
himnai.
Vairāku gadu garumā kopā
domājām, kāds varētu būt skolas
vienojošais elements. Smeļoties
ideju no skolas logo, kuru veidoja
Daina Pimanova, mēs saņēmām
dāvanā Evitas Kapteines veidoto
skolas emblēmu.

Ar
nesaraujamiem
pavedieniem mēs esam ieausti
mūsu skolas vēstures rakstā.
Balvu pamatskola - tie esam
mēs, mazas meitenes un zēni, ar
savu raito dejas soli, skanīgajām
balsīm, pašdarinātiem tērpiem,
kas tika dāvināti skolai svētkos.
Inga Duļbinska
Balvu pamatskola

Foto no Balvu pamatskolas arhīva.

2.

Dzimšanas dienas sveci aizdedz skolas prezidente Letīcija Grīsle.

Apstiprināta Balvu novada attīstības programma
2018. – 2024.gadam
Ar Balvu novada Domes
2018.gada 25.janvāra lēmumu
(prot.Nr.1, 2.§.) apstiprināta Balvu
novada attīstības programma
2018.-2024.gadam.
Balvu
novada
attīstības
programma 2018.-2024.gadam
(turpmāk Programma) ir Balvu
novada
pašvaldības
vidēja
termiņa attīstības plānošanas
dokuments, kas nosaka novada

attīstības
prioritātes,
rīcības
virzienus un uzdevumus, kā arī
to īstenotājus un finanšu resursus
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Programma strukturēta četrās
daļās, kā arī atsevišķās sadaļās
veikts
novada
pašreizējais
situācijas
raksturojums
un
sniegts pārskats par sabiedrības
līdzdalības pasākumiem.
Balvu
novada
attīstības
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programma 2018.-2024.gadam
pieejama:
• Balvu novada pašvaldības
mājaslapas
www.balvi.lv
sadaļā “Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti”;
• Balvu novada pašvaldībā
(2.stāvs, 28.kabinets, Bērzpils
iela 1A, Balvi).
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Domes sēde

Šī gada 8.februārī notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā piedalījās 15 deputāti
– Aigars Pušpurs, Anita Petrova,
Aivars Kindzuls, Egons Salmanis,
Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Sandis
Puks, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Sandra Kindzule, Tālis
Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts,
Andris Kazinovskis, Eva Smirnova.
Sēdē tika izskatīti 33 jautājumi.
Par saistošajiem noteikumiem
Domes sēdē tika lemts pieņemt
saistošo noteikumu Nr. 5/2018
“Grozījumi Balvu novada Domes
2015.gada 12.marta saistošajos
noteikumos Nr.9/2015 “Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm”” projektu.
Par ideju konkursu
Tika lemts organizēt Balvu
novada
pašvaldības
ideju
konkursu “Par Balvu novada logo
un moto izstrādi”, kā arī apstiprināt
nolikumu.
Par nekustamo īpašumu
Sēdē lēma piešķirt adresi
“Verpuļeva
686”,
Verpuļeva,
Balvu pag., Balvu nov., LV-4501
privātpersonai piederošajai zemes
vienībai un uz tā esošajām ēkām.
Deputāti lēma likvidēt šādas
telpu grupu adreses: Brīvības iela
36-1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
un Brīvības iela 36-2, Balvi, Balvu
nov., LV-4501, jo nav adresācijas
objekta. Zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3801 003
0523 un uz tās esošajām ēkām
lēma piešķirt adresi Brīvības iela
36, Balvi, Balvu nov., LV-4501.
Lēma
arī
piešķirt
privātpersonām
piederošajam
nekustamajam īpašumam Kubulu
pagastā nosaukumu “Atvasītes”.
Sēdē lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Ūdri”,
Kubulu
pagastā,
6,60
ha
kopplatībā, zemes vienību 2,3
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Ūdrīši”.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā
īpašuma
“Sapņu
muiža”, Kubulu pagastā, 9,2460
ha kopplatībā, zemes vienību
7,60 ha platībā un no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Alksnenes”.
Deputāti lēma atdalīt no Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās

zemes vienības Balvu pagastā
daļu, 0,03 ha platībā, un pievienot
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajai zemes vienībai, kā
arī precizēt platības Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajām zemes
vienībām Balvu pagastā no 0,2070
ha uz 0,1770 ha un no 1,2758 ha uz
1,3058 ha.
Lēma precizēt platību Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Kubulu pagastā no
1,3909 ha uz 1,46 ha.
Domes
deputāti
lēma
izdarīt grozījumus Balvu novada
Domes 2017.gada 14.septembra
lēmumā, izraksts “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšana
nekustamajam īpašumam “Grāvji”
Balvu novada Balvu pagastā”.
Sēdē lēma noteikt zemes
vienībai, 0,0355 ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (NĪMP kods 1101).
Tāpat arī lēma mainīt zemes
vienībai, 0,8428 ha platībā,
lietošanas mērķi no 0908
“pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve” uz 0501 “dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība
nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa”.
Lēma
piešķirt
adresi
“Ezerkrasts”, Bērzpils pagasts, Balvu
novads, LV-4576 privātpersonai
piederošajai zemes vienībai un uz
tās esošajām ēkām.
Par nomas līgumiem
Deputāti lēma nodot nomā
nedzīvojamās telpas Brīvības
ielā 48, Balvos, Balvu novadā:
nedzīvojamo telpu Nr.31 (29,7m2
platībā) un nedzīvojamo telpu
Nr.37 (9,0m2 platībā).
Sēdē lēma slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 72,
Balvos, Balvu novadā, iznomāšanu
ēkas (garāžas) uzturēšanai. Zemes
nomas līgumu lēma slēgt uz 10
(desmit) gadiem no noteica zemes
nomas maksu EUR 8,39 bez PVN
gadā.
Deputāti lēma izbeigt zemes
nomas līgumu Nr.68 ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Tilžas pagastā, Balvu novadā, 0,65
ha platībā, nomu.
Tika lemts slēgt nomas

līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Bērzpils pagastā,
Balvu novadā, 4,5 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 5 (pieciem) gadiem,
noteica zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Domes deputāti lēma slēgt
nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā,
3,43 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 10 (desmit) gadiem, noteica
zemes nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Tika lemts slēgt nomas
līgumu ar zemnieku saimniecību
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Vectilžas pagastā, Balvu novadā,
0,5 ha platībā, un zemes reformas
pabeigšanai neizmantotās zemes
vienības
Vectilžas
pagastā,
Balvu novadā 3,6 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) gadiem,
noteica zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Lēma izbeigt zemes nomas
līgumu Nr.268 un Nr.236 ar
personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību daļu nomu Vīksnas
pagastā 6,2 ha un 3,8 ha platībā, un
slēgt nomas līgumu ar SIA “Zaļie
vītoli” par iepriekšminētajām
zemes platībām. Noteica zemes
nomas maksu gadā 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumu Nr.2 ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,12
ha platībā, nomu, individuālā
augļu dārza vajadzībām. Zemes
nomas līgumu lēma pagarināt uz
10 (desmit) gadiem, noteica zemes
nomas maksu gadā 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Sēdē lēma izbeigt 2009.gada
5.jūnijā noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.21 ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes
vienības
Briežuciema
pagastā, Balvu novadā, 1,2 ha
platībā, nomu.
Deputāti lēma izbeigt 2010.

gada 30.oktobrī noslēgto nomas
līgumu Nr.136 ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Bērzpils pagastā,
Balvu novadā, 4,5 ha platībā,
nomu.
Par grozījumiem
Tika lemts veikt grozījumus
Balvu novada pašvaldības 2013.
gada 12.decembra noteikumos
Nr.4/2013 “Par Balvu novada
pašvaldības īpašumā, valdījumā
vai zemes reformas laikā rīcībā
esošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu”.
Deputāti izdarīja grozījumus
Balvu novada Domes 2011.gada
14.jūlija lēmumā “Par Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem” papildinot Balvu
novada Dzimtsarakstu nodaļas
sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi.
Par lokālplānojuma izstrādi
Tika
lemts
uzsākt
lokālplānojuma
izstrādi
nekustamajam
īpašumam
Bērzpils ielā 30, Balvos, Balvu
novadā ar mērķi nodrošināt
uzņēmējdarbības veikšanu, lai
apgūtu investīcijas, kā arī veiktu
apbūvi, kas saistīta ar siltuma
enerģijas ražošanu, precizējot
teritorijas izmantošanu, kā arī
apstiprināt
darba
uzdevuma
lokālplānojuma
izstrādei,
kā
arī
noteikt
lokālplānojuma
robežas atbilstoši iepriekšminētā
nekustamā īpašuma robežām.
Tāpat arī tika lemts ar rīkojumu
izveidot lokālplānojuma izstrādes
darba grupu un apstiprināt Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes
vadītāju Anitu Avotiņu par
lokālplānojuma izstrādes vadītāju.
Par
darba
plāna
apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības aģentūras
“Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrs” un pašvaldības
aģentūras “SAN-TEX” darba plānus
2018.gadam.
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Tika
lemts
apstiprināt
kustamās
mantas,
traktora
T-25A, valsts reģistrācijas numurs
T7921LP, reģistrācijas apliecības
Nr.A235461,
izlaiduma
gads
1990, izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju personu, kura
iegādājās minēto kustamo mantu
par izsolē nosolīto augstāko cenu
EUR 1135,00.
Tāpat arī apstiprināja kustamās
mantas, traktora T-25A, valsts
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reģistrācijas numurs T2340LC,
reģistrācijas apliecības Nr.A235451,
izlaiduma gads 1989, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās minēto
kustamo mantu par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 1760,00.
Par
kustamās
mantas
pārdošanu par brīvu cenu
Sēdē noteica kustamās mantas
– autogreidera DZ-143-1, valsts
reģistrācijas numurs T348LC,
atsavināšanas veidu – pārdošana
par brīvu cenu.
Par savstarpējiem norēķiniem
Lēma apstiprināt Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
izdevumu
tāmes
pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par
izglītības
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem 2018.gadā.
Par maksas noteikšanu
Deputāti lēma noteikt maksu
par Balvu novada pašvaldības
iestādes
“Pansionāts
“Balvi””
sniegtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem
saskaņā
ar
sociālās
aprūpes
iestādes
izdevumiem EUR 471,09 vienai
personai mēnesī. Noteica maksu
personām, kas deklarējušas dzīves
vietu Balvu novada teritorijā EUR
380,00 vienai personai mēnesī.
Lai nodrošinātu iepriekšminētā
lēmuma
paredzēto
maksu,
atlikušo summu EUR 91,00
apmērā, lēma nodrošināt no
Balvu novada pašvaldības budžetā
paredzētā līdzfinansējuma. Sēdē
noteica arī maksu citos novados
deklarētajām personām, kuru
attiecīgā
novada
pašvaldība
ir pieņēmusi lēmumu par
pakalpojuma nepieciešamību, par
Balvu novada pašvaldības iestādes
“Pansionāts “Balvi”” pakalpojuma
“Grupu dzīvoklis” sniegtajiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem
saskaņā ar sociālās aprūpes
izdevumiem EUR 296,04 vienai
personai.
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

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” aizstāvējusi savu kvalifikāciju, saglabājot
esošo statusu un sniedzamo pakalpojumu apjomu
Pēc jaunās veselības aprūpes
reformas izvērtējuma “Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības”
līmenis netiks pazemināts, arī
turpmāk abās slimnīcās tiks
nodrošināta darbība septiņos
galvenajos
profilus,
darbs
notiks diennakts režīmā, kas
pēc jaunās slimnīcu sadalījuma
nozīmēs trešo līmeni. Gulbenē
tiks
nodrošināts
diennakts
steidzamās
medicīniskās
palīdzības punkta, infekciju
nodaļas,
dienas
stacionāra
un aprūpes nodaļas darbs, kā
arī ambulatoro pakalpojumu
pieejamība.
Savukārt
Balvu
slimnīcā tiks nodrošināts NMP
slimnīcas darbs ar pieciem
diennakts
dežūrējošiem
speciālistiem un arī ambulatorie

pakalpojumi.
SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienības” valdes
priekšsēdētājs
Marģers
Zeitmanis pauž gandarījumu
par to, ka izdevies saglabāt
“Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības” esošās kvalifikācijas
līmeni jaunizveidotajā veselības
aprūpes sistēmas reformā.
“Pēdējo gadu laikā Balvu
un Gulbenes slimnīcās notiek
strauja attīstība – šobrīd Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība
ir viens no lielākajiem nodokļu
maksātājiem un darba devējiem
reģionā. Slimnīcu apvienības
kvalifikācijas pazemināšana būtu
solis atpakaļ, kā rezultātā ciestu
gan iedzīvotāji, gan slimnīcu
darbinieki, gan arī tas atstātu

būtisku iespaidu uz visa reģiona
attīstību kopumā. Esmu gandarīts,
ka kopdarbā ar pašvaldību vadību
mums ir izdevies aizstāvēt savu
kvalifikāciju un mēs varam turpināt
darbību esošā līmenī, nodrošinot
kvalitatīvu veselības aprūpi tuvāk
iedzīvotāju dzīvesvietai. Esošā
līmeņa saglabāšana ir būtisks
aspekts
turpmākai
attīstībai,
attīstot jaunu pakalpojumu grozu,
piesaistot jaunus speciālistus un
veicinot novada kopējo izaugsmi,”
skaidro M.Zeitmanis.
“Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” saglabā trešo līmeni
jaunizveidotajā piecu līmeņu
veselības
aprūpes
sistēmas
reformā, kas paredz, ka slimnīcas
Balvos un Gulbenē arī turpmāk
nodrošinās darbību septiņos

obligātajos profilos, tostarp
terapijā,
hronisku
pacientu
aprūpē, ķirurģijā, neiroloģijā,
ginekoloģijā,
grūtniecības
un dzemdību profilā, kā arī
pediatrijā.
Balvu un Gulbenes reģionālās
slimnīcas apvienojoties 2011.
gadā, izveidoja “Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienību”,
lai, izmantojot esošos resursus,
varētu
nodrošināt
slimnīcu
turpmāko darbību un attīstību. Tā
rezultātā tika veikta abu slimnīcu
restrukturizācija ar mērķi izslēgt
abu slimnīcu darbā dublējošās
funkcijas un optimizēt slimnīcu
darbu, saglabājot medicīniskās
aprūpes pieejamību reģionu
iedzīvotājiem. Šobrīd slimnīcā
strādā 283 darbinieki.
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Pēdējo divu gadu laikā
slimnīcu apvienība saņēmusi
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
goda rakstus par godprātīgu
nodokļu nomaksu.
Nākotnes
perspektīvā
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība plāno piesaistīt jaunos
speciālistus un ieviest jaunus
pakalpojumus,
lai
padarītu
slimnīcu vēl pieejamāku ne tikai
reģiona iedzīvotājiem, bet arī
tuvo pierobežu iedzīvotājiem.
Vairāk
informācijas:
www.slimnicuapvieniba.lv
Uzziņai: Mob.tālr.
+371 28825258
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interneta balsojums nominācijā
"Jauniešu gada balva 2017" un
"Gada vieta jauniešiem 2017".
Lai izvērtētu, kurš šogad
saņems šīs balvas, bija izveidota
žūrijas komisija, kuras sastāvā
bija Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs,
Viļakas
novada
jaunatnes lietu speciāliste Madara
Jeromāne, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes Interešu
izglītības jomas speciāliste Ilona
Naļivaiko, karjeras konsultante

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Lai veicinātu Balvu novada
jauniešu izaugsmi un novērtētu
viņu sasniegumus, Balvu Bērnu
un jauniešu centrs jau septīto
reizi
organizēja
pasākumu
"Jauniešu gada balva - 2017", kas
norisinājās 2.februārī Balvu muižā.
Tā laikā tika pasniegtas balvas 6
nominācijās – "Gada brīvprātīgais
2017", "Gada jaunietis vai jauniešu
grupa mākslā 2017", "Gada
jauniešu balsts 2017", "Gada
jaunietis skolā vai pagastā 2017",
Facebook sociālā tīkla lietotāju

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvas saņēma divas Balvu Valsts ģimnāzijas skolnieces – vecuma grupā
no 13 līdz 17 gadiem Paula Paidere (attēlā trešā no labās puses) ieguva
balvu nominācijā “Gada jaunietis skolā vai pagastā 2017”, bet Dārija Semjonova (attēlā otrā no kreisās) ieguva žūrijas simpātiju balvu.

Brāļi Dundenieki uz Bērzpili aizveda divas balvas. Jānis Dundenieks (attēlā
pirmais no labās) ieguva balvu nominācijā “Gada jaunietis vai jauniešu
grupa mākslā 2017” (vecuma grupā no 13-17 gadiem), bet Salvis Dundenieks (attēlā pirmais no kreisās) uzvarēja sociālā portāla Facebook lietotāju
balsojumā un saņēma nomināciju “Jauniešu gada balva 2017”. Kopā ar
viņiem arī mamma Jolanta.

Anita Laurena, biedrības "Balvu
rajona partnerība" pārstāve Liene
Pomere, SIA "Amati projekts"
īpašniece Elīna Kaļva un Balvu
novada Domes deputāts, SIA "Tako
SD" īpašnieks Tālis Korlašs. Žūrijas
komisijas locekļi priecājās, ka
jaunieši Balvu novadā ir talantīgi,
aktīvi, radoši, dzīvespriecīgi un
gudri, un to parāda ne tikai skolā,
bet arī ārpus tās. Žūrija atzina, ka
viņiem bija ļoti, ļoti grūti izvērtēt,
kurš tad būtu tas pats labākais un
saņems balvu.
Pasākuma laikā komisijas
loceklis
un
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs apsveica visus
nominētos jauniešus un teica:
"Katram no mums Laimes
māte ir ielikusi kādu prasmi, ko
mēs dzīves laikā pilnveidojam
vislabāk. Šodienas nominantiem
Laimes māte ir ielikusi prasmes,
kuras tiek parādītas jau tagad, kā
arī tās, kuras vēl tiks attīstītas savas
dzīves laikā. Lai paplašinātu savu
redzesloku novēlu jums esošās
prasmes pilnveidot un attīstīt vēl
vairāk, kā arī iegūt jaunas!"
Nominācijā
"Gada
brīvprātīgais 2017" tika nominēta
Krišjāņu pagasta jauniete Dinija
Zdanoviča, kura arī ieguva šo
balvu, kā arī Balvu Valsts ģimnāzijas
skolniece Dārija Semjonova, kura
savukārt ieguva žūrijas simpātiju
balvu. Šī nominācija ir pierādījums
tam, ka ne jau materiālā atlīdzība
par darbu ir galvenais, tikpat
svarīga ir iegūtā pieredze, veicot
brīvprātīgo darbu.
Nominācijas "Gada jauniešu
balsts 2017" nozīmīgums nav
novērtējams,
jo
nominantu
veikums nav vienas nedēļas vai
viena gada darbs – tas ir veikts
daudzu gadu garumā. Šie cilvēki
nepilda tikai savus tiešos darba
pienākumus, bet ir reāls atbalsts
jauniešiem, esot kopā ar viņiem
viņu izaugsmes ceļā. Balvai
tika nominēta Di-Dancers deju
studijas vadītāja Dita Nipere,
kura arī ieguva šo balvu, un Balvu
Sporta centra futbola treneris
Jurģis Vilciņš, kurš saņēma žūrijas
simpātiju balvu.
Nominācijā,
kas
veltīta
radošākajiem
un
mākslinieciskākajiem jauniešiem
mūsu novadā – "Gada jaunietis
vai jauniešu grupa mākslā 2017"

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Pasniegtas “Jauniešu gada balvas – 2017”

Briežuciema pagasta bērnu un jauniešu folkloras kopa “Soldanī” ieguva
balvu nominācijā “Gada jaunietis vai jauniešu grupa mākslā 2017”. Viņi arī
uzstājās ar priekšnesumu, saņemot vētrainus aplausus.
tika pieteikti trīs pretendenti.
Vecuma grupā no 13-17 gadiem
- Bērzpils pagasta jaunietis Jānis
Dundenieks (kā gada jaunietis
mākslā) un Briežuciema pagasta
bērnu un jauniešu folkloras
kopa "Soldanī" (kā gada jauniešu
grupa mākslā 2017), bet vecuma
grupā no 18-25 gadiem Vīksnas
pagasta jauniete Ērika Kiseļova.
Balvas ieguva visi iepriekšminētie
nominanti.
Visvairāk
pieteikto
pretendentu bija nominācijā
"Gada jaunietis skolā vai pagastā
2017", kur vecuma grupā no 1317 gadiem tika nominēta Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas skolniece Sindija
Logina un Balvu Valsts ģimnāzijas
skolniece Paula Paidere, kura
ieguva balvu. Vecuma grupā no
18-25 gadiem tika pieteikta Balvu
Valsts ģimnāzijas skolniece Laura
Timofejeva, Bērzpils pagasta
jaunietis Salvis Dundenieks un
Stacijas pamatskolas mūzikas
skolotāja Viktorija Kokoreviča.
Galveno balvu šajā vecuma
grupā ieguva Stacijas pamatskolas
mūzikas
skolotāja
Viktorija
Kokoreviča.
Turpmāko divu nomināciju
īpašniekus
konkursa
rīkotāji
noskaidroja īpašā sociālā tīkla
Facebook publiskajā balsojumā,
kur Balvu Bērnu un jauniešu
centra lapā visiem pieteiktajiem
nominatiem bija jāsavāc pēc
iespējas vairāk Like. Facebook
lietotāju atzinību un interneta

balsojuma nomināciju "Jauniešu
gada
balva
2017"
ieguva
Bērzpils pagasta jaunietis Salvis
Dundenieks. Līdzīgā publiskajā
balsojumā tika noskaidrota arī
jauniešiem pievilcīgākā iestāde
vai atpūtas vieta Balvu novadā, un
galveno balvu ieguva Balvu Bērnu
un jauniešu centrs. Par to cīnījās
vēl šādas pieteiktās iestādes –
Kubulu kultūras nams, picērija
"Zebra", nakts klubs "BIMINI",
Balvu Sporta skolas peldbaseins
un Balvu Centrālā bibliotēka.
Nomināciju pretendentiem
tika
pasniegtas
pateicības
"Jauniešu gada balvas 2017
pretendents"
un
piemiņas
balvas,
savukārt
katras
nominācijas uzvarētājs saņēma
Diplomu un speciālo balvu,
kā arī žūrijas komisija piešķīra
vienu veicināšanas balvu katrā
vecumposmā.
Pasākumā īpašais viesis bija
šova "X faktors" uzvarētājs Arturs
Gruzdiņš, kurš priecēja ar savām
dziesmām, bet to vadīja mūsu
novada jaunieši – Kaspars Bukšs
un Alīna Logina, Elvis Garais
un Luīze Maksimova, Vadims
Sņegovs un Dārija Semjonova,
kuri pasākuma noslēgumā teica:
"Jauniešu vecums ir tas, kad drīkst,
var un vajag darīt dažādas un
aizraujošas lietas. Sajust dzīvi un
pasauli sev apkārt tik skaistu un
interesentu arī šeit - Balvu novadā,
jo tikai tā cilvēks un jaunietis var
justies laimīgs."

Risinājumu meklēšana kopā ar “HELP!”
Aktivitātes noritēja labākajās
neformālās izglītības tradīcijās,
kur katrs var justies vienlīdzīgs
un paust savu viedokli, topot
uzklausīts. Pasākuma pirmajā
daļā jaunatnes lietu speciāliste
Gunita Prokofjeva iepazīstināja
klātesošos
ar
paveiktajiem
darbiem
projekta
“Help!”
ietvaros un ar izaicinājumiem,
kas vēl sagaidāmi šajā periodā,
piemēram,
visi
iesaistītie
novadi šobrīd strādā pie savu
jaunatnes politikas plānošanas
dokumentu veidošanas. Projektā
“Help!” iesaistītie Balvu novada
jaunieši apmācību gaitā nonāca
pie secinājuma, ka turpmākā
sadarbība un jauniešu līdzdalība
novada ietvaros organizējama,
veidojot jauniešu konsultatīvo
padomi.
Pasākuma otrā daļa noritēja

līdzdalības tradīcijās. Izmantojot
metodi
“Pasaules
kafejnīca”,
darbs noritēja grupās, kuras
izvirzīja savu līderi. Grupu
uzdevumi
bija
saistīti
ar
jaunatnes konsultatīvās padomes
veidošanas
izaicinājumiem,
uzdevumiem un situācijām, ko
šādas organizācijas izveide varētu
risināt. Tika diskutēts arī par to,
kas vēl būtu darāms, lai veicinātu
jauniešu aktivitāti un līdzdalību
sava novada notikumos. Pēc
aktīvas darbošanās grupu līderi
prezentēja kopīgi iegūtās atziņas.
Galvenā atziņa, pie kuras
nonāca visu grupu dalībnieki, jauniešu konsultatīvajai padomei
Balvos būt!
Gunita Prokofjeva
Balvu Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste

Foto no BBJC arhīva.

Balvu Bērnu un jauniešu
centrā
turpinās
aktivitātes
projekta “Help!” ietvaros, jo
šī projekta mērķis ir sakārtot
jauniešu līdzdalības jautājumus
lokālā līmenī. Strukturētā dialoga
ERASMUS+
projekts
“Help!”
ir nonācis posmā, kad ievāktā
informācija un iegūtās zināšanas
ir jāpielieto, lai saprastu, kas ir
jāmaina pašreizējā sadarbības
formā. Tāpēc tika rīkots pasākums
“Limonāde ar lēmējiem”, kas
norisinājās Balvu Bērnu un
jauniešu centrā 26. janvārī,
tiekoties jauniešiem no novada
skolām un Balvu novada vadībai un
deputātiem. Lēmējus pārstāvēja
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,
vietniece Anita Petrova, deputāti
– Aija Mežale, Eva Smirnova un
Andris Kazinovskis.

Pasākuma dalībnieki grupās diskutēja par izaicinājumiem, uzdevumiem
un dažādām situācijām, kas varētu rasties, veidojot konsultatīvo padomi.

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 13.februāris

5.

Patīkamas tikšanās ar pilsētas vienaudžiem
Decembra un janvāra mēnešos
apciemojām
Balvu
pilsētas
iedzīvotājus, kuriem dzimšanas
gads, tāpat kā mūsu Balvu pilsētai, ir
1928. Agnesei Losevai jau nosvinēta
90.dzimšanas diena, tagad februārī
tai gatavojas Aleksandrs Beļikovs
un Marija Lopotova, pārējie izdzīvo
vēl savus astoņdesmit deviņus.
Pirms pieciem gadiem viņi vēl
bija 32, kurus aicinājām uz Balvu
85-gades sarīkojumu “Balvi svin!”
Kultūras un atpūtas centrā. Tagad –
septiņpadsmit.
Es pati dzīvoju Balvos jau
60 gadus, esmu bijusi daudzu
notikumu dalībniece, bet šo
cilvēku stāsti bija aizkustinoši
un ļoti interesanti. Viņi Balvos
ir uzcēluši mājas, izaudzinājuši
bērnus un strādājuši visdažādākajās
nozarēs. Šuvēja, auklīte, šoferis,
medmāsa, virpotājs, grāmatvedes,
kasiere,
noliktavas
pārzine,
audēja, skolotājas, rokdarbnieces,

Daila Ļeskova, dzimusi Junga.
Balvos dzīvo no 3, 4 gadu vecuma. 1936.gadā uzsāka mācības
1.klasē tagadējā Balvu muižā.
Visu darba mūžu sporta skolotāja,
lai gan absolvējusi Daugavpilī
ķīmijas-bioloģijas fakultāti. 1 dēls, 1
mazmeita, 1 mazmazmeita.

Benedikta
Leitāne,
dzimusi
Ločmele, dzīvo Balvos no 1957.
gada, pēc atgriešanās no astoņu
gadu izsūtījuma Sibīrijā. Sākumā
dzīvojusi un strādājusi pie Arnolda
Līviņa-apmēram 21 gadu kā kārsēja
vilnas sukātavā. 1 dēls, 5 mazmeitas, 7 mazmazbērni. Attēlā kopā
ar Balvu Novada muzeja direktori
Ivetu Supi.

Agnese Loseva, dzimusi Rozniece,
apmēram no 1962.gada dzīvo Balvos, kad ģimene nopirka pusmāju
Raiņa ielā. Tur joprojām dzīvo kopā
ar vīru un meitas ģimeni. Līdz 1983.
gadam strādāja Balvu šūšanas
ateljē, tad devās pensijā. Viena meita, 2 mazdēli, 3 mazmazbērni. Ļoti
patīk puķes.

strādnieces. Grūti pateikt, vai
mēs veicām sociālo, kultūras un
vēstures izpētes darbu, bet daudzi
gaidīja un patiesi priecājas par
mūsu apciemojumu. Kaut kas
savādāks ikdienas dzīvē, lai arī dažs
seniors mūsu vizīti gaidīja ar lielu
satraukumu. Kopā ar laikraksta
“Vaduguns” žurnālisti Marutu,
muzeja darbiniecēm Ivetu un Rutu
skatījāmies albumus, jautājām un
klausījāmies dzīves stāstus. Daži
90-gadnieki mūs sagaidīja kopā
ar bērniem vai mazbērniem, daži
dzīvo vientuļi, divas sievietes
satikām Balvu pansionātā. Personīgi
neiepazināmies tikai ar divām
balvenietēm, kurām ir veselības
problēmas. Mēs noskaidrojām,
kur balvenieši dzimuši, cik lielās
ģimenēs, kad sākuši dzīvot un
strādāt Balvos. Patiess prieks par
tiem deviņdesmitgadniekiem, kuri
vēl stipri, ar labu atmiņu, var lasīt,
dzirdēt, adīt, sagatavot pusdienas,

Anastasija Sprudzāne, dzimusi
Kikuste, no 1956.gada dzīvo Balvos. Galvenā grāmatvede Balvu
rajona Izpildkomitejā, Balvu rajona
kinodirekcijā. 1 meita, 3 mazmeitas,
4 mazmazdēli.

Janina Klincāne. Balvos dzīvo no
1962.gada. Līdz 90-tajiem gadiem
Balvu Izglītības pārvaldē strādājusi
par grāmatvedi. Mūža nogali vada
sociālajā mājā “Atvasara” Liepu
ielā.

Anna Kļanska, dzimusi Larka,
no 1968.gada dzīvo Balvos. Visu
mūžu smags darbs celtniecībā.
Strādājusi 8 gadus remontkantorī,
meliorācijā, PMK 13 gadus. Vecumdienas vada Balvu pansionātā. 1
dēls, 2 mazbērni, 3 mazmazbērni.

apkopt māju un vasarā puķu
dārzu vai siltumnīcu. Ļoti ceram,
ka ar vairākiem senioriem un viņu
ģimenēm, draugiem, kaimiņiem,
bijušajiem
darbabiedriem
satiksimies Balvu Novada muzejā
24.februārī
pulksten
15:00
pasākumā, kurš tā arī sauksies –
“Dzimuši reizē ar pilsētu”. Balvu
pilsētas 90 gadu dzimšanas dienā
sveicam 17 pilsētas vienaudžus:
Agnesi
Losevu,
Aleksandru
Beļikovu, Anastasiju Sprudzāni,
Annu Masu, Annu Kivkucāni,
Annu Kļansku, Antoņinu Circeni,
Benediktu Leitāni, Dailu Ļeskovu,
Elizabeti Griestiņu, Evelīnu Kašu,
Helenu Birsku, Janinu Klincāni,
Mariju
Lopotovu,
Nikolaju
Gusarovu, Ņinu Jegorovu, Stefaniju
Zaikovsku! Vēlam – veselību!
Foto no Balvu KAC arhīva.

Marija
Lopotova,
dzimusi
Ozoliņa. Balvos dzīvo vairāk nekā
40 gadus. Dēls Ivans, 2 mazmeitas,
3 mazmazbērni. Strādājusi parkā
par sētnieci, 8 gadus ēdnīcā par
apkopēju. Vēlāk mājās pieskatīja
mazbērnus, adīja zeķes pārdošanai
- ap 30 zeķu pāriem mēnesī.

Ilga Oplucāne, Balvu KAC
mākslinieciskā vadītāja

Ņina Jegorova, dzimusi Karuzina, no 1964.gada dzīvo Balvos. Izaudzinātas 2 meitas - Ludmila un Gaļina, abas dzīvo
Balvos, 3 mazmeitas, 1 mazdēls,
4 mazmazdēli. Strādājusi Balvu
slimnīcā par māsu-saimnieci, KUK
9 gadus par kasieri, tad atpakaļ
slimnīcā līdz 1983.gadam. 1 gadu
strādājusi apdrošināšanā. No 1983.
gada pensijā.

Stefanija Zaikovska, dzimusi
Supe. 1949.gadā Stefanija un brālis
izsūtīti uz Magadanu, atgriezās
Balvos 1957.gadā. Izaudzināts
dēls un meita, ir 6 mazbērni, 7
mazmazbērni.
Ilgi
strādājusi
Sadzīves pakalpojumu kombināta
trikotāžas cehā.

Elizabeta Griestiņa, dzimusi
Vītola. No 1964.gada strādājusi par
meistari SPK trikotāžas cehā, tad
palicis sliktāk ar veselību, mainījusi
darbu. Adījusi kostīmus, cimdus,
strādājusi ar jēldziju. Balvos dzīvo
no 1975.gada.

Anna Kivkucāne, dzimusi Logina,
no 2003.gada dzīvo Balvos, kur
vada savus pensijas gadus. Dēls
dzīvo Salaspilī, meita Ainažos, 1
mazdēls. Viņa pati saka: “Kas tik
nav piedzīvots, cik valdību mainījās,
nauda
mainījās,
priekšnieki
mainījās... Piedalījos kā koriste no
Baltinavas pirmajos Balvu Dziesmu
svētkos pēc kara. Kādreiz jaunībā
visus vīra darbus pratu, baļķi ar
zirgu no meža varēju izvest”.

Evelīna Kaša, dzimusi Brante,
dzīvo Balvos no 1960.gada.
Strādājusi “Turības” veikalā par
apkopēju, telegrāfā, tad ilgu laiku
bērnudārzā “Sienāzītis” virtuvē un
par auklīti. Čakla rokdarbniece,
audzējusi daudz puķu. Viena meita,
1 mazdēls, 3 mazmazbērni.

Antoņina Circene strādājusi Balvu
pamatskolā par skolotāju no 1970.1988.gadam. Pirmā skolotāja,
piemēram, Ivetai Kacēnai, Ivetai
Supei, Ilonai Melnei, Aigaram
Pušpuram. Balvos dzīvo no 1970.
gada.

Aleksandrs Beļikovs. Laikā no
1955.-1957.gadam, tad no 1966.
gada dzīvo Balvos pastāvīgi.
Virpotājs SCO un Lauktehnikā, tad
strādāja specmontāžā. No 1988.
gada pensijā.
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Nikolajs Gusarovs 1971.gadā
pārcēlās uz Balviem, uzcēla māju.
Ilgi strādāja SCO uz dažādām
tehnikām, bet slimības dēļ bija
spiests mainīt darbu. Tad strādāja
milicijā apsardzē, ugunsdzēsējos
iekārtoja jaunus apsardzes objektus, vienlaicīgi slimnīcā kā sētnieks.
Izaudzināti 3 dēli.

Helena Birska, dzimusi Kud
rjavceva. Balvos dzīvo kopš 1960.
gada. 23 gadus, līdz aiziešanai
pensijai, strādājusi dažādus darbus
Balvu gaļas kombinātā. Noliktavas
pārzine, lopu pieņemšanas bāzes
vadītāja. Izaudzināts dēls, mazdēls
un mazmeita. Bijusi Salaspils un
Vācijas koncentrācijas nometnēs,
piespiedu darbā fabrikā Vācijā.
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Gripas epidēmijas laikā saslimušajam jāpaliek mājās un jāsazinās ar savu ģimenes ārstu
Ņemot
vērā
iedzīvotāju
pastiprinātu
vēršanos
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienestā
saistībā
ar
augšējo
elpceļu
vīrusu
saslimšanām, kas norit bez
sarežģījumiem
(paaugstināta
ķermeņa temperatūra, klepus,
galvassāpes),
atgādinām,
ka
dienesta funkcija nav nodrošināt
medicīnisku palīdzību šādās
situācijās. Gripas un citu akūtu
respiratoru vīrusu saslimšanas
gadījumā pacientam jāpaliek
mājās un jau pirmajā saslimšanas
dienā jāsazinās ar savu ģimenes
ārstu, lai uzsāktu ārstēšanos.
NMP dienesta direktore Liene
Cipule uzsver: “Neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāde

neveic ārstēšanu gripas vai
saaukstēšanās gadījumā. Mūsu
uzdevums ir sniegt palīdzību
veselībai un dzīvībai kritiskās
situācijās. Lielā daļā izsaukumu
pacientiem ir bijusi vajadzīga
ģimenes
ārsta
konsultācija.
Akūtas augšējo elpceļu vīrusu
saslimšanas, tajā skaitā gripa, 97%
gadījumu ir ārstējamas ambulatori
mājas apstākļos ģimenes ārsta
uzraudzībā.
Ārstēšanās
ir
jāuzsāk savlaicīgi, lai izvairītos
no komplikācijām, kas var būt
bīstamas veselībai un dzīvībai”.
Lai mazinātu komplikāciju
risku
un
nepieciešamību
ārstēties slimnīcā, nekavējoties
telefoniski jāsazinās ar ģimenes
ārstu, tiklīdz parādās slimības

simptomi. Ar ārstu jāpārrunā
turpmākā ārstēšanās un mājas
aptieciņas saturs. Tāpat jau laikus
jāparūpējas, lai mājās būtu ziemas
vīrusu sezonai nepieciešamie
medikamenti arī situācijām, ja
saslimšanas simptomi sākas vēlu
vakarā vai nakts stundās.
Atgādinām,
ka
gripas
epidēmijas laikā valsts apmaksā
ģimenes ārsta mājas vizīti pie
gripas slimnieka un pacienta
iemaksa ir 2,85 eiro. Ja pacients
vēršas NMP dienestā situācijās,
kad nav apdraudēta veselība vai
dzīvība, tad dienestam ir tiesības
izsaukumā nenosūtīt neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigādi
vai par šādu izsaukumu pacientam
jāmaksā 40,14 eiro*.

Vakaros un brīvdienās, kad
ģimenes ārsts nestrādā, akūtas
saslimšanas gadījumā palīdzību
sniedz dežūrārsti (t.sk. izraksta
medikamentu receptes, var lemt
par mājas vizīti). Savukārt nakts
stundās mediķa padomu var
saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni 66016001
(darbdienās no plkst.17.00-8.00,
svētkos un brīvdienās visu
diennakti).
Noskaidrot
sev
tuvākos
dežūrārstus un veselības aprūpes
iestādes var Nacionālā veselības
dienesta mājaslapā: http://www.
v m n v d . g o v. l v / l v / k u r- s a n e m t medicinisko-palidzibu.
Aicinām iedzīvotājus gripas
epidēmijas laikā būt atbildīgiem

par savu veselību un sazināties
ar ģimenes ārstu jau saslimšanas
pirmajā dienā, lai laikus uzsāktu
ārstēšanu un mazinātu riskus savai
veselībai!

izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā,
Kubulu pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3858 9000130
(kadastra apzīmējums 3858 006
0734 001 001), kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 49,5m2 platībā
un kopīpašuma 4950/19730
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 641,52 m2
platībā (kadastra apzīmējums
3858 006 0734) un palīgēkas
platības atbilstoši domājamajām
daļām 7,6 m2 platībā (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
002). Izsoles sākumcena – EUR
592,00 (pieci simti deviņdesmit
divi euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz
16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada
Ziņas”,
laikrakstā
“Latvijas
Vēstnesis”,
Balvu
novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā
“Vaduguns”.
Šajā
pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
pretendenti
pieteikumu
dalībai
izsolē
var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2018.gada 26.marta plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 26.marta plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 59,20 (piecdesmit deviņi
euro, 20 centi) un 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.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 27.martā plkst.15:20.

Balvu novada pašvaldība
atkārtoti pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.2 Skolas ielā 31, Balvu stacijā,
Kubulu pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3858 900 0131
(kadastra apzīmējums 3858 006
0734 001 002), kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 49,2m2 platībā
un kopīpašuma 4920/19730
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 637,63m2
platībā (kadastra apzīmējums
3858 006 0734) un palīgēkas
platības atbilstoši domājamajām
daļām 7,6m2 platībā (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
002). Izsoles sākumcena – EUR
740,00 (septiņi simti četrdesmit
euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz
16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada
Ziņas”,
laikrakstā
“Latvijas
Vēstnesis”,
Balvu
novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā
“Vaduguns”.
Šajā
pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
pretendenti
pieteikumu
dalībai
izsolē
var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2018.gada 26.marta plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 26.marta plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 59,20 (piecdesmit deviņi
euro, 20 centi) un 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.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 27.martā plkst.15:40.

Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 27.martā plkst.16:00.

*saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem nr. 746 “Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
maksas pakalpojumu cenrādis”
Ilze Bukša
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta
Komunikācijas nodaļas
vadītāja
Tālr.: 67337008, 29411499
prese@nmpd.gov.lv
Twitter: @NMPdienests

Izsoles
Balvu novada pašvaldība
atkārtoti pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā,
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3886 900 0067
(kadastra apzīmējums 3886 003
0479 001 029), kas sastāv no trīs
istabu dzīvokļa 79,2m2 platībā
un kopīpašuma 7920/207710
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3886 003 0479
001). Izsoles sākumcena – EUR
1824,00 (viens tūkstotis astoņi
simti divdesmit četri euro, 00
centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz
16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada
Ziņas”,
laikrakstā
“Latvijas
Vēstnesis”,
Balvu
novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv
un
Ziemeļlatgales
laikrakstā
“Vaduguns”.
Šajā
pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
pretendenti
pieteikumu
dalībai
izsolē
var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2018.gada 26.marta plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 26.marta plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 182,40 (viens simts
astoņdesmit divi euro, 40 centi)
un 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.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 27.martā plkst.15:00.
Balvu novada pašvaldība
atkārtoti pārdod atklātā mutiskā

Balvu novada pašvaldība
atkārtoti pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.4 Skolas ielā 31, Balvu stacijā,
Kubulu pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3858 900 0133
(kadastra apzīmējums 3858 006
0734 001 004), kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 49,2m2 platībā
un kopīpašuma 4920/19730
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 637,63 m2
platībā (kadastra apzīmējums
3858 006 0734) un palīgēkas
platības atbilstoši domājamajām
daļām 7,6m2 platībā (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
002). Izsoles sākumcena – EUR
592,00 (pieci simti deviņdesmit
divi euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz
16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada
Ziņas”,
laikrakstā
”Latvijas
Vēstnesis”,
Balvu
novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā
“Vaduguns”.
Šajā
pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
pretendenti
pieteikumu
dalībai
izsolē
var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2018.gada 26.marta plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 26.marta plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 59,20 (piecdesmit deviņi
euro, 20 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,

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

Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu
“Hortenzijas”,
Briežuciems,
Briežuciema
pagasts, Balvu novads, kas sastāv
no zemes vienības 0,0609 ha
platībā, kadastra Nr. 3852 004
0250 (kadastra apzīmējums 3852
004 0250) un ēkas (kadastra
apzīmējums 3852 004 0250
001). Izsoles sākumcena – EUR
8600,00 (astoņi tūkstoši seši
simti euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz
16:00. Informācija par izsoli
tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles
pretendenti
pieteikumu
dalībai
izsolē
var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2018.gada 26.marta plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 26.marta plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 860,00 (astoņi simti
sešdesmit euro, 00 centi) un
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.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 27.martā plkst.16:20.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 13.februāris

Jau piekto gadu aicina pieteikt pretendentus apbalvo- Pieejams
atbalsts
jumam “Laiks Ziedonim”
“Sadarbība”
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”
jau piekto gadu izsludinājis
pieteikšanos apbalvojumam “Laiks
Ziedonim”. 2018. gadā, kā jau
ierasts, apbalvojums tiks pasniegts
piecās nominācijās: zinātnē,
novadpētniecībā, bērniem un
jauniešiem, tautsaimniecībā un
par dzīvi literatūrā. Pieteikšanās
līdz 23. februārim apbalvojuma
mājas lapā www.laiksziedonim.lv/
apbalvojums. Laureāti tiks paziņoti
īpašā cildināšanas ceremonijā
3. maijā - Imanta Ziedoņa 85.
dzimšanas dienā.
Imanta
Ziedoņa fonds
“Viegli” apbalvojumu
“Laiks
Ziedonim”
iedibinājis
2014.
gadā, lai iedvesmotu, novērtētu
un cildinātu jaunradi, kā arī
dzejniekam I. Ziedonim svarīgās
vērtības – izcilību, degsmi, sūtību,
stāju, veiksmi un savpatību, kas
jau piekto gadu tiek meklētas
ikviena pretendenta personībās.
Tā ir iespēja ikvienam pamanīt
un izcelt kādu savu novadnieku,
darba devēju, kolēģi vai aktīvu
jaunieti. Līdz šim apbalvojumu
saņēmuši 20 laureāti no dažādiem
Latvijas novadiem un disasporā
dzīvojošie latvieši.
“Šodien tik ļoti nepieciešams
Imanta Ziedoņa “Tik un tā”
spēks, lai steidzīgajā un digitālajā
laikmetā, kad bieži vien pamanām
tikai to, ko kāds nav izdarījis,
atrastu un izceltu Latvijas izcilības
un vērtības – cilvēkus, kuri dara
un iedvesmo apkārtējos, tos,
kuri ir ar savu stāju un savpatību,
kuri iedvesmo citus darīt vēl
labāk un vairāk. Jau piekto gadu
apbalvojums “Laiks Ziedonim”
mudina līdzcilvēkus apstāties un
ieraudzīt cildenos cilvēkus sev
apkārt,” uzsver fonda “Viegli”
padomes priekšsēdētāja Žanete
Grende.
Apbalvojumu īstenot palīdzēs
cilvēki, kuri ir kompetenti
nomināciju jomā, pārredz un
pārzina nozares aktualitātes. Šos
cilvēkus fonds “Viegli” nosaucis
par vizionāriem.
Arī 2018. gadā apbalvojums
tiks pasniegts piecās nominācijās.
Laureātus atbalstīs mecenāti
Boriss
un
Ināra
Teterevi,
nodrošinot katras nominācijas
laureātam naudas balvu 3 000

euro apmērā.
Apbalvojums
zinātnē
“Taureņu uzbrukums”
Nominācijā
“Taureņu
uzbrukums” apbalvojums tiks
pasniegts zinātniekam ar doktora
grādu, kurš ir vaduguns - viņš
zina savu ceļu un nešaubīgi iet uz
priekšu, izgaismojot ceļu citiem.
A p b a l v o j u m s
Novadpētniecībā “Kedas”
Nominācijā “Kedas” 2018.
gadā aicinām pieteikt dažādu
radošo profesiju pārstāvjus. Tie
ir cilvēki ar nerimstošu meklētāja
jeb pētnieka garu, ar kādu zīmīgu
un jau paveiktu darbu, kas
pelnījis sabiedrības uzmanību
un jau tagad ir uzskatāms par
ieguldījumu Latvijas attīstībā un
nākotnē. Ar radošajām profesijām
tiek saprastas gan radošās
profesijas mākslā (mūzika, teātris,
glezniecība u.tml.), gan arī radošās
industrijas jomās (arhitektūra,
interjers, lietu dizains u.tml.).
A p b a l v o j u m s
Tautsaimniecībā
“Zemi
es
mācos”
Nominācijā “Zemi es mācos”
apbalvojums 2018. gadā cildinās
Latvijas cilvēkus - gudrības
tālākteicējus
–
meistarus,
amatniekus, biznesa eņģeļus, kuri
nodod tālāk savas zināšanas un
prasmes.
Apbalvojums
nominācijā
Bērni un jaunieši “Rabarbers”
Nominācijā
“Rabarbers”
šogad aicinām pieteikties cilvēku bāka!, kas rāda gaismu un parāda
virzienu. Balstoties uz "Laiks
Ziedonim" vērtībām, meklējam
cilvēku, kurš rada jauniešos
interesi, nostiprina stāju, iekur
degsmi un rada jaunos rabarberus.
Apbalvojums
nominācijā
Dzīve literatūrā “Bize”
Nominācijā
“Bize”
2018.
gadā
meklēs
savdabīgākos,
aizrautīgākos un izteiksmīgākos
stāstniekus, kas ar saviem stāstiem
iedzīvina un valodā uztur savam
novadam, pagastam, tieši tai vietai
un videi raksturīgo. Kur senvārdi,

vietvārdi, dialekti, izloksnes un
intonācijas ir kā greznas rotas, kas
mirdz pie ikdienas valodas bieži
vien pieticīgā svārka.
Laureāti tiks cildināti īpašā
ceremonijā, kas jau tradicionāli
norisināsies 2018. gada 3. maijā,
Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā.
Apbalvojuma
sadarbības
partneri – Latvijas Televīzija,
Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi,
žurnāls Ieva, draugiem.lv un
Mailigen. Apbalvojumu organizē
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”
sadarbībā ar Imanta Ziedoņa
muzeju, atbalsta apdrošināšanas
sabiedrība ERGO un Liepājas
pilsētas dome.
Jāatzīmē, ka pagājušajā gadā
uz apbalvojumu tautsaimniecības
nominācijā “Zemi es mācos”
pretendēja Edžus Ķikusts – z/s
“Ķermis” saimnieks no Bērzkalnes
pagasta.
Par Imanta Ziedoņa fond u
“Viegli”
Imanta
Ziedoņa
fonds
“Viegli” dibināts 2010. gada
pavasarī, lai īstenotu fonda
patronam – dzejniekam Imantam
Ziedonim tuvu misiju: “Latvija ir
brīnumskaista zeme, bet skaistajam
jāpalīdz parādīties”. Fonda mērķis
ir atbalstīt un veicināt jaunradi
Latvijā, veicinot Imanta Ziedoņa
ideju īstenošanos un
vērtību
turpināšanos, atbalstot radošas,
neparastas idejas un, veidojot
sabiedriskus projektus, kas atklāj
Latvijas skaistumu. Kopš 2014.
gada fonds īsteno apbalvojumu
“Laiks Ziedonim”, pasniedzot to
piecās dažādās nominācijās.
Papildu informācijai:
Kristīne Tjarve
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”
Komunikācijas vadītāja
Tālr.: 29296617
e-pasts: kristine.tjarve@
fondsviegli.lv;
www.laiksziedonim.lv/
apbalvojums;
https://www.facebook.com/
fondsViegli/

Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai
mežu kopšanai
No 2018.gada 1.marta līdz
5.aprīlim varēs pieteikties atbalsta
saņemšanai
mežu
kopšanai
apakšpasākumā
"Ieguldījumi
meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".
Šī būs jau piektā projektu
pieņemšanas kārta, tās kopējais
publiskais finansējums ir 2,015
miljoni euro.
Atbalsta
pretendenti
var būt fiziskas personas –
zemes
īpašnieki,
juridiskas
personas, pašvaldības – meža
zemes īpašnieki, pašvaldību
kapitālsabiedrības,
kas
apsaimnieko
pašvaldības
īpašumā esošu meža zemi.
Pasākuma var veikt vairākas
aktivitātes:
• jaunaudžu retināšanu un
jaunaudžu
retināšanu
ar
atzarošanu;

• neproduktīvu
mežaudžu
nomaiņu
saskaņā
ar
normatīvajiem aktiem par
koku ciršanu mežā;
• valdošās koku sugas nomaiņu
baltalkšņa sugu mežaudzēs no
30 gadu vecuma vai blīgznas
sugu mežaudzēs.
Plašāku
informācija
par
prasībām
atbalsta
pretendentiem,
nosacījumiem
atbalsta saņemšanai un citiem
jautājumiem var lasīt dienesta
mājaslapā
sadaļā
“Atbalsta
pasākumi”.
Dienests
aicina
visus
mežsaimniekus, kuri nesaņēma
finansējumu iepriekšējā minētā
pasākuma
kārtā,
pieteikties
atbalsta saņemšanai šajā kārtā.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz,
izmantojot
Elektronisko
pieteikšanās

sistēmu, to var darīt arī, ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu,
kā arī personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā struktūrvienībā
Rīgā. Projekta iesniegumi, kas
tiks saņemti pasta sūtījuma veidā,
netiks pieņemti un reģistrēti.
Finansējums tiek piešķirts
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības
programmas
pasākuma
"Ieguldījumi
meža
platību
paplašināšanā
un
meža
dzīvotspējas
uzlabošanā"
ietvaros.
Informācija no Lauku atbalsta
dienesta
mājaslapas www.lad.gov.lv

No 2018. gada 1. marta līdz
5. aprīlim būs pieejams atbalsts
atklātu projektu iesniegumu
konkursu
veidā
pasākumā
"Sadarbība".
Pasākuma
"Atbalsts
Eiropas Inovāciju partnerības
lauksaimniecības
ražīgumam
un ilgtspējai lauksaimniecības
ražīguma un ilgtspējas darba
grupu projektu īstenošanai" otrās
kārtas
pieejamais
publiskais
finansējums 3 685 500 euro. Mērķis
ir vismaz nacionāli nozīmīgu
uz jaunradi vērstu projektu
īstenošana
lauksaimniecības,
mežsaimniecības
un
lauksaimniecības
produktu
pārstrādes nozarē vai tās sektorā.
Atlase notiek divos posmos.
Vispirms tiek veikta projekta
idejas atlase un EIP darba grupas
apstiprināšana, bet otrajā posmā
detalizēti sagatavotu projektu
iesniegumu atlase.
Pasākuma "Atbalsts jaunu
produktu,
metožu,
procesu
un tehnoloģiju izstrādei" otrās
kārtas
pieejamais
publiskais
finansējums 5 miljoni euro.
Mērķis ir veicināt sadarbību
starp vismaz 2 sadarbības
partneriem
lauksaimniecības,
mežsaimniecības
vai
lauksaimniecības
produktu
pārstrādes
nozarē
jaunu
produktu, metožu, procesu un

Var
iesniegt
precizējumus

No
š.g.
5.februāra
lauksaimnieki var veikt lauku
bloku
/
ainavu
elementu
precizēšanu
2018.gadam.
Precizēšanas pieprasījumus varēs
iesniegt līdz š.g. 3.aprīlim.
Precizēšanas
pieprasījumi
jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas
iekļaut lauku blokā jau sakoptu
platību, pievienot jaunus ainavas
elementus vai no lauku bloka
izņemt neapsaimniekotu platību.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir
jābūt sakoptai uz lauku bloka
precizēšanas
pieprasījuma
iesniegšanas brīdi (nav krūmu,
celmu, kūlas u.c.), jo tā tiks
apsekota arī dabā. Ja tā nebūs
sakopta, tā netiks iekļauta lauku
blokā un sezonas laikā netiks veikta
atkārtota platības apsekošana.
Dienests ir sagatavojis piemērus
atbalsta saņemšanai atbilstošām
koptām
un
neatbilstošām
nekoptām platībām (skatīt Lauku
atbalsta
dienesta
mājaslapā
www.lad.gog.lv).
Lauku bloku/ainavu elementu
precizēšanas pieprasījumā ir
iespēja izveidot lauksaimnieka
bloku (savas apsaimniekotās
platības nošķiršana no kaimiņu
apsaimniekotajām
platībām).
Jāņem vērā, ka šāda veida
precizēšanas pieprasījumi var tikt
izskatīti sezonas laikā.
Atgādinām, ka klienti var
pārliecinieties
par
savām
apsaimniekotajām
platībām
LAD ģeogrāfiskajā informācijas
sistēmā, kurā ir apkopota
aktuālākā
informācija
par
lauksaimniecībā
izmantojamo
zemi un ainavu elementiem lauku
blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai
Elektroniskajāpieteikšanāssistēmā.
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7.

pasākumā

tehnoloģiju izstrādei.
Plašāku
informācija
par
prasībām atbalsta pretendentiem,
nosacījumiem
atbalsta
saņemšanai un citiem jautājumiem
var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā
“Atbalsta pasākumi”.
Svarīgi ņemt vērā! Iesniedzot
projektus, jāpievērš uzmanība
informācijai
par
sadarbības
partneriem.
Partneris
nav
atbilstošs, ja tam ir konstatēts
atkārtots
vides
aizsardzības
noteikumu pārkāpums vai ir
grūtības nonākuša uzņēmuma
pazīmes. Pārstrādes projektu
gadījumā pētījumam ir jābūt
virzītam uz to, lai ieguvums
projekta
ietvaros
būtu
arī
primārajam ražotājam. Savukārt,
ja kāds no sadarbības partneriem
iesaistīts vairākos projektos, tad
jāpievērš uzmanība, lai jaunie
partneri katrā projektā veidotu
vismaz 70% no sadarbības
partneru skaita.
Finansējums
minētajā
pasākumā
tiek
piešķirts
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības
programmas
pasākuma
"Sadarbība" ietvaros.
Informācija no Lauku atbalsta
dienesta
mājaslapas www.lad.gov.lv

lauku

bloku

Ņemot vērā kļūdas, ko klienti
pieļāva
iepriekšējos
gados,
LAD atgādina, ka lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav
iesniegums platību maksājumu
saņemšanai.
Izmaiņas
nosacījumos,
norādot ekoloģiski nozīmīgās
platības
Dienests vērš uzmanību, ka
2018.gadā stājas spēkā izmaiņas
nosacījumos, kas jāņem vērā,
norādot ekoloģiski nozīmīgās
platības. Kā ekoloģiski nozīmīgas
platības tiek uzskatītas papuves,
dižkoki, alejas un dižakmeņi,
koku,
krūmu
puduri
vai
akmeņu kaudzes, laukmales
vai buferjoslas, dīķi, labības vai
labības un proteīnaugu pasējā
sēts zālājs, slāpekli piesaistošo
kultūraugu platības, starpkultūru
platības, kā arī grāvji. Plašāku
informāciju
par
ekoloģiski
nozīmīgajām platībām var skatīt
pievienotajā infografikā.
Svarīgi ievērot! Koku vai krūmu
puduri vai akmeņu kaudzes un dīķi
ir ainavu elementi par kuriem var
iesniegt lauku bloku precizēšanas
pieprasījumus, lai tos iekļautu
lauku blokā vai precizētu esošos.
Zaļināšanas prasību izpildes
aprēķinā tiks izmantoti arī grāvji
no ZMNĪ Meliorācijas kadastra,
bet tie lauksaimniekam pašam
nav jānorāda.
Izmaiņas ir arī pagastu
un novadu sarakstā, kuros
saimniekojošie lauksaimnieki ir
atbrīvoti no ekoloģisko nozīmīgo
platību norādīšanas.
Informācija no Lauku atbalsta
dienesta
mājaslapas www.lad.gov.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 13.februāris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

17. februārī plkst.12:00 un
18.februārī plkst.15:00 akcijas
"Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē"
ietvaros "Pirts iešanas ABC un
pirts skrubju gatavošana" kopā
ar pirtnieci Arnitu Melbergu.
Iepriekšēja
pieteikšanās
obligāta – 26361594. Vietu skaits
ierobežots. 10 EUR/pers.
17. februārī plkst.12:00
Ziemeļlatgales
Biznesa
un
tūrisma centrā būs iespējams
iepazīt ēteriskās eļļas. Vēlams
iepriekš pieteikties (Inta –
26412639, Ilze – 26576557).
Dalības maksa 1 EUR.
17.februārī plkst.18:00 Balvu
Valsts ģimnāzijas 12.klašu Žetonu
vakars "Mirkļi kā dimanti mirdz"
skolas Aktu zālē. Pēc pasākuma
balle, spēlēs Arnis Graps.
20.februārī
plkst.18:00
Gudru vecāku skola. Labs
vecāks ir izglītots vecāks! Trešā
nodarbība "Bērna audzināšana
digitālā vidē". Balvu muižā,
Brīvības ielā 47, 56.kab.
23.februārī
plkst.17:00
Vijas Laganovskas pirmā dzejas
krājuma "2 soļi pirms Pleskavas"
atvēršanas svētki Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
24.februārī
plkst.18:00
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
12.klašu un 3.kursa Žetonu
vakars "Vakar, šodien, rīt" skolas
Aktu zālē. Pēc pasākuma balle,
muzicēs Juris Ķirsons. Īpaši tiek
gaidīti 1998., 2003., 2008., 2013.
gada absolventi.
24.februārī
plkst.15:00
Tematisks pasākums "Dzimuši
reizē ar pilsētu" Balvu Novada
muzejā.
27.februārī
plkst.15:00
keramiķu Jolantas un Valda
Dundenieku izstādes atklāšana
Balvu Novada muzejā.

Balvu pagasts

13.,
21.,
28.
februārī
plkst.10:00 Garīgie dziedājumi
Balvu pagasta Tautas namā.
23.februārī
plkst.19:00
Balvu
pagasta
dramatiskā
kolektīva izrāde Nora Vētra
Muižniece
"Māsas"
veltīta
Latvijas valsts simtgadei Balvu
pagasta Tautas namā. Režisore
Vaira Resne, komponists Kaspars
Freimanis, scenogrāfe Astra
Ločmele Ambarova, rekvizitores
Elita Gromova, Ludmila Buša,
gaismotājs Krišs Resnis. Ieejas
maksa EUR 1,00.

Bērzkalnes pagasts

17.-18.februārī
akcijas
"Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē"
ietvaros viesu nama "Paradīzes"
īpašais ziemas piedāvājums Vizināšanās ar kvadracikliem,
pirts un pirts āra kubuls.
Iepriekšēja rezervācija pa tālr.
22009975.
Vizināšanās
ar
kvadraciklu sākot no 5 EUR/
pers., kubuls 10 EUR/pers., pirts
5 EUR/pers.
18.februārī
plkst.12:00
Masļeņica Rubeņos, laukumā
pie saietu nama. Vizināšanās
ar ragaviņām, salmu lelles
dedzināšana, sniega bumbu
velšana,
tēja,
pankūkas
(aktivitātes atkarīgas no laika
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

apstākļiem). Groziņā līdzi var
ņemt pankūkas.

Bērzpils pagasts

17.februārī
Veltījums
Broņislavas Martuževas tēva
dziesmai, Bērzpilij un Latgalei
"LATWIT, WAI NAWA TEW ŽĀL…"
Bēržu Sv.Annas Romas katoļu
baznīcā. Plkst.15:00 Svētā Mise
– aizlūgums par Martuževu
dzimtu. Plkst.15:30 Audio un
video ierakstos runā un dzied
Broņislava Martuževa, pāvests
Jānis Pāvils II. Piedalās Dricānu
garīgo
dziesmu
ansamblis
"Almus" (vadītājs Jānis Trūps),
Lubānas
katoļu
baznīcas
ansamblis
(vadītāja
Ināra
Mālniece), solistu apvienība
"Jubilāri". Ieeja par ziedojumiem
projektam
"Broņislavas
Martuževas dzejas klēts".

Briežuciema pagasts

15., 22. februārī plkst.17:00
Vingrošanas
nodarbības
Briežuciema tautas namā.
17.februārī
plkst.11:00
Akcijas
''Satiec
ziemu
Ziemeļlatgalē'' ietvaros pie tautas
nama aicināti pulcēties tie, kuri
nodarbojas ar nūjošanu un tie,
kuri, gribētu iemācīties nūjot, lai
kopīgi dotos veselīgā pārgājienā.
Pēc tam kopīga tējas dzeršana.
17.februārī
plkst.19:00
Konkurss
''Mans
superīgais
vectētiņš'' Briežuciema tautas
namā. Konkursa dalībniekiem,
atbalstītājiem un skatītājiem
koncertu sniegs Tilžas jaunie
dejotāji
un
Briežuciema
dziedātāji un aktieri.

Krišjāņu pagasts

17.februārī plkst.14:00 Viesu
nams "Noras" aicina piedalīties
meistardarbnīcā
Latgales
kulinārā mantojuma tradīcijas:
speķa pīrādziņu un/vai cepumu
''Rozīte'' gatavošana akcijas
"Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē"
ietvaros. Iepriekšēja pieteikšanās
obligāta, t.26519272. Maksa
12 EUR/pers. (pusdienas un
meistardarbnīca).

Lazdulejas pagasts

21.februārī
plkst.17:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Lazdulejas tautas nama.
Sīkāka informācija pie nūjošanas
instruktores Zinaidas Loginas pa
tel. 29203754.

Tilžas pagasts

17.-18.februārī
akcijas
''Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē''
ietvaros zirgu sētā ''Kapulejas''
vizināšanās
kamanās,
zirga
vai ponija mugurā. Visiem
ciemiņiem karsta tēja. Iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr. 28738007.
(Aktivitātes piedāvājums tikai
atbilstošos laika apstākļos!)
Maksa – ziedojums.
21.februārī plkst.15:00 Leļļu
teātra "TIMS" muzikāla leļļu
izrāde "Vilks, kurš rija grāmatas"
Tilžas kultūras namā. Ieeja EUR
2,00.
18.februārī
plkst.11:00
Sveču darbnīca - bišu vaska
sveču liešana akcijas "Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē" ietvaros
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Tilžas kultūrvēstures un tūrisma
centrā. Maksa – ziedojums.
18.februārī
plkst.13:00
Meteņdiena Tilžā - tradīciju
pasākums brīvā dabā - akcijas
"Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē"
ietvaros Tilžas brīvdabas estrādē.

Vīksnas pagasts

24.februārī
plkst.18:00
Starpnovadu Dāmu deju grupu
sadancis ''Visa dzīve man viens
ceļojums'' Vīksnas Tautas namā.
Pasākumā
piedalās
Balvu,
Baltinavas, Viļakas,
Rugāju,
Alūksnes un Madonas novada
deju grupas. Ieeja brīva.
28.februārī
plkst.18:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Vīksnas tautas nama. Sīkāka
informācija
pie
nūjošanas
instruktores Zinaidas Loginas pa
tel. 29203754.

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā

Balvu Centrālās bibliotēkas
izstāžu zālē skatāma Balvu
Mākslas skolas radošā kolektīva
darbu izstāde "Atspulgi", virtuālā
izstāde par Balvu pilsētu no
muzeja krājuma materiāliem,
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbi ''Mozaīka krāsās''.
Balvu
Novada
muzejā
piedāvā apskatīt Balvu pilsētu
senajās fotogrāfijās un iepazīties
ar
svarīgākajiem
vēstures
notikumiem, kas norisinājās
Balvos, bet līdz 21.februārim
skatāma novadnieka Pētera
Džigura personālizstāde.
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbi "Krāsu ziedi".
Skolotāja Anita Kairiša.
Balvu
Sakrālās
kultūras
centrā skatāma Gata Pladara foto
izstāde "Medžugorje manām
acīm".
Balvu novada pašvaldībā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides
objekts-pētījums
par
Latvijas mākslinieku daiļradi
"Mākslas kubi".
Balvu pamatskolā skatāmi
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbi "Ziema", skolotāja Elita
Teilāne.
Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 3.klašu audzēkņu vasaras
prakses darbi, skolotāja Anita
Kairiša un Dace Logina.
Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē skatāma PIKC Rīgas Dizaina
un Mākslas vidusskolas audzēkņu
abstraktās glezniecības konkursa
izstāde "Paradīzes Dārzs".

Balvu pagastā

Tautas nama zālē skatāma
Daces un Modra Teilānu foto
gleznu izstāde "Atspulgi".

Krišjāņu pagastā

Tautas namā skatāma Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde "Krāsas gadalaikos",
skolotāja Lana Ceplīte.

Vīksnas pagastā

Tautas
namā
skatāma
fotoizstāde "Latvijas dabas spēks
un skaistums" projekta "Loba
doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī!" ietvaros.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Paldies!
Pilsētas 90. dzimšanas dienas svinības Balvu muižā
izdzīvotas. Paldies visiem, kuri palīdzēja, neatteica, piedalījās
ieceru īstenošanā - kafejnīcai “Velves”, “Senda Dz”, deju
studijai “Terpsihora” un tās vadītājai Līgai Morozai-Ušackai,
Norai Kalniņai, Inārai Ņikuļinai, Arnim Grapam, Salvim
Masam par muzikālo noformējumu, Madarai Dokānei, Dacei
Teilānei, Viktoram Šļuncevam. Paldies visiem, kuri piedalījās!
Lai mums katram blakus cilvēki, kas mūs ceļ, stiprina,
iedvesmo!
Balvu KAC direktore
Anita Strapcāne

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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