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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Noskaidroti titula “Mis un Misters Balvi 2017” ieguvēji

22.martā plkst.10:00 Balvu
Novada muzejā notiks Latvijas
politiski represēto apvienības
Balvu nodaļas biedru kopsapulce. Līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments.

Valsts asinsdonoru centra
izbraukums Balvos
22. martā no plkst. 9:0013:00 Balvu muižā būs
iespējams nodot asinis. Šobrīd
īpaši tiek gaidīti AB-, A- un Basinsgrupas donori.

Piešķirts finansējums

Foto Kaspars Teilāns.

10.martā konkursa “Mis un
Misters Balvi 2017” laikā Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas sporta hallē uzstājās
desmit atraktīvi, radoši un erudīti
jaunieši, lai cīnītos par titulu “Mis
un Misters Balvi 2017”. Tie bija
Viviāna Bukša, Jeļena Golovneva,
Linda Čevere, Aivita Logina, Loreta Trofimova, Alens Alans Nipers,
Jānis Žīgurs, Niks Zeps, Kristiāns
Bušs un Vladislavs Baranovs.
Šogad “Mis Balvi 2017” titulu
ieguva Linda Čevere, bet “Misters Balvi 2017” - Alens Alans
Nipers, un “Vice Mis Balvi 2017”Viviāna Bukša, bet “Vice Misters
Balvi 2017”- Jānis Žīgurs. Turpretim skatītāju simpātiju balvas
izcīnīja - Viviāna Bukša un Alens
Alans Nipers. Arī internetā bija
iespējams nobalsot par savu
simpātiju, un titulu “Mis Interneta
simpātija 2017” ieguva Aivita Logina un “Misters Interneta simpātija
2017” - Vladislavs Baranovs, un
titulu “Mis Foto 2017” ieguva
Aivita Logina, bet “Misters Foto
2017” Niks Zeps. Tika pasniegtas
arī vairākas individuālās simpātiju
balvas, ziedi un dāvanas.
Konkursa uznācienos tika
atspoguļota
bērnības
garša,
jaunības mīlestība un netika
aizmirsts arī par sarežģītākām ik-

Politiski represēto tikšanās

Šī gada dalībnieki.
dienas situācijām. Lai veiksmīgi to
varētu parādīt, jaunieši 3 mēnešu
laikā apguva horeogrāfiju, defilē,
runas mākslu, aktiermākslu, kā arī
skatuves koordināciju.
Pasākuma
koncerta
daļā
uzstājās Agris Simēvics no 100 debijas, soliste Santa Grezde, kā arī

Gints Ritamec no X-factor.
Konkurss “Mis un Misters Balvi
2017” šogad notika jau 13. reizi, un
ir viens no kvalitatīvākajiem skaistumkonkursiem Latvijā. Pasākumu
organizē biedrība “Nāc un Tusē”,
bet to vadīja Dailes teātra aktieris Gints Andžāns, kurš jutās ļoti

saviļņots, iejūtoties vadītāja lomā,
jo savulaik pirms vairākiem gadiem arī pats tika piedalījies šāda
tipa pasākumā savā novadā.
Video un informāciju par
konkursu „Mis un Misters Balvi”
var apskatīties konkursa mājas
lapā www.misunmisters.lv.

6. labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
7. prasme veikt dokumetu juridisku analīzi, sagatavot juridiskus
atzinumus un izstrādāt un analizēt
līgumu, nolikumu un citu iekšējo
un ārējo normatīvo aktu projektus;
8. prasme novērtēt un analizēt
sava darba rezultātus un pieņemt
patstāvīgus lēmumus amata kompetences ietvaros;
9. spēja patstāvīgi organizēt
savu darbu un strādāt komandā,
uzņemties iniciatīvu un atbildību,

augsta precizitāte;
10. labas saskarsmes spējas
un komunikāciju prasmes;
11.Valsts valodas prasmes
augstākajā līmenī.

Vakance Balvu novada pašvaldībā
Balvu novada pašvaldība aicina
pieteikties uz vakanto JURISKONSULTA (iepirkumu jomā) amatu (uz
noteiktu laiku).
Amata pamatpienākumi:
1. izstrādāt publisko iepirkumu veikšanai nepieciešamo
dokumentāciju (nolikumi, līguma
projekti);
2. veikt atbilstošu paziņojumu
publicēšanu
Iepirkumu
uzraudzības biroja publikāciju
vadības sistēmā (PVS), atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai;
3. nodrošināt
centralizēto
elektronisko iepirkumu veikšanu
administrācijas un pašvaldības
iestāžu vajadzībām elektroniskajā
iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv;
4. sagatavot un izskatīt iepirkumu līgumu projektus, nodrošināt
to atbilstību iepirkumu un iepirkumu procedūru dokumentiem
un Pastāvīgās iepirkumu komisijas
lēmumiem; sagatavot grozījumus
noslēgtajos iepirkumu līgumos;
5. sagatavot un izskatīt līgumu
projektus, ko slēdz pašvaldība
pamatojoties
uz
veiktajām
tirgus
izpētēm
pašvaldības
administrācijā;
6. sagatavot pretenziju vēstules
par publisko iepirkumu rezultātā
noslēgto līgumu izpildi/neizpildi;
7. pārstāvēt
Balvu
novada pašvaldību LR Iepirkumu
uzraudzības birojā, tiesās un citās
institūcijās iesniegumu/sūdzību
izskatīšanā ar iepirkumiem saistītos
jautājumos;
8. amata kompetences ietva-

ros izstrādāt iekšējo normatīvo
aktu projektus (t.sk. par iepirkumu organizēšanas kārtību, par
zemsliekšņu iepirkumu procedūru
veikšanu u.c.), sagatavot lēmumu
vai rīkojumu projektus iepirkumu
jautājumos, atbildes fiziskām un
juridiskām personām;
9. sniegt atzinumus (vizēt)
Domes
lēmumu
projektiem,
rīkojumiem, iekšējiem un ārējiem
normatīvajiem aktiem, kā arī
atbildēm uz fizisko un juridisko
personu iesniegtajiem iesniegumiem, sūdzībām un citiem juridiska rakstura dokumentu projektiem iepirkumu jautājumos,
izvērtējot to atbilstību normatīvo
aktu prasībām normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un termiņā;
10. sniegt
juridiskas
konsultācijas pašvaldības vadībai
un administrācijas darbiniekiem,
Iepirkuma komisijas locekļiem un
pašvaldības iestāžu vadītājiem un
darbiniekiem iepirkumu jomā un
pašvaldības darbības jautājumos.
Amata pienākumu izpildei
nepieciešamā izglītība, zināšanas
un prasmes:
1. augstākā 2.līmeņa juridiskā
izglītība;
2. darba pieredze juridiskajā
darbā;
3. pieredze iepirkumu un iepirkumu procedūru organizēšanā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
4. zināšanas
spēkā
esošo
tiesību aktu prasībās amata kompetences ietvaros;
5. zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;

Pieteikumu, CV un izglītību
un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt līdz
2018.gada 15.martam personīgi
(Bērzpils ielā 1A, Balvos 2.stāvā,
23.kab.) vai sūtot uz e-pastu: ilona.
locmele@balvi.lv. Tālrunis uzziņām
+ 371 64522468, + 371 26196412.

Atklāta izstāde “Rakstu rotaļas mālā”
Februāra beigās Balvu Novada
muzejā tika atklāta Jolantas un Valda Dundenieku personālizstāde
“Rakstu rotaļas mālā”.
Jolanta un Valdis Dundenieki jau trīsdesmit pirmo gadu
mēro kopīgu ceļu gan dzīvē, gan
profesionālajā darbībā. Dundenieki ir vienīgie profesionālie
keramiķi Balvu novadā. Par viņiem
saka – mākslinieki, kas neiet
modernās keramikas ceļu, bet
saglabā autentisko Latgales keramikas noslēpumu. Prieks, ka Latvijas un Balvu pilsētas jubileju gadā
šī personālizstāde ir tieši Balvos.
Izstādes atklāšana iesākās ar
citātu: “Pati vērtīgākā dāvana, ko
tu vari uzdāvināt kādam, ir tavs
laiks, jo tu atdod to, ko nekad vairs
nevarēsi atgriezt”. Arī pasākuma
viesi,
uzrunājot
keramiķus,
uzsvēra, cik daudz laika un darba
Jolantai un Valdim ir jāiegulda, lai

nonāktu pie tik krāšņa rezultāta.
Ar muzikālu sveicienu no
Bērzpils
pagasta
klātesošos
priecēja folkloras kopa “Saivenis”.
Pati Jolanta, stāstot par darbu
un izstādes tapšanas procesu,
sacīja ļoti skaistus vārdus: “Mūsu
darbi top pateicoties mūsu spēkam
un sadarbībai ar uguns stihiju, un
kāds būs rezultāts nevar paredzēt
neviens, tāpat kā dzīvē. Mēs katrs
esam savas dzīves keramiķis.”
Izstādē var aplūkot Jolantas
un Valda keramiku, kā arī Valda
uzņemtās fotogrāfijas, kas ļauj ikvienam ielūkoties mākslinieku ikdienas dzīvē un radošajā procesā.
Izstāde muzejā būs apskatāma
līdz 10.aprīlim.
Janīna Vīksna
Balvu Novada muzeja
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Balvu Centrālā bibliotēka
īstenos
divus
Valsts
Kultūrkapitāla
apstiprinātos
projektus. Projekta “Eksperti
satiek rakstniekus” ietvaros
bērniem būs iespēja martā tikties ar rakstnieci Māru Višku,
aprīlī ar Uldi Ausekli un maijā
ar Maiju Laukmani. Šo autoru grāmatas bērni iepazina
piedaloties ”Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijā 2017”. Pēc
satikšanās ar grāmatu žūrijas
ekspertiem būs iespēja tikties ar
autoriem.
Projektā
“Latvijas
Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību nesēji Balvu
reģiona Kultūrvēstures datu
bāzē” Balvu reģiona (Balvu,
Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadu) kultūrvēstures datu
bāzi papildināsim ar jauniem
ierakstiem, kas popularizēs
nemateriālā kultūras mantojuma kopējus Ziemeļlatgalē.
Paredzēts iegūt, apstrādāt un
ievietot informāciju par Latvijas
Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto
vērtību nesējiem.

Izsludināta
Latgales
kultūras programma
Latgales
reģiona
attīstības
aģentūra
izsludina
Valsts
kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām
reģionos“ projektu konkursu
“Latgales kultūras programma
2018” projektu realizēšanai laika posmā no 2018.gada maija
līdz 2018.gada decembrim
ieskaitot. Projektu pieteikumi
iesniedzami vienā eksemplārā
papīra formātā, noformēti
saskaņā ar nolikuma prasībām,
personīgi LRAA birojā (Saules
ielā 15, Daugavpilī, 3.stāvā)
vai pa pastu, un elektroniskā
formātā kopā ar visiem pielikumiem (PDF formātā vienā failā)
nosūtot uz e-pasta adresi kultura@latgale.lv līdz konkursa
iesniegšanas termiņa beigām.
Projektu
pieteikumu
(papīra formātā un elek
troniski) iesniegšanas termiņš
ir 2018.gada 27.marts, līdz
plkst.16:00, plašāka informācija
mājas lapā www.latgale.lv vai
www.lpr.gov.lv.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Marts šogad asociējas ar konkursu “Mis un Misters Balvi 2017”,
kurš notika Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolas
sporta hallē. Paldies jauniešiem par ieguldīto darbu sagatavošanās
periodā. Ikviens bija centies un strādājis sevis pilnveidošanā. Jaunieši
sniedza ļoti skaitu šovu. Paldies organizatoriem par pasākuma
organizēšanu.
Ar lielu atbildību ir sākusies gatavošanās nozīmīgajiem simtgades
Dziesmu un deju svētkiem. Kolektīvi gatavojas skatēm un dažādiem
koncertiem, lai varētu godam piedalīties nozīmīgajā pasākumā. Arī
pašvaldība piedalās šajā pasākumā, atbalstot kolektīvus ar tērpu
iegādi, tāpat ir paredzēti līdzekļi, lai nodrošinātu dalību šīs vasaras
svarīgākajā kultūras pasākumā.
Pēc pašvaldības lūguma, 23.martā Balvos viesosies Latvijas Republikas satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS). Ar ministru tiks
pārrunātas valsts un pašvaldības ceļu aktualitātes, iespējamie
veicamie darbi ceļu tīkla sakārtošanā. Tāpat tiks diskutēts par
maršrutiem vietējās un reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos.
Vēl šomēnes notika kārtējā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
valdes sēde, kurā kā viens no svarīgākajiem jautājumiem bija
normatīvisma mazināšana, kas no gada uz gadu pieaug, līdz ar to
paņemot lielus resursus. Tāpat LPS valdē tika apstiprināta Krāslavas
novada pašvaldības iestāšanās savienībā. Līdz ar to visas Latvijas
pašvaldības ir LPS biedri. Valdes sēdē tika izteikta arī noraidoša attieksme publicēt visus pašvaldību saistošos noteikumus Latvijas
Vēstnesī. Ar to tiktu uzlikts papildu finansiālais slogs pašvaldībām.
Valdes sēdē arī tika apstiprinātas izmaksas, kas būs saistītas
ar īpašas sienas gleznojumu Rīgā, uz kuras tiks attēloti visi Latvijas
pašvaldību ģerboņi.

Līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts
amatpersonas deklarācija par 2017.
gadu
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) atgādina, ka līdz 2018.
gada
3.aprīlim
ieskaitot
valsts
amatpersonām
ir
jāiesniedz kārtējā gada valsts
amatpersonas
deklarācija
par 2017.gadu. Deklarācijas
jāiesniedz
elektroniski,
izmantojot VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS).
Valsts amatpersonas deklarāciju,
kā arī jebkuru citu dokumentu
iespējams
iesniegt
EDS,
autorizējoties ar internetbankas
rekvizītiem.
VID pateicas visām tām valsts
amatpersonām, kuras to šogad
jau ir izdarījušas. Izanalizējot
saņemtās
deklarācijas,
VID
ir konstatējis, ka daļā no tām
atkārtojas
vairākas
līdzīgas
kļūdas, t.i.:
•
netiek norādīti papildus
valsts amatpersonas amatam
ieņemtie amati un/vai noslēgtie
uzņēmuma līgumi (2.punkts);
•
netiek
norādīts
lietošanā esošs nekustamais
īpašums (3.punkts);
•
gadījumā, ja 2017. gadā
valsts amatpersona ir sākusi lietot
jaunu automobili (iegādājusies,
iznomājusi vai tml.), deklarācijā
netiek norādīts, kas noticis
ar
iepriekšējo
automobili
(5.punkts);
•
nenorāda automobiļa
vai arī cita kustama vai nekustama

īpašuma pārdošanas rezultātā
gūtos ienākumus (7.punkts);
•
gadījumā,
ja
valsts
amatpersonai
2017.gadā
ir
izveidojušās
parādsaistības,
t.i., ņemts aizdevums,
taču
deklarācijā šis darījums netiek
norādīts (8.punkts);
•
netiek
pieprasīta
informācija no valsts reģistra par
amatpersonas radiniekiem (12.
punkts).
Aicinām visas tās valsts
amatpersonas,
kuras
vēl
tikai
gatavojas
iesniegt
deklarāciju,
pievērst
īpašu
uzmanību šiem deklarācijas
punktiem
un
neskaidrību
gadījumā
konsultēties
ar
VID valsts amatpersonu datu
administrēšanas speciālistiem,
lai izvairītos no šādām vai
jebkurām citām kļūdām.
Jau iesniegtās deklarācijas
iespējams
precizēt
viena
mēneša laikā pēc tam, kad
iesniegtā deklarācija publiskota
VID
tīmekļvietnē
esošajā
Publiskojamo datu bāzē. Lai
precizētu iesniegto deklarāciju,
amatpersonai ir jāvēršas VID,
izmantojot
Elektroniskās
deklarēšanas
sistēmu,
un
jāpamato
precizējumu
nepieciešamība.
Valsts
amatpersonas
deklarācijas
iesniegšanu
pienākumu un kārtību nosaka

likums “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”. Plašāka informācija par
to, kas ir valsts amatpersonas,
amatpersonu
deklarācijas
iesniegšanas kārtība un termiņi,
kā arī uzskatāms metodiskais
un
informatīvais
materiāls
(ar vizuālu pamācību) par
deklarācijas
iesniegšanu
pieejams VID tīmekļvietnes
sadaļā “Privātpersonām/Valsts

amatpersonām”.
Jautājumu
vai
neskaidrību
gadījumā
aicinām valsts amatpersonas
konsultēties
klātienē
pie
VID valsts amatpersonu datu
administrēšanas
speciālistiem
vai arī zvanīt uz VID Konsultatīvo
tālruni 67120000, izvēloties
4.tematu “Informācija valsts
amatpersonām”. Tāpat VID
mājaslapas sadaļā “Kontakti”

ir
iespējams
pieteikties
padziļinātai
konsultācijai
noteiktā vietā un laikā, izvēloties
tematu “Jautājums par valsts
amatpersonas deklarāciju”.
Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26351438,
67122670, 26558389
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

Zemessardzes 31.kājnieku bataljons aicina
novadniekus pievienoties savām rindām
Tuvojoties
Latvijas
100.
dzimšanas dienai, Zemessardzes
31.kājnieku bataljons aicina tos
Balvu novada iedzīvotājus, kuri
vēlas dot ieguldījumu mūsu
valsts aizsardzībā, pievienoties
Zemessardzei.
Zemessardze,
kā
lielākā
Nacionālo bruņoto spēku struktūra
un valsts teritoriālās aizsardzības
pamats, dod iespēju Latvijas
Republikas pilsoņiem brīvprātīgi
kalpot savai valstij, rūpējoties par
tās drošību un aizsardzību.
Kopš Krievijas veiktās Krimas
aneksijas Zemessardzē iesaistās
aizvien vairāk jaunu aktīvu
cilvēku, kuri ir gatavi aizstāvēt
savu zemi. Tie ir dažādu profesiju
pārstāvji – studenti, uzņēmēji,
celtnieki, ārsti, politiķi un citi.
Zemessargu gūtā pieredze ir
gan ilgtermiņa ieguldījums un
pienesums Latvijas drošībai, gan
solidaritātes apliecinājums mūsu
sabiedrotajiem.
Dienests
Zemessardzē
ir
izaicinājums ikvienam pilnveidot
sevi, iegūstot prasmes aizstāvēt sevi
un savu ģimeni, aktīvi un saturīgi
pavadīt brīvo laiku, iepazīstot
jaunus draugus un domubiedrus,
veicināt savas pašapziņas izaugsmi,
kopīgi
darbojoties
vienotā
komandā Latvijā un ārpus tās
robežām. Dienesta laikā ir iespēja
apgūt
dažādas
specialitātes,
piemēram, sakarnieka, snaipera,
izlūka, prettanku ieroča operatora,
sanitāra,
ložmetējnieka,
militārā transporta autovadītāja,
spridzinātāja,
radiostaciju
operatora un citas.
Zemessardze sniedz iespējas

Domes sēde

Šī gada 8.martā notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 12 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Pēteris
Kalniņš, Ivans Baranovs, Sandra
Kindzule, Inta Kaļva, Tālis Korlašs,
Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Eva
Smirnova. Sēdē tika izskatīts 61
jautājums.
Par statusa piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt sociālā
dzīvokļa
statusu
dzīvoklim
Balvu pilsētā, kā arī noteica īres
maksu EUR/m2 0,12 par vienu
kvadrātmetru.
Par
saistošajiem
noteikumiem
Tika lemts izdarīt Balvu novada
domes 2018.gada 25.janvāra
saistošo noteikumu Nr.4/2018
“Grozījumi Balvu novada Domes
2016.gada 14.jūlija saistošajos
noteikumos
Nr.19/2016
“Kārtība, kādā Balvu novada
pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā””
precizējumus, kā arī pieņemt
iepriekšminēto
noteikumu
projektu jaunā redakcijā.
Sēdē arī pieņēma saistošo

Latvijas Republikas pilsoņiem
bez maksas apgūt militārās
pamatiemaņas un uzlabot fizisko
sagatavotību. Turklāt par dienesta
pienākumu izpildi un piedalīšanos
mācībās
zemessargs
saņem
kompensāciju (sākot no 26 euro
dienā) un apmaksātu ēdināšanu
vai tās kompensāciju 9,96 euro.
Dienests
Zemessardzē
ļauj izmantot civilajā dzīvē
gūto
profesionālo
pieredzi,
tāpēc
līdzdarboties
valsts
aizsardzības spēju stiprināšanā
aicinām visdažādāko profesiju
pārstāvjus:
IT
speciālistus,
pavārus, autovadītājus, mediķus,
pedagogus, sistēmu analītiķus,
komunikācijas speciālistus un
citus.
Tāpat dienests Zemessardzē
ļauj izvērtēt savus spēkus un
saprast, vai turpināt militāro karjeru
profesionālajā dienestā.
Gūtā
pieredze un zināšanas, protams,
var noderēt arī tiem, kas neplāno
kļūt par profesionālā dienesta
karavīriem. Taču lielākais ieguvums
ikvienam – iespēja apliecināt savu
patriotismu ne tikai vārdos, bet arī
darbos.
Tie, kas jau zina, ka vēlas
kļūt par zemessargu, aicinām
nevilcināties, jo jau pavisam drīz
– no 9. līdz 28.aprīlim Alūksnē
notiks Zemessardzes militārās
pamatapmācības nometne, kurā
vienkopus un īsā laikā varēs apgūt
to, kam parasti nākas veltīt vairākas
nedēļas nogales. Pirms nometnes
zemessargu
kandidātiem
vēl
jāpaspēj iziet medicīnisko komisiju
un jādod zemessarga zvērests.
Pamatapmācības
nometnē

zemessargi
apgūs
lauka
kaujas
iemaņas,
topogrāfiju
un orientēšanos, likumus un
reglamentus, ieroču un ierindas
mācības, sakaru tehniku, kaujas
šaušanu,
pirmo
medicīnisko
palīdzību un citas prasmes.
Pēc nometnes zemessargiem
būs
iespēja
dienēt
savai
dzīvesvietai vistuvākajā bataljonā.
Zemessarga
pamatapmācības
programmu būs iespēja apgūt arī
tad, ja nav iespēja ieplānot brīvo
laiku minētajos datumos.
Zemessardzē uzņem 18 – 55
gadus vecus Latvijas Republikas
pilsoņus bez sodāmības vai
apsūdzībām
par
nozieguma
izdarīšanu.
Uz
kandidātiem
attiecas vairāki citi ierobežojumi,
ar
kuriem
var
iepazīties
Zemessardzes mājaslapā sadaļā
Prasības uzņemšanai.
Lai pievienotos Zemessardzes
31.kājnieku bataljonam, jāzvana pa
tālruni 26584311 vai 22017928.
Vairāk
par
dienestu
Zemessardzē un citu bataljonu
kontaktinformāciju
iespējams
noskaidrot
Zemessardzes
mājaslapā www.zs.mil.lv.
Valsts aizsardzība ir mūsu
kopējā atbildība. Kopā mēs varam
aizsargāt Latviju!

noteikumu Nr.7/2018 “Grozījumi
Balvu novada Domes 2015.
gada
12.februāra
saistošajos
noteikumos
Nr.8/2015
“Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā”” projektu.
Deputāti
lēma
pieņemt
saistošo noteikumu Nr.8/2018
“Grozījumi Balvu novada Domes
2015.gada 12.marta saistošajos
noteikumos Nr.10/2015 “Par
papildus
palīdzību
Balvu
novadā”” projektu.
Tāpat arī lēma pieņemt
saistošo noteikumu Nr.9/2018
“Grozījumi Balvu novada Domes
2011. gada 15.aprīļa saistošajos
noteikumos
Nr.11/2011
“Par
kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Balvu novadā””
projektu.
Sēdē lēma pieņemt saistošo
noteikumu
Nr.10/2018
“Par
Balvu
novada
pašvaldības
līdzfinansējuma
apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajam ūdensvadam un
sadzīves kanalizācijas sistēmai”
projektu.
Par grozījumiem
Domes
deputāti
lēma

izdarīt
grozījumu
Balvu
novada
pašvaldības
2016.
gada 15.decembra noteikumos
Nr.7/2016 “Par Balvu novada
pašvaldības
ielu
un
ceļu
uzturēšanas
un
lietošanas
kārtību”, izsakot pielikumu citā
redakcijā.
Sēdē
arī
lēma
izdarīt
grozījumus
Balvu
novada
pašvaldības
Lauksaimniecības
zemju darījumu uzraudzības
komisijas nolikumā.
Lēma
izdarīt
grozījumus
Balvu novada Domes 2017.
gada 13.jūlija lēmumā “Par
pārstāvju deleģēšanu Latvijas
Pašvaldību savienības komitejās
un apakškomitejās”, svītrojot
lēmuma 5.1. punktu.
Par nekustamo īpašumu
Lēma
apstiprināt
SIA
“Novadmērnieks”, SIA “Alūksnes
projekti” un SIA “TopoHaus”
iesniegtos
zemes
ierīcības
projektus nekustamo īpašumu
“Ārlauki” Balvu novada Balvu
pagastā; “Ieviņas” Balvu novada
Vīksnas pagastā; “Misāni” Balvu
novada
Vectilžas
pagastā,
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Sēdē lēma piešķirt adresi

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

Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes
Civilmilitārās sadarbības nodaļas
priekšniece
virsleitnante Ieva Karlsberga
Tāl.27327669,
e-pasts: ieva.karlsberga@mil.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 14.marts
“Skalbes”, Balvu pag., Balvu
nov., LV-4501, privātpersonai
piederošajai zemes vienībai un
uz tās esošajām ēkām.
Deputāti lēma likvidēt adresi
“Brūkleņu mājas”, Dūrupe, Balvu
pagasts, Balvu novads, LV-4501, jo
nav adresācijas objekta.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Dārziņi“,
Lazdulejas pagastā 26,00 ha
kopplatībā, zemes vienību 2,0
ha platībā, un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu,
un piešķirt nosaukumu “Dzērves”,
kā arī mainīt adresi uz “Dzērves”,
Lazdulejas pag., Balvu nov., LV4592.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Ceļtekas”,
Tilžas
pagastā
91,90
ha
kopplatībā, zemes vienību 9,1 ha
platībā, un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu,
un piešķirt nosaukumu “Sakņu
būda”, kā arī mainīt adresi uz
“Sakņu būda”, Tilžas pag., Balvu
nov., LV-4572.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Upīte”,
Bērzpils pagastā 22,9560 ha
kopplatībā, zemes vienību 1,8 ha
platībā, un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu,
kam
piešķirt
nosaukumu
“Mežs”.
Atdalītajai
zemes
vienībai mainīt zemes lietošanas
mērķi uz 0201- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Tika lemts noteikt zemes
vienības daļai, 1398 m2 platībā,
lietošanas mērķi – 0908 – pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve. Citai zemes vienībai lēma
mainīt zemes lietošanas mērķi
no 0903 – valsts un pašvaldību
pārvaldes iestāžu apbūve uz
0908 – pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve.
Deputāti piešķīra biedrībai
“Austrumvilki” apbūves tiesības
Balvu
novada
pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma
Sporta ielā 8, Balvos, Balvu
novadā,
1398
m2
platībā,
multifunkcionāla
laukuma
izveidošanai.
Par zemes nomu
Deputāti lēma nodot nomai
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību
Verpuļevā, Balvu pagastā, 800 m2
platībā, kā arī rīkot nomas tiesību
izsoli.
Tika lemts slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošas zemes
vienības daļas Daugavpils ielā
72, Balvos iznomāšanu ēkas
uzturēšanai uz 15 gadiem. Tika
noteikta nomas maksa EUR 8,39
bez PVN gadā.
Deputāti lēma pagarināt
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,12
ha platībā, nomu individuālā
augļu dārza vajadzībām. Līgumu
pagarināja uz 10 gadiem un
noteica nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,08 ha
platībā, nomu individuālā augļu
dārza vajadzībām. Zemes nomas
līgumu lēma pagarināt uz 10
gadiem un noteica nomas maksu
gadā 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Sēdē lēma pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
daļas Tilžas pagastā, Balvu
novadā, 3,3 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.

Zemes nomas līgumu lēma
pagarināt uz 10 gadiem un noteica
nomas maksu gadā 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Krišjāņu
pagastā,
Balvu
novadā, 1,892 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma
pagarināt uz 2 gadiem un noteica
nomas maksu gadā 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma pagarināt
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā,
5,1 ha platībā un 0,3188 ha
platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes
nomas
līgumu lēma pagarināt uz 10
gadiem un noteica zemes nomas
maksu gadā 0,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Lēma pagarināt zemes nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, 0,06
ha platībā, nomu personiskās
palīgsaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma
pagarināt uz 10 gadiem un noteica
zemes nomas maksu gadā 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Domes
deputāti
lēma
pagarināt
zemes
nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, 0,03
ha platībā, nomu personiskās
palīgsaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma
pagarināt uz 10 gadiem un noteica
zemes nomas maksu gadā 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumus ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
0,04 ha un 1,0 ha platībā.
Zemes vienības, 0,04 ha platībā,
noma paredzēta personiskās
palīgsaimniecības
vajadzībām
un nomas maksa noteikta 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet zemes vienības
1,0 ha platībā noma paredzēta
lauksaimniecības
vajadzībām
un nomas maksa noteikta 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti lēma pagarināt
zemes nomas līgumu ar zemnieku
saimniecību par rezerves zemes
fonda zemes vienības Vectilžas
pagastā, Balvu novadā, 0,51 ha
platībā, nomu ēku uzturēšanai.
Zemes nomas līgumu lēma
pagarināt uz 10 gadiem un noteica
zemes nomas maksu gadā EUR
28,00 apmērā.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas
līgumu
ar
piecām
personām
(katrai
personai
1/5 domājamās daļas) par
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgums tika
pagarināts uz 10 gadiem un
noteikta zemes nomas maksa
0,5%
apmērā
no
zemes
kadastrālās vērtības.
Domes
deputāti
lēma
pagarināt zemes nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Vectilžas pagastā, Balvu
novadā, 0,5 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma
pagarināt uz 10 gadiem un noteica
zemes nomas maksu gadā 1,5%

apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Lēma
izdarīt
grozījumu
Balvu novada Domes 2018.gada
25.janvāra lēmumā par zemes
nomas līguma pagarināšanu,
izsakot pielikumu jaunā redakcijā.
Sēdē lēma izbeigt zemes
nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Tilžas
pagastā, Balvu novadā, 17,0 ha
platībā, nomu un noslēgt līgumu
ar citu personu uz 10 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Kubulu
pagastā, Balvu novadā, 150 m2
platībā,
iznomāšanu
malkas
novietošanai. Zemes nomas
līgumu lēma slēgt uz 10 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma slēgt līgumu
ar zemnieku saimniecību par
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā,
7,3 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 30 gadiem, noteica zemes
nomas maksu gadā 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Balvu ielā 19,
Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā,
iznomāšanu
ēkas
(garāžas)
uzturēšanai. Ēkas uzturēšanai
nepieciešamā platība 71 m2.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 10 gadiem un noteica zemes
nomas maksu EUR 2,85 bez PVN
gadā.
Lēma atļaut personai noslēgt
zemes apakšnomas līgumu (ar
tādiem pašiem nosacījumiem)
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Tilžas
pagastā, 5,6649 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Deputāti lēma noteikt zemes
nomas maksu gadā 0,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības
par personas iznomātājām zemes
vienībām Tilžas pagastā 0,2 ha un
6,7518 ha platībā.
Tika lemts precizēt platību
privātpersonai piederošai zemes
vienībai Tilžas pagastā, Balvu
novadā no 7,5 ha uz 10,72 ha.
Sēdē
lēma
piešķirt
nosaukumu
“Skalbes”
Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajam
nekustamajam
īpašumam
Bērzkalnes pagastā un nodot
atsavināšanai
iepriekšminēto
īpašumu 10,20 ha platībā.
Par atbrīvošanu no amata
Domē lēma atbrīvot Lieni
Ivanovu no Balvu novada
pašvaldības
aģentūras
“Ziemeļlatgales
Biznesa
un
tūrisma
centrs”
direktora
amata ar 2018.gada 12. martu
pamatojoties uz LR Darba likuma
100.panta pirmo daļu (darbinieka
uzteikums).
Par izsolēm
Tika
lemts
apstiprināt
nekustamā īpašuma “Upenes”
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā,
2,77 ha platībā, izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju SIA
“Liepas Z”, kas iegādājās minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
3650,00.
Deputāti
lēma
atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
par 60%, atklātā mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu “Zvaniņš”,
Jaunatnes ielā 4, Krišjāņos,
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā,

kas sastāv zemes vienības
0,6816 ha platībā un būvesbērnudārza, kā arī apstiprināja
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 2400,00 vērtībā un izsoles
noteikumus.
Sēdē lēma izsolīt nomas
tiesības
uz
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 6.Ezermalas līnija 59,
Balvos, Balvu novadā, 565 m2
kopplatībā, apstiprināja zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, kas sastāda EUR 12,03
gadā un nomas tiesību izsoles
noteikumus.
Tika lemts izsolīt nomas
tiesības
uz
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 3.Steķintavas līnija 178,
Balvos, Balvu novadā, 600 m2
kopplatībā, apstiprināt zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, kas sastāda EUR 9,00
gadā un nomas tiesību izsoles
noteikumus.
Deputāti lēma izsolīt nomas
tiesības uz rezerves zemes fonda
zemes vienību “Verpuļeva 230A”
Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu
novadā, 1200 m2 kopplatībā,
apstiprināt zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības, kas
sastāda EUR 10,26 gadā un nomas
tiesību izsoles noteikumus.
Par patapinājumu
Sēdē
lēma
pagarināt
patapinājuma
līgumus
ar
biedrību
“Latvijas
Sarkanais
krusts” par vairākām Balvu novada
pašvaldībai piederošām telpām
visos Balvu novada pagastos.
Par izslēgšanu no bilances
Tika lemts izslēgt no bilances
nekustamo īpašumu – zemes
vienību Balvu pagastā, Balvu
novadā, 0,6 ha platībā, ar
uzskaites vērtību EUR 34,15.
Par parāda piedziņu
Tika lemts piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu EUR
1578,92
(pamatparāds
EUR
1062,72, nokavējuma nauda EUR
516,20) apmērā par nekustamo
īpašumu Vidzemes ielā 9b, Balvos,
Balvu novadā, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Par projekta iesniegumu
Deputāti lēma piedalīties
pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”
atklātu
projektu
iesniegumu konkursā, iesniedzot
projekta
iesniegumu
“Ceļa
Sprogas – Oknupe – Pokuļeva
posma pārbūve”, kā arī apstiprināt
projekta kopējās izmaksas EUR
126 949,50, ELFLA finansējums
EUR
114
254,55.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
projektam 10% apmērā no
kopējām izmaksām un projekta
priekšfinansējumu. Tāpat arī
lēma piedalīties iepriekšminētajā
konkursā, iesniedzot projekta
iesniegumu “Bērzpils pagasta ceļa
Dārza iela – Vecpils – Mūramuiža
posma pārbūve”, kā arī apstiprināt
projekta kopējās attiecināmās
izmaksas EUR 128 658,70, ELFLA
finansējumu EUR 115 792,83.
Projekta apstiprināšanas gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
projektam 10% apmērā no
kopējām izmaksām un projekta
priekšfinansējumu.
Par līdzfinansējumu
Sēdē lēma piedalīties Zivju
fonda pasākumā “Zivju resursu
pavairošana
un
atražošana
publiskajās
ūdenstilpēs
un
ūdenstilpēs,
kurās
zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai
pašvaldību
īpašumā”
valsts
atbalsta
saņemšanai
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zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem,
iesniedzot projektu “Zivju resursu
atjaunošana Balvu novada ezeros”.
Projekta atbalsta gadījumā lēma
nodrošināt līdzfinansējumu EUR
1057,96 apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām EUR
7053,09, kā arī segt papildu
izmaksas
–
zivju
mazuļu
transportēšanas izdevumus EUR
188,78 apmērā.
Par dāvinājuma pieņemšanu
Deputāti lēma pieņemt no SIA
“IB Serviss” dāvinājumu mantas
veidā par summu EUR 700,00 un
novirzīt to Balvu pamatskolai.
Par finansējuma piešķiršanu
Sēdē lēma veikt izmaiņas
Balvu novada pašvaldības 2018.
gada pamatbudžeta izdevumos:
samazināt
dotāciju
“XXVI
Vispārējie
latviešu
Dziesmu
un XVI deju svētki” par EUR 14
587,00; palielināt dotāciju Balvu
Kultūras un atpūtas centram par
EUR 7599,00; Kubulu Kultūras
namam par EUR 890,00; Vīksnas
Tautas namam par EUR 4 262;
Bērzpils Saieta namam par EUR
620,00; Briežuciema Tautas
namam par EUR 136,00; Vectilžas
sporta un atpūtas centram par
EUR 1080,00. Lēma piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2018.
gada pamatbudžeta līdzekļiem,
samazinot pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu uz gada beigām par EUR
4148,00: Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes pasākumam
“XXVI
Vispārējie
latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki” EUR
1600,00 dalībai XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos; Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes pasākumiem
EUR 188,00 Balvu Mūzikas
skolas vokālā ansambļa dalībai
modelēšanas koncertā; Balvu
Mūzikas skolai EUR 2000,00
automašīnas remontam, tērpu
iegādes līdzfinansējumam EUR
360,00.
Par dalības maksu
Lēma noteikt dalības maksu
starpnovadu
deju
kolektīvu
skatē Baltinavas, Rugāju, Viļakas
novadu kolektīviem – EUR 15,00
no katra kolektīva.
Par pārstāvja deleģēšanu
Deputāti deleģēja Guntu
Raibekazi darbam Nodarbinātības
valsts aģentūras Balvu filiāles
Konsultatīvajā padomē.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Deputāti
lēma
piešķirt
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektorei Imantai Serdānei
apmaksātu papildatvaļinājumu un
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
daļu, kā arī izmaksāt atvaļinājuma
pabalstu.
Par komandējumu
Pēc
Latvijas
Pašvaldību
savienības
aicinājuma,
sēdē lēma komandēt Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru uz
Casalborgone pašvaldību (Itālija)
no 2018.gada 16.-21.maijam, lai
piedalītos Latvijas Pašvaldību
savienības organizētajā braucienā
programmas “Eiropa Pilsoņiem”
projekta “Small markets at the
Heart of the European economy SMHEE” ietvaros.
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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Balvu
pamatskolas
bērnu
deju
kolektīvs Balvu Mākslas skolas skolēnu
“Varavīksne” piedalās festivālā Krievijā
darbi
Latvijas
Nacionālajā
8.martā
Balvu
pamat- kolektīva
meitenes
vizuālās centra vadītājas vietniece Oksana bibliotēkā
skolas bērnu deju kolektīvs mākslas skolotājas Larisas Bernes Krilova.
Pasākumā,
uzrunājot
klātesošos, Balvu novada Domes
deputāte
Svetlana
Pavlovska
pateicās par ielūgumu, uzņemšanu
un draugus no Pitalovas ielūdza uz
Balviem Latvijas simtgades gadā.
Balvu pamatskolas deju grupa
“Varavīksne” ļoti pateicas šoferim
Agrim Apšeniekam, Balvu novada
pašvaldībai, skolas administrācijai
par atbalstu, apmeklējot 6.Stauptautisko deju festivālu Pitalovā!
Balvu pamatskolas skolotāja un
Balvu novada Domes deputāte
Svetlana Pavlovska

Foto no Balvu Mākslas skolas arhīva.

vadībā.
Koncerts notika Pitalovas rajona Belorusskij ciemata kultūras
namā. Festivālā bija iespēja baudīt
36 priekšnesumus, kurus sniedza
22 kolektīvi. Tur piedalījās pārstāvji
arī no Viļakas un Kārsavas novadiem. Par piedalīšanos pasākumā
katram deju kolektīvam tika pasniegta liela kārba ar saldumiem,
katram dalībniekam – šokolāde,
vadītājiem – dāvana, ziedi un
pateicības raksti. To dāvināja
Pitalovas administrācijas vadītāja
Larisa Sidoruka, viņas vietniece Vera Kondratjeva, kā arī pasākuma
vadītāja, brīva laika apvienošanas

Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

22. martā Balvu Valsts ģimnāzijā
tiek organizēta metodiskā diena
“Darīt, mācoties un daloties
pieredzē”.
Starpnovadu pedagogiem no
pulksten 9.50 būs iespēja vērot
šādas mācību stundas: vēsturi,
literatūru, angļu valodu, ķīmiju,
psiholoģiju, fiziku, matemātiku,
vizuālo mākslu, informātiku un
meistarklasi
bioloģijā.
Balvu
valsts
ģimnāzijas
skolotāji
dalīsies pieredzē par sadarbības,
pašvadības,
domāšanas,
komunikatīvo
prasmju,

tekstpratības,
digitālpratības,
radošuma un starppriekšmetu
saiknes, kā arī bilingvālā mācību
modeļa iedzīvināšanu mācību
procesā.
Pulksten 13.00 visi metodiskās
dienas dalībnieki tiksies skolas
zālē, lai ieklausītos Rīgas Juglas
vidusskolas direktores Aijas Melles
atziņās par skolu un skolotāju
jaunā izglītības satura kontekstā, kā
arī Balvu pamatskolas direktores
vietnieces
Gunitas
Pugejas
pieredzes stāstā “Dziļā mācīšanās
- ceļš uz kompetencēs balstītu

izglītību”.
Metodiskās dienas izskaņā
izglītbas iestāžu vadītāji un
viņu vietnieki tiksies ar lektori
Aiju Melli un klausīsies lekciju
“Skolas metodiskā darba sistēmas
pārorganizācija
pedagogu
starpdisciplinārajai
sadarbībai,
instrumenti, kā to izdarīt”.
Metodiskajā dienā tiek laipni
gaidīti kolēģi no visām starpnovadu
skolām.
Valija Muldiņa
BVĢ direktores vietniece- izglītības
metodiķe

Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris gūst augstus panākumus Latvijas izglītības iestāžu pūtēju
orķestru skatē
2.martā Madonas kultūras
namā notika Latvijas izglītības
iestāžu pūtēju orķestru skate, kurā
piedalījās Latgales un Vidzemes
reģionu
izglītības
iestāžu
pūtēju orķestri. Mūsu novadu
tajā pārstāvēja Balvu Mūzikas
skolas pūtēju orķestris. Konkursa
nolikums paredz, ka kolektīvi

tiek iedalīti grupās pēc izpildāmo
skaņdarbu grūtības pakāpes. Jo
augstāka pakāpe, jo sarežģītāks
repertuārs.
Mūsu orķestris startēja A grupā
(augstākās grūtības pakāpe), kurā
visas valsts mērogā piedalījās 5
pūtēju orķestri, bet pavisam visās
grupās kopā Latgales, Vidzemes,

Kurzemes un Zemgales reģionos
skatē piedalījās 33 orķestri.
Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris ieguva 46,77 punktus,
saņemot – I pakāpi ar izcilību, kas
ir labākais rezultāts valstī.
Ilona Naļivaiko
Interešu izglītības darba speciāliste

Balvu pamatskolas 4.b klases skolēni sacenšas
„Sporto visa klase” stafetēs un plūc uzvaras laurus

Attēlā no kreisās: Juris Luksts, Līva Lukste, Daniela Baboviča.
Siguldas Mākslu skola “Baltais piedalīties tā noslēguma un
flīģelis”, sadarbībā ar Latvijas laureātu apbalvošanas pasākumā,
Nacionālo kultūras centru un kas notika Latvijas Nacionālajā
Latvijas
Mākslas
akadēmijas bibliotēkā 2.martā. Tie bija Juris
Grafikas katedru, organizēja bērnu Luksts (12 gadi), Līva Lukste (13
un jauniešu vizuālās mākslas gadi) un Daniela Baboviča (11
konkursu grafikā “Siguldas līnija”. gadi). Prieks par Danielu Baboviču,
Konkurss šogad iekļaujas Latvijas kura ar darbu “Māte un meita”
simtgadei veltītā projekta “100 ieguva Latvijas Nacionālā kultūras
grāmatzīmes Latvijai” ietvaros. centra balvu. Kopā ar viņiem Rīgā
Šis ir otrais gads, kopš aizsākta bija skolotāja Dace Logina, kuras
iniciatīva, bet to iecerēts turpināt, vadībā arī tapa skolēnu darbi.
ik gadu izsludinot jaunu konkursa Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
tēmu.
notika gan apbalvošana, gan
Konkursā varēja piedalīties izstādes atklāšana, gan ekskursija
visas Latvijas mākslas skolas, pa bibliotēku.
iesūtot darbiņus līdz pērnā
gada 4.decembrim. Arī Balvu
Rita Šubeniece
Mākslas skolas bērni piedalījās
Sabiedrisko attiecību un
šajā konkursā un ieguva tiesības
IT nodaļas vadītāja

Uzvara Latgales reģiona tautas
bumbas sacensībās
Balvu
pamatskolas
zēnu
komanda uzvarēja Balvu novada
skolēnu spēlēs tautas bumbā un
ieguva iespēju piedalīties Latgales
reģiona sacensībās Ludzā.
20.februārī zēni ar skolotāju
Ivetu Kacēnu devās uz Ludzu,
lai cīnītos un aizstāvētu ne tikai
skolas, bet visa Balvu novada godu.
Kopā par 1.vietu cīnījās septiņas

komandas. Sīvā konkurencē Balvu
pamatskolas
zēniem
izdevās
uzvarēt un izcīnīt 1.vietu Latgalē,
kas nodrošināja viņu dalību
finālsacensībās Dobelē, lai cīnītos
par uzvaru republikā!
Larisa Krištopanova
Balvu pamatskolas direktore

Foto no Balvu pamatskolas arhīva.

TIPS skolēni izbauda
priekus Viešura kalnā!

Balvu pamatskolas 4.b klases skolēni kopā ar skolotājām.
28.februārī Gulbenē sacentās
projekta “Sporto visa klase” skolēni,
noskaidrojot stiprākos stafetēs.
Par uzvaru cīnījās 4.klašu
skolēni no Ogres sākumskolas,
Priekuļu vidusskolas, Alūksnes
pilsētas sākumskolas, Madonas
pilsētas
vidusskolas,
Balvu
pamatskolas, Ogres sākumskolas,
Gulbenes 2.vidusskolas, Smiltenes
vidusskolas, Lizuma vidusskolas,
Pļaviņu
novada
ģimnāzijas,
Gaujienas
internātpamatskolas,

Stāķu
pamatskolas,
Bebru
pamatskolas un Alūksnes novada
vidusskolas.
Pievarot piecas stafetes, uzvaras
laurus plūca Balvu pamatskolas
4.b klases bērni, aiz sevis atstājot
Ogres sākumskolas un Priekuļu
vidusskolas sportistus.
Jāpiebilst, ka 4.b klases skolēni
projektā “Sporto visa klase” piedalās
jau otro gadu, komandas kapteinis ir
Iļja Polis. Skolēnus projektā atbalsta
viņu audzinātāja Irēna Biseniece

un sporta skolotāja Iveta Kacēna,
kura Gulbenē saņēma Latvijas
Olimpiskās komitejas specbalvu.
Divu gadu garumā ar skolēniem,
gan veicot labos darbus, gan
atbalstot ar savu klātbūtni, līdzās
ir vecāki, kuri dod spēku censties
vēl vairāk, spodrinot ne tikai Balvu
pamatskolas, bet visa Balvu novada
vārdu Latvijā.
Larisa Krištopanova
Balvu pamatskolas direktore

Spītējot lielajam ziemas salam,
Tilžas internātpamatskolas (TIPS)
skolēniem bija iespēja izbaudīt
ziemas priekus Viešura kalnā.
Skolēni slēpoja, slidoja, brauca ar
sniega dēli un ragaviņām! Daudzi
uz slēpēm kāpa pirmo reizi, bet no
kalna trauca lejā kā īsti olimpieši!
Drosmīgākie devās uz lielo
kalnu un rādīja, ko māk. Tas bija
brīnišķīgs piedzīvojums visiem izbaudīt īstus ziemas priekus!
Pēc sportiskām aktivitātēm,
skolēniem bija iespēja ieturēt

vakariņas Viešura kalna kafejnīcā
un atpakaļceļā iepirkties lielveikalā.
Mājup skolēni devās ar priecīgu
noskaņojumu un ar domām, ka
nākošajā gadā apmeklēs Viešura
kalnu vēl.
Par šādu lielisku iespēju TIPS
skolēni pateicas un sūta labas
domas labajam un jaukajam
cilvēkam, kurš sagādāja īstus
ziemas priekus! Liels paldies!
Mareta Timoškāne
Tilžas internātpamatskola

TIPS skolēni, baudot ziemas priekus Viešura kalnā.
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ziemas

Foto no TIPS arhīva.

“Varavīksne” jau 2. reizi piedalījās
6.Starptautiskajā deju festivālā
Pitalovā
(Krievijā).
Ielūgumu
piedalīties saņēma Balvu novada Dome, bet organizatoriskos
jautājumus un dokumentus braucienam sagatavoja Balvu pamatskolas skolotāja Svetlana Pavlovska.
Deju kolektīvs “Varavīksne”
Balvu pamatskolā, Žannas Ivanovas vadībā, darbojas jau 7 gadus.
Uz festivālu kolektīvs sagatavoja 2
priekšnesumus - deju modes skati
“Ķīnietes” un oriģinālo tērpu kolekciju “Ziedi, mana pilsēta, ziedi”,
kas veltīta Balvu pilsētas 90 gadu
jubilejai. Tērpu kolekciju izstrādāja

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 14.marts

5.

Žetonu vakari Balvu novadā

Žetonu vakari Balvu novada skolās aizvadīti jau februārī. Tas ir laiks, kad 12.klases skolēni vienojas kopīgam pasākumam, tādējādi veidojot atmiņas par skolu un par kopā būšanu. Skolu
Žetonu vakaros nereti satiekas arī bijušie absolventi, lai atminētos aizvadīto laiku savā skolā un pabūtu kopā ar bijušajiem klases biedriem.
Šogad Žetonu vakars notika trīs Balvu novada skolās – Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Balvu Valsts ģimnāzijā un Bērzpils vidusskolā.

Žetonu vakars Bērzpils vidusskolā
varēja novērtēt viņu lokanību,
redzēt, ko viņi domā viens par
otru video, kā arī uzzināt, cik labi
viņi ir iepazinuši viens otru šo 12
gadu laikā.
Savus bijušos klases biedrus
ar muzikālu priekšnesumu sveica
Elīza Zelča, kura kopā ar Laimu
Blomnieci izpildīja skaņdarbu
vijoles un klavieru skaņās.
Muzikāls sveiciens abiturientiem
bija arī no kādreizējās Bērzpils
vidusskolas skolnieces Ievas
Bernes.
Pasākuma otrajā daļā 12.klase
bija sagatavojusi atraktīvu skeču,
jautras un smieklīgas dejas,
oriģinālus popielas numurus un
dažādus video.
Kristiāna Koļča
Bērzpils vidusskolas 11.klases
skolniece

Foto no Bērzpils vidusskolas arhīva.

Bērzpils
vidusskolā
norisinājās jau 68. Žetonu vakars.
Šogad žetonu saņēma 5 Bērzpils
vidusskolas abiturienti: Lauris
Biksāns, Salvis Dundenieks, Artis
Stanislavs Gusts, Jānis Jermacāns,
Ivars Kalnejs.
Laba
vēlējumus
abiturientiem, viņu vecākiem
un skolotājiem teica skolas
direktore Ilona Stepāne, Bērzpils
pagasta
pārvaldes
vadītāja
Biruta Bogdane, Bēržu draudzes
prāvests Oļģerts Misjūns, klases
audzinātāja Ļena Nikolajeva.
Pasākuma
pirmajā
daļā
abiturienti ar dziesmu un
pateicības
vārdiem
teica
paldies saviem vecākiem, klases
audzinātājai, skolotājiem un
skolas personālam.
Pasākuma
organizētāji
–
11.klase bija parūpējusies par
interesantiem video, kuri ļāva
iepazīt abiturientus tuvāk. Viesi

Bērzpils vidusskolas abiturienti kopā ar audzinātāju Ļenu Nikolajevu.

Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
(turpmāk – BPVV) aktu zālē
norisinājās 12.klases un 3.kursa
Žetonu vakara pasākums.
Viesiem ierodoties, viņus mīļi
sagaidīja mīms, kurš draudzīgi
iepazinās
ar
atnākušajiem,
rādīja dažādus trikus un dāvāja
pašizveidotas veltes no baloniem.
Pasākumam sākoties, tā vadītāji,
Alīna Logina un Elvis Garais,
sveica gan abiturientus, gan visus
klātesošos. Pēc mirkļa prožektoru
gaismā, mūzikas pavadījuma ritmā,
ar sevi iepazīstināja gan 12.klases,
gan 3.kursa audzēkņi. Klātesošie
uzzināja par abiturientu rakstura
īpašībām un hobijiem. Skolas
direktores Birutas Vizules uzrunā
bija dzirdama gan pateicība
abiturientiem, gan vecākiem, gan
skolotājiem par ieguldīto darbu
jauniešu izaugsmē. 12.klases un
3.kursa audzēkņiem par godu
uzstājās Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
absolvents Andris Dzērve ar

muzikālu priekšnesumu – “Baltā
dziesma”. 		
Pēc
žetonu
simbola
gredzena
saņemšanas,
abiturientus
un
klātesošos
priecēja multimākslinieks Aleks
Walker! Klātesošie varēja vērot
neaizmirstamu ugunsdeju un
ugunsšovu. Pēc tam klātesošos
uzrunāja 1998.gada un 2003.
gada absolventi, kuri atcerējās
kopīgus mirkļus no skolas laikiem
un, protams, sirsnīgi sveica savus
audzinātājus. Īpaši jāpateicas
1998.gada absolventiem par rūpīgi
sagatavoto dāvanu BPVV.
Svinīgās daļas nobeigumā
abiturienti
sveica
vecākus,
pedagogus un direktori.
Žetonu vakara pasākuma otrajā
daļā izglītojamie klātesošajiem
bija
sagatavojuši
dažādus
priekšnesumus,
ieskatoties
gan bērnībā, gan tagadnē, gan
nākotnē. Klātesošie šos posmus
varēja vērot video izpildījumā,
lugas fragmentos, tērpu kolekcijas
demonstrēšanā, kā arī aizraujošu

Foto no BPVV arhīva.

“Vakar, šodien, rīt” Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Skolas absolventu priekšnesums.
deju fragmentu izpildījumā.
Pasākums noslēdzās ar kopīgu
12.klases un 3.kursa uznācienu.

Pēc pasākuma notika balle, kurā
muzicēja un griezties dejas ritmos
aicināja Juris Ķirsons.

Laura Zujāne
BPVV sabiedrisko attiecību
speciāliste

Balvu
Valsts
ģimnāzijā
norisinājās
ikgadējais
skolas
simbola - žetonu gredzena
pasniegšanas pasākums, kurā to
saņēma 43 abiturienti.
Laba vēlējuma vārdus teica
skolas direktore Inese Paidere,
klašu audzinātājas Irēna Baltiņa,
Eva Zučika-Kuzņecova un Mudīte
Stepanova.
Skaistu priekšnesumu bija
sarūpējuši vienpadsmito klašu
skolēni un viesmākslinieks Rihards
Krilovs, bet paši abiturienti veltīja
aizkustinoši muzikālu sveicienu
saviem vecākiem, skolotājiem un
skolas darbiniekiem.
Pasākuma otrajā daļa katra
klase pieteica sevi ar interesantu

video
sveicienu
un
bija
sagatavojuši dažādus interesantus,
jautrus, pārsteidzošus un ļoti
atraktīvus priekšnesumus, kuros
atklājās abiturientu dažādie talanti.
Par tradīciju jau kļuvis Žetonu
vakara priekšnesumu daļu noslēgt
ar skolas himnu un mirdzošu
konfeti salūtu.
Balle tika atklāta ar Balvu valsi,
bet izcilais mūziķis Arnis Graps
aicināja visus dejot līdz pat rītam.
Īpašs paldies Gintam Grīslim
un Mārim Lāpānam par gaismas un
skaņas kvalitāti!
Daina Mediniece
BVĢ direktores vietniece
audzināšanas jomā

Balvu Valsts ģimnāzijas abiturienti kopā ar savām audzinātājām.
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Projekts par Balvu pilsētas ūdenssaimniecības
attīstību
2017.gada
5.decembrī
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūras “SAN-TEX” direktors
Uldis
Sprudzāns
parakstīja
vienošanos ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par Eiropas
Savienības fonda projekta Nr.
5.3.1.0/17/007 “Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības attīstības III
kārta” īstenošanu.
Pamatojoties uz Ministru
kabineta 2016.gada 21.jūnijā
noteikumiem Nr.403 “Darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti
un
nodrošināt
pieslēgšanas
iespējas” īstenošanas noteikumi,
ES un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem par ES
struktūrfondu
un
Kohēzijas
fonda vadību un Sadarbības
iestādes 2017.gada 1.septembra
lēmumu Nr. 39-2-60/8466 par
projekta iesnieguma “Balvu
pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstības III kārta” apstiprināšanu
ar
nosacījumu,
2017.gada
30.oktobra atzinumu Nr. 392-60/10865
par
projekta

iesnieguma
apstiprināšanu
ar nosacījumu un 2017.gada
14.novembra atzinumu Nr.39-260/11675 par lēmuma ietverto
nosacījumu izpildi, vienojas par
kārtību Projekta īstenošanai,
finansējuma piešķiršanai un
uzraudzībai, paredzot, ka:
1. Projekta darbību īstenošanas
laiks pēc Vienošanās noslēgšanas
ir 48 mēneši.
2. Projekta kopējie izdevumi:
EUR 1665444,00, no tiem
kopējie attiecināmie izdevumi
EUR 757553,94:
2.1. Atbalsta summa 69,63% no
attiecināmajiem
izdevumiem,
nepārsniedzot EUR 527454,43,
no tās:
2.1.1. KF finansējums 69,63% no
attiecināmajiem
izdevumiem,
nepārsniedzot EUR 527454,43
(kanalizācijas izbūve);
2.1.2. pašvaldības finansējums
30,37%
no
attiecināmajiem
izdevumiem, nepārsniedzot EUR
230099,51.

3.
Projekta
kopējie
neattiecināmie izdevumi EUR
907890,06:
3.1. pašvaldības finansējums EUR
907890,06 (ūdensvads).
4. Būves adrese: Balvu pilsēta.
4.1.Ūdensvada un kanalizācijas
izbūve paredzēta: Kooperatoru,
Lauku, Miera, Dārza, Zaļās ielas
posmos, Bērzu un Pļavu ielu
posmos, Celtnieku un Ziedu ielu
posmos.
Autoruzraudzību nodrošinās
SIA “WESEMANN”.
Šobrīd
ir
izsludināts
iepirkums
““Balvu
pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstības
III kārta” būvniecība”, bet
iepirkums
“Balvu
pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstības
III kārtas būvuzraudzība” ir
noslēdzies.
Ludmila Baltā
Balvu novada P/A ‘’SAN-TEX’’
ekonomiste-plānotāja

ERASMUS+ projekts “Straightening Winding
Routes to Active Citizenship” Teaching Learning
Activities in Poland, Gliwice
Laika posmā no 19. līdz 23.
februārim Balvu Valsts ģimnāzijas
skolotāji un četri 7. un 8.klašu
skolēni devās uz Polijas pilsētu
Gliwici, lai apmeklētu Szkola
Podstawowa
z
Oddzialami
Nr.21. Lai labāk iepazītu Polijas
kultūru un tradīcijas, skolēni
dzīvoja viesģimenēs. Mēs augsti
novērtējam viesģimeņu laipnību
un ieinteresētību, uzņemot
mūsu skolnieces, jo, pēc skolā
un ārpus skolas pavadītajām
aktivitātēm,
meitenēm
tika
piedāvāti gan boulinga, gan
Jumpspace
apmeklējumui.
Paldies ģimenēm par brīnišķīgo
uzņemšanu!
Pirmā
diena
iesākās
agri,
plkst.8.00
ieradāmies
Potsdawowa skolā, kur ar uzrunu
mūs sveica skolas direktore,
tad bija ekskursija pa skolu. Pēc
skolas apmeklējuma devāmies
uz koledžu, kura sagatavo
policistus
un
robežsardzes
darbiniekus, vērojām studentu
paraugdemonstrējumus. Vakara
noslēguma daļā notika Erasmus
night aktivitātes. Katra valsts
prezentēja nacionālos ēdienus
un dzērienus. Šajā pasākumā
piedalījās arī ģimenes, kuras
uzņēma skolēnus – projekta
dalībniekus.
Vecāki
dejoja
polonēzi, savukārt skolēni radoši
darbojās un sacentās dažādās
spēlēs.
Otrajā dienā jau plkst.7.00
no rīta devāmies ekskursijā uz
Krakovu. Pirmā apskates vieta
bija Wawel Royal Castle - Polijas

kultūras mantojuma pērle, pēc
tam devāmies uz vecpilsētu, kur
apskatījām Rynek Underground
– lielāko pazemes digitāliarheoloģisko muzeju Polijā, gida
stāstījumā sadzirdējām daudzus
interesantus vēstures faktus
gan par Krakovu, gan Poliju.
Dienas noslēgumā apmeklējām
St.Mary’s baziliku un Tirgus
laukumu, kā arī Pūķa skulptūru,
pateicoties
kurai,
Krakowa
ieguva pilsētas nosaukumu.
Trešdienas rīts iesākās ar
terapijas istabas apmeklējumu,
kurā palīdzība tiek sniegta
skolēniem ar hiperaktivitāti
un citām garīgām un fiziskām
slimībām. Pēc tam skolēni
piedalījās
matemātikas,
dabaszinātņu un angļu valodas
stundās, kurās tika izmantotas
dažādas sadarbības metodes.
Angļu valodas stundā tika
izspēlēta The Elder’s game,
diskutējot
par
dažādiem
līderības
veidiem.
Savukārt
informātikas stundā skolēni
mācījās strādāt ar kahoot.com
aplikāciju.
Ceturtdien
apmeklējām
Gliwices radio torni. Tas ir
augstākais koka radio tornis
pasaulē (111 m augsts), kura
izbūvē izmantoja 16 000 misiņa

skrūvju. Šajā vietā 1939. gada
31. augustā notika provokatīva
darbība, kuras pamatā dienu
vēlāk, 1.septembrī,
aizsākās
2.Pasaules
karš.
Dienas
turpmākā daļa pagāja, klausoties
gida stāstījumā par Gliwices
pilsētu, bet pēcpusdienā visi
apmeklējām Zabrzes ogļraktuvju
muzeju 340 m dziļumā.
Pēdējā diena iesākās ar
kahoot.com spēli “Ko Jūs zināt
par Latviju, Poliju, Spāniju
un
Somiju?”.
Turpinājumā
skatījāmies poļu skolēnu talantu
šovu. Pēcpusdienā devāmies uz
Gliwices pilsētas Domi, tikāmies
ar mēra vietnieku izglītības jomā,
noklausījāmies prezentāciju par
pilsētu.
Paldies
Kerijai
Žanetei
Zeltiņai, Brigitai Zelčai, Evelīnai
Utjaganovai un Ditai Katajai
Paeglei par ieguldīto darbu,
gatavojoties Polijas braucienam!
Lai mūsos vēl ilgi mājo jaukas
atmiņas, kā arī zināšanas par
Polijas vēsturi, kultūru un
tradīcijām!
Inese Paidere
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore

Balvu Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu draudze ir
realizējusi projektu

Balvu Vissvētās Trīsvienības
Romas
katoļu
draudze
ir
realizējusi
projektu
“Digitālo
klavieru un gleznu piekares
sistēmas iegāde” Balvu Sakrālās
kultūras centram. Projekta Nr.1707-AL19-A019.2201-000007,
tā
summa EUR 2064,64 no kuras EUR
1858,17 ir publisks finansējums.
Projekta mērķis - iegādāties
digitālās klavieres un daudzveidīgi
pielāgojamo
sistēmu
gleznu
piekarināšanai,
kas
veicinās
nemateriāla kultūras mantojuma
pieejamību
un
kultūras
pakalpojumu
kvalitatīvu
pieejamību un sasniedzamību.
Projekts ir ilgtspējīgs, jo iegādātās
digitālās klavieres un gleznu
piekares sistēma tiks pienācīgi
uzturēta un kopta, un varēs kalpot
vairākus gadu desmitus. Digitālās

klavieres ikdienā tiks izmantotas
draudzes kora vajadzībām, kā
arī visos Sakrālās kultūras centra
organizētajos
pasākumos
koncertos, rekolekcijās u.c.
Iegādātā
gleznu
piekares
sistēma dos iespēju izstādīt dažāda
formāta gleznas un fotogrāfijas,
kuras tiks mainītas ik mēnesi,
vai ik pa 2 mēnešiem. Veicinot
nabadzības un sociālās atstumtības
riskam
pakļautās
iedzīvotāju
grupas iesaisti sabiedriskajā dzīvē
un piesaistot brīvprātīgo darbu,
tiks izlikti neredzīgo biedrības
dalībnieku darbi, kā arī bērnu un
jauniešu radošie darbi.
Aija Putniņa
Balvu Sakrālās kultūras centra
vadītāja

Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā
tika aizvadīta projekta “Darba
tirgus bez robežām (Mobilitāte)”
vadības grupas 3. sanāksme

Šī
gada
28.februārī
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
(turpmāk – BPVV) notika Interreg
V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020.gadam projekta Nr. LLI183 “Darba tirgus bez robežām
(Mobilitāte)” (“Labour Market
without
Borders
(“Mobility”))
vadības grupas 3. sanāksme,
kurā
piedalījās
projekta
īstenotāju Rīgas Valsts tehnikuma
Krāslavas
struktūrvienības,
Malnavas koledžas, Daugavpils
Dizaina un mākslas vidusskolas
“Saules skola”,
Balvu novada
pašvaldības (Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošajā vidusskola),
Zarasu Lauksaimniecības skolas,
Utenas reģionālā profesionālās
apmācības
centra,
Jonišķu
Lauksaimniecības
skolas,
Alantas Biznesa un tehnoloģiju
vidusskolas pārstāvji.
Sanāksmi atklāja projekta
vadītāja
Ilze
Stabulniece,
aktualizējot pašvaldību kā projekta
partneru lomu projekta realizācijā,
kā arī labumu guvēja loku profesionālās izglītības iestādes.
Uzrunu projekta partneriem teica
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,
uzsverot to, ka ir jūtami projekta
darba augļi, kas ir nozīmīgi ne tikai
izglītības iestādei, bet arī kopumā
Balvu novadam. Tāpat klātesošos
uzrunāja BPVV direktore Biruta
Vizule, kura pateicās visām
iesaistītajām pusēm par ieguldīto
darbu projekta īstenošanā, kā arī
novēlēja atziņām piepildītu dienu
un aicināja dalīties pieredzē.
Katrs
projekta
partneris
prezentēja īstenotās aktivitātes
un realizētos darbus 1.projekta
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īstenošanas periodā, iepirkumu
rezultātus projektā paredzēto
iekārtu un aprīkojuma iegādei,
atskaitīšanās
rezultātus,
kā arī dalījās pieredzē par
sasniegumiem un sarežģījumiem
projekta īstenošanā.
Sanāksmē
tika nozīmēti
datumi plānotajām aktivitātēm
projekta īstenošanas 2. un 3.
periodā atbilstoši paredzētajam
budžetam un darba paketēm, kas
ir ieplānotas projekta pieteikumā,
kā arī tika aktualizēti sasniedzamie
rezultāti.
Projekts
tiek
finansēts
no
Interreg
V-A
Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.
gadam.
Kopējais
projekta
finansējums: 903 891,96 EUR,
no kura Balvu Profesionālajai un
vispārizglītojošajai
vidusskolai
paredzēti 101 739,29 EUR
(85% ERAF finansējums, 15%
pašvaldības līdzfinansējums).
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 – Lietuvas
programmas 2014. – 2020.
gadam
mērķis
ir
sekmēt
programmas
reģionu
ilgtspējīgu
sociālekonomisko
attīstību, palīdzot tos padarīt
konkurētspējīgākus
un
pievilcīgākus
dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Kristīne Lele
Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas
Projekta vadītāja
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Par jaunu Zemesgrāmatas pakalpojumu
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības
ierosinājuma, Tiesu aģentūra, kas nodrošina
Zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti,
ir izveidojusi jaunu, turklāt bezmaksas, pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu
īpašniekiem – iespēju klātienē uzrakstot
iesniegumu vai elektroniski portālā https://
www.zemesgramata.lv/ piereģistrēt savu
e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī
tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā
esošu nekustamo īpašumu. Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības
novēršanai, gadījumos, kad Zemesgrāmatā
tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi,
jo nodrošinās, ka esošais īpašnieks, ja vien
būs piereģistrējis sava e-pasta adresi, saņems
ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu
nekavējoties. Tādejādi ļaujot nekustamā
īpašuma īpašniekam nekavējoties informēt
Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri
vērsties
kompetentajās
izmeklēšanas
iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku

darījumu ķēdi. Šis Pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma
īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir kāds
īpašniekam uzticams cilvēks, kuram ir e-pasts,
jo nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē –
rakstot iesniegumu jebkurā zemesgrāmatu
nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas
ielā 6, Rīgā var norādīt jebkuru e-pastu uz
kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija par
katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu
uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu,
tiklīdz konkrētais nostiprinājuma lūgums
tiks iesniegts Zemesgrāmatā. Pakalpojums
elektroniski
pieejams
portālā
www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar
banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu
vai eID karti sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā
“Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”,
izvēlnē – “Paziņojumi par iesniegtajiem
nostiprinājuma lūgumiem”.
Sanita Šķiltere
LPS padomniece finanšu un ekonomikas
jautājumos
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APSTIPRINĀTI
Balvu novada Domes
2018.gada 25.janvāra
lēmumam (sēdes prot. Nr.1,20.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2018.gada 25.janvārī

Nr.2/2018

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2011.GADA 20.JANVĀRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.3/2011 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX”
SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu
Izdarīt Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” šādus grozījumus:
1.

izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
“1.pielikums
pašvaldības domes 2011.gada 20.janvāra
noteikumiem Nr.3/2011
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTO MAKSAS
PAKALPOJUMU CENRĀDIS
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Aicina apmeklēt bezmaksas apmācības par
gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu
Līdz ar 1.martu ir sākusies Gada ienākumu
deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu
maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan
tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai
saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli. Tādēļ VID aicina apmeklēt bezmaksas apmācības Balvos par gada ienākumu
deklarācijas aizpildīšanu:
• 14.martā plkst. 10:00 VID ēkā Balvos,
Brīvības ielā 81, Klientu apkalpošanas
zālē;
• 16.martā plkst. 10:00 VID ēkā Balvos,
Brīvības ielā 81, Klientu apkalpošanas
zālē;
• 21.martā plkst. 10:00 VID ēkā Balvos,
Brīvības ielā 81, Klientu apkalpošanas
zālē;
• 23.martā plkst. 10:00 VID ēkā Balvos,
Brīvības ielā 81, Klientu apkalpošanas
zālē;
• 28.martā plkst. 10:00 VID ēkā Balvos,
Brīvības ielā 81, Klientu apkalpošanas
zālē.

Plašāka informācija par VID bezmaksas
apmācībām, kā arī iespēja tām pieteikties
elektroniski pieejama VID tīmekļvietnē www.
vid.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Notikumi”.
VID atgādina, ka iedzīvotāji, kuriem
Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana ir
obligāta, tā ir jāiesniedz līdz šī gada 1.jūnijam
ieskaitot. Savukārt, tie iedzīvotāji, kuri to
vēlas darīt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītības,
ārstniecības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, var iesniegt deklarāciju par 2017.
gadu jebkurā laikā līdz pat 2021. gada 16.
jūnijam.
Brīvprātīga Gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana
Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju
var iesniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekāda
veida saimniecisko darbību un vēlas iesniegt
gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu,
lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem[1] un to nodokļa pārmaksu, kas izvei-

dosies, piemērojot diferencēto neapliekamo
minimumu. Šogad deklarācijas iesniegšanas
un attaisnoto izdevumu atmaksas nosacījumi
ir tādi paši kā pērn. Tāpat visa 2018. gada
laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli arī par 2015. un 2016.gadu,
bet līdz 2018. gada 16.jūnijam – vēl arī par
2014. gadu.
Obligāta gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana
Gada ienākumu deklarācija par 2017. gadā
gūtajiem ienākumiem laikā no 2018. gada 1.
marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem
Latvijas iedzīvotājiem, kuri: ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā
uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu
īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki,
ir guvuši ienākumus no profesionālās
darbības u.c.); ir guvuši ienākumus ārvalstīs,
tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti
uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa
maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus,
kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir
pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma
nodoklim analoģisku nodokli; ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā
2017.gadā pārsniedza 4000 euro (piemēram,
gūti ienākumi no personiskās mantas
pārdošanas); ir guvuši ienākumus, kuri
apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram,
ienākumu no dividendēm, ienākumu no
augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas,
no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma
izmaksas vietā); ir guvuši citus ar nodokli
apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas
vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām
personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Atgādinām, ka tām fiziskajām personām,
kuras veic saimniecisko darbību, kā arī
individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un
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zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji,
Gada
ienākumu
deklarācija
obligāti
jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.
Vēršam uzmanību, ka Gada ienākumu
deklarāciju gan elektroniski, gan papīra
formātā iespējams iesniegt ne tikai VID
klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi
no deklarētās dzīvesvietas), bet arī nu jau
76 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu
apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija
par vienoto klientu apkalpošanas centru
adresēm un darba laikiem pieejama portāla
www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu
apkalpošanas centri”.
Plašāka informācija pieejama VID
mājaslapā
sadaļā
„Gada
ienākumu
deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību
gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID
Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā
vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu
apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu
rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu
VID” vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā.
Informāciju sagatavoja:
Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26351438, 67122670,
26558389
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv
[1]
Par
saņemtajiem
ārstniecības,
zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem (t.sk. par bērnu interešu izglītības
pakalpojumiem), veselības apdrošināšanas
prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām
pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas
pakalpojumiem.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

Tos, kuri neprot – iemācīsim!

17.martā plkst.18:00 Tematisks deju kolektīvu koncerts
"Pavasaris ir klāt!" Balvu pamatskolas sporta zālē. Piedalās
kolektīvi no Balviem, Rugājiem,
Līgatnes, Ludzas, Daugavpils,
Gulbenes un Alūksnes. Ieeja bez
maksas.
20.martā plkst.19:00 Filma
par svēto Faustīni Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
25.martā plkst.16:00 Latviešu
kino klasiķa/vecmeistara Ivara
Selecka dokumentālais stāsts
"Turpinājums" Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
26.martā
plkst.12:30
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums pie
pieminekļa Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru
piemiņai.
29.martā plkst.11:00 "Zaķu
skrējiens 2018" Balvu parkā.
Sportisks pasākums Lieldienu
ieskaņās novada jaunākajiem
iedzīvotājiem,
pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem.
1.aprīlī plkst.11:30 "Liel
dienu koncerts" Balvu Evaņģēliski
luteriskajā
baznīcā.
Muzicē
Boļeslava Voļaka brāsbends un
ērģelnieks Pēteris Vaickovskis.
Programmā senas konconas,
korāļi, ričerkāri, svītas, kā arī
Lieldienām veltītas melodijas.
Ieeja bez maksas.
2.aprīlī plkst.16:00 Garīgās
mūzikas koncerts Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Koncertā piedalās
vokālais ansamblis "Dižbrāļi",
solisti – Krista Fadejeva, Marta
Urtāne, Renārs Tomašickis, Valts
Urtāns. Mākslinieciskā vadītāja
– Anita Cinkmane. Programmā
latviešu un Rietumeiropas komponistu darbi. Ieeja brīva.

Balvu pagasts
14., 21., 28. martā plkst.10:00
Garīgie dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.

Bērzkalnes pagasts
26.martā
plkst.12:00
Bērzkalnes pagasta represēto
iedzīvotāju tikšanās, piedalīšanās
piemiņas pasākumos Balvos,
Kubulos, kopā pabūšanas brīdis
Bērzkalnes pagasta pārvaldē.

Bērzpils pagasts
23.martā plkst.15:00 Tikšanās
ar dzejnieci Inetu Atpili-Jugani,
piedaloties sieviešu vokālajam
ansamblis ''Naktsvijole'' Bērzpils
Saietu namā.

Briežuciema pagasts
24.martā plkst.13:00 Zolītes
pēcpusdiena Briežuciema tautas
namā. Aicinām uzspēlēt zolīti!

Kubulu pagasts
19.martā plkst.18:00 Annas un Elzas piedzīvojumi pasaku valstībā veidotāji piedāvā
jaunu programmu - Cirka šovs
"Troļļu piedzīvojumi" Kubulu
kultūras namā. Biļetes cena EUR
6,00, pasākuma dienā EUR 7,00.
Bērniem līdz 3 gadu vecumam
(vecāku uzraudzībā) Par jaunu
Zemesgrāmatu bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamā
īpašuma īpašniekiem neaizņemot
papildus vietu – ieeja bez maksas.
Biļetes iepriekšpārdošanā Kubulu
kultūras namā darba dienās no
plkst.10:00-16:00 (tel.:29172470).
20.martā plkst.11:30 Leļļu
teātris "TIMS" piedāvā koncertprogrammu "Notikumi virtuvē"
Kubulu kultūras namā. Ieeja EUR
2,00.
23.marts plkst.17:00 Starpnovadu Mūsdienu deju radošais
konkurss Kubulu kultūras namā.
25.martā plkst.18:00 Latvijas
filmas Latvijas simtgadei - filma
"Paradīze‘89" Kubulu kultūras
namā. Ieeja EUR 2,00.
26.martā
plkst.13:00
Piemiņas pasākums komunistisko represiju upuriem Balvu
stacijā pie piemiņas akmens
represētajiem.

Tilžas pagasts
16.martā
plkst.19:30
Amatierteātra "Spogulis" izrāde
Ā.Alunāns "Pašu audzināts" Tilžas
kultūras namā. Ieejas maksa EUR
2,00.
24.martā plkst.18:30 Starpnovadu dramatisko kolektīvu
saspēle, atzīmējot Teātra dienu
"Dzīve kā teātris - teātris kā dzīve".
Saspēles akcents - "Jauki dzīvot
Latvijā!" Tilžas kultūras namā. Ie
ejas maksa - ziedojumi (vēlams
EUR 1,50).
27.martā plkst.15:00 Latvijas
filmas Latvijas simtgadei - filma
"Paradīze‘89" Tilžas kultūras
namā. Ieeja EUR 1,50.

Vectilžas pagasts
16.martā plkst.14:00 Radošu
sieviešu tikšanās - iedvesmas
pasākums "Mani spārni mani
nes..." Vectilžas sporta un atpūtas
centrā.

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā
Balvu Novada muzejā skatāma
keramiķu Jolantas un Valda Dundenieku personālizstāde "Rakstu
rotaļas mālā".
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma Briežuciema pagasta
rokdarbnieču pulciņa "Atspole"

darbu izstāde "Krāsainais raksturs".
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma
mākslinieces
Līgas
Sakses foto un gleznu izstāde.
Balvu novada pašvaldībā
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu "Noslēguma darbi" un
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi "Mākslas
kubi".
Balvu Centrālā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde - Pastmarkas "Balviem 90", skolotāja
Dace Logina un virtuālā izstāde
par Balvu pilsētu no muzeja
krājuma materiāliem.
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". (Konkursa dalībnieki brīvi
izvēlējās kompozīcijas risinājumu
pēc dotās klusās dabas, gleznojot vienu abstraktu darbu, radot uzstādījuma krāsu un tonālo
attiecību salikumu laukumos.)
Balvu Mākslas skolas telpās
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbi "Dažādais pastelis" skolotāja Olga Reče.
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
konferenču zālē skatāma Nikolaja Gorkina filatēlijas kolekcijas
izstāde.
Balvu
Novada
muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku pras
mes un citas vietējās vērtības
un izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
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.

Sieviešu diena Bērzpilī

10.martā plkst.14.00 Bērzpils vidusskolā notika koncerts. Bērzpils pagasta dziedošie, muzicējošie vīrieši
un ciemiņi no Viļānu novada Dekšāres pagasta veltīja šo koncertu visām sievietēm. Ar Gaita Lazdāna sacerēto
dziesmu ''Visskaistākās meitenes'' koncertu atklāja pagasta dziedošie vīrieši - Edgars, Jānis, Dzintars, Aivis un
Armīns. Koncerta turpinājumā ar lustīgām latgaliešu tautasdziesmām pasākuma apmeklētājus priecēja Dekšāres
pagasta vīru folkloras kopa ''Kūzuls'', vadītāja Inga Stafecka. Starp dziesmām, ar jautriem skečiem, uz skatuves
kāpa arī Dekšāres pagasta dramatiskais kolektīvs ''Kūpā'', režisore Anna Šperga. Skatītāju sirdis aizkustināja
bērzpilieša Ralfa Rižā saksofona, lazdukalniešu Osvalda Tūmiņa akordeona un Armanda Tutiņa vijoles spēle.
Osvalds Tūmiņš iejutās arī aktiera lomā, viņš nolasīja Koiru Kaivas dzejoli ''Vaicuojums''. Liels paldies Aijai Ikstenai par palīdzību koncerta organizēšanā!
Koncertu vadīja pagasta dramatiskā kolektīva aktieri Dāvis Rakstiņš un Jānis Kindzuls. Tā izskaņā pagasta dziedošie vīri nodziedāja Edgara Liepiņa, Raimonda Paula dziesmu '' Ak, sievietes!'' un kā dāvanu visiem
pasākuma apmeklētājiem pasniedza svētku torti.
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras pasākumu organizatore
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