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Balvos aizvadīta Starptautiskā Jaunatnes diena
saturiskās uzraudzības vizītē,
kā arī uzmundrināja Jaunatnes
dienas dalībniekus un novēlēja
jauki pavadīt vakaru.
Starptautiskās
Jaunatnes
dienas svinēšana sākās ar
aktivitātēm uz brīvās skatuves.
Priekšnesumus sniedza bērni un
jaunieši gan no Balvu novada, gan
citiem novadiem. Uzstājās “DiDancers” dejotājas, dziedāja Krista
Mača, dziedāja un ģitāru spēlēja
rugājiete Dana Tihomirova, kā arī
meitenes no Gulbenes novada.
Brīvā
un
nepiespiestā
gaisotnē
varēja
darboties
radošajās darbnīcās – gatavot
sapņu ķērājus, darināt rotas no
dažādiem materiāliem – pērlītēm,
plastmasas,
mākslīgajiem
ziediem, spalvām un citiem
materiāliem, taisīt pūķus un laist
tos gaisā, piedalīties orientēšanās
sacensībās, mest ūdens balonus,
zīmēt grafiti uz īpašas kanvas,
spēlēt galda spēles – novusu,
galda futbolu, mest šautriņas,
basketbola soda metienus un
piedalīties vēl citās aktivitātēs.
Ļoti pieprasīta bija arī hennas
darbnīca, kur mākslinieces zīmēja
dažādus hennas zīmējumus.
Sportiskāk noskaņotie bērni un
jaunieši devās nakts orientēšanās
pasākumā pa Balvu pilsētu.
Pasākumā
bija
iespēja
pārbaudīt arī savas zināšanas –
spēlē “Fight lists” noteiktā laikā
bija jāuzraksta pēc iespējas vairāk
vārdu, piemēram, meiteņu vārdu
ar A burtu, bet spēlē “Pusnakts

Balvu Sporta skolas peldbaseins atsāk darbu
Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Projekta “Es un brīvprātīgais
darbs”
(Nr.
2-25/26),
ko
Balvu
novada
pašvaldība
īsteno sadarbībā ar Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūru Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2018. gadam
ietvaros, 10.augustā Balvu Bērnu
un jauniešu centra (turpmāk BBJC)
pagalmā, kā arī Lāča dārzā valdīja
radoša un aktīva atmosfēra, jo tika
svinēta Starptautiskā Jaunatnes
diena ar nosaukumu “Putni galvā”.
Līdzīgi kā radošajā festivālā, ko
BBJC organizēja maija beigās, arī
šajā pasākumā bija putnu tēma.
Kā pastāstīja BBJC brīvā laika
organizatore Agnese Puļča, tad šī
tēma izvēlēta, jo katrs jaunietis ir
kā putns debesīs - viņam ir iespēja
pacelties tik augstu, cik viņš vēlās –
galvenais ir gribēt to darīt.
Pasākuma ievadā gandarījumu
par
lielisko
vakaru
pauda
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
uzteikdama gan BBJC komandu,
gan jauniešus, kuri ir atraktīvi,
inovatīvi, dzīvespriecīgi. Viņa arī
vēlēja, lai Balvos šādu jauniešu ir
arvien vairāk, un lai izdodas jauki
pavadīt laiku. Tāpat viņa pateicās
brīvprātīgajiem
jauniešiem
Bekam Beriašvili no Gruzijas un
Maikei von Hofmanei no Vācijas,
kuri ieradušies Balvos strādāt
brīvprātīgo darbu.
Arī Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras pārstāvis
Jānis Drigins ieradās Balvos

Balvu Bērnu un jauniešu centra pagalmā rosība sākās jau pēcpusdienā, bet
beidzās vien naktī.
Kahoot” vajadzēja atbildēt uz
dažādiem jautājumiem par Balvu
novadu. Bija gan vieglāki, gan
grūtāki jautājumi, piemēram, bija
jāatbild, cik upes ir Balvu novadā,
kad iegūtas pilsētas tiesības, kas
attēlots Balvu pilsētas ģerbonī, cik
liela ir Balvu novada teritorija utt.
Pēc sportiskām aktivitātēm
bija iespēja laiski pasēdēt turpat
BBJC pagalma jaunizveidotajās
mēbelēs,
kuras
izgatavotas
no SIA “Ozolmājas” un SIA
“Valdis” dāvinātajām paletēm un

iestiprināties ar zupu, kas vārīta uz
ugunskura. BBJC pagalmā bija arī
fotostūrītis, kas iekārtots atbilstoši
putnu tēmai. Visu vakaru varēja
baudīt mūziku, par ko parūpējās
DJ Mairix.
Vakars
patiešām
izvērtās
jauks – priecēja gan laika
apstākļi, gan bērni un jaunieši,
kuri aktīvi pavadīja piektdienas
vakaru un kuriem bija iespēja
sadraudzēties ar citiem pasākuma
apmeklētājiem.

Pagarināta pieteikšanās līdzfinansējumam māju pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai
Cienījamie Balvu novada
iedzīvotāji! 2018.gada 29.jūnijā
noslēdzās
pieteikumu
pieņemšana
pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai,
lai
pieslēgtu
savas
mājas
centralizētajai
ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai. Tā
kā netika apgūts viss no Balvu
novada pašvaldības budžeta
piešķirtais
līdzfinansējums,
Balvu novada dzīvojamo māju
īpašnieki tiek atkārtoti aicināti
iesniegt pieteikumus pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai
no 2018.gada 14.augusta līdz
14.septembrim.
Atgādinām, ka Balvu novada
dome
2018.gada
8.martā
pieņēma saistošos noteikumus
Nr.10/2018 “Par Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai
centralizētajam
ūdensvadam
un
sadzīves
kanalizācijas
sistēmai”,
kas
nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē
dzīvojamo māju pieslēgšanu
centralizētajai
ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai, lai
veicinātu privātā sektora māju
pieslēgšanu
centralizētajiem

tīkliem. Saistošie noteikumi stājās
spēkā 2018.gada 13.aprīlī.
Pašvaldības līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
ir tiesīgas saņemt fiziskas personas,
kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu
novada administratīvajā teritorijā
un dzīvokļu īpašnieku kopības
Balvu novada teritorijā esošam
īpašumam.
Pašvaldības līdzfinansējums
tiek
piešķirts
pieslēguma
izbūvei nepieciešamo materiālu
apmaksai, bet ne vairāk kā EUR
400,00 viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai
centralizētajai
ūdensapgādes
un/vai
kanalizācijas sistēmai.
Pašvaldības līdzfinansējumu
var saņemt nekustamā īpašuma
īpašnieks,
kura
nekustamais
īpašums,
pieteikuma
par
pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanu iesniegšanas dienā,
atbilst šādiem nosacījumiem:
1. pretendents vēlas izbūvēt
pieslēgumu
vienlaicīgi
ūdensvadam un kanalizācijai;
2. pretendents vēlas izbūvēt
pieslēgumu tikai kanalizācijai;
3. pretendentam jau ir noslēgts
līgums
par
kanalizācijas

izmantošanu vai ir izbūvētas
lokālās attīrīšanas iekārtas, bet
vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai
ūdensvadam.
Netiek
atbalstītas
šādas
izmaksas:
1. lietus
notekūdeņu
kanalizācijas būvniecība vai
pārbūve;
2. esošās ūdensapgādes un
komunālo
notekūdeņu
kanalizācijas sistēmas vai tās
daļas pārbūve vai nojaukšana
(izņemot septiķus, ja tos
ir
iespējams
pārbūvēt
kanalizācijas
sistēmas
nepieciešamajā sastāvdaļā);
3. jaunas ūdensapgādes sistēmas
izbūve,
ja
nekustamajā
īpašumā jau ir pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai;
4. jaunas kanalizācijas sistēmas
izbūve,
ja
nekustamajā
īpašumā jau ir pieslēgums
centralizētajai
kanalizācijas
sistēmai,
izņemot,
ja
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis
tehniskos noteikumus jaunas
kanalizācijas sistēmas izbūvei.
Pirms pieteikšanās lūdzam

iedzīvotājus izvērtēt vai tehniski
šis pieslēgums ir iespējams
un ņemt vērā to, ka 2019.gadā
Kooperatoru,
Dārza,
Miera,
Celtnieku un Ziedu ielās tiks
īstenots Kohēzijas fonda projekts
“Balvu pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības III kārta”.
Lai pieteiktos līdzfinansējuma
saņemšanai, pretendentam līdz
2018.gada 14.septembrim Balvu
novada
pašvaldībā
(Bērzpils
ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV4501, 2.stāvā 28.kab.) vai pagasta
pārvaldēs jāiesniedz pieteikums
un saistošo noteikumu 10.punktā
norādīto kategoriju apliecinoši
dokumenti, ja tie nav pieejami
pašvaldībā (saistošie noteikumi
publicēti “Balvu Novada Ziņu”
12.04.2018. numurā; skatāmi
arī Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība / Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti /
Saistošie noteikumi / Infrastruktūra,
kur atrodama arī pieteikuma
forma.).
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā lūdzam zvanīt pa
tālruņiem + 371 29113054 vai +371
28673272.

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

Pēc vasaras pārtraukuma
sestdien, 11.augustā, darbu
atsācis Balvu Sporta skolas
peldbaseins Dārza ielā 2, Balvos.
Darba laiks no plkst. 09:00 22:00.

Uzmanību!
Sakarā ar konstatēto zilaļģu
masveida ziedēšanu Balvu ezerā
un to iespējamo kairinājumu uz
ādu vai nokļūšanu gremošanas
sistēmā,
Balvu
novada
pašvaldība šobrīd iesaka ezerā
nepeldēties!
Vēršam
uzmanību,
ka
pa Balvu ezeru un tuvu tā
krastam pastiprināti braukā
ūdensmotocikli,
lai
ūdeni
bagātinātu ar skābekli, jo var sākt
slāpt zivis.

Seko līdzi jaunumiem par
pāvesta vizīti internetā
Šī gada septembrī Romas
pāvests Francisks apmeklēs
Baltijas valstis, un 24. septembrī
viesosies Latvijā. Lai informētu
par gaidāmo vizīti, Latvijas
Romas
Katoļu
Baznīcas
Informācijas centrs ir izveidojis
īpašu vizītei veltītu mājaslapu
www.pavestslatvija2018.lv.
Mājaslapas
apmeklētāji
varēs sekot līdzi jaunumiem, kā
notiek sagatavošanās darbi un
kādi pasākumi gaidāmi vēl līdz
septembrim, un uzzināt, kā un
kad reģistrēties, lai piedalītos
pāvesta Franciska celebrētajā
Svētajā Misē Aglonā šī gada 24.
septembrī.

Seminārs “Skābekļa terapijas ABC” ārstiem un citiem
interesentiem
23.augustā no plkst.14:00
līdz 16:00 Balvu Novada muzeja
konferenču zālē (Brīvības iela
46, Balvi) notiks bezmaksas
seminārs ārstiem un citiem
interesentiem par šādām tēmām:
skābekļa funkcija organismā,
elpošanas
nepietiekamības
patofizioloģija,
elpošanas
nepietiekamības
iemesli,
ilgstoša
skābekļa
terapija,
skābekļa terapijas indikācija
un kontrindikācijas, skābekļa
terapijas process. Semināru
vadīs Dr.Med., RSU docente
Anda Nodieva. Par dalību tiek
piešķirtu
2,7
tālākizglītības
punkti. Sertifikātu izsniegšana
semināra noslēgumā. Projekts
tiek finansēts A/S “Latvijas
valsts meži” Sociālās palīdzības
programmas
ietvaros,
ko
administrē fonds Ziedot.lv.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

Darbi turpinās arī tuvojoties rudenim

Augusta otrā puse vienmēr ienes satraukumu ikvienā ģimenē,
kurā aug skolas vecuma bērni, jo tieši tad notiek visaktīvākā
gatavošanās jaunajam mācību gadam. Tūlīt dzīve mainīsies – būs
jāpielāgo ģimenes dzīves ritms ar skolas bērnu ikdienu, tomēr vēl
mazliet laika var pavadīt kopā ar bērniem, ķerot vasaras izskaņas
saulainos mirkļus. Šogad patiešām daba ir dāsna – lutina uz nebēdu,
ļauj baudīt ūdens priekus, katru dienu pavadīt ārā, uzņemt D
vitamīnu, taču mudina arī čakli pastrādāt. Paldies visām ģimenēm,
kas ar savu personīgo piemēru un attieksmi pret darbu, bērnos
audzina darba tikumu un cieņu pret līdzcilvēkiem. Šovasar 87 bērni
čakli strādāja pašvaldības iestādēs, kas bija liels atbalsts mūsu kopējā
komandas darbā. Savukārt 9 bērni uzkrāja vērtīgu darba pieredzi
strādājot pie uzņēmējiem.
Arī pašvaldībai vasarā darba ir daudz. Domāju, ka, atgriežoties
skolā, bērni pozitīvi novērtēs pārmaiņas Balvu pamatskolas
sporta laukumā. Iespējams, kādam no audzēkņiem tās kļūs par
pamudinājumu vēl cītīgāk pievērsties aktīvam dzīvesveidam un uz
to rosināt arī savus vecākus. Pamanāmas pārmaiņas piedzīvos Balvu
Valsts ģimnāzija – sakārtosim skolas mācību kabinetus un atjaunosim
sporta laukumu. Tik vērienīgus darbus nav iespējams paveikt pāris
mēnešu laikā, taču neērtības, kas visticamāk radīsies darba procesā,
kompensēs komforta izjūta, ko noteikti varēs piedzīvot pēc tam.
Abas skolas ir lielākās mācību iestādes mūsu novadā un to durvis
zināšanu apguvei ir atvērtas ikvienam novada bērnam. Tomēr ne
tikai par tām ir rūpe – nopietni sagatavošanās darbi jaunajam mācību
gadam notiek visās novada izglītības iestādēs.
Rudens nāk ar vēl kādu ļoti patīkamu ziņu – Latgales plānošanas
reģionā kopā ar pašvaldībām ir izstrādāts un Labklājības ministrijā
apstiprināts sabiedrībā balstīts sociālo pakalpojumu attīstības plāns,
kurā norādīts, kādus sociālos pakalpojumus turpmāk plānots izveidot
katrā novadā. Jūtu milzīgu gandarījumu par to, ka Balvu novada
pašvaldībā dzīvojošās ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem
traucējumiem, sagaidīs savu Dienas centru. Tāpat veidosim Dienas
centru un specializētās darbnīcas pieaugušām personām ar garīgās
attīstības traucējumiem. Domāju, ka šo centru izveide tuvākajā
nākotnē daudzās ģimenēs ienesīs kādu cerību staru un atslogos
no pienākumiem, ar kuriem līdz šim bija jātiek galā vienīgi saviem
spēkiem. Projekts vērtēšanai jāiesniedz līdz šā gada 28.decembrim.
Vēlu visiem pacietību, sagaidot labo ieceru īstenošanu!

Uzņēmējiem
pieejama
jauna
komunikāciju platforma kvalificēta
darbaspēka piesaistei
Latgales plānošanas reģions
aicina
uzņēmējus
iesaistīties
kustībā “Latvija strādā”, kuras
mērķis ir veicināt remigrāciju
Latvijā. Katrs darba devējs, kas
iesaistās kustībā, publiski apņemas
atgriezt vismaz 1 aizbraukušo
tautieti. Kustības mērķis ilgtermiņā
ir atgriezt 1000 darbinieku Latvijā.
Tās ietvaros darba devējiem
ir iespēja iegūt labāko praksi
darbinieku piesaistē, kā arī
saņemt atbalstu iekšējā un ārējā
komunikācijā. Latgales uzņēmēji
var iegūt kvalificētus darbiniekus
ar darba pieredzi starptautiskos
uzņēmumos.
“Latvija strādā” ir iniciatīva, kas
aicina uzņēmumus, organizācijas
un iestādes visā Latvijā brīvprātīgi
vienoties kustībā, lai uzrunātu un
piesaistītu Latvijas darba tirgum
vairāk nekā 170 000 Latvijas
valstspiederīgo, kas šobrīd dzīvo
un strādā ārzemēs. Daļu no šiem
cilvēkiem
iespējams
atgriezt
Latvijā, piedāvājot konkrētas darba
vietas un veidojot stratēģisku
komunikāciju ar šo auditoriju, ko

kustības biedri apņemas darīt,
parakstot memorandu.
Piedaloties kustībā:
1. Veicini valsts kopējo ekonomisko izaugsmi, aktualizējot
remigrācijas jautājumu savu
darbinieku, partneru un klientu vidū.
2. Iegūsti atpazīstamību kā Latvijas nākotnei un ekonomikas
attīstībai draudzīgs uzņēmums.
3. Vari izmantot “Latvija strādā“
kustību, lai aktualizētu savas vakances portālā latvijastrada.lv.
4. Iegūsti lielāku uzticību un
iespējams priekšroku darba
meklētāju vidū.
Uzņēmumiem no Latgales,
kas vēlas iesaistīties šajā sociālajā
iniciatīvā, ir jāsazinās ar Latgales
plānošanas reģiona remigrācijas
koordinatori Astrīdu Leščinsku
tālr.+37129122163,
65423801,
e-pasts:astrida.lescinska@lpr.gov.
lv.
Vairāk informācijas par kustību
un pieteikšanos pieejama tās
mājaslapā www.latvijastrada.lv.

Domes sēde

Šī gada 9.augustā notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 12 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Andris
Kazinovskis, Sandra Kindzule,
Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs,
Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis
Zakarīts, Tālis Korlašs. Kopumā tika
izskatīti 52 jautājumi.
Par grozījumiem
Deputāti lēma izdarīt Balvu
novada pašvaldības “Pansionāts
“Balvi”” pakalpojuma “Grupu
dzīvoklis” nolikumā (apstiprināts
ar Balvu novada Domes 2014.
gada 16.janvāra lēmumu “Par
Balvu
novada
pašvaldības
“Pansionāts “Balvi”” pakalpojuma
“Grupu
dzīvoklis”
nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr.1,
6.§)) šādus grozījumus: aizstāt
1.6. un 5.1.punktā vārdus “Sociālā
dienesta Sociālo lietu komisija”
ar vārdiem “Sociālais dienests” un
svītrot 5.2.1.apakšpunktā, 5.4. un
6.1.punktā vārdus “Sociālo lietu
komisijas”.
Lēma izdarīt Balvu novada
Domes 2015.gada 14.maija lēmumā
“Par Balvu novada pašvaldības
iestāžu
vadītāju
pienākumu
pildīšanu to prombūtnes laikā”
(protokols Nr.6, 57.§) grozījumu,
izsakot 1.12.punktu citā redakcijā.
Par pienākumu izpildītāja
iecelšanu
Sēdē lēma iecelt Balvu novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta
vadītāja vietnieci Ligitu Zelču
par Sociālā dienesta vadītāja
pienākumu izpildītāju uz Sociālā
dienesta vadītājas Viktorijas Pukas
prombūtnes laiku no 2018.gada
1.septembra.
Par projekta apstiprināšanu
Tika apstiprināts SIA “Ventspils
mērnieks”, Reģ. Nr.41203044403,
sertificēta
zemes
ierīkotāja
izstrādātais un iesniegtais zemes
ierīcības
projekts
nekustamā
īpašuma “Zaļčupa” Balvu novada
Lazdulejas pagastā, sadalīšanai
trīs zemes vienībās. Zemes
vienībai lēma saglabāt nosaukumu
“Zaļčupa” un noteica lietošanas
mērķi 0201 - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība. Zemes vienībai
Nr.2 lēma piešķirt nosaukumu
“Jaunzaļčupa”
un
noteica
lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, bet zemes
vienībai Nr.3 saglabāja nosaukumu
“Zaļčupa” un noteica zemes
lietošanas mērķi 0201 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Par lokālplānojumu
Sēdē
lēma
nodot
lokālplānojuma,
nekustamajam
īpašumam Bērzpils ielā Nr.30,
Balvos, Balvu novadā, redakciju
publiskajai apspriešanai laika
posmā no 2018.gada 16.augusta
līdz 2018.gada 13.septembrim. Tika
lemts lokālplānojuma izstrādes
darba grupai organizēt un veikt
visas nepieciešamās darbības
lēmuma izpildes nodrošināšanai,
kā arī atcelt 2018.gada 10.maija
Balvu novada Domes lēmumu
“Par lokālplānojuma, Balvu novada
Balvu pilsētā Bērzpils ielā 30,
redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai
un
institūciju
atzinumu saņemšanai” (protokols
Nr.5, 6.§).
Par izsolēm
Sēdē
lēma
apstiprināt

nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.1 Dzirnavu ielā 3, Balvos,
Balvu novadā, kas sastāv no
vienistabu dzīvokļa 35.2 m2
platībā un kopīpašuma 352/1155
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas un zemes
platības atbilstoši domājamajām
daļām 494.32 m2 platībā izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
740,00. Lēma noteikt nomaksas
termiņu – 3 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Tika
lemts
apstiprināt
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.7 Pansionāta apbraucamā
iela 2, Celmene, Kubulu pagasts,
Balvu novads, kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 56.2 m2 platībā
un kopīpašuma 5620/145450
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas un zemes
platības atbilstoši domājamajām
daļām 123.64 m2 platībā izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
3 000,00. Noteica nomaksas
termiņu – 5 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Deputāti
apstiprināja
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.10 Pansionāta apbraucamā
iela 2, Celmene, Kubulu pagasts,
Balvu novads, kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 53.6 m2 platībā
un kopīpašuma 5360/145450
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas un zemes
platības atbilstoši domājamajām
daļām 117.92 m2 platībā izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu
EUR
3 370,00 un noteica nomaksas
termiņu – 5 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Sēdē lēma nodot nomā
nedzīvojamo telpu Nr.27 (47,7 m2
platībā) Vidzemes ielā 2B, Balvos,
Balvu novadā, rīkot nedzīvojamās
telpas nomas tiesību izsoli un
noteica nomas maksas sākumcenu
EUR 0,91/ m2 bez PVN mēnesī
par 1 m2 (vienu kvadrātmetru),
saskaņā ar sertificētā vērtētāja
nomas maksas noteikšanas lietu,
kā arī apstiprināja publicējamo
informāciju.
Deputāti
apstiprināja
“Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi,
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
nedzīvojamo telpu, kopā 188,5
platībā,
nomas
tiesību
m2
izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju SIA “Nūreņas”, Reģ.
Nr.42403040846, adrese “Noras”,
Žogi, Krišjāņu pag., Balvu nov.,
LV – 4574. Tika uzdots sagatavot
nomas līgumu. Nedzīvojamo
telpu nomas līgumu lēma slēgt
uz 15 (piecpadsmit) gadiem un
noteica nomas maksu: telpai Nr.1
(129,4 m2 platībā) EUR 0,26/m2
bez PVN mēnesī par 1 m2 (vienu
kvadrātmetru); telpām Nr.1 – Nr.6
un telpai Nr.30 EUR 0,25/m2
bez PVN mēnesī par 1 m2 (vienu
kvadrātmetru). Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā
LR likumos noteiktos nodokļus.
Sēdē apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Tilžas pagastā, Balvu
novadā, 14,9524 ha platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, uzdeva
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sagatavot zemes nomas līgumu ar
uzvarētāju. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 6 (sešiem) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
EUR 2 606,68 gadā bez PVN.
Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Tika apstiprināti Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Tilžas pagastā, Balvu
novadā, 11,82 ha platībā, nomas
tiesību izsoles rezultāti, nosakot
par uzvarētāju z/s “Doburūči”,
uzdeva sagatavot zemes nomas
līgumu ar z/s “Doburūči”. Zemes
nomas līgumu lēma slēgt uz 6
(sešiem) gadiem un noteica zemes
nomas maksu EUR 809,27 gadā
bez PVN. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā
LR likumos noteiktos nodokļus.
Deputāti lēma apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Tilžas
pagastā, Balvu novadā, 15,542
ha platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, uzdeva sagatavot zemes
nomas līgumu un lēma to slēgt uz
6 (sešiem) gadiem. Noteica zemes
nomas maksu EUR 3 011,87 gadā
bez PVN. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā
LR likumos noteiktos nodokļus.
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Tilžas pagastā,
Balvu novadā, 12,3978 ha platībā,
nomas tiesību izsoles rezultātus,
uzdeva sagatavot zemes nomas
līgumu. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 6 (sešiem) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
EUR 2 004,19 gadā bez PVN.
Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Deputāti lēma apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Tilžas
pagastā, Balvu novadā, 9,0 ha
platībā. nomas tiesību izsoles
rezultātus, uzdeva sagatavot zemes
nomas līgumu ar z/s “Doburūči”.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 6 (sešiem) gadiem un noteica
zemes nomas maksu EUR 2 002,01
gadā bez PVN. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā
LR likumos noteiktos nodokļus.
Sēdē
tika
lemts
izsolīt
nomas tiesības uz Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļu Balvu pagastā,
Balvu novadā, 1,6 ha kopplatībā.
Apstiprināja zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu EUR 28,00
gadā un nomas tiesību izsoles
noteikumus.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti
lēma
atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Siliņi”, Balvu pagastā, 65,10 ha
kopplatībā: zemes vienību 17,4 ha
platībā, izveidot jaunu īpašumu,
piešķirt nosaukumu “Siliņmala”
un mainīt zemes lietošanas
mērķi no 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecība;
zemes vienību 9,5 ha platībā,
izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Lejassiliņi”
mainīt zemes lietošanas mērķi
no 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecība;
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zemes vienību 1,2 ha platībā,
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu “Pureniņi”.
Domes sēdē lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Īves”, Balvu pagastā, 140,30 ha
kopplatībā, zemes vienību 3,8
ha platībā un zemes vienību
8,8 ha. No atdalītajām zemes
vienībām lēma izveidot jaunu
īpašumu, piešķirt nosaukumu
“Ivītes” un mainīt zemes lietošanas
mērķi no 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā
īpašuma
“Sidari”,
Vīksnas
pagastā,
5,590
ha
kopplatībā, zemes vienību 5,1
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu, piešķirt nosaukumu
“Pavli” un mainīt zemes lietošanas
mērķi no 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Lēma
atļaut
atdalīt
no
nekustamā īpašuma “Turki”, Kubulu
pagastā, 35,8 ha kopplatībā,
zemes vienību 35,5 ha platībā.
No atdalītās zemes vienības lēma
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu “Lieparnieki”.
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
2.Ezermalas līnija 17, Balvos, Balvu
novadā, 0,06 ha platībā.
Sēdē lēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu “Maijas”,
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
9,0131 ha platībā, kas sastāv no
divām zemes vienībām 6,0131 un
3,0 ha platībā.
Lēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu “Verpuļeva
173”, Verpuļeva, Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,0835 ha platībā.
Domes sēdē lēma nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
Tautas ielā 10, Balvos, Balvu novadā,
kas sastāv no zemes gabala 456 m2
platībā un ēkas 122,40 m2 platībā.
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2018.gada
12.jūlija lēmumā “Par nekustamo
īpašumu “Upesgrīvas” un “Taurītes”
Bērzkalnes pagastā izveidošanu
un
nodošanu
atsavināšanai”
(protokols Nr.9, 22.§), izsakot
lēmuma 4.punktu jaunā redakcijā.
Domes deputāti lēma precizēt
platību vairākām Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajām zemes
vienībām Balvu pagastā.
Sēdē lēma piešķirt AS “Latvijas
valsts meži” valdījumā esošajam
nekustamajam
īpašumam
Lazdulejas pagastā, kas sastāv
no septiņām zemes vienībām,
nosaukumu “Lazduleju masīvs”.
Sēdē lēma piešķirt SIA “Tilžas
rapsis”
valdījumā
esošajam
nekustamajam īpašumam Tilžas
pagastā, kas sastāv no divām zemes
vienībām, nosaukumu “Rapsēns”.
Lēma pagarināt 2013.gada
27.septembrī noslēgto zemes
nomas līgumu ar personu par
rezerves zemes fonda zemes
vienības Balvu pagastā, Balvu
novadā, 0,4641 ha platībā,
nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma pagarināt uz 10 (desmit)
gadiem un noteica zemes nomas
maksu gadā 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo

zemes vienību Balvu pagastā,
Balvu novadā 0,6562 ha platībā.
Lēma rīkot zemes vienības nomas
tiesību izsoli.
Sēdē lēma nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību Balvu pagastā,
Balvu novadā 0,5 ha platībā un
rīkot nomas tiesību izsoli.
Deputāti lēma atcelt Balvu
novada
pašvaldības
2013.
gada 12.decembra noteikumus
Nr.4/2013 “Par Balvu novada
pašvaldības īpašumā, valdījumā
vai zemes reformas laikā rīcībā
esošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu”.
Sēdē lēma noteikt piekritīgo
zemes platību, kas nepieciešama
garāžas
uzturēšanai
un
apsaimniekošanai:
Daugavpils
ielā 72, Balvos – 70,845 m2
platībā; Daugavpils ielā 83, Balvos
– 83,32 m2 platībā; Stacijas ielā
16A, Balvos – 158,60 m2 platībā;
Dārza ielā 7, Balvos – 91,29 m2
platībā; Lauku ielā 23B, Balvos
– 176,00 m2 platībā. Noteica
garāžu īpašniekiem, tiesiskajiem
valdītājiem un lietotājiem, kuru
garāžas atrodas iepriekšminētajiem
zemes gabaliem, zemes nomas
maksu garāžu uzturēšanai un
apsaimniekošanai EUR 8,39, PVN
21% – EUR 1,76 un kopā EUR 10,15
gadā. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā
spēku zaudē Balvu novada Domes
2012.gada 9.februāra lēmums
(protokols Nr.2, 20.§) “Par nomas
līgumu slēgšanu, par piesaistīto
zemes platību garāžām” un
Balvu novada Domes 2012.gada
9.februāra lēmums (protokols Nr.2,
21.§) “Par zemes nomas maksas
noteikšanu, par Balvu pilsētas
Domes 2003.gada 30.janvāra
lēmuma Nr.1, 14.§ atcelšanu”.
Par aizņēmumu
Tika lemts lūgt vairākus
aizņēmumus projektu īstenošanai:
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai 2018.
gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
EUR 167 050,45 uz 5 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
projekta “Balvu pagasta ceļa
Naudaskalns – Ozolsala posma
pārbūve”
īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas
2014.
–
2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai 2018.
gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
EUR 171 892,52 uz 5 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi projekta “Tilžas
pagasta ceļa Krasta iela – Spirģu
ceļš posma pārbūve” īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai 2018.
gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
EUR 214 618,13 uz 5 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
projekta “Kubulu pagasta ceļa
“Bankas ceļš” posma pārbūve”
īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam

pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai 2018.
gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
EUR 63 156,86 uz 5 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
projekta “Bērzpils pagasta ceļa
Golvari – Zosuļi posma pārbūve”
īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas 2014. –2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai 2018.
gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
EUR 142 850,89 uz 5 gadiem
no Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
projekta “Vīksnas pagasta ceļa
Sprogas – Oknupe – Pokuļeva
posma
pārbūve”
īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai 2018.
gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
EUR 120 875,68 uz 5 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
projekta “Balvu novada Bērzkalnes
pagasta grants ceļa Balvi –
Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova
posma
pārbūve”
īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros.
Visu
iepriekšminēto
aizņēmumu
pamatsummas
atmaksu lēma veikt saskaņā
ar kredīta atmaksas grafiku un
aizņēmumu atmaksu garantēt ar
Balvu novada pašvaldības budžetu.
Deputāti lēma izdarīt Balvu
novada
Domes
2018.gada
12.jūlija lēmumā “Par velotrases
un piedzīvojumu trases izbūvi
un
aizņēmuma
ņemšanu”
(protokols Nr.9, 36.§) grozījumu,
papildinot lēmumu ar 41.punktu
šādā redakcijā: “41. Aizņēmuma
atmaksu garantēt ar Balvu novada
pašvaldības budžetu.”.
Par projektu iesniegšanu
Lēma piedalīties pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
atklātu
projektu
iesniegumu
konkursā, iesniedzot projekta
iesniegumu “Bērzkalnes pagasta
ceļa Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva
– Mūrova posma pārbūve”,
apstiprināt projekta kopējās un
attiecināmās izmaksas EUR 153
230,02. Projekta apstiprināšanas
gadījumā
lēma
nodrošināt
līdzfinansējumu projektam 10%
apmērā no projekta attiecināmām
izmaksām EUR 15 323,00 un
projekta
priekšfinansējumu.
Projekta priekšfinansējuma un
līdzfinansējuma izmaksām lēma
ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
Par grozījumiem
Sēdē lēma izdarīt vairākus
grozījumus lēmumos saistībā ar
aizņēmumiem:
- izdarīt Balvu novada Domes
2018.gada 12.aprīļa lēmumā “Par

aizņēmumu projekta “Ceļa Krišjāņi
– Krampiņas – Runcene – Krišjāņi
posma
pārbūve”
īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros” (protokols Nr.4, 64.§)
šādu grozījumu: aizstāt 1.punktā
skaitļus un vārdus “131 163,38
(viens simts trīsdesmit viens
tūkstotis viens simts sešdesmit
trīs euro, 38 centi)” ar skaitļiem un
vārdiem “279 449,29 (divi simti
septiņdesmit deviņi tūkstoši četri
simti četrdesmit deviņi euro, 29
centi)”;
- izdarīt Balvu novada Domes
2018.gada
10.maija
lēmumā
“Par aizņēmumu projekta “Balvu
novada Vectilžas pagasta grants
ceļu posmu pārbūve” īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros” (protokols Nr.5, 51.§) šādu
grozījumu: aizstāt 1.punktā skaitļus
un vārdus “71 345.15 (septiņdesmit
viens tūkstotis trīs simti četrdesmit
pieci euro, 15 centi)” ar skaitļiem
un vārdiem “121 681,10 (viens simts
divdesmit viens tūkstotis seši simti
astoņdesmit viens euro, 10 centi)”;
- izdarīt Balvu novada Domes
2018.gada
14.jūnija
lēmumā
“Par
projekta
“Koplietošanas
meliorācijas sistēmu atjaunošana
Balvu
novadā”
realizāciju
un
aizņēmuma
saņemšanu”
(protokols Nr.6, 83.§) šādus
grozījumus: izteikt 1.punktu šādā
redakcijā: “1. Apstiprināt projekta
“Koplietošanas
meliorācijas
sistēmu atjaunošana Balvu novadā”
realizāciju par kopējo izmaksu
summu 377 488,63 euro, no tām
publiskais finansējums 270 000,00
euro, pašvaldības līdzfinansējums
30 000,00 euro, neattiecināmās
izmaksas 77 488,63 euro.”;
izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai 2018.
gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
EUR 323 488,63 uz 10 gadiem
no Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
projekta
“Koplietošanas
meliorācijas sistēmu atjaunošana
Balvu
novadā”
īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
“Ieguldījumi
materiālajos
aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” ietvaros.”.
Lēma
izdarīt
grozījumu
Balvu novada Domes 2018.
gada 14.jūnija lēmumā “Par
ceļu saraksta apstiprināšanu un
projekta iesniegumu iesniegšanu
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros” (protokols Nr.6, 92.§),
izsakot lēmuma 1.punktu citā
redakcijā.
Tika lemts izdarīt Balvu novada
Domes 2017.gada 9.novembra
lēmumā “Par projekta iesnieguma
“Balvu novada Vectilžas pagasta
grants ceļu posmu pārbūve”
iesniegšanu
Lauku
attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros”
(protokols
Nr.15, 42.§) vairākus grozījumus.
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Lēma izdarīt Balvu novada
Domes 2017.gada 9.novembra
lēmumā “Par projekta iesnieguma
“Ceļa Dambergi – Ploskene
– Augstasils posma pārbūve”
iesniegšanu
Lauku
attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros”
(protokols
Nr.15, 43.§) vairākus grozījumus.
Sēdē lēma izdarīt Balvu novada
Domes 2017.gada 9.novembra
lēmumā “Par projekta iesnieguma
“Ceļa Krišjāņi – Krampiņas –
Runcene – Krišjāņi posma pārbūve”
iesniegšanu
Lauku
attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros” (protokols Nr.15,
44.§) vairākus grozījumus.
Sēdē deputāti lēma izdarīt
Balvu novada Domes 2018.gada
8.marta lēmumā “Par projekta
iesnieguma „Ceļa Sprogas –
Oknupe – Pokuļeva posma
pārbūve” iesniegšanu” (protokols
Nr.3, 52.§) vairākus grozījumus.
Par finansējuma piešķiršanu
Sēdē lēma piešķirt no Balvu
novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžeta
līdzekļiem,
samazinot pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu uz gada beigām par 7
826,74 euro: Balvu Sporta skolas
peldbaseinam 6 729,74 euro dušas
telpu remontam un viļņu slāpētāju
iegādei; Balvu Sporta skolai
autobusa Mersedes Benz Vario
remontam 1 097,00 euro.
Par amatu savienošanu
Sēdē lēma atļaut Leontīnai
Pundurei savienot Balvu novada
Bāriņtiesas locekļa amatu ar
kapu pārziņa amatu Briežuciema
pagasta pārvaldē.
Par deputātu priekšlikumu
izskatīšanu
Ņemot vērā Balvu novada
domes deputātu Sanda Puka
un Sandras Kindzules 2018.
gada
26.aprīļa
iesniegumu
tika lemts: pieņemt iesniegto
priekšlikumu par grozījumiem
Balvu novada domes 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 “Balvu novada pašvaldības
nolikums”, kurš paredz svītrot
27.1punktu; pieņemt iesniegto
priekšlikumu par grozījumiem
Balvu novada domes 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 “Balvu novada pašvaldības
nolikums”, kurš paredz 68.punktā
svītrot vārdus “vai atbildīgie domes
administrācijas darbinieki”, kā
arī 68.punktā aizstāt vārdus “var
ziņot” ar vārdu “ziņo”; svītrot Balvu
novada domes 2009.gada 1.jūlija
saistošo noteikumu Nr.1 “Balvu
novada pašvaldības nolikums”
74.punktu un veikt grozījumu
nolikuma 18.9.punktā, paredzot,
ka pašvaldības izpilddirektors
regulāri, bet ne retāk kā vienu
reizi trīs mēnešos, ziņo domei
par domes administrācijas un
iestāžu darbu, kā arī pēc domes
vai priekšsēdētāja pieprasījuma
sniedz ziņojumus un pārskatus par
pieprasītajiem jautājumiem.
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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Briežuciema
etnogrāfiskais
ansamblis uz savu kolektīva
jubilejas pasākumu “Mana tautas
dziesma ir mana sirds dziesma”
aicināja tos folkloras draugus, ar
kuriem izveidojusies visciešākā
sadarbība
un
draudzīgākās
attiecības – Baltinavas, Beņislavas,
Tilžas, Vectilžas un Bērzpils
etnogrāfiskos ansambļus.
Arī šajā svētku reizē dziedošie
kolektīvi izdziedāja savas mīļākās
sirds dziesmas, dāvinot paši sev
un klausītājiem skanīgu koncertu.
Katrs apsveicējs par sirsnīgajiem
vārdiem, laba vēlējumiem un
krāšņajiem ziediem no kolektīva
sievām
pateicībā
saņēma
ansambļa ierakstīto dziesmu disku.
Priecājamies, ka, neskatoties uz
to, ka kolektīva sastāvs, protams,
40 gadu laikā ir nomainījies,
dziedāt prieks, sievu darba tikums,
saskarsmes tikums, pienākuma
sajūta, goda prāts un piederības
sajūta savai tautai ir saglabājusies
nemainīga un šie tikumi tiek
nodoti arī jaunajai paaudzei. Katra
kolektīva dalībniece ir spilgta
personība, bet kopā veido skanīgu,
gaišu un stipru kopumu. Tradīcijas
jau nevar vienkārši uzdāvināt,
iesaiņot skaistā papīrā, pārsiet ar
spilgtu lentu un pasniegt. Tradīcijas

etnogrāfiskajam Tiekas ar Latvijas Futbola federācijas vadību
ir jākopj, jāizdzied, jāizdejo,
jāiedzīvina ikdienā, jo tikai tad
tās nododamas no paaudzes
paaudzē.
Briežuciema
etnogrāfisko
ansambli raksturo Ārijas Elksnes
dzejas vārdi “Tu nenāc tikai no
sevis, no savas tautas tu nāc”. To
apzinoties, kolektīvs veiksmīgi
pastāvējis četrdesmit gadus. Lai
piepildās klātesošo vēlējumi to
apzināties arī turpmāk. Kolektīva
dāmas priecājas par daudzajiem
sirsnīgajiem vārdiem, pateicas
visiem, kuri ieradās, lai ar savu
klātbūtni pagodinātu jubilāres.
Kopīgās
atmiņas,
sarunas,
dziesmas un dejas radīja neviltotu
gaišuma, prieka un piederības
sajūtu dzimtajai vietai un tautas
dziesmai, kas latviešiem vienmēr ir
bijis ne tikai prieka, bet arī stipruma
un mierinājuma avots.
Kolektīva
vārdā
pateicos
pārstāvjiem no novada, no
pagasta pārvaldes, Rutai Cibulei,
draugu
kolektīviem,
tautas
nama pašdarbības kolektīviem,
dziedātāju ģimenēm un visiem
pasākuma apmeklētājiem.

2.augustā Balvos viesojās
Latvijas Futbola federācijas vadība
(Latvijas
Futbola
federācijas
prezidents
Kaspars
Gorkšs,
ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks,
izlases galvenais treneris Mixu
Paatelainen,
sporta
direktors
Dainis Kazakevičs), lai tiktos ar
Ziemeļaustrumu futbola komandu
treneriem un pārrunātu dažādas ar
futbolu saistītas aktualitātes.
Tika pārrunāti Latvijas futbola
federācijas attīstības plāni līdz 2024.
gadam, spēlētāju sagatavošanās
programmas, reģiona attīstības
plāni, infrastruktūras attīstības
plāni reģionā un valstī, tautas
futbola attīstība, kā arī pirmsskolas
izglītības iestāžu un skolu futbola
attīstība.

Foto no Balvu Sporta centra arhīva.

Briežuciema
ansamblim 40!

Pēc tikšanās futbola vadība devās apskatīt topošos sporta laukumus, kā
arī apciemoja futbolistus treniņā. Neizpalika ne kopīga fotografēšanās, ne
autogrāfu dalīšana.

Vasaras nometne Balvu Sporta skolā

33 bērni vasaras brīvlaika
pēdējo mēnesi iesāka darbojoties
sporta
nometnē
“Kustību
varavīksne 2”. No 30.jūlija-3.
augustam viņiem bija iespēja

apgūt
tehniskos
elementus
izvēlētajā sporta veidā (grieķuromiešu cīņā, basketbolā, sporta
dejās). Nometnes programmā bija
iekļautas arī fiziskās sagatavotības

Zita Mežale,
Briežuciema pagasta kultūras
darba organizatore

Foto no Balvu Sporta skolas arhīva.

4.

Etnogrāfiskajā ansamblī savulaik darbojušās Valentīna Ozoliņa, Tekla Logina, Marija Logina, Anna Ločmele, Emīlija Logina, Antoņina Logina, Felicija
Logina, Anna Logina, Domicella Logina, Broņislava Platniece, Broņislava
Kozlovska un Marija Diča.

Uzadīta 100 metrus gara šalle
Noslēgusies Tilžas kultūras
nama un Tilžas pagasta pārvaldes
organizētā akcija "Kopā būt un
domāt vienu domu", kuras laikā
Latvijas dzimšanas dienā tika
uzadīta 100 metrus gara šalle.
Kā vēsta Tilžas pagasta kultūras
darba organizatore, tad kopīgu
domu par Latvijas simtgadi, krāsu
daudzveidību dabā un spēka
zīmēm domāja un atcerējās 95

Daži no lielās šalles posmiem.

akcijas dalībnieces no Balviem,
Bērzkalnes, Viļakas, Briežuciema,
Vectilžas, Krišjāņiem, Tilžas un pat
Anglijas!
Akcijas organizatori saka lielu
un sirsnīgu paldies visiem šalles
tapšanas procesa atbalstītājiem!
Šalle apskatāma Tilžas pagasta
pārvaldē līdz 20.augustam, bet
tikšanās ar akcijas dalībniecēm
plānota šoruden Tilžā - vakarēšanā.

Muižnieku turnīrs
Šī gada 7.augustā Gulbenes
pilsētā norisinājās “Muižnieku
turnīrs”, kurā piedalījās un Balvu
muižas vārdu pārstāvēja Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas kolektīvs. Komanda
sešu cilvēku sastavā (I.Kaļva,
L.Zujāne, Ē.Kanaviņš, V.Kanaviņa,
A.Noviks, I.Koļcovs) piedalījās
septiņās dažādās disciplīnās, no
kurām trijās ieguva godalgotas
vietas - pirmo, otro un trešo vietu,
kā arī apbalvojumu - “Skaļākā
komanda”.
Latvijas
Piļu
un
muižu
asociācija šo turnīru rīko jau vairāk
kā 20 gadus. Asociācijas biedri
tiekas pasākumā, lai slavinātu
savas pilis un muižas, padižotos
ar saviem spēkiem – izveicību,
atjautību un ātrumu, veicot
dažādus uzdevumus. Gulbenē
šāds turnīrs notika pirmo reizi.
Pasākums
norisinājās
Gulbenes
dzelzceļa
stacijas
teritorijā, kur komandas sākotnēji
sevi prezentēja, tad parādīja,
kāpēc lepojas tieši ar konkrēto
pili vai muižu, kuru pārstāv.
Balvu komanda sevi prezentēja
krāšņos 19.gs. tērpos, izstāstot
klātesošajiem vēsturiskus faktus,
aicinot ciemos. Slavinot Balvu
muižu ar saukli – “Lai dzīvo!” gaisā
tika izšauta Ē.Kanaviņa pašrocīgi
izgatavotā lielgabala zalve.
Tālāk
sekoja
dažādas
disciplīnas, kurās dalībniekiem
bija jāsacenšas gan veiklībā, gan
atjautībā, gan izturībā. Balvu muižas

komanda pārliecinoši startēja trijās
no šīm disciplīnām, un, ceļā uz
uzvaru, apsteidzot konkurentus,
ieguva godalgotas vietas trīs
disciplīnās. 1.vieta
disciplīnā
“Pastum, pastum, pietupies”, kuras
laikā dalībnieki stūma dzelzceļa
vagoniņu. Godalgoto otro vietu
komanda ieguva disciplīnā “Roku
svars”, kurā komandām vajadzēja
sacensties rokās noturot dzelzceļa
sliedes posmu, savukārt trešo vietu
Balvu komanda ieguva disciplīnā
“Kačā, kačā”, kurā veikli, komandai
apvienojoties, darbināja koka
rokas drezīnu.
Pēc uzdevumu veikšanas
dalībnieki devās uz Stāmerienas
dzelzceļa staciju, kur pie perona
komandas sagaidīja laupītāji,
neatļaujot doties tālāk, līdz netika
nobaudīta “Slavenā laupītāju

Sarmīte Keisele,
Nometnes “Kustību varavīksne
2” vadītāja

putra”. Kad tā tika nobaudīta,
dalībnieki turpināja braucienu
tvaika lokomotīvē “Ferdinands”
līdz
nākamajiem
ekskursijas
apskates objektiem. Ekskursijas
laikā dalībnieki varēja gūt iespaidus
par Gulbenes novadā esošajām
pilīm un muižām. Tika apmeklēta
Stāmerienas pils, Beļavas un
Lizuma muižas.
Pasākums, patīkamā un jaukā
atmosfērā, noslēdzās Gulbenes
kultūras centrā, kur dalībnieki
baudīja izsmalcinātas vakariņas
un A.Grapa saksofona spēli, kā
arī piedalījās dažādos konkursos
un bija gandarīti par iegūtajiem
apbalvojumiem.
Laura Zujāne
BPVV sabiedrisko attiecību
speciāliste

Foto no BPVV.

Foto autors: Valentīns Mežals.

Bēri un jaunieši nometnē praktizējās grieķ-romiešu cīņā, basketbolā un
sporta dejās.

un
peldēšanas
nodarbības,
brīvā laika spēles, radošais darbs
grupās. Nometnes dalībnieki
veica pārbaudes uzdevumus
individuālajās
sacensībās
9
dažādos
vingrinājumos.
Nometnes noslēgumā pozitīvas
emocijas bērni guva no ekskursijas
uz Alūksnes novada Ates muzeju
un Alūksnes pilssalu, kur apskatīja
un iepazina vēsturisko darba rīku
kolekciju, skaisto Alūksnes ezeru
un Tempļa kalnu.
Nometnes
laikā
visiem
dalībniekiem bija iespēja uzlabot
savu fizisko sagatavotību, uzlabot
peldētprasmi,
iegūt
jaunus
draugus un aktīvi pavadīt brīvo
laiku.

Balvenieši turnīrā ieguva vairākas godalgotas vietas.

“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 14.augusts

Izlaidums Balvu Sporta skolā

Jauno māmiņu pašpalīdzības grupa
tika atrasti arī trūkumi, piemēram,
uzbrauktuve ir, bet tālāk veikalā
ir par šauru, lai pārvietotos ar
ratiņiem. Pilsētā ir arī ļoti labas un
ērtas atpūtas vietas: nenoliedzami
uzvarēja bērnu rotaļu laukums un
patīkami pārsteidza pārdomātās
un pieejamās labierīcības ar
iespēju izmantot piemēroto darba
virsmu bēbīša autiņbiksīšu maiņai.
Īsts sirsnības siltums nāk no
“Pavarda” grupu nodarbībām
Tilžā, kurās tiekas sievietes sociālo
prasmju pilnveidošanā. Kopš
februāra, kad ārā valdīja netīkams
sals, līdz svelmainajam jūlijam, kad
pat ēnā ir karsti, grupas nodarbību
apmeklētājas ir jutušās gaidītas
un uzklausītas. Ir apgūtas tādas

tēmas kā mājīguma radīšana,
darba drošība un aizsardzība
mājsaimniecībā, kopīgi gatavoti
augļu salāti un kopā ar bērniem
pavadītais laiks ir pierādījis sevi kā
vienu no vissvarīgākajām dzīves
vērtībām. “Katrā mājā pīrāgiem cita
garša”, teikts Ārijas Elksnes dzejā,
tāpēc atbalsta un rehabilitācijas
nodaļas darbinieces darbam ar
ģimeni un bērniem, novēl atrast
un izkopt katrā ģimenē savu
mīlestības un saskaņas prieku.
Paldies par atsaucību nodarbību
apmeklētājām!

7.augustā Balvu Sporta skolā
svinīgā un sirsnīgā atmosfērā
apliecības par profesionālās
ievirzes sporta izglītības iegūšanu
vieglatlētikā saņēma 8 absolventi.
Sporta pilnveidošanas posmu
beidza Aiva Niedra, Aivis Krastiņš,
Viktorija
Beļikova,
Kristiāna
Zakarīte. Mācību un treniņu
posmu beidza Uvis Pošeika,

Ina Bankova
Sociālais darbinieks darbam ar
ģimeni un bērniem

19. Balvu kamermūzikas festivāls

Sestdien,
25.augustā
plkst.19:00 koncerts “Vakars ar
Astoru”.

Svētdien,
26.augustā
plkst.16:00 koncerts “Romantiķu
mīlas vēstules”.
Dalībnieki:
Ieva
PARŠA,
mecosporāns; Herta HANSENA,
klavieres; Dace KĻAVA, klavieres.
Programmā: Francis Šūberts,
Roberts Šūmanis, Jahoness Brāmss,
Fēlikss Mendelsons.
Trīs izcili vācu komponisti –
romantiķi. Ikviens no viņiem savās
partitūrās ieaudis kādu mīlas vēstuli,
noslēpumainu stāstu, nepiepildītas
ilgas un sāpes.
Trīs atšķirīgas sievietes, katra
ar savu dzīves stāstu, vienosies
kopīgā muzikālā sievietes dzīves

lidojumā. Skaņdarbi izskanēs kā
mūžīgās mīlestības starojums un
slavinājums.
Koncerts sāksies ar trauslo,
bet emocionāli piepildīto Franča
Šūberta “Fantāziju fa minorā”, kas
rakstīta viņa dzīves pēdējā gadā
un veltīta vismīļākajai skolniecei
Karolinai Esterhazi. Tad Roberta
Šūmaņa dziesmu cikls “Sievietes
mīla un dzīve”, kurā ir stāsts par
sievietes mīlestību uz savu vīrieti
no pirmā satikšanās brīža, cauri
laulībai un līdz vīrieša nāvei.

Svētdien,
26.augustā
plkst.19:00
koncerts
“Metropolitēns un Brodveja”.
Dalībnieki: saksofonu kvartets
“Atomos” - Arvīds KAZLAUSKS,
soprāna
saksofons;
Aigars
RAUMANIS,
alta
saksofons;
Jānis PUĶĪTIS, tenora saksofons;
Eduards LĀCIS, baritona saksofons.
Programmā:
Žoržs
Bizē,
Džaokīno Rosīni, Pjetro Maskanji,
Džordžs Gēršvins, Kurts Veils,
Leonards Bernsteins, Fransuā
Bornss, Klods Mišels Šēnbergs.
Ansamblis “Atomos” pastāv kopš
2016.gada. Visi kvarteta dalībnieki
ir pieredzējuši mūziķi, kuri aktīvi
koncertē. Kvarteta repertuāru veido
ļoti dažāda mūzika. Un kur gan
iespējams rast vēl vairāk izcilu
melodisma paraugu, ja ne operās
un mūziklos! Koncertprogramma
“Metropolitēns un Brodveja” būs
veltīta opermākslas un mūziklu
meistariem. Tajā skanēs mūzika
no operas “Karmena”, kuras galvu
reibinošos panākumus pats autors
– franču skaņradis Žoržs Bizē savā
īsajā mūžā diemžēl nepiedzīvoja.
Skanēs arī dzīvespriecīgas un
rotaļīgas melodijas no itāļu
izcelsmes romantiķa Džoakīno
Rosīni operām, kā arī viņu tautieša
Pjetro Maskanji brīnumskaistais
“Intermeco” no autora pirmās
operas “Zemnieka gods”. Tiksimies
ar izcilu mūziklu autoriem, tostarp
šī gada komponistiem jubilāriem –
amerikāņiem Džordžu Gēršvinu un
Leonardu Bernsteinu.
Ieeja katrā koncertā EUR 3,00.

Sarmīte Keisele,
Balvu Sporta skola

Attēlā: (no kreisās) treneris Imants Kairišs, Juris Bozovičs, direktore Ludmila
Beļikova, Uvis Pošeika, Edvards Sarķis, Lauris Eizāns. Diemžēl absolventi
Aiva, Aivis, Viktorija un Kristiāna nepiedalījās pasākumā, jo Rīgā gatavojas
nākošā mācību gada studijām.

Radošās dienas Balvu novada
jauniešiem
Pēcsvētku laiks ir īstais,
lai sajustu vasaras garšu un
izbaudītu vasaru tādu, kāda tā ir
īstenībā. Turpinās projekts “Es un
brīvprātīgais darbs” ( Nr. 2-25/26),
ko īsteno Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2018. gadam
valsts
budžeta
finansējuma
ietvaros.
Divas dienas Balvu Bērnu un
jauniešu centrā notika liela rosība,
jo jaunieši apmeklēja nodarbības
un radošās darbnīcas. Kopā notika
piecas meistarklases un jaunieši
apguva
pūķu
konstruēšanas
iemaņas, kopā ar dizaineri

uzzināja piekariņu darināšanas
noslēpumus, ar deju horeogrāfi
apguva jaunus soļus un uzzināja
par sevi vairāk akrovingrošanas
meistarklasē.
Kopā darbojoties, jaunieši
apguva ne tikai jaunas darba
iemaņas, bet arī ieguva jaunas
paziņas, iepazina sevi un darbojās
komandā, kas ir veiksmīgas
komunikācijas priekšnoteikumi.
Savas jauniegūtās iemaņas jaunieši
turpinās
nodot
turpmākajos
jauniešu centra pasākumos.
Agnese Puļča
Balvu Bērnu un jauniešu centrs

Foto no BBJC arhīva.

Sestdien,
25.augustā
plkst.15:00 interaktīvs koncerts
bērniem “Meža dziesmas”.
Dalībnieki: “Baltā vilka trio”
- Arvīds KAZLAUSKS, saksofons;
Madara BOTMANE, balss; Edgars
RAGINSKIS, klavieres.
Programmā: Edgara Raginska
mūzika.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam
ieeja bez maksas.
“Baltā vilka trio” dibināts 2016.
gada augustā. Pēc veiksmīgas
uzstāšanās
“Jāņa
Baltvilka
balvas
2017”
pasniegšanas
ceremonijā tika pieņemts lēmums
izveidot kvalitatīvu pilnmetrāžas
koncertprogrammu, kura paredzēta
bērniem un pusaudžiem. Tapa
bērnu
dziesmu
cikls
“Meža
dziesmas”. Šajā ciklā atainotas
Baltvilka dzejas galvenās idejas –
sirsnīga mīlestība pret apkārtējo
dabu, labestība, iejūtība un cieņa.
Mūziķi uzskata, ka Jāņa Baltvilka
dzejas uzburtā spilgtā tēlainība
īpaši svarīga bērnu fantāzijas
rosināšanā, kad 21.gadsimtā arvien
lielāka bērnības daļa tiek pavadīta
moderno tehnoloģiju ielenkumā.
Līdzšinējā koncertu pieredze liecina,
ka dziesmas patīk gan jaunajiem
klausītājiem, gan viņu vecākiem
un vecvecākiem. “Meža dziesmas”
koncerta gaitā bērni tiek aicināti
iekrāsot
zīmējumus,
fiksējot
noskaņu, kādu viņi iztēlē saredz
konkrētā priekšnesuma laikā. Mūziķi
iesaista klausītājus mīklu minēšanā,
kā arī vairākas dziesmas dzied kopā
ar koncerta apmeklētājiem.

Dalībnieki:
ansamblis
“Tangoriginales”
Marks
VIĻENSKIS, čells; Savva ZIHS,
akordeons;
Mārcis
LIPSKIS,
kontrabass.
Programmā: Astora Pjacollas
mūzika.
Argentīniešu Astora Pjacollas
mūzika ir dažādu Eiropas klasisko
un amerikāņu džeza stilu simbioze,
kur daudzbalsība satiekas ar džeza
harmonijām, akadēmiskas formas
ar ielu mūzikas ekstravaganci.
Koncerta mērķis – caur Astora
Pjacollas mūziku klausītājiem atklāt
tango pasauli un radīt 60-to gadu
argentīniešu megapolises vakara
atmosfēru. Programmā iekļauti arī
ļoti reti atskaņoti Pjacollas darbi,
daļa no kuriem pat nav izdoti
nošu rakstā, tāpēc ļoti iespējams,
ka dzirdēsiet vēl Latvijā līdz šim
neatskaņotus Pjacollas skaņdarbus.
Tango-džeza
ansamblis
“Tangoriginales” ir starptautisku
konkursu
laureāti,
uzstājušies
Latvijas televīzijā, starptautisku
festivālu
dalībnieki,
snieguši
solokoncertus.
Meistarīgs
izpildījums, nevainojama repertuāra
izvēle un emocionālā izpildīšanas
maniere
ieved
klausītājus
dramatiskajā tango pasaulē, bet
dzīvi apliecinošais džezs sniedz
pozitīvas emocijas un brīvības
sajūtu.

Edvards Sarķis, Lauris Eizāns,
Juris Bozovičs. Paldies ikvienam
absolventam
par
centību,
izturību, kā arī par sasniegumiem
sacensībās, aizstāvot sporta
skolas, sava novada un Latvijas
godu!

Foto no Balvu Sporta skolas arhīva.

Īsti vasarīgi, protams! Balvu
novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta atbalsta un rehabilitācijas
nodaļā sekmīgi darbojas jauno
māmiņu pašpalīdzības grupa,
kuras nodarbības ir vērstas uz
jauno un arī topošo māmiņu
savstarpējo
sadarbību.
Uz
nodarbībām nāk jaunās māmiņas
kopā ar mazuļiem, kā arī topošās
māmiņas un gūst informāciju par
interesējošiem jautājumiem, dalās
pieredzē, gūst uzmundrinājumu
un emocionālu atbalstu. Jūlijā
vislabākais risinājums bija doties
ratu testa braucienā pa pilsētu,
vērtējot, cik daudz ir piemērotu
vietu, ko varētu saukt par ģimenei ar
bērniem draudzīgu. Nenoliedzami

5.

Vairākiem Balvu jauniešiem divu dienu laikā izdevās gūt jaunas prasmes un
iemaņas.
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Apstiprināts
Latgales
plānošanas
reģiona Projekta “Balvu novada vispārējās
deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020.gadam
izglītības iestāžu mācību vides
Ar
2018.gada
25.jūlija aprūpes un sociālās rehabilitācijas www.lpr.gov.lv.
uzlabošana” īstenošana turpinās
Sociālo pakalpojumu attīstības pakalpojumus pēc iespējas tuvāk
Projektu
finansē
Eiropas
padomes lēmumu apstiprināts
Latgales
plānošanas
reģiona
deinstitucionalizācijas
plāns
2017.- 2020.gadam. Pašvaldības
var uzsākt sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveidi Latgalē.
Latgales
reģiona
deinstitucionalizācijas plāns ir
attīstības plānošanas dokuments,
kura galvenais uzdevums ir
plānot
optimālu
sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
attīstību un izvietojumu Latgales
pašvaldībās,
lai
nodrošinātu
sava
reģiona
iedzīvotājiem
nepieciešamos atbalsta, sociālās

to dzīvesvietai un novērstu personu
nokļūšanu institūcijās. Galvenās
mērķa grupas ir cilvēki ar garīga
rakstura traucējumiem, bērni
sociālās aprūpes centros un bērni
ar funkcionāliem traucējumiem.
Ar deinstitucionalizācijas plāna
materiāliem var iepazīties Latgales
plānošanas reģiona mājaslapā

Sociālais fonds un Latvijas valsts.
Oskars Zuģickis,
Latgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists,
tālr.: 65423801,
e-pasts:
oskars.zugickis@lpr.gov.lv

Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/014
“Balvu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”
ietvaros turpinās plānotie mācību
vides modernizācijas darbi skolās.
Nu ir pienācis laiks pārmaiņām
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
laukumā.
Ir noslēgts būvdarbu līgums
ar PS “RRCI” par summu EUR
402456,77 (bez PVN), un pārbūves
darbi jau sākas. Šovasar kopumā
laika
apstākļi
būvdarbiem
ir labvēlīgi. Jācer, ka tādi tie

saglabāsies un ļaus plānotos darbus
paveikt noteiktajos termiņos – līdz
šī gada 16.novembrim.
Līdzīgi, kā Balvu pamatskolas
sporta laukumā, arī šeit tiks veikta
skrejceļu pārbūve, izbūvējot jaunu
pamatslāni ar sintētisko segumu.
Tiks risināts arī lietus ūdeņu
novadīšanas jautājums. Jauns
segums būs arī esošajiem volejbola
un basketbola laukumiem. Izbūvēs
tāllēkšanas un lodes grūšanas
sektorus, kā arī uzstādīs jaunus
vingrošanas stieņus.

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē, ka
saskaņā ar Balvu novada domes
2015.gada 12.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.10/2015 “Par
papildus palīdzību Balvu novadā”
iesniegumus no pensionāriem
un personām ar invaliditāti par
dzīvokļa
(mājokļa)
pabalsta
piešķiršanu sāks pieņemt no 2018.
gada 1.oktobra.
Pabalstu varēs saņemt:
• Pensionārs
vai
persona
ar invaliditāti, kuram nav
kopīga mājsaimniecība ar
darbspējīgām personām un
kura vidējais ienākumu apmērs
ir līdz 260,00 euro mēnesī, pabalsta apmērs – līdz 115,00 euro
gadā;
• Pensionāru vai personu ar
invaliditāti pāris, kuram nav

kopīga mājsaimniecība ar
darbspējīgām personām un
kuru vidējais ienākumu apmērs
vienai personai ir līdz 200,00
euro mēnesī, pabalsta apmērs
– līdz 95,00 euro gadā.
Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa)
pabalstu, klients vai klienta
pilnvarotā
persona,
uzrādot
personu apliecinošu dokumentu,
vēršas Sociālajā dienestā un
iesniedz:
1. iesniegumu;
2. izrakstu no katra atvērtā
norēķinu konta par pēdējo
pilno triju kalendāra mēnešu
ienākumiem;
3. Īres vai apsaimniekošanas
līguma kopiju (nav jāiesniedz
dzīvokļa (mājokļa) īpašnieka
pirmās pakāpes radiniekiem);
4. izdevumus attaisnojošos doku-

mentus par tekošo gadu (par
malkas iegādi, elektrību, gāzi,
ūdeni, dzīvokļa apkuri, citiem
komunālajiem maksājumiem).
Par izdevumus attaisnojošiem
dokumentiem
uzskatāmi:
maksājumu
apliecinošie
dokumenti – kases čeki, stingrās
uzskaites
kvītis,
kredītiestāžu
maksājumu
uzdevumi,
un
grāmatvedības
uzskaites
dokumenti – rēķini, pavadzīmes
utml., kuros norādīts pakalpojuma
saņēmēja vārds, uzvārds, personas
kods, maksājuma mērķis vai
pakalpojuma nosaukums un cena.
Ģimenei (personai) jāiesniedz
izdevumus
attaisnojošus
dokumentus vai to kopijas.
Neskaidrību gadījumā zvanīt:
6 4521176 vai 25608650.

Latvijas simtgades prāta spēles Balvu novadā
no visapmeklētākajiem spēles
posmiem. Spēlē piedalījās 14
Balvu novada komandas, ko
veidoja gan pagasti un iestādes,
gan domubiedru grupas, radi
un draugi, gan 4 komandas no
citiem novadiem (Rīgas, Gulbenes,
Alūksnes, Stāmerienas). Priecēja
komandu vizuālais noformējums,
kas ne tikai vienoja, bet ieviesa
jautrības dzirksti.
Spēle norisinājās 10 kārtās,
katrā no tām 5 jautājumi bija par
noteiktu tēmu, līdz ar to spēle
izvērtās no jautri izklaidējošas līdz
pat ļoti sarežģītai. Pirmās piecas

komandas iekļuva spēles pusfinālā.
Sveicam savējos - Balvu
pagasta komandu “Optimisti”
ar 2.vietu un nopelnītiem 410
punktiem, un komandu “Saime” ar
5.vietu un 320 punktiem. Rudenī
abas minētās komandas dosies uz
Latgales reģionālo pusfinālu.
Pateicamies visām komandām
par piedalīšanos jautrā, aizraujošā
un erudītā spēlē!
Paldies, Jūs bijāt lieliski!
Lija Bukovska
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde

Foto no IKS pārvaldes arhīva.

Visā valstī gada garumā
norisinās Latvijas simtgadei veltīts
pasākums - Prāta spēles “Izzini
Latviju” simtgades kauss.
28.jūlijā viens no spēles
posmiem tika aizvadīts pie mums
Balvu novadā - Kubulu kultūras
namā, kuru organizēja Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde
sadarbībā ar biedrību “Prāta
spēles”.
Patiess prieks, ka mūspusē
ir tik daudz erudītu un zinātkāru
cilvēku, jo spēlē piedalījās 18
komandas, kas izvērtās par vienu

Balvu pagasta komanda “Optimisti” ar godpilno 2.vietu.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Informācija pensionāriem un personām ar invaliditāti!

Darbi pie Balvu Valsts ģimnāzijas rit pilnā sparā, kā rezultātā skolēniem būs
lieliska iespēja attīstīt savas sporta iemaņas.

Vecie laikraksti atkal dzīvi
Periodika ir laikmeta spogulis
un aizraujošs ceļojums Latvijas
vēsturē. Tā ļauj salīdzināt
ideoloģiski tik dažādos periodus
– "cara laiku", "pirmās brīvvalsts
laiku", "Ulmaņa laikus", "vācu
laikus", "krievu laikus" un
"mūsdienas".
Jau
palasot
virsrakstus vien, spilgti izjūtama
katra laikmeta noskaņa.
Karstās vasaras vidū, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Digitālās bibliotēkas vadītājs
Artūrs Žogla ir iepriecinājis
ar ziņu par laikrakstu “Balvu
taisnība”
un
“Vaduguns”
pieejamību digitalizētā formā
portālā www.periodika.lv.
Tas ir portāls, kurā ir pieejamas
vairāk kā 3000 periodisko
izdevumu digitālās versijas un
tika
izveidots
digitalizācijas
projekta “Periodika.lv” (2007)
rezultātā, bet atklāts 2008.
gadā. Periodikas digitalizācija
ļauj nodrošināt tās saglabāšanu
un pieejamību. Šobrīd portālā
periodika.lv iekļauts vairāk kā
2,5 milj. lappušu no preses
izdevumiem latviešu, krievu,
vācu, angļu un citās valodās no
1761. līdz 2011.gadam. Kolekcijā
ir iekļauti daudzi kultūrvēsturiski
nozīmīgi laikraksti un žurnāli,
piemēram:
• Rigische Anzeigen − viens no
pirmajiem Latvijas teritorijā
izdotajiem laikrakstiem;
• pirmais laikraksts latviešu
valodā “Latviešu Avīzes”;
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• jaunlatviešu izdevumi “Mājas
Viesis”
un
“Pēterburgas
Avīzes”;
• populārākie 20.gs. 20.−30.
gadu periodiskie izdevumi –
“Jaunākās Ziņas” un “Atpūta”;
• padomju laika izdevumi –
“Cīņa”, “Padomju Jaunatne”,
“Zvaigzne”, “Liesma”;
• trimdas izdevumi – “Laiks”,
“Latvija Amerikā”, “Austrālijas
Latvietis”;
• 20.gs. 90.gadu izdevumi –
“Diena”, “Lauku Avīze”.
Portālā
var
atrast
arī
reģionālos
laikrakstus,
zinātniskos un profesionālos
izdevumus, dažādu organizāciju
mēnešrakstus un biļetenus,
žurnālus sievietēm, izdevumus
bērniem, žurnālus par mākslu,
sportu, modi, filatēliju un
daudziem citiem tematiem.
Autortiesību
ierobežojumu
dēļ periodika.lv portālā brīvi
pieejami ir tie preses izdevumi,
kas vecāki par 70 gadiem
(izņēmums
ir
izdevumi,
kuriem piekļuve nodrošināta
ar izdevēja atļauju). Pārējie
materiāli ir pieejami Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasītavās,
kā arī Gaismas tīkla bibliotēkās.
Nāc uz savu tuvāko bibliotēku
un lasi!
Ingrīda Supe
Balvu Centrālās bibliotēkas
Lietotāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja
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Bērzpils pagasts iemūžināts 360 grādu fotogrāfijās Sākas Kubulu pirmsskolas izglītības
iestādes “Ieviņa” pārbūve
un gaisa skatos
Četru Ziemeļlatgales novadu
kopprojekta
“Iepazīsim,
lai
nosargātu” ietvaros tapusi virtuāla
tūre jeb interaktīva dabas dārgumu
krātuve par Balvu, Baltinavas,
Rugāju un Kārsavas novadu
dabas un tūrisma objektiem.
360 grādu fotogrāfijās un gaisa
skatos skatāmas Balvu novada
Bērzpils pagasta ievērojamākās
kultūrvēstures un dabas vietas, kas
atrodas Lubāna mitrāja teritorijā
un tiešā tā tuvumā. Virtuālā tūre
ir lieliska iespēja iepazīt unikālo
teritoriju ar Ičas upi, klānu pļavām
un Solas ciemu, atrodoties jebkurā

pasaules malā.
Interaktīvajā
Ziemeļlatgales
dabas dārgumu krātuvē, ko veidoja
SIA “Girafee visualization group”,
aplūkojami dabas objekti kaimiņu
novados – Baltinavas novadā
esošais Motrīnes ezers, Pededzes
lejtece un briežu dārzs “Mežsētas”
Rugāju novadā un Numernes
dabas parks Kārsavas novadā.
Lai
dotos
virtuālajā
pastaigā,
apmeklējiet
Balvu
novada pašvaldības mājaslapu
www.balvi.lv
sadaļu
Novads/
Aktualitātes
vai
ielūkojieties
www.turisms.balvi.lv.

Lai klātbūtnes efektu padarītu
spilgtāku un šo tūri aizraujošāku,
tūrisma
informācijas
centrā
pieejamas virtuālās realitātes
brilles.
Projektu finansiāli atbalsta
Latvijas Vides aizsardzības fonds
(LVAF)
Informāciju sagatavoja
Ineta Bordāne
tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs
29272948
turisms@balvi.lv

Ir uzsākušies pārbūves darbi
Kubulu pirmsskolas izglītības
iestādē “Ieviņa” Vides aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijas apstiprinātā projekta
Nr.4.2.2.0/17/I/091
“Primārās
enerģijas patēriņa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādē
“Ieviņa”” ietvaros.
Tiks
siltināta ēkas fasāde,

cokola daļa un jumts. Rekonstruēs
apkures
sistēmu
un
telpu
apgaismojumu. Tiks atjaunota arī
zibens novadīšanas sistēma un
sakārtota lietus ūdens novadīšana.
Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA
“RUFS” par kopējo summu EUR
169000,35 (bez PVN). No šīm
izmaksām EUR 159 338,00 ir ERAF
finansējums.
Pārbūves
darbus
plānots
pabeigt līdz šī gada 15.novembrim.

Latgales pašvaldību pārstāvji devās
pieredzes apmaiņā uz Lietuvu

Balvu novada vēlēšanu komisijas paziņojums par
iecirkņu komisiju izveidošanu 13.Saeimas vēlēšanām
2018.gada 3.augusta Balvu
novada vēlēšanu komisijas sēdē
tika nolemts: saskaņā ar Centrālās
vēlēšanu komisijas instrukciju
“Vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošana republikas pilsētās
un novados”, noteikt iecirkņa
komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanās termiņu: no 2018.
gada 6.augusta līdz 2018.gada
16.augustam plkst.17.00.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa kandidāta pieteikuma
veidlapas var saņemt:
Balvu novada domē pie
Vispārējās un juridiskās nodaļas
vadītājas Ilonas Ločmeles; Balvu
novada pagastu pārvaldēs; CVK
mājas lapā.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļu kandidātu pieteikumus
iesniegt Balvu novada domē

(Bērzpils iela 1A, Balvi) 2.stāvā,
23.kab. pie Vispārējās un
juridiskās nodaļas vadītājas
Ilonas Ločmeles.
Balvu
novada
vēlēšanu
komisijas tālruņi:
• komisijas
priekšsēdētājs
Ivars Logins 29118683;
• komisijas
locekle
Ilona
Ločmele 26563934.

Vēlēšanu iecirkņi:
N.p.k.

Vēlēšanu
iecirkņa numurs

Vēlēšanu iecirkņa nosaukums

1

318

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
zāle

2

319

Balvu pamatskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV4501

3

320

Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV4501

4

323

Balvu pagasta kultūras un
sporta centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts,
Balvu novads, LV-4561

5

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

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

6

325

Bērzpils pagasta Saieta nams

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

7

326

Briežuciema pagasta Tautas
nams

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

8

327

Krišjāņu Tautas nams

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

9

328

Kubulu pagasta pārvalde

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

10

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

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

11

336

Tilžas pagasta Kultūras nams

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

12

337

Vectilžas pagasta pārvalde

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

13

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu
novads, LV-4580

Vēlēšanu iecirkņa adrese

Projekta
LLI-59
“Open
Leadership” ietvaros 2018. gada
24. un 25. jūlijā Latgales pašvaldību
pārstāvji
devās
pieredzes
apmaiņas braucienā uz Lietuvu,
lai tiktos ar Utenas un Anīkšču
kultūras organizāciju un iestāžu
darbiniekiem.
Pieredzes apmaiņas brauciena
mērķis bija sekmēt sadarbību
starp Latgales un Lietuvas Utenas
rajona pašvaldībām kultūras jomā.
Braucienā piedalījās dalībnieki no
Balvu, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu,
Ludzas, Preiļu un Riebiņu novada
pašvaldībām un no Latgales
plānošanas reģiona.
Utenas rajona pašvaldībā
dalībnieki tikās ar pašvaldības
priekšsēdētāja vietnieku Gintautu
Petravičiusu,
Stratēģiskās
plānošanas un investīciju nodaļas
speciālisti Jūrati Brasiūnieni un
Kultūras nodaļas vadītāju Jūrati
Misiūnieni,
kas
iepazīstināja
dalībniekus
ar
jaunākajiem
Utenas rajona projektiem kultūras
un tūrisma jomā, kā arī uzsvēra
Utenas un Latgales plānošanas
reģiona pilsētu līdzšinējo un tālāko
sadarbību.
Vizīte Utenā turpinājās ar
Utenas novadpētniecības muzeja
un tā filiāles Brīvības cīņu muzeja
ekspozīcijas
apmeklējumu.
Utenas novadpētniecības muzeja
direktore Lilija Jovarienė pastāstīja
par muzeju sadarbību ar citām
kultūras iestādēm un pašvaldībām,
iepazīstināja
ar
plānotajiem
projektiem
un
jaunākajām
ekspozīcijām, savukārt savu mūža
darbu un keramikas muzeja
kolekciju izrādīja dzīvesprieka un
enerģijas pilnais keramiķis Vitauts
Valiušis. Dalībnieki viesojās arī
Utenas bibliotēkā un radošo
industriju centrā “Taurapilis”, kurā
centra direktore Irina Šeršniova
pastāstīja par radošo industriju
centra darbību un piedāvātajām
iespējām, kā arī izrādīja centra
rezidentu darbnīcas.
Anīkščos par kultūras iestāžu
un citu struktūru sadarbību kultūras
un tūrisma jomā pastāstīja Tūrisma
un kultūras projektu vadītāja
Audrone Pajarskiene, uzsverot, ka
galvenā Anīkšču pilsētas veiksmes

Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama Balvu novada
pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv sadaļā Novads/Aktualitātes.
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atslēga kultūras un tūrisma
jomas attīstībā ir savstarpēja
sadarbība,
atvērtība
jaunām
idejām un organizēto pasākumu
un
aktivitāšu
daudzveidība.
Vizīte turpinājās ar Anīkšču
pilsētas centrālā kultūrvēsturiskā
objekta – Sv. Apustuļa evaņģēlista
Mateja baznīcas – skatu laukuma
apmeklējumu.
Latgales pašvaldību pārstāvji
Anīkščos apmeklēja arī Eņģeļu
muzeja ekspozīciju un neparasto
dzejnieka un bīskapa Antana
Baranauska klētiņu - memoriālo
muzeju, kas veltīts Lietuvas
zināmākā
literatūras
darba,
poēmas “Anīkšču sils” autoram.
Vizītes laikā tika apmeklēta arī
mūsdienīgā Anīkšču bibliotēka,
kas pilda ne vien bibliotēkas
funkcijas, bet kalpo arī kā nozīmīga
kultūras notikumu norises vieta.
Brauciens noslēdzās ar Anīkšču
kultūras centra un Anīkšču mākslas
inkubatora apmeklējumu.
Pieredzes apmaiņas pasākuma
programmas
daudzveidība
pašvaldības
pārstāvjiem
ļāva
gūt vērtīgu pieredzi kultūras un
tūrisma jomā, lai jauniegūtos
iespaidus un zināšanas pielietotu
savas pašvaldības darbā un arī
turpmāk veicinātu sadarbību ar
kaimiņvalsts pašvaldībām.
Pieredzes
apmaiņas
pasākums tika īstenots Interreg
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.
– 2020. gadam projekta LLI-59
“Praktisko apmācību un pasākumu
cikls
sadarbības
veicināšanai
starp iestādēm un darbinieku
kapacitātes
celšanai
(Open
Leadership)” ietvaros. Šo projektu
finansē Eiropas Savienība. Šī
publikācija ir sagatavota ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā
atbild Latgales Plānošanas reģions,
un tas nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
No Balvu novada pašvaldības
pasākumā piedalījās Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja vietniece kultūras jomā
Iveta Tiltiņa un projekta vadītāja
Agate Pipare.

8.

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

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

14.augustā plkst.18:00 Balvu
novada čempionāts pludmales
volejbolā 2018 laukumā pie Balvu
ezera.
17.augustā
plkst.20:00
Ugunsstaigāšana Ziemeļlatgalē,
Dzirnavu ielā 1A, Balvos. Dalības
maksa EUR 20,00. Sīkāka
informācija pa tel.29557234.
18.augustā no plkst.12:00
– 19:00 Pirts un veselības diena
Balvos, Dzirnavu ielā 1 un pie
Balvu Sporta skolas. Individuāli
pirtnieku un masieru pakalpojumi
par ziedojumiem, viss par medu,
bitēm, dzintaru, dūņām un zāļu
tējām, veselības meistarklases,
muzikāli pārsteigumi, lekcijas,
radošās darbnīcas, pirtnieku
meistarklases,
astrologu,
dziednieku teltis, kā arī darbosies
3 pārvietojamās pirtis.
18.augustā
plkst.19:00
“Mūzika saulrietam”, kad par
koncertzāli pārtaps Balvu ezers,
skatuve būs plosts, sēdvietas –
laivas, stāvvietas - ezera krasti.
Mūziku aicina baudīt arī Dzirnavu
ielā 1 un pie Balvu Sporta skolas.
Džezs un pasaules mūzika Arvila
Riharda Bernāta izpildījumā,
tautas
dziesmu
dziedājumi
folkloras kopas “Egle” izpildījumā.
21.augustā plkst.18:00 Balvu
novada čempionāta pludmales
volejbolā 2018 apbalvošana
laukumā pie Balvu ezera.
25.-26.augustā
19.Balvu
Kamermūzikas festivāls Balvu
muižas koncertzālē.
25.augustā plkst.15:00 “Meža
dziesma” koncerts ģimenēm
ar
bērniem.
Plkst.19:00
“Vakars ar Astoru” – ansamblis
“Tangoriginales”.
26.augustā
plkst.16:00
“Romantiķu
mīlas
vēstules”
- Ieva Parša, mercosoprāns,
Herta Hansena, klavieres, Dace
Kļava, klavieres. Plkst.19:00
“Metropolitēns un Brodveja” Saksofonu kvartets.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Plašāku aprakstu skatīt 5.lpp.

Balvu pagasts
18.augustā Velo orientēšanās
un
sportiski
aktīvā
diena
Naudaskalnā.
Plkst.9:30 – 10:00 Dalībnieku
reģistrācija
(sporta
centrs).
Plkst.10:15 Velo orientēšanās
sākums. Startēt varēs dalībnieki
no 10 gadu vecuma, dalībniekiem
līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot)
atļauts piedalīties tikai kopā ar
pieaugušo. Katram dalībniekam
vai
grupai
nepieciešams
mobilais telefons ar fotokameru,
aprīkojums
atbilstošs
CSN
noteikumiem. Sīkāks notikumu
apraksts būs pieejams brauciena
norises vietā. Plkst.12:00 Sporta
aktivitātes un pārbaudījumi pie
Naudaskalna ezera. Darbosies
piepūšamās atrakcijas bērniem.
Plkst.15:00 Apbalvošana un
gardā svētku viruma baudīšana.

Bērzkalnes pagasts
18.augustā
plkst.10:00
Bērzkalnes pagasta sporta spēles
Bērzkalnes sporta un atpūtas
laukumā. Plkst.21:00 Diskoballe
Bērzkalnes pagasta estrādē.

Bērzpils pagasts
18.augustā
plkst.9:30
pulcēšanās,
plkst.10:00
izbraukšana
no
Gaigalavas
pagasta centra veloekspedīcijā
"Ičas akmens laikmeta apmetni
meklējot". Pieteikšanās un sīkāka
informācija pa tālr.: 29234956
(Ilze, Elīna). Pusdienas Ičas
apmetnes ciemā Bērzpilī.
25.augustā
Bonifacovas
muižas svētki.
Plkst.11:00-12:30 Svētbrīdis
Bēržu Sv. Annas Romas katoļu
baznīcā un vēstures ieskats
par
Bonifacovas
muižu.
Plkst.15:00 Mājražotāju tirdziņš.
Plkst.16:00
Muižā
ierodas
muižkungs. Plkst.16:30 Svinīga
muižas plāksnes atklāšana. No
plkst.17:00 – 18:45 Nautrēnu

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

pagasta amatierteātra “Dekteri”
teātra izrāde – Pauls Reimanis
“Krustmāte Jūle no Tūles”.
Plkst.19:00-20:00 Muižkunga
svētku biezputra. Plkst.20:00
Muižas iemītnieku pārsteigumi.
Plkst.21:30 Muižkunga pateicības
runa. Plkst.22:00 Zaļumballe
muižas pagalmā. Būs skatāma
izstāde “Muižas fotogrāfiju stāsti”
(muiža, iemītnieki, notikumi
un daba) uz lielā ekrāna visas
dienas
garumā
Bonifacovas
muižā. Citas aktivitātes svētku
laikā - izbraucieni ar muižkunga
karieti (no personas EUR 2,00),
Bonifacovas muižas jostas aušana,
foto studija ar muižkungu un viņa
svītu.
Lūgums
bijušajiem
un
esošajiem Bonifacovas muižas
iedzīvotājiem
līdzdarboties
muižas svētku tapšanā un
iesūtīt fotogrāfijas elektroniski
uz e-pastu: berzpils@balvi.lv
līdz
18.augustam.
Papildus
informācija: Bērzpils pagasta
pārvaldē, T:20223100 (pagasta
pārvaldniece Biruta Bogdane),
T:27872031 (kultūras organizatore
Anna Kriviša).

Briežuciema pagasts
25.augustā
plkst.12:00
Sporta
diena
Briežuciemā.
Aicināti tirgoties mājražotāji
(vēlams pieteikties pa tālr.
25444621). Būs futbola mači,
dažādas interesantas, sportiskas
aktivitātes, loterija (iemaksājot
EUR 0,50 iespējams vinnēt
interesantas lietas). Plkst.12:30
Starts skrējienam, plkst.13:00
aicināti uzspēlēt zolīti (līdzi
jāņem savas kārtis). Būs arī
vizināšanās ar motociklu, bet
plkst.16:00 Noslēgums - sportistu
apbalvošana.

Tilžas pagasts
18.augustā
Aktivitātes
projekta
“Mans
mezglu
raksts”
ietvaros
Tilžā.
No

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

plkst.10:00-14:00
Brīvdabas
estrādē meistarklase teātra sportā
bērniem un jauniešiem vecumā
no 9 līdz 16 gadiem. Meistarklasi
vadīs biedrības “Teātris un
izglītība” priekšsēdētāja Ligita
Smildziņa. No plkst.10:00-14:00
Tilžas vidusskolā meistarklase
amatierteātru
režisoriem
“Ievads
režijā
2.kārta”.
Meistarklasi
vadīs
Edīte
Siļķēna. No plkst.14:00-18:00
Brīvdabas estrādē meistarklase
amatierteātru un sieviešu deju
kopu
dalībniecēm
skatuves
kustībā
un
improvizācijā.
Meistarklasi vadīs biedrības
“Teātris
un
izglītība”
priekšsēdētāja Ligita Smildziņa.
No plkst.13:00 – 15:00 Meistare
Skaidrīte Veina mācīs mezglot
puķu podu turētājus. No
plkst.12:00-16:00 Kultūras namā
sejas ādas diagnostika un ķermeņa
analizators (maksas pakalpojums;
konsultācija par brīvu). No
plkst.16:00-18:00
Kultūras
namā
Skultes
amatierteātra
izrāde “Atskaties”. Ieejas maksa
EUR 1,50. No plkst.19:00-20:30
Brīvdabas estrādē sieviešu deju
grupu sadancis kopā ar Rencēnu
dziesmu draugu kopu “Dedzieda”.
Plkst.21:30 Tilžas vidusskolas aktu
zālē dokumentālā filma “Mērijas
ceļojums”.
26.augustā Tilžā pikniks
pirmsskolas vecuma bērniem un
Tilžas pagasta pirmklasniekiem
"Ciparnīca piparnīca" kopā ar Do
Mažoru, Polku un Nātrija Hlorīdu.

Skatāmas izstādes
Balvu pilsētā:
-- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde “Latgales
baznīca”.
-- Latvijas Neredzīgo bibliotēkā
Balvu filiālē skatāma Balvu Mākslas skolas 1.klases
audzēkņu darbu izstāde “Ne-

baidies! Noglāsti manu draugu!”.
-- Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde “Antons Rimovičs:
Dievam un Cilvēkam”.
-- Balvu novada pašvaldībā
skatāma Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu
izstāde “Atspulgi”.
-- Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides objekts-pētījums par
Latvijas mākslinieku daiļradi
“Mākslas kubi”.
-- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma brīvprātīgā darba
veicēja Cemre Bulut no Turcijas izstāde “Portrets”; Elitas un
Nellijas Teilāņu izstāde “koki.
podi. lapsas”.
-- Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 2.klašu audzēkņu darbu izstāde “Vasara ziedos”,
skolotāja Dace Logina.
-- Balvu Novada muzejā piecās
muzeja ekspozīciju zālēs
mūsdienīgi
atspoguļotas
Ziemeļlatgalei
raksturīgās
tēmas, tostarp etnogrāfija,
tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija
dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības;
skatāma izstāde, kas veltīta
mūsu
novadniekam
ģenerālim Valdim Matīsam
un izstāde no akcijas “Mans
Lācītis vēsturei”.
Krišjāņu pagastā
Krišjāņu tautas namā skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Krāsas gadalaikos”,
skolotāja Lana Ceplīte.

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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