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Darbi pilsētā un novadā
Pilsētas ezeru izpētes darbi
Jau esam vēstījuši, ka starp
Balvu novada pašvaldību un
Latvijas universitāti (LU) ir noslēgts
sadarbības līgums par Balvu un
Pērkonu ezeru izpēti. Šī līguma
ietvaros jau vairākkārt ir ņemti
ūdens paraugi analīžu veikšanai. Lai
izpētītu zivju barības bāzi un zivju
sugas, LU sadarbojās ar Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātnisko institūtu BIOR.
Šīs sadarbības ietvaros septembra
sākumā BIOR pārstāvji Balvu un
Pērkonu ezeros lika tīklus un veica
zivju nozveju. Nozvejas rezultātā
iegūtās zivis tika svērtas, mērītas un
dalītas pa sugām.
Iegūto informāciju un veikto
analīzi par pilsētas ezeriem, tajā
mītošajām zivīm, to sugām un
barības bāzi BIOR nodos LU
pētniekiem, kuri sava un BIOR
pētījuma rezultātā Balvu novada
pašvaldībai sniegs detalizētu
analīzi un rekomendācijas par
pilsētas ezeriem, kas noderēs
ezeru apsaimniekošanas plāna
izstrādē.
Tuvākajā laikā Balvu novada
pašvaldība organizēs tikšanos

17. (196.) numurs

Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Satiksmes drošības uzlabošanai Balvos uzstāda spoguli

Lai atvieglotu izbraukšana no Ezera ielas uz Partizānu ielu (virzienā no
pilsētas centra uz Gulbenes pusi), pie Balvu parka ir uzstādīts spogulis, kurā
var labāk pārredzēt vai no pilsētas centra puses tuvojas kāds transportlīdzeklis
(no Brīvības ielas, kas pārtop par Partizānu ielu). Pirms spoguļa uzstādīšanas
uzklausīts arī VAS “Latvijas Valsts ceļi” viedoklis.
ar ezera pierobežniekiem, lai
uzklausītu
viņu
ieteikumus,
pastāstītu par saviem nodomiem,
kā arī diskutētu par idejām.

Atjaunota norādes zīme

Atjaunošanas darbi veikti Balvos
esošajam norādes stabam, kas atro
das uz Brīvības ielas pretī mēbeļu
veikalam “Oāze”.

Veloparka izbūves darbi

Balvu Valsts ģimnāzijas stadions

Pilnā sparā rit darbi pie Balvu Valsts ģimnāzijas, kur jau ir sakārtotas
vairākas zonas un arī asfaltēšanas darbi lielā mērā ir paveikti. Pie
ģimnāzijas būs volejbola, basketbola un futbola laukumi, lodes grūšanas
sektors, vieta tāllēkšanai, kā arī paliks iepriekš uzstādītie trenažieri.
Jāatzīmē, ka arī blakus esošajā futbola laukumā ir ierīkots apgaismojums,
lai varētu trenēties arī diennakts tumšajā laikā.

Šī gada 6.augustā Balvu novada pašvaldība, balstoties uz iepirkuma
rezultātiem, noslēdza līgumu ar uzņēmumu SIA “We Build Parks” par velo
parka izbūves darbiem Partizānu ielā 5B, Balvos par kopējo summu EUR
87869,99 bez PVN. Saskaņā ar līgumu darbi ir jāpabeidz līdz šī gada
15.novembrim, taču tā kā tie rit ļoti veiksmīgi, tad visdrīzāk tie tiks paveikti
agrāk.
Velotrase ir speciāli konstruēta trase un sastāv no dažāda izmēra kalniņiem,
virāžām un pat nelieliem tramplīniem. Patlaban tiek blietēta un veidota
pamatne, lai tuvākajā laikā jau varētu uzklāt dažādus segumus.
Tajā varēs pārvietoties ar velosipēdiem, skrituļdēļiem un tā būs lieliska vie
ta, kur pavadīt brīvo laiku gan bērniem, gan jauniešiem. Tuvākajā nākotnē
ieplānots šo apkārtni turpināt attīstīt.
Balvu pilsētas stadions

Pabeigti bruģēšanas darbi pie Krišjāņu pagasta tautas nama

Bijušie tautfrontieši, aicinām
pieteikties uz starptautisku
konferenci un svētku koncertu
8.oktobrī
Dailes
teātrī
4.maija
Deklarācijas
klubs
un Tautas frontes muzeja
sabiedriskā padome organizē
starptautisku konferenci “Latvijas
Tautas fronte par neatkarīgu un
demokrātisku Latviju. LTF 30”
un tai sekojošu svētku koncertu.
Dalība bez maksas.
Balvu novada pašvaldība
aicina līdz 24. septembrim
pieteikties uz pasākumu bijušos
tautfrontiešus
pa
e-pastu:
rita.subeniece@balvi.lv vai zvanot
pa tālruni 28307573 un sniedzot
šādu informāciju: vārds, uzvārds,
adrese un tālrunis.
Balvu novada pašvaldība
organizēs transportu nokļūšanai
Rīgā.

Izveidota
aplikācija

Septembrī paveikti arī bruģēšanas darbi pie Krišjāņu pagasta tautas nama.
Tagad kultūras pasākumu apmeklētājiem būs daudz patīkamāk doties uz
tautas namu, kā arī būs iespēja rīkot pasākumus tā pagalmā.
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mobilā

Viena
no
Korupcijas
novēršanas un apkarošanas
biroja
(KNAB)
funkcijām
politisko partiju finansiālās
darbības kontroles jomā ir
kontrolēt, kā partijas pilda
likumā noteikto pienākumu
uzskaitīt un norādīt vēlēšanu
ieņēmumu
un
izdevumu
deklarācijā visus ieņēmumus
un izdevumus, kas radušies
priekšvēlēšanu periodā, tai
skaitā informāciju par visiem
ar
priekšvēlēšanu
aģitāciju
saistītājiem izdevumiem.
Informējam, ka, lai veicinātu
sabiedrības
iesaistīšanos
aizdomīgas aģitācijas gadījumu
atklāšanā
un
atvieglotu
iedzīvotājiem
informācijas
sniegšanu, KNAB ir izstrādājis
mobilo lietotni “Ziņo KNAB!”.

Valsts asinsdonoru centra izbraukums Balvos
19.septembrī no plkst. 9:0013:00 Balvu muižā būs iespējams
nodot asinis. Šobrīd īpaši tiek
gaidīti A- un 0+ asinsgrupas
donori, taču sekojiet līdzi
aktuālajai informācijai Valsts
asinsdonoru centra mājaslapā
www.vadc.lv.

Absolventu
Jelgavā

Daudz paveikts arī pie Balvu pilsētas centrālā stadiona, kur patlaban notiek
krāsošanas darbi, kā arī darbs pie ģērbtuvju ēkas pārbūves. Futbola laukuma
zona jau ir noblietētā un apstrādāta. Šonedēļ tiks krāsotas skrejceļu un sek
toru līnijas. Tiek pabeigti darbi pie apkārtnes labiekārtošanas, kā arī tiek sa
gatavots pamats hokeja laukumam.

KNAB

salidojums

19.oktobrī plkst.15:00 Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Aulā
notiks
Agronomijas,
zootehnikas / zooinženieru
un lauksaimniecības fakultāšu
absolventu salidojums, kas
veltīts
lauksaimniecības
izglītības 155 gadiem. Dalības
maksa 10 euro. Pieteikšanās pa
tālruni 29431756 vai rakstot uz
e-pastu dzidra.kreismane@llu.lv,
vairāk informācijas www.llu.lv.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Jau ilgāku laiku norit darbs pie pagastu grants ceļu pārbūves.
Pavisam kopā novadā tiks pārbūvēti grants ceļi 16,79 km garumā.
Pagastu ceļu projekti ir dažādās stadijās – dažos pagastos darbi jau
notiek, dažos vēl nav uzsākti, bet notiek projektu apstiprināšana,
līgumu parakstīšana. Briežuciema pagastā būvniecības darbi ceļam
“Dambergi - Ploskena - Augstasils” rit pilnā sparā un šoruden tiks
pabeigti. Krišjāņu pagastā ceļa “Krišjāņi - Krampiņas - Runcene Krišjāņi” būvniecības darbi jau ir uzsākti, bet tā kā šim ceļam paredzēta
2 kārtu virsmas apstrāde, tad tas tiks pabeigts tikai nākamgad.
Vectilžas pagastā tiek pārbūvēti divi ceļi - “Lutenāni - Ceriņkalns”
un ceļš “Krutova - Bukši”, kur darbi jau ir uzsākti. Jāatzīmē, ka ceļam
“Krutova - Bukši” būvniecības darbi tiks turpināti līdz Vīgarsalām.
Par Vīksnas pagasta ceļa “Sprogas - Oknupe - Pokuļeva” būvniecības
darbiem jau ir parakstīts līgums, tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi. Par
Bērzpils pagasta ceļiem - ir apstiprināts projekts ceļam “Golvari Zosuļi” un drīz tiks slēgts līgums, bet projekts par ceļu “Silamuiža Dārza iela” izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā tiks iesniegts tuvākajā
laikā. Ir apstiprināts projekts par Kubulu pagasta ceļu “Bankas ceļš”.
Apstiprināts arī ceļa “Krasta iela - Spirģu ceļš” Tilžas pagastā projekts,
līgums vēl tiks slēgts. Šim ceļam būs 2 virsmu apstrāde, tāpēc to
varēs pabeigt tikai nākamgad. Balvu pagasta ceļam “Naudaskalns
- Ozolsala” jau ir apstiprināts projekts, bet Bērzkalnes pagasta ceļa
“Balvi - Verpuļeva - Elkšņeva - Mūrova” projekts iesniegts vērtēšanai
Lauku atbalsta dienestā.
Noteikti esat ievērojuši, ka Balvu pilsētā un novadā vairāki
objekti ir būvniecības stadijā. Tuvākajā laikā atsāksies darbi pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra rekonstrukcijas, jo iepirkuma rezultātā ir
noskaidrots uzņēmums, kas turpinās II kārtas būvniecību.
Pēc būvniecības darbu pabeigšanas ikviens novada iedzīvotājs
būs ieguvējs, tāpēc aicinu būt atbildīgiem un cienīt citu darbu.
Lūgums nestaigāt un nebraukāt pa tikko iesētu zālāju vai tikko krāsotu
segumu. Esiet pacietīgi – viss, kas tiek darīts, tas tiek darīts kopējam
labumam un būs izmantojams ikvienam novada iedzīvotājam.
Balvu novada septembra Domes sēdē deputāti apstiprināja
nolikumu biznesa ideju konkursam “Esi uzņēmējs Balvu novadā”
ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā. Iespējams, ka
kādam tas būs labs starts biznesa uzsākšanai, jo varēs pretendēt uz
2000 euro uzņēmuma reģistrācijai, mārketingam u.c. aktivitātēm.
Līdzekļi tiks piešķirt no Balvu novada pašvaldības budžeta.
Tuvojas īpaša diena visā valstī, kad ir jādodas pie vēlēšanu urnām
un jāizdara sava pilsoniskā izvēle. Gribu aicināt ikvienu Balvu novada
iedzīvotāju 6.oktobrī doties uz vēlēšanu iecirkņiem un paust savu
viedokli, jo katra balss ir svarīga.

Domes sēde

Šī gada 13.septembrī notika
kārtējā Balvu novada Domes sēde,
kurā piedalījās 15 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Andris
Kazinovskis, Inta Kaļva, Sandra
Kindzule, Sandis Puks, Svetlana
Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija
Mežale, Eva Smirnova, Jānis
Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Tālis
Korlašs. Kopumā tika izskatīti
49 jautājumi. Domes sēdē lēma
neizskatīt 15 jautājumus sakarā ar
2018.gada 19.jūnijā pieņemtajiem
Ministru kabineta noteikumiem
Nr.350
“Publiskas
personas
zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumiem”.
Par grozījumiem lēmumos
Tika lemts izdarīt ar Balvu
novada
domes
2014.gada
10.aprīļa sēdes lēmumu “Par Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
nolikuma
apstiprināšanu”
(protokols
Nr.6, 5.§) apstiprinātajā Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
nolikumā
šādus

grozījumus:
izteikt
11.15.
apakšpunktu šādā redakcijā: “11.15.
“Kokizstrādājumu izgatavošana”,
programmas kods 22543041.”;
svītrot 11.16. punktu; papildināt
18.punktu ar 18.48.apakšpunktu
šādā redakcijā: “18.48. Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas nolikums neformālo
izglītības programmu realizācijai,
kā arī izteikt pielikumu Nr.1 “Balvu
profesionālās un vispārizglītojošas
vidusskolas struktūrshēma” jaunā
redakcijā.
Par
nekustamo
īpašumu
Lēma apstiprināt SIA “Lauku
zemju
inženieri”
sertificētas
zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes
iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Pēternieki”
Balvu novada Balvu pagastā
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Zemes vienībai Nr.1 lēma saglabāt
nosaukumu “Pēternieki” un noteikt
lietošanas mērķi – 0201 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”, bet

Atklāj Balvu pamatskolas stadionu
Pirms
divām
nedēļām
skolās sākās jaunais mācību
gads, taču Balvu pamatskolā
tas iesākās aizrautīgāk nekā
ierasts, jo jau otrajā skolas dienā
notika pasākums “Sporto Balvu
pamatskola”. Kamēr skolēni aktīvi
izbaudīja karsto vasaru, tikmēr
vērienīgas pārmaiņas notika
skolas stadionā – tas tika pilnībā
pārbūvēts, tāpēc pirms sēšanās
skolas solos, bērni visas dienas
garumā iesildījās jaunajam darba
cēlienam.
Stadiona atklāšanas dienā
jau no paša rīta pie stadiona
pulcējās bērni, lai gatavotos
aktīvai un sportiskai dienai.
Pasākuma ievadā tika teiktas
uzmundrinošas
un
svinīgas
uzrunas. Vispirms klātesošos
uzrunāja Balvu pamatskolas
direktore Larisa Krištopanova,
kura pauda lepnumu par to, ka
daļa skolēnu piedalās un īsteno
Latvijas Olimpiskās komitejas
projektu “Sporto visa klase”, bet
sporta skolotāja Iveta Kacēna ir
Izglītības un zinātnes ministrijas
konkursa “Gada sporta skolotāja”
laureāte. Dalība projektā “Sporto
visa klase” ir tikai sākums,
jo tagad sportos visa Balvu
pamatskola! “Nu mums ir jauns
stadions, kas kalpos ikdienā,
kalpos sporta sacensībās un
veselīga dzīves gara uzturēšanā.
Lai stadions vieno mūs aktīvā
un veselīgā dzīvesveidā,” teica
L.Krištopanova.
Turpretī
Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,
uzrunājot
mazos
sportistus,
atcerējās, ka savos bērna gados
arī trenējies sporta laukumā pie
Balvu pamatskolas un sapņojis,
ka kādreiz tur varētu nodarboties
ar sportu un skriet pa tik labu
segumu kāds ir tagad. Viņš vēlēja:
“Jums jābūt pavisam citiem
sapņiem – sapņiem gūt labus
rezultātus, jo iespējas trenēties
tagad jau ir. Gribu jums novēlēt,

lai jūsu sapņi ir vērsti uz augstiem
rezultātiem ne tikai sportā, bet arī
mācībās.”
Lai
sasniegtu
tādu
galarezultātu kāds ir šobrīd,
tika ieguldīts liels darbs. Tas
ir kopdarbs, kur katram ir savi
pienākumi. Projekta vadītājs
Andris Vrubļevskis veica ikdienas
darbu un sekoja līdzi visai
projekta norisei.
Būvniecības
darbus
veica
uzņēmums
SIA “RCI Gulbene”, tāpēc uz
stadiona atklāšanu tika aicināti
valdes
priekšsēdētājs
Jānis
Kubuliņš un būvdarbu vadītājs
Paulis Ignatjevs, kuri atzina: “Jo
veselāki un gudrāki būs mūsu
bērni, jo mums pašiem vēlāk būs
vieglāk un labāk.” J.Kubuliņš arī
pasniedza dāvanu kartes sporta
veikalā Balvu pamatskolas sporta
skolotājām. Darbu kvalitatīvu
izpildi
palīdzēja
nodrošināt
būvuzraugs Āre Pilds, kurš vēlēja
sportiskus rezultātus, aicināja
cienīt un saudzēt jauno stadionu.
Rūpi par labām vietām, kur
sportistiem trenēties vienmēr
turējusi Balvu Sporta skolas
direktore Ludmila Beļikova, kurai
nu ir šī stadiona krustmātes gods.
Lai iedvesmotu jaunos censoņus
lieliskiem
rezultātiem,
viņa
atgādināja, ka Balvu Sporta skolas
vieglatlētikas nodaļas absolvents
Arvis Vilkaste ir Olimpisko

zemes vienībai Nr.2 lēma piešķirt
nosaukumu “Ieviņas” un noteikt
lietošanas mērķi – 0101 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2018.gada
14.jūnija lēmumā “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
“Upesmalas”,
Balvu
novada
Bērzkalnes
pagastā”
izsakot
lēmuma 2. un 3.punktu jaunā
redakcijā - zemes vienībai Nr.1
un uz tās atrodošajām ēkām
lēma
saglabāt
nosaukumu
“Upesmalas”,
mainīt
adresi
no “Upesmalas”, Taureskalns,
Bērzkalnes pag., Balvu nov. uz
“Upesmalas”, Bērzkalnes pag.,
Balvu nov. un noteica lietošanas
mērķi – 1001 “rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve”,
bet zemes vienībai Nr.2 un uz
tās esošai ēkai lēma piešķirt
nosaukumu “Silmala” un adresi
“Silmala”, Bērzkalnes pag., Balvu
nov., un noteica lietošanas mērķi

– 1001 “rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Priedulāji”,
Briežuciema
pagasts,
Balvu
novads, 2,9 ha kopplatībā, zemes
vienību 0,1 ha platībā. No atdalītās
zemes vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu, piešķirt nosaukumu
“Eglītes” un mainīja zemes
lietošanas mērķi no “0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” uz
0601 – “individuālo dzīvojamo
māju apbūve”, kā arī mainīja
adresi no “Priedulāji”, Grūšļeva,
Briežuciema pag., Balvu nov.,
LV – 4595 uz “Eglītes”, Grūšļeva,
Briežuciema pag., Balvu nov., LV –
4595.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Zemītes”,
Bērzpils
pagastā,
15,37
ha
kopplatībā, zemes vienību 5,0
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu,
piešķirt nosaukumu “Zemītes
mežs” un mainīja zemes lietošanas

spēļu zelta medaļas ieguvējs un
uzskata, ka tas ir tikai pirmais solis
uz panākumiem. Arī Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Inta Kaļva droši apgalvoja,
ka starp klātesošajiem noteikti ir
kāds topošais gan Latvijas, gan
Olimpisko spēļu čempions, kā
arī vēlēja izdošanos un veiksmi.
Turpretī 12.Saeimas deputāts
Jānis Trupovnieks, interesējoties,
kas ir skolēnu mīļākais mācību
priekšmets, saklausīja atbildi,
ka lielai daļai bērnu tas ir sports,
tādēļ treniņiem noteikti noderēs
viņa dāvinātās volejbola bumbas.
Pēc laba vēlējumiem tika
pārgriezta atklāšanas lenta un
aktivitātes varēja sākties. Vispirms
domes priekšsēdētājs un skolas
direktore deva startu skrējienam
“Mani sirdspuksti Latvijai”, ko
uzsāka “Sporto visa klase” skolēni
no 5.b klases, taču turpināja arī
visas pārējās klases.
Jau pavisam drīz sporta
stadionā izvietojās visi Balvu
pamatskolas skolēni, lai dienu
aizvadītu sportiski un piepildītu
sevi ar enerģiju turpmākajam
mācību darbam. Pavisam skolas
teritorijā bija 10 sporta stacijas,
kurās bija iespēja parādīt savas
prasmes
dažādās
sportiskās
aktivitātēs.
Sportisku garu un teicamas
sekmes visu mācību gadu!

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

2.

Bērni ar nepacietību gaida sportiskās aktivitātes jaunajā stadionā.
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mērķi no 0101 – “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” uz 0201 – “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”.
Domes sēdē lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Ieviņas”, Vīksnas pagastā, 29,04
ha kopplatībā, zemes vienību 3,5
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Otrie aizvēji”.
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 lēma izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Dzērves”. Zemes vienībai, un uz
tās esošajām ēkām lēma mainīt
adresi no “Dārziņi”, Ķīļi, Lazdulejas
pag., Balvu nov., LV – 4592 uz
“Dzērves”, Lazdulejas pag., Balvu
nov., LV – 4592.
Deputāti atļāva atdalīt no
nekustamā
īpašuma
“Sidari”,

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 18.septembris
Vīksnas
pagastā,
5,590
ha
kopplatībā, zemes vienību 5,1
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu, piešķirt nosaukumu
“Pavli” un lēma 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 “Ceriņi”,
Bērzpils pagastā, 75,06 ha
kopplatībā, zemes vienību 2,7 ha
platībā. Atdalīto zemes vienību
lēma pievienot fiziskas personas
nekustamajam
īpašumam
“Margrietiņas”, Bērzpils pagastā.
Tāpat arī sēdē lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Plēsumi”, Tilžas pagastā, 3,6756
ha kopplatībā, zemes vienību 3,39
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu, piešķirt nosaukumu
“Markusi” un lēma mainīt zemes
lietošanas mērķi no “0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
lauksaimniecība”
uz 0201 – “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”.
Deputāti
lēma
piešķirt
privātpersonas valdījumā esošajam
nekustamajam īpašumam Kubulu
pagastā nosaukumu “Paegles”.
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2017.
gada 9.novembra lēmumā “Par
nosaukuma un adreses maiņu
nekustamajam
īpašumam
Briežuciema
pagastā,
Balvu
novadā” (protokols Nr.15, 31.§),
izsakot lēmuma 2.punktu jaunā
redakcijā: “Mainīt adresi zemes
vienībai un uz tās esošajām ēkām
no “Briežuciema pamatskola”,
Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu
nov., LV – 4595 uz “Gaismas”,
Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu
nov., LV – 4595.”.
Tika lemts precizēt platību
vairākām Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajām zemes vienībām
Bērzkalnes
pagastā,
Bērzpils
pagastā, Kubulu pagastā.
Sēdē tika lemts apvienot
vienā zemes vienībā Balvu
novada
pašvaldībai
divas
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, katru 0,08 ha platībā.
No apvienotās zemes vienības
lēma izveidot jaunu īpašumu,
piešķirt nosaukumu “Verpuļeva
326”, noteica zemes lietošanas
mērķi – “0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve” un
saglabāt adresi “Verpuļeva 326”,
Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov.,
LV – 4501. Lēma likvidēt adresi
“Verpuļeva 327”, Verpuļeva, Balvu
pag., Balvu nov., LV – 4501, jo nav
adresācijas objekta, kā arī nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Verpuļeva 326”, Balvu pagastā,
Balvu novadā 0,16 ha platībā. Tika
uzdots Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajai nodaļai veikt
nepieciešamās
darbības
nekustamā īpašuma “Verpuļeva
326”, Balvu pagastā, Balvu novadā,
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz
Balvu novada pašvaldības vārda
un uzdeva Īpašumu privatizācijas
un atsavināšanas komisijai pasūtīt
tirgus vērtības noteikšanas lietu.
Tika lemts nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu Celtnieku
ielā 15, Balvos, Balvu novadā, kas

sastāv no vienas zemes vienības,
1418 m2 platībā. Uzdeva Īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijai pasūtīt tirgus vērtības
noteikšanas lietu un izstrādāt
izsoles noteikumus.
Sēdē arī nodeva atsavināšanai
nekustamo īpašumu Ezermala
2, Nr.31, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no vienas
zemes vienības 0,0587 ha platībā
un uzdeva Saimnieciskajai nodaļai
veikt nepieciešamās darbības
nekustamā īpašuma reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības vārda un izstrādāt
izsoles noteikumus, kā arī
uzdeva Īpašumu privatizācijas un
atsavināšanas komisijai pasūtīt
tirgus vērtības noteikšanas lietu.
Sēdē lēma piešķirt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajam
nekustamajam īpašumam, kas
sastāv no vienas zemes vienības
nosaukumu “Vasariņa”. Nodeva
atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Vasariņa”, Bērzpils pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no vienas
zemes vienības 11,2 ha platībā.
Uzdeva Saimnieciskajai nodaļai
veikt nepieciešamās darbības
nekustamā īpašuma reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības vārda, bet Īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas
komisijai pasūtīt tirgus vērtības
noteikšanas lietu.
Sēdē piešķīra Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajam
nekustamajam īpašumam, kas
sastāv no vienas zemes vienības,
nosaukumu “Oparnieki”, nodeva
atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Oparnieki”, Balvu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no vienas
zemes vienības 0,9716 ha platībā,
uzdeva Saimnieciskajai nodaļai
veikt nepieciešamās darbības
minētā
nekustamā
īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz
Balvu novada pašvaldības vārda
un izstrādāt izsoles noteikumus, kā
arī uzdeva Īpašumu privatizācijas
un atsavināšanas komisijai pasūtīt
tirgus vērtības noteikšanas lietu.
Sēdē
nodeva
nomā
nedzīvojamo telpu – garāžu Tirgus
ielā 7, Balvos, Balvu novadā, 22
m2 platībā, uzdeva Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajai
nodaļai izstrādāt nomas tiesību
izsoles noteikumus un nomas
līguma projektu, bet Balvu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļai veikt garāžas nomas
maksas aprēķinu.
Tika lemts pārkārtot Balvu
novada pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības robežas, atdalot
no zemes vienības 0,02 ha lielu
zemes gabalu un pievienojot to pie
valstij piekritīgās zemes vienības.
Domes deputāti lēma piešķirt
adresi privātpersonai piederošai
zemes
vienībai
Bērzkalnes
pagastā un uz tās esošajām ēkām
– “Krastiņi”, Bērzkalnes pag., Balvu
no., LV-4591.
Par ceļa servitūta līguma
noslēgšanu
Sēdē
lēma
nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldības piekritīgajā
zemes vienībā Bērzkalnes pagastā
par labu nekustamajam īpašumam
Bērzu iela 3, Bērzkalne, Bērzkalnes
pagasts, Balvu novads, piešķirot
tiesību uz braucamo ceļu ne
mazāk kā 4,5 m platumā un 33 m
garumā. Lēma slēgt ceļa servitūta
līgumu ar SIA “Kontrahirsi Baltia”

reālservitūta – ceļa servitūta
nodibināšanu.
Ceļa
servitūta
līgumu lēma slēgt uz nenoteiktu
laiku.
Par saistošajiem noteikumiem
Deputāti lēma atcelt Balvu
novada Domes 2018.gada 12.jūlija
lēmumu “Par saistošo noteikumu
Nr.14/2018 “Par Balvu novada
Domes 2009.gada 12.novembra
saistošo noteikumu Nr.13 “Par
licenču izsniegšanas kārtību un
maksimālajiem vieglo taksometru
pārvadājumu
tarifiem
Balvu
novadā” atcelšanu” pieņemšanu”.
Par nolikuma apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības konkursa
“Balvu novada gada balva
uzņēmējdarbībā” un konkursa
“Esi uzņēmējs Balvu novadā”
nolikumu.
Domes deputāti arī lēma
apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldības
konkursa
“Priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
riska
jauniešu
iesaiste
jaunatnes
iniciatīvu
projektos” nolikumu.
Par izsoles rezultātiem
Tika lemts apstiprināt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Balvu
pagastā, Balvu novadā, 1,6 ha
platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
zemnieku saimniecību “Nordeki”,
uzdeva Saimnieciskajai nodaļai
sagatavot Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Balvu pagastā, Balvu novadā, 1,6
ha platībā zemes nomas līgumu ar
zemnieku saimniecību “Nordeki”.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 6 (sešiem) gadiem un noteica
zemes nomas maksu EUR 33,00
(trīsdesmit trīs euro un 0 centi)
gadā bez PVN.
Sēdē
lēma
apstiprināt
nedzīvojamās
telpas
Nr.27
Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu
novadā 47,7 m2 platībā, telpu grupas
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju fizisku
personu, uzdeva Saimnieciskajai
nodaļai sagatavot nedzīvojamās
telpas Vidzemes ielā 2B, Balvos,
Balvu novadā, nedzīvojamo telpu
nomas līgumu. Nedzīvojamo telpu
nomas līgumu lēma slēgt uz 2
(diviem) gadiem un noteica nomas
maksu EUR 0,91/ m2 (nulle euro un
91 cents) bez PVN mēnesī par 1 m2
(vienu kvadrātmetru).
Par parāda piedziņu
Sēdē lēma piedzīt nodokļu
parādus no vairākām fiziskām
personām: par nekustamajiem
īpašumiem Balvu pilsētā EUR
20,15 (divdesmit euro un 15 centi)
apmērā, EUR 7,28 (septiņi euro
un 28 centi) apmērā, EUR 16,19
(sešpadsmit euro un 19 centi)
apmērā, EUR 56,70 (piecdesmit
seši euro un 70 centi) apmērā;
par nekustamo īpašumu Kubulu
pagastā EUR 32,22 (trīsdesmit divi
euro un 22 centi) apmērā; par
nekustamo īpašumu Lazdulejas
pagastā EUR 14,97 (četrpadsmit
euro un 97 centi).
Par debitora parāda dzēšanu
Domes deputāti lēma dzēst
fiziskas personas parādu par
dzīvokli Kubulu pagastā.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Sēdē lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.15/2018 “Grozījumi
2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 “Balvu novada

pašvaldības nolikums”” projektu.
Par grozījumiem nolikumā
Domes deputāti lēma izdarīt
Balvu
novada
pašvaldības
Amatpersonu
un
darbinieku
atlīdzības
nolikumā
šādus
grozījumus: svītrot 1.1.punktā
vārdus “Tautsaimniecības un vides
komitejas priekšsēdētājam”; svītrot
2.1.3.apakšpunktā vārdus iekavās
“izņemot Tautsaimniecības un
vides komitejas priekšsēdētāju”;
svītrot
2.1.4.apakšpunktu,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, un
2.1.6punktu; svītrot 2.2.punktā
vārdus “un Tautsaimniecības un
vides komitejas priekšsēdētājs”.
Grozījumi stājas spēkā ar 2018.
gada 1.oktobri.
Par aizņēmumu
Sēdē tika lemts lūgt Pašvaldību
aizņēmumu
un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības
padomei atļauju Balvu novada
pašvaldībai
2018.gadā
ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 183
133,50 (viens simts astoņdesmit
trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit
trīs euro un 50 centi) uz 15 gadiem
no Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
“Būvprojekta izstrādei industriālās
teritorijas attīstībai, revitalizējot
īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K,
projekta “Industriālās teritorijas
attīstība, revitalizējot īpašumus
Balvu novadā” Nr.5.6.2.0/17/I/020
ietvaros”.
Aizņēmuma
pamatsummas atmaksu lēma
veikt saskaņā ar kredīta atmaksas
grafiku un garantēt ar Balvu novada
pašvaldības budžetu.
Par
priekšfinansējuma
nodrošināšanu
Tika
lemts
nodrošināt
projekta “Sociālo pakalpojumu
atbalsta
sistēmas
pilnveide”
priekšfinansēšanu EUR 2 214,00
(divi tūkstoši divi simti četrpadsmit
euro) apmērā.
Par projekta iesniegumu
Domes
deputāti
lēma
piedalīties
pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursā,
iesniedzot projekta iesniegumu
“Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža
– Dārza iela posma pārbūve”,
apstiprināt
projekta
kopējās
izmaksas EUR 152 370,14 (viens
simts piecdesmit divi tūkstoši trīs
simti septiņdesmit euro un 14 centi),
no tām attiecināmās izmaksas EUR
131 421,24 (viens simts trīsdesmit
viens tūkstotis četri simti divdesmit
viens euro un 24 centi) un
neattiecināmās izmaksas EUR 20
948,90 (divdesmit tūkstoši deviņi
simti četrdesmit astoņi euro un 90
centi). Projekta apstiprināšanas
gadījumā
lēma
nodrošināt
projekta
līdzfinansējumu,
priekšfinansējumu
un
segt
neattiecināmās
izmaksas,
bet projekta kopējo izmaksu
priekšfinansēšanai
ņemt
aizņēmumu Valsts kasē. Jāatzīmē,
ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos tiek
atzīts par spēku zaudējušu Balvu
novada Domes 2018.gada 8.marta
lēmumu “Par projekta iesnieguma
“Bērzpils pagasta ceļa Dārza iela
– Vecpils – Mūramuiža posma
pārbūve” iesniegšanu”.
Par cenrāža apstiprināšanu
Tika noteikta Balvu novada
pašvaldības “Pansionāts “Balvi””
sociālā aprūpes pakalpojuma
“Pansija” maksa.
Par ēdināšanu
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Domes
deputāti
lēma
noteikt ēdināšanas izmaksas par
pusdienām skolēniem no 5. līdz
12.klasei Stacijas pamatskolā,
Stacijas
pamatskolas
Vīksnas
filiālē, Tilžas vidusskolā, Bērzpils
vidusskolā, ēdināšanas izmaksas
internātā dzīvojošajiem skolēniem
(brokastis, launags, vakariņas)
Balvu
novada
pašvaldības
vispārējās
izglītības
iestādēs:
Stacijas
pamatskolā,
Tilžas
vidusskolā, Bērzpils vidusskolā.
Noteica vecāku maksu par bērna
ēdināšanu pirmsskolas izglītības
grupā Balvu novada pašvaldības
vispārējās
izglītības
iestādēs:
Stacijas
pamatskolas
Vīksnas
filiālē, Tilžas vidusskolas Vectilžas
pirmsskolas
izglītības
grupā,
Bērzpils
vidusskolā,
Bērzpils
vidusskolas Krišjāņu pirmsskolas
izglītības grupā. Tāpat arī noteica
maksu par pusdienām izglītības
iestāžu darbiniekiem Balvu novada
pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs: Stacijas pamatskolā,
Stacijas
pamatskolas
Vīksnas
filiālē, Bērzpils vidusskolā, Bērzpils
vidusskolas Krišjāņu pirmsskolas
izglītības grupā, Tilžas vidusskolā,
Tilžas
vidusskolas
Vectilžas
pirmsskolas izglītības grupā.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Sēdē lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.16/2018 projektu
“Grozījumi Balvu novada Domes
25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 “Par Balvu novada
pašvaldības 2018.gada budžetu””.
Par amatu savienošanu
Domes deputāti lēma atļaut
Rudītei Krūmiņai savienot Balvu
novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas
amatu ar asistenta pienākumiem
Balvu novada pašvaldībā.
Par
izmaiņām
komisijas
sastāvā
Deputāti
lēma
ievēlēt
Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekli Ilutu Buglovu par
komisijas priekšsēdētāja vietnieci.
Par atvaļinājumu
Sēdē tika piešķirts Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietniecei
Anitai Petrovai 9 apmaksātas
papildatvaļinājuma darba dienas
no
2018.gada
17.septembra
līdz 2018.gada 28.septembrim
(ieskaitot) par nostrādāto laika
periodu no 2017.gada 16.jūnija līdz
2018.gada 15.jūnijam.
Tāpat lēma piešķirt Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētājam
Aigaram
Pušpuram ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma 2 (divas) kalendāra
nedēļas no 2018.gada 1.oktobra
līdz
2018.gada
14.oktobrim
(ieskaitot) un papildatvaļinājumu
10 (desmit) darba dienas no
2018.gada 15.oktobra līdz 2018.
gada 26.oktobrim (ieskaitot) par
nostrādāto lauka periodu no
2017.gada 16.jūnija līdz 2018.gada
15.jūnijam.
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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BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis" iegādājas Izveidots aktīvās atpūtas ainaviski
jaunu skaņu aparatūru kvalitatīvu pasākumu tematiskais parks Bērzpils pagastā
Balvu novada Bērzpils pagasta apmeklētājam Bērzpils pagastā.
nodrošināšanai ziemeļlatgaliešiem
sieviešu biedrība “Dzērvenīte” Šajā parkā varēs apvienot dažādas
Līdz ar projekta “Skaņu sistēmu
iegāde Balvu profesionālajai un
vispārizglītojošajai
vidusskolai”,
realizāciju
biedrība
“Skolas
kastanis” turpmāk spēs nodrošināt
kvalitatīvu
pasākumu
norisi
apskaņojot
daudzējādos
pasākumus, piemēram, tērpu
kolekciju
modes
skates,
kurā piedalās dalībnieki no
Ziemeļlatgales novadiem - Balvu,
Viļakas, Rugāju, Baltinavas, kā arī
no Gulbenes novada.
Jaunā
skaņu
sistēma
nodrošinās daudz kvalitatīvāku
radošo darbnīcu “Koka rotaļlietu
darbnīca”, “Bērniņu ucināšanas
darbnīca”,
“Defilē
darbnīca”,

“Ornamentu
darbnīca”
organizēšanu un pārmantoto
Ziemeļlatgales
nemateriālo
kultūras vērtību nodošanu gan
novada iedzīvotājiem, gan viesiem
no citiem novadiem – tā netiešā
veidā sekmējot gan tūrisma, gan
uzņēmējdarbības attīstību, kā
arī dažādu sociālo grupu iesaisti
sabiedriskajās aktivitātēs, kas
ļaus ne tikai gūt emocionālu
gandarījumu, bet arī apgūt jaunas
prasmes un papildināt esošās
zināšanas.
Projekta koordinatore
Inga Kaļva

Nometne “Esi vesels – neesi atkarīgs!”
kā to pareizi izlietot. Nodarbības
vadītājas mērķis bija paskaidrot
pusaudžiem, ka nauda nedrīkst
kļūt par mērķi - tā ir tikai līdzeklis
kāda mērķa sasniegšanai.
Nometnes dalībnieki veltīja
laiku arī radošām nodarbēm,
apgleznojot krekliņus un veidojot

kolāžas kopā ar Balvu Mākslas
skolas direktori Elitu Teilāni, bet
nometnes pēdējā dienā devās
ekskursijā uz Aglonu.
Nometnes “Esi vesels – neesi
atkarīgs!” noslēgumā dalībnieki
bija vienisprātis: Es izvēlos
veselību, nevis atkarību!

Projekta vadītāja
Biruta Bogdane

Šī dienas nometne tiek organizēta Balvu novada pašvaldības projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”
Nr.9.2.4.2./16/I/050 ietvaros, un to realizē biedrība “Ritineitis”

Katru dienu nometnē divas stundas tika veltītas sporta nodarbībām.

Vasaras nometne “Kusties - esi vesels!”
Balvu novada pašvaldības
projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
Balvu
novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/050)
ietvaros
no 24.augusta līdz 30.augustam
biedrības
“Latvijas
Sarkanais
Krusts” Balvu komiteja vadīja
vasaras nometni “Kusties - esi
vesels!”, kurā 20 dalībnieki vecumā
no 10 līdz 15 gadiem savu vasaras
brīvlaika noslēgumu pavadīja
aktīvi darbojoties.
Nometnes
laikā
ar
dalībniekiem
darbojās
4
pedagogi un mediķis. Katru dienu
profesionāla medmāsa uzraudzīja
dalībnieku veselību un vadīja
teorētiskās nodarbības par pirmās
palīdzības sniegšanu. Nometnes

izjūtu gammas: baudīt skaistu
ainavu parkā, relaksēties un
meditēt, baudīt gleznaino Bērzpils
pagasta apkārtni no uzkalniņa,
jaunlaulātajiem veidot jaunlaulāto
birztaliņu,
nakšņojošajiem
tūristiem izvietot teltis un vārīt siltu
ēdienu. Ir ierīkota ugunskura vieta
un vieta lapenei. Parkā varēs svinēt
svētku tradīcijas, nodarboties
ar sportiskām aktivitātēm, bet
perspektīvā - rīkot tirdziņus,
plenērus, “prāta vētras”, radošās
darbnīcas u.c. pasākumus.
Sadarbojoties
ar
Bērzpils
pagasta pārvaldi un Saietu
namu, Bērzpils pagasta sieviešu
biedrība “Dzērvenīte” piedalīsies
Bērzpils pagasta kultūras dzīves
pilnveidošanā, tūristu uzņemšanā,
svētku
tradīciju
pasākumu,
sportisko aktivitāšu, plenēru,
tirdziņu
rīkošanā.
Sakoptā
teritorija
ilgtspējā
piesaistīs
pagasta iedzīvotājus, ciemiņus,
tūristus ar ainaviski estētisku dabas
objektu. Ieguvēji ir 788 pagasta
iedzīvotāji, kā arī pārējie novada,
Ziemeļlatgales iedzīvotāji, tūristi gan vietējie, gan ārzemju.
Šis projekts nepieciešams
Balvu novada Bērzpils pagasta
tūrisma nozares, kura veiksmīgi
sākusies,
uzņēmējdarbības
nodrošināšanai un attīstībai.

Foto no biedrības “Ritineitis” arhīva.

Balvu novada pašvaldības
projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
Balvu
novadā"
(Nr.9.2.4.2/16/I/050)
ietvaros
no 9.augusta līdz 15.augustam
biedrība “Ritineitis” vadīja nometni
“Esi vesels – neesi atkarīgs!”, kurā
piedalījās jaunieši no 14 līdz 18
gadiem.
Katrs
rīts
nometnes
dalībniekiem sākās ar iepriekšējā
dienā gūto sajūtu analīzi un
pierakstīšanu, kam sekoja divu
stundu garas sporta nodarbības,
kurās kopā ar iekšējās izaugsmes
un dzīves kvalitātes treneri Egilu
Purviņu - A.Havarda Tikumiskās
līderības institūta pasniedzēju,
Japānas Karatē asociācijas melnās
jostas īpašnieku, izzināja sava
ķermeņa iespējas.
Vēlāk sekoja arī teorētiskās
nodarbības par iekšējo izaugsmi un
dzīves kvalitāti, mērķa uzstādīšanu
un sasniegšanu, kā arī tikumisko
līderību un citiem pašizaugsmes
jautājumiem.
Ģimenes
ārsts
Andris
Spridzāns nometnes dalībniekiem
skaidroja
atkarību
rašanās
procesus
cilvēka
smadzenēs
no medicīnas viedokļa. Izziņas
process tika organizēts spēļu
veidā. Savukārt pedagoģe Žanna
Maksimova atklāja jauniešiem
naudas lomu cilvēka dzīvē. Viņa
stāstīja kā veidojas naudas plūsma,

ir realizējusi projektu “Aktīvās
atpūtas ainaviski tematiskā parka
izveide Bērzpils pagastā”.
Projekts
Nr:17-07AL19-A019.2201-000001.
Projekts realizēts sadarbībā ar
biedrību “Balvu rajona partnerība”,
Balvu novada pašvaldību un
Lauku atbalsta dienestu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma
“Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas: EUR
9999,95 no kurām LAD publiskais
līdzfinansējums – EUR 8999,95;
Balvu
novada
pašvaldības
līdzfinansējums - 1000 EUR.
Projektu
realizējusi
SIA
“Veskor”.
Parka
izveidē,
košumkrūmu stādīšanā piedalījās
pagasta iedzīvotāji.
Realizējot projektu, ir sasniegts
projekta mērķis: izveidots aktīvās
atpūtas ainaviski tematiskais parks,
radot estētiski sakoptu teritoriju,
kā pamatu aktīvās atpūtas norisēm,
tradīciju svētku svinēšanai, tūrisma
un uzņēmējdarbības attīstībai un
radošo ideju realizēšanai nākotnē.
Projekta rezultātā tika sakopta
vidi
degradējošā
teritorija
Bērzpils pagasta centrā un
izveidots ainaviski tematiskais
parks, kā pamats aktīvai atpūtai.
Ainaviski tematiskais parks radīs
estētisku baudījumu ikvienam

Foto no biedrības “Dzērvenīte” arhīva.

Realizējot
projektu
“Skaņu
sistēmu
iegāde
Balvu
profesionālajai
un
vispārizglītojošajai
vidusskolai”,
iesniegums
Nr.17-07AL19-A019.2206-000008,
biedrība “BPVV atbalsta biedrība
“Skolas kastanis”” saņēma publisko
finansējumu EUR 4326.96 apmērā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. –
2020. gadam apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības
stratēģiju”
ietvaros.
Projekta īstenošanas rezultātā
iegādāta skaņu sistēma un
projektors par kopējo summu EUR
4807.73, no kuriem EUR 480.77
ir Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas perioda
termiņš - 2019.gada 5.janvāris.

dalībnieki tika iepazīstināti ar
pirmās palīdzības ABC shēmu.
Pēc teorētiskās nodarbības bērni
praktiski veica sirds mākslīgo
masāžu un elpināšanu, izmantojot
mulāžu. Nometnes laikā jaunieši
darbojās
grupās,
iesaistījās
individuālos uzdevumos, iegūstot
vērtīgas zināšanas par fizisko

vingrinājumu ietekmi uz organismu
un par veselības uzlabošanu.
Peldēšanas
nodarbības
notika Balvu peldbaseinā, bet
velobraucienā dalībnieki devās
uz Vīksnas pagasta Sprogu ezeru,
kur sacentās brīvā laika spēlēs un
stafetēs.
Sacensības sporta spēlēs,

Šī dienas nometne tiek organizēta Balvu novada pašvaldības projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”
Nr.9.2.4.2./16/I/050 ietvaros, un to realizē biedrība “Latvijas Sarkanais
Krusts” Balvu komiteja.

Tagad Bērzpilī ir par vienu sakoptu vietu vairāk.

dažādi ķermeņa muskulatūru
attīstoši un kustību balsta aparāta
nostiprinoši
vingrinājumi,
peldēšana, velobrauciens radīja
dalībniekiem pozitīvas emocijas,

uzlaboja fizisko formu un veselību,
pilnveidojās sadarbības prasmes ar
vienaudžiem, kā arī tika iegūti jauni
draugi.

Foto no biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” arhīva.

Nometnes dalībnieki devās velobraucienā uz Vīksnas pagasta Sprogu ezeru.

“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 18.septembris

13.Saeimas vēlēšanas
2018.gada 6.oktobrī notiks
13.Saeimas vēlēšanas. Saeimas
vēlēšanu rīkošanā ir iesaistītas
trīs līmeņu vēlēšanu komisijas –
Centrālā vēlēšanu komisija, 119
republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisijas, kā arī vairāk
nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu
komisiju Latvijā un ārvalstīs.
Balsošanas
dokumenti
13.Saeimas vēlēšanās ir:
1. derīga Latvijas pilsoņa pase,
2. derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar
vēlētāja apliecību.
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas
vēlēšanās ir visiem Latvijas
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā
sasnieguši 18 gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāji
drīkst balsot jebkurā vēlēšanu
iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par
dalību vēlēšanās vēlētājam pasē
izdara īpašu atzīmi – spiedogu.
Savukārt vēlētājiem, kuru
rīcībā ir tikai personas apliecība,
bet nav derīgas pases, no 2018.

gada 24.septembra līdz 2018.
gada 5.oktobrim jāizņem vēlētāja
apliecība.
Kur saņemt vēlētāja apliecību?
Vēlētāju apliecību dalībai
13.Saeimas vēlēšanās varēs saņemt
no 2018. gada 24. septembra
līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta
personas apliecība.
Vēlētāja apliecību iespējams
saņemt arī citā Pilsonības un
migrācijas
lietu
pārvaldes
teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi
rakstiski informējot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldi līdz 2018.
gada 24. septembrim.
Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu
iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no
pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuri nevar nokļūt
vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā,
trīs dienas pirms vēlēšanu dienas
dažas stundas dienā var izmantot
iespēju nodot balsi glabāšanā.
Šāda iespēja būs trešdien,

3.oktobrī, no pulksten 17.00 līdz
20.00, ceturtdien, 4.oktobrī,
no pulksten 9.00 līdz 12.00,
piektdien, 5.oktobrī, no pulksten
10.00 līdz 16.00.
Balvu novadā ir viens iecirknis,
kur var nodot balsi glabāšanā
- tas ir iecirknis Nr.319 - Balvu
pamatskola.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevar ierasties vēlēšanu
iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji
un slimojošu personu aprūpētāji,
var balsot savā atrašanās vietā.
Balsošana vēlētāja atrašanās vietā
jāpiesaka no 1. līdz 6.oktobra plkst.
12.00 vēlētāja atrašanās vietai
vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu
iecirknī.
Ar iesniegtajiem kandidātu
sarakstiem, ziņām par kandidātiem,
priekšvēlēšanu programmām u.c.
informāciju, iespējams iepazīties
Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapā
www.cvk.lv
sadaļā
13.Saeimas vēlēšanas.

Vēlēšanu iecirkņi:
N.p.k.
1
2
3
4

Vēlēšanu
iecirkņa
Vēlēšanu iecirkņa nosaukums
numurs
318
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle
319
Balvu pamatskola
Balvu Profesionālā un
320
vispārizglītojošā vidusskola
Balvu pagasta kultūras un sporta
323
centrs

5

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

6

325

Bērzpils pagasta Saieta nams

7

326

Briežuciema pagasta Tautas nams

8

327

Krišjāņu Tautas nams

9

328

Kubulu pagasta pārvalde

10

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

11

336

Tilžas pagasta Kultūras nams

12

337

Vectilžas pagasta pārvalde

13

339

Vīksnas pagasta pārvalde

Vēlēšanu iecirkņa adrese
Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501
“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu
novads, LV-4561
Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu
novads, LV-4590
Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu
novads, LV-4576
“Briežuciema pamatskola”, Grūšļeva,
Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595
“Krišjāņu Tautas nams”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts,
Balvu novads, LV-4574
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566
“Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, LV-4592
Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads,
LV-4572
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu
novads, LV-4572
“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads,
LV-4580

5.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Ņemot vērā, ka bērni un
jaunieši atkal ir uzsākuši izglītības
iestāžu apmeklējumus, vēlamies
atgādināt, ka pirmsskolas vecuma
bērniem ir iespēja bez maksas
izmantot reģionālās nozīmes
sabiedrisko transportu. Savukārt no
šā gada 1. septembra daudzbērnu
ģimenes skolēniem un studentiem
(līdz 24 gadu vecumam) autobusos
un vilcienos atlaide ir pat 90%
apmērā. Papildus informējam,
ka arvien vairāk pasažieri izvēlas
iegādāties
biļetes
interneta
tirdzniecības vietās, līdz ar to
viņiem sēdvieta jau ir rezervēta.
Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem pirmsskolas vecuma
bērniem ir tiesības izmantot
reģionālo starppilsētu un vietējās
nozīmes sabiedrisko transportu
bez maksas. Informējam, ka
pirmsskolas izglītības programmu
apgūst bērni līdz septiņu gadu
vecumam (veselības stāvokļa vai
psiholoģiskās sagatavotības dēļ
pirmsskolas izglītības programmas
apguvi var pagarināt vai paīsināt
par vienu gadu, tas nozīmē, ka
pirmsskolas vecuma bērnam var
apritēt seši, septiņi un pat astoņi
gadi). Atgādinām, ka pirmsskolas
vecuma
bērns
sabiedriskajā
transportā nedrīkst braukt viens,
tas nozīmē, ka viņam vienmēr
ir jābūt līdz pavadonim. Šaubu
gadījumā
transportlīdzekļa
vadītājam ir tiesības lūgt uzrādīt
apliecinošu dokumentu par bērna
vecumu, piemēram, dzimšanas
apliecību.
Valdība lēma, ka, iesākoties
jaunajam
mācību
gadam,
skolēni un studenti (līdz 24
gadu vecumam), uzrādot 3+
Ģimenes karti un personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai
ID karti) vai attiecīgi skolēna vai
studenta apliecību, varēs saņemt
atlaidi 90% apmērā no vienas
biļetes cenas. Savukārt pārējie
daudzbērnu ģimenes locekļi
varēs saņemt atlaidi 50% apmērā
no vienas biļetes cenas (šiem
pasažieriem būs nepieciešams
uzrādīt 3+ Ģimenes karti un
personu apliecinošu dokumentu).

Bez minētā daudzbērnu ģimenes
locekļi var saņemt 40% atlaidi
abonementa biļetei, uzrādot
3+ Ģimenes karti un personu
apliecinošu
dokumentu
vai
attiecīgi skolēna vai studenta
apliecību. Daudzbērnu ģimeņu
locekļiem 3+ Ģimenes kartei
un
personu
apliecinošam
dokumentam,
skolēna
vai
studenta apliecībai jābūt līdzi ne
tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī
brauciena laikā.
Sakarā ar to, ka pasažieri
arvien biežāk izvēlas biļeti pirkt
iepriekšpārdošanā,
tai
skaitā
interneta tirdzniecības vietās,
vēlamies vērst uzmanību tam, ka
šāda veida biļetēm ir norādītas
konkrētas sēdvietas. Līdz ar to
citiem pasažieriem un autobusa
vadītājam
ir
nepieciešams
nodrošināt paredzēto sēdvietu
attiecīgajai personai.
Par valsts SIA “Autotransporta
direkcija”
Autotransporta direkcija ir
vienotas valsts politikas realizētāja
starptautisko
pārvadājumu
jomā, autotransporta komerc
pārvadājumu
uzņēmējdarbības
licencēšanā, kā arī sabiedriskā
transporta plānošanā. Regulāri
veicot
sabiedriskā
transporta
finanšu analīzi un auditu, direkcija
nodrošina vienotu, nepārtrauktu
un pieejamu sabiedriskā transporta
sistēmu visā valstī. Autotransporta
direkcijas uzdevums ir īstenot
virkni pasākumu kompleksu, lai
Latvijas autopārvadātājiem tiktu
nodrošināta likumīga iespēja veikt
pārvadājumus Latvijas teritorijā un
ārpus tās.
Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129
E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv

Par veselības aprūpes finansēšanas likumu Balvu novada pašvaldība piedalās konkursā
Nacionālais veselības dienests (turpmāk (skatīt Veselības aprūpes finansēšanas “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”
– Dienests) vērš uzmanību, ka saistībā ar likuma 11.panta 2.punktu), ir apdrošinātas
valsts veselības apdrošināšanas ieviešanu,
no 2019.gada 1.janvāra valsts apmaksātu
veselības aprūpes pakalpojumu pilno
“grozu” varēs saņemt tikai apdrošinātie
iedzīvotāji:
• legālie darba ņēmēji (kuri veic sociālās
apdrošināšanas iemaksas vispārējā
nodokļu režīmā);
• valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas
(bērni, pensionāri (kuri saņem Latvijas
Republikas pensiju), Nodarbinātības
valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki
u.c. iedzīvotāju grupas);
• iedzīvotāji, kuri brīvprātīgi veic veselības
apdrošināšanas iemaksas.
Atbilstoši
Veselības
aprūpes
finansēšanas likumam personai būs tiesības
veikt veselības apdrošināšanas iemaksu
no 2018.gada 1.septembra. Iemaksu
veikšana būs brīvprātīga un attieksies tikai
uz tām personām, kuras nav apdrošinātas
automātiski. Veselības apdrošināšanas
iemaksas administrēs Dienests.
Legālie darba ņēmēji (kuri veic sociālās
apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu
režīmā) un personas, kuras ietilpst kādā no
valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām

automātiski
un
papildus
veselības
apdrošināšanas iemaksas viņām nav jāveic.
No 2018.gada 1.septembra līdz 2019.
gada 1.janvārim veselības apdrošināšanas
iemaksas var veikt:
• veicot pārskaitījumu internetbankā;
• veicot pārskaitījumu, piemēram, bankā
vai pasta nodaļā;
• norēķinoties ar bankas maksājuma karti
klātienē kādā no Dienesta teritoriālajām
nodaļām.
Informācija
par
valsts
veselības
apdrošināšanas ieviešanu, apdrošināšanas
iemaksu apmēriem un to, kas ir obligāti
jānorāda maksājuma mērķī, ir pieejama
Dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv
sadaļā “Valsts veselības apdrošināšana”.
Lai
konsultētos
par
veselības
apdrošināšanas
iemaksu
veikšanu,
iedzīvotājs var zvanīt pa bezmaksas
informatīvo tālruni 80001234 (darba dienās
no plkst. 8.30 – 17.00) vai vērsties klātienē
Dienesta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā,
vai kādā no Dienesta teritoriālajām nodaļām
(Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē).
Avots: Nacionālais veselības dienests

Lai noteiktu labākās pašvaldības, kas
nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos
un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar
bērniem, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija otro gadu rīko konkursu
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”.
Pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm
2018. gada konkursā vērtē ne tikai konkursa
vērtēšanas komisija, pamatojoties uz
pašvaldību iesniegto informāciju, bet savu
vērtējumu no 2018. gada 3. septembra
līdz 17. oktobrim var sniegt ikviens
Latvijas iedzīvotājs, balsojot par ģimenei
draudzīgāko pašvaldību 2018.
Konkurss norit divās kārtas. Pirmajā
kārtā datus apkopo konkursa organizatori
(Balvu novada pašvaldība pirmajā kārtā
jau ir iesniegusi savu pieteikumu), bet
tīmekļvietnes
www.vietagimenei.lv
apmeklētājiem 45 dienu laikā tiek dota
iespēja sniegt individuālu vērtējumu un
balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību.
Savukārt otrajai kārtai tiek virzītas trīs
pašvaldības ar augstāko punktu skaitu
katrā grupā, konkursa vērtēšanas komisijai
klātienē vērtējot deviņas republikas
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pilsētu pašvaldības, 21 reģionālas nozīmes
attīstības centra novada pašvaldību un 89
novadu pašvaldības, kuras nav republikas
vai reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldības.
Kopējais konkursa balvu fonds
pašvaldībām ir 109 00 euro. Katras grupas
uzvarētājs saņems naudas balvu vismaz 15
000 euro apmērā, bet ģimenei draudzīgākā
pašvaldība nacionālajā mērogā – naudas
balvu vismaz 30 000 euro apmērā. Tāpat
komisija lems arī par papildu nominācijām
kopumā 34 000 euro apmērā. Piešķirtās
balvas paredzētas izmantošanai atbalsta
pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai
vai vides veidošanai ģimenēm ar bērniem.
Aicinām
iedzīvotājus
izteikt
viedokļus,
lai
pašvaldību
padarītu
ģimenēm draudzīgāku! Pašvaldība, kuras
iedzīvotāji balsošanas aptaujā aktīvi
sniegs priekšlikumus, varēs iegūt konkursa
lieldrauga SIA “Jūrmalas Mežaparki”
specbalvu 3000 euro vērtībā rotaļu
laukuma elementa iegādei.
Balsot var Balvu novada pašvaldības
mājaslapā.

Ierasts, ka savu svētību dod arī
baznīcas pārstāvji. Balvu evaņģēliski
luteriskās baznīcas mācītājs Mārtiņš
Vaickovskis atgādināja, ka saule
simbolizē gaismu, siltumu un Die
va gādību par mums, ka katram
cilvēkam Dievs ir devis iespēju šajā
dzīvē. “Ja runājam par skolu, tad at
ceramies, kurā skolā sākām iet, kuru
skolu pabeidzām, bet atcerēsimies,
ka tā lielā skola ir visa dzīve.” Viņš arī
vēlēja, lai šis mācību gads, tāpat kā
šī aizvadītā vasara, ir pats labākais
visā novērojumu laikā.

Balvu Romas katoļu draudzes
prāvests Mārtiņš Klušs, pavadot Lat
vijas simtgadi, aicināja visus paņemt
mīlestības tikumu, tajā ietērpties un
visu darīt ar atbildību, kas katram
ir uzticēta – vecākiem, skolotājiem
un bērniem, kas ik dienas nāks uz
skolu, saņems zināšanas un pieaugs
gudrībā. “Lai katru pavada Dieva
svētība un žēlastība, lai visiem vei
cas,” teica M.Klušs.

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs
skolēniem vēlēja: “Lai vasarā
uzkrātais spēks un zināšanas ir
ceļš uz priekšu – uz attīstību, lai
tas rada prieku un gandarījumu!
Lai nākamais darba cēliens, kas
ir jūsu mācību gads, jums tiešām
ir prieka un zināšanu pilns.” Viņš
arī atgādināja, ka, strādājot vienā
komandā,
vecākiem,
bērniem
un skolotājiem, kopā var izdarīt
patiešām daudz, jo rūpes par
nākotni ir mūsu visu prioritāte.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu pamatskolas pagalmā pirmklasniekiem bija tas gods stāvēt pašā
viducī.

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Rīgas Valsts
tehnikuma struktūrvienības skolēnus ieradās sveikt motokluba “Spieķi vējā”
pārstāvji, kuri vēlēja ne tikai labi mācīties, bet arī klausīt skolotājus.

I.Paidere Latvijas simtgades gadā
visiem novēlēja, lai katrs ar savu per
sonisko piemēru, ar savām labajām
domām un darbiem stiprinātu
piederību savai skolai, savai pilsētai,
savam novadam un Latvijai,- mūsu
dzimtenei.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

iepazīt apkārtējo pasauli un sevi.
Zinību diena Tilžas vidusskolā
iesākās ar kopīgu dzīves stundu
ticības mācībā, kas notika Tilžas
Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā
kopā ar priesteri S.Prikuli. Ikkatrs
saņēma Dieva svētību, padomus,
uzmundrinājumu jaunajam darba
cēlienam. Direktore no sirds
pateicās prāvestam Staņislavam
Prikulim par šo lielisko dāvanu,
jauno mācību gadu uzsākot.
Pasākums
turpinājās
Tilžas
vidusskolas aktu zālē, kur 12.klase
ar lielu atbildību iedvesmoja
pirmklasniekus nebaidīties no
grūtībām, jo skolā var iegūt daudz
draugu, zināšanu, un skolā nekad
nav garlaicīgi.
Arī Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva sveica
visus klātesošos un atgādināja, ka
tagad stilīgi ir zināt, nevis nezināt,
būt pārliecinātiem un atbildīgiem
savas profesijas izvēlē. Savukārt
Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Bērziņa bija lepna par to, ka
visi klātesošie paši dzied Latvijas
valsts himnu bez pavadījuma, kas
liecina par izkoptu patriotismu,
bet direktore Gunta Rižā uzsvēra,
ka skolas sirdspuksti ir skolēni, bet
skolas stiprums — skolotājs.
Tilžas vidusskolas vispārējās
pirmskolas izglītības grupiņu
apmeklēs 11 audzēkņi vecumā no
2 līdz 6 gadiem. Bērnus sagaida
mājīgas telpas, izremontēta spēļu
klase, par dāvinājuma līdzekļiem
iegādātās rotaļlietas. Lai arī jaunais
mācību gads ir tikpat saulains un
radošiem darbiem bagāts!
Stacijas pamatskolā rudens,
kas šogad ir īpaši vasarīgs, atkal
uz skolu sasaucis 74 skolēnus.
3.septembra rīts bija piepildīts ar
bērnu čalām, vecāku uztraukumu,
skolotāju
rosību
un
ziedu
krāšņumu. Svētku pasākumā laba
vēlējumus visi saņēma gan no
skolas direktores Rutas Bukšas,
gan no Kubulu pagasta pārvaldes
pārstāves
Mārītes
Bērziņas,
gan no ciemiņiem. Sirsnīgākos
apsveikumus
un
Stacijas
pamatskolas skolēna apliecību
saņēma 7 pirmklasnieki.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

radošajai darbībai un, protams,
savai ģimenei.
Balvu Mūzikas skolas svinīgajā
Zinību dienas pasākumā ar
aplausiem kolektīvā tika uzņemti
1.klases audzēkņi - 17 jaunie
pianisti, 13 pūtēji, 3 akardeonisti, 3
vijolnieki un 8 kora klases audzēkņi.
Tās direktors Egons Salmanis
atgādināja, ka aizvadītais mācību
gads aizskanēja XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku zīmē, kur skolas kolektīvs
plaši iesaistījās, kā arī uzsvēra, ka,
mūzikas skolā mācoties, galvenais
nav piedalīties tikai konkursos,
tikpat svarīga ir sava novada
kultūrvides veidošana, ko skola
arī godam dara. Skolas direktors
izteica cerību, ka pēc pusotra gada
daudzi skolas audzēkņi piedalīsies
jau XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos gan kā
kora dziedātāji, gan kā dejotāji,
gan kā pūtēju orķestra mūziķi,
un atgādināja, ka šis mācību gads
notiks Latvijas simtgades zīmē, bet
pavasarī mūzikas skola svinēs savu
60 gadu jubileju.
Bērzpils vidusskolā svinīgā
pasākuma laikā direktore Ilona
Stepāne sveica visus klātesošos
un skolu salīdzināja ar bišu stropu,
kurā nepārtraukti rit kustība,
tāpēc
vēlēja
izglītojamajiem
bites čaklumu mācībās, lai tikpat
pacietīgi, kā bites vāc nektāru,
arī viņi krātu zinības, neatļaujot
piezagties slinkuma tranam.
Nedaudz citāds 3.septembris
šogad bija Bērzpils vidusskolas
Krišjāņu filiālē, jo turpmāk
tur mācīsies tikai pirmsskolas
vecuma bērni. Kopā ar vecākiem
un vecvecākiem 9 bērni ieradās
uz svinīgu pasākumu skaisti
izremontētajās pirmsskolas telpās.
Pasākuma sākumā klātesošos
uzrunāja Bērzpils vidusskolas
direktore
Ilona
Stepāne,
priecādamās par to, ka skolā atkal
skanēs bērnu čalas, ka telpas
ir piedzīvojušas brīnumainas
pārvērtības. Direktore uzsvēra,
ka šobrīd viņi dzīvo brīnumainajā
bērnības zemē, aicināja bērnus,
apmeklējot pirmsskolas grupu, gan
aktīvi rotaļāties, gan arī mācīties un

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Zinību diena Balvu novada
skolās iesākās ar svētku uzrunām,
apsveikumiem, ziedu pasniegšanu
un atkalredzēšanās prieku.
Balvu
pamatskolā
bērni,
skanot skolas zvanam, ieradās
pagalmā, lai pabūtu visi kopā,
pirms došanās uz pirmo stundu.
Tur viņus uzrunāja skolas direktore
Larisa Krištopanova. Viņa pauda
prieku par 447 skolēniem, no
kuriem 82 pirmo reizi vērs Balvu
pamatskolas durvis. Tāpat arī
iepriecināja bērnus pastāstot, ka
ir izbūvēts jauns iebraucamais ceļš
un pārbūvēts stadions.
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
mācību gads iesākās ar skolas
direktores Birutas Vizules uzrunu:
“Lai šī vasaras saule, enerģija
un šodiena, kas ir iesākusies
tik brīnišķīga, mūs pavada visu
jauno mācību gadu, jo tas ir
arī Latvijas simtgades gads.
Kāds būs šis mācību gads, tas
ir atkarīgs no mums katra paša
– no mūsu gribasspēka, no
mūsu mērķtiecības, no prasmes
izmantot visas dotās iespējas.”
Balvu Valsts ģimnāzijas jaunā
mācību gada tēma ir “Celsim
skolu!”, jo gan skolā, gan ārpus
tās notiek vērienīgi remontdarbi.
Ģimnāzijas direktore Inese Paidere
uzsvēra, ka šis gads Balvu Valsts
ģimnāzijā būs īpašs ar to, ka tiks
svinēta Latvijas simtgade, visi kopā
piedzīvosim skolas akreditāciju,
kopā tiks celts skolas stadions, visi
kopā izturēsim skolas iekštelpu
remontdarbus un sagaidīsim
klašu telpas aprīkotas ar jaunām
mēbelēm un datortehniku.
Balvu Mākslas skolas direktore
Elita Teilāne pastāstīja par
dažādiem jauninājumiem, kā arī
vēlēja lai katram šogad izdodas
izpildīt
savas
apņemšanās!
Pirmklasniekiem jauno mācību
gadu vēlēja uzsākt labi un
veiksmīgi, pārējiem tāpat turpināt
mācības. Tiem, kas šogad veidos
savus noslēguma darbus – lai
izdodas tikpat krāšņi kā katru
gadu! Lai skolotājiem ir pārliecība
par savu varēšanu, lai ir tik daudz
degsmes, ka pietiek skolai, savai

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja
vietniece
Anita
Petrova atzina, ka viņai vienmēr ir
paticis septembris, jo, tam sākoties,
pilsēta atdzīvojas, ielās skan dzidri
bērnu smiekli un jauniešu čalas.
“Tieši tāpat viss notiek un notiks
Balvu Valsts ģimnāzijā, jo arī jaunā
mācību gada tēma ir “Celsim sko
lu!”. Noteikti jau esat pamanījuši, ka
top jauns stadions, tieši tāds, kādu
jūs jau sen esat pelnījuši. Arī mācību
telpas iegūs pavisam citu izskatu,
tās būs modernākas, tajās varēs ērti
un radoši strādāt. Balvu novada
pašvaldības vārdā novēlu darbīgu,
ražīgu un ļoti veiksmīgu jauno
mācību gadu!”, teica A.Petrova.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Zinību diena Balvu novada skolās

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 18.septembris

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

6.

Balvu Mūzikas skolas skolēni jau pirmajā skolas dienā bija gatavi sniegt
muzikālus priekšnesumus.
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Svinīgajā pasākumā Balvu Mākslas
skolā piedalījās Do Mažors, Polka
un Nātrija Hlorīds, kuri sevi sauca
par jaunajiem pedagogiem un
skolēniem centās iestāstīt, ka skolā
būs jādejo, jāveic dažādi ķīmijas
eksperimenti, jādzied. Amizantā
veidā viņi arī pārbaudīja pedagogu
plaušu tilpumu. Kad visi pedagogi
bija izmēģinājuši burbuļu pūšanu,
tad Do Mažors, Polka un Nātrija
Hlorīds arī ķērās pie darbiņa visi
kopā – un secināja, ka komandai ir
lielāks spēks.

Foto no Bērzpils vidusskolas arhīva.
Bērzpils vidusskolas pirmajā klasē mācības uzsāka 10 skolēni, bet 12.klasi
šogad absolvēs 7 izglītojamie.

iestādē īstenotos bērna attīstības
vajadzībās centrēta pieeja.
Lai pirmsskolām palīdzētu
virzīties uz šo mērķi, nevalstiskās
organizācijas – biedrība “Latvijas
SOS Bērnu ciematu asociācija” un
nodibinājums “Centrs Dardedze”
ir
izveidojušas
preventīvu
programmu pirmsskolas izglītības
iestādēm “Bērnam drošs un
draudzīgs bērnudārzs”.
Programmas mērķis ir veicināt
agrīnu
sociālpsiholoģisku
problēmu
identificēšanu
un
risināšanu,
sadarbojoties
pirmsskolas darbiniekiem un bērna
vecākiem. Samazināt pret bērniem
vērstas vardarbības un sociālās
izslēgšanas riskus un stiprināt
valsts, pašvaldību, nevalstiskā un

privātā sektora sadarbību, attīstot
uz bērnu vērstu pieeju lēmumu
pieņemšanas procesos gan valsts,
gan pašvaldību līmenī.
Balvu novada pedagogi jau
saņēmuši programmas “Bērnam
drošs un draudzīgs bērnudārzs”
atbalstu,
pavasarī
apgūstot
“Džimbas deviņu soļu drošības
programmu”, kā rezultātā katrā
novada PII ir Džimbas aģenti, kuri
apguvuši teorētiskās zināšanas,
Džimbas deviņu soļu drošības
programmas
metodikā
un
saņēmuši metodisko materiālu
komplektu.
Lija Bukovska
IKSP Izglītības darba speciāliste

Pedagogu konference
Pirms jaunā mācību gada
Kubulu kultūras namā norisinājās
Balvu, Baltinavas un Rugāju
novadu izglītības darbinieku
augusta konference “21.gadsimta
izglītība:
skola,
skolotājs,
pārmaiņas”.
Pedagogus sveica novadu
vadītāji Aigars Pušpurs, Sandra
Kapteine, Sarmīte Tabore, kā
arī Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
un Rugāju novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta
Berkolde.
Pasākumā tika godināti darba
gaitas beigušie pedagogi. Tie bija
Nadežda Bogdanova un Rudīte
Bukša no Balvu pamatskolas,
Lūcija Jermacāne no Balvu Valsts
ģimnāzijas, Ārija Logina no Bērzpils
vidusskolas un Nadežda LoginaSlišāne no Baltinavas vidusskolas.
Apsveikuma vārdus un ziedus
saņēma jaunie pedagogi, kuri
šogad uzsāks darba gaitas kādā
no novadu izglītības iestādēm.
Bērzkalnes PII par pirmsskolas
skolotāju strādās Kristīne Miška,
bet Tilžas PII - Sabīne Ivanova.

Iniciatīva
“Latvijas
skolas
soma” ir ļoti nozīmīga valsts
simtgades programmas daļa. Tās
mērķis ir katram Latvijas skolēnam
nodrošināt iespēju iepazīt un
pašam pieredzēt Latvijas dabas un
kultūras vērtības, iepazīt zinātnes
sasniegumus un uzņēmējdarbības
veiksmes stāstus.
Septembra sākumā “Arēnā
Rīga” notika atklāšanas pasākums,
kurā no Balvu novada piedalījās
Balvu pamatskolas, Balvu Valsts
ģimnāzijas un Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
5.-9.klašu skolēni. Pavisam šajā
pasākumā bija 6000 skolēni no
visas Latvijas, no ikviena Latvijas
novada. Bērniem un jauniešiem
bija iespēja piedalīties interaktīvās
darbnīcās un vērot koncertu “100
Latvijas stāsti 100 minūtēs”.
Piedaloties
atpazīstamiem
māksliniekiem, tika apspēlēta
Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas
un vērtības šodienas skatījumā,
nepieciešamība
ikvienam

nepārtraukti attīstīties un augt,
veidojot nākotnes Latviju.
Koncertā
uzstājās
Rūta
Dūduma, The Ludvig, Laima
Jansone un DJ Monsta, grupa
“DaGamba”,
Matīss
Čudars,
Edavārdi, Justs, grupa “Auļi”,
soprāns
Līga
Gita
Zīriņa,
simfoniskais
orķestris
“DD”
diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā,
dejotāji un citi mākslinieki.
Latviešu
autoru
skaņdarbos
atspoguļojās Latvijas mūzikas
attīstība cauri laikiem, tautas
mūzikas saspēle ar šodienas
muzikālajām iespējām.
Laikā, kad tiek tik daudz
runāts par jaunā satura ieviešanu
izglītībā,
iniciatīva
“Latvijas
skolas soma” bagātinās bērnu
un jauniešu iespējas izzināt savu
valsti.
Ilona Naļivaiko
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde

Stacijas pamatskolas skolēni gatavi kāpt pa zinību kāpnēm – uz augšu vien!

Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs
11. septembrī Ludzā norisinājās
programmas “Bērnam drošs un
draudzīgs bērnudārzs” seminārs,
kurā piedalīties tika aicināti arī
Balvu novada pirmsskolas jomas
darbinieki. Semināru apmeklēja
IKSP Izglītības darba speciāliste
Lija Bukovska, Kubulu PII “Ieviņa”
vadītāja Inga Eisaka, Bērzkalnes
PII vadītāja Inta Korlaša, Balvu
PII “Pīlādzītis” vadītājas p.i. Ilona
Ločmele.
Pirmsskola ir pirmā vieta,
kur bērns no ģimenes nonāk
iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi
svarīgi, lai šī vide būtu bērniem
droša un draudzīga, bērna
vecākus iesaistoša un atbalstoša,
iestādes darbiniekus izglītojoša,
stiprinoša un uzraugoša, kā arī lai

7.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
atklāšanas pasākums

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.
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Bērzpils un Baltinavas vidusskolās
ķīmiju mācīs Zane Ozoliņa, Rugāju
novada Eglaines pamatskolā
par pedagoga palīgu strādās
Kristīne Reveliņa, bet par sociālo
pedagoģi - Daira Janiša. Divās
izglītības iestādēs mainījusies
vadība: Kubulu PII turpmāk vadīs
Inga Eisaka, bet Rugāju novada
Eglaines pamatskolas direktoru
Eduardu Stalidzānu nomainījusi
Ilze Burka. Arī Balvu Iekļaujošas
izglītības atbalsta centram jauna
vadītāja - Tamāra Krūmiņa.
Balvu pamatskola ir viena no
24 izglītības iestādēm valstī, kurai,
novērtējot aktīvu iesaistīšanos
projektu īstenošanā un pedagogu
tālākizglītošanā,
piešķirts
statuss “eTwinning Skola”, par
ko konferencē tika pasniegts
sertifikāts un Eiropas Komisijas
pateicības vēstule.
Konferences
gaitā
IKS
pārvaldes
vadītāja
I.Kaļva
iepazīstināja
ar
aktualitātēm
izglītībā, uzsverot to, ka izglītība
ir joma, kurā pārmaiņas notiek
nepārtraukti un to, ka līdz ar jaunā
mācību satura ieviešanu jāmainās
gan skolām, gan skolotājiem. To,

kā skolotājam justies pārmaiņu
laikā lekcijā stāstīja Dace un
Armands Līcīši. Lektore, asoc.
prof. Ilze Briška informēja par
vērtībām mācību saturā skolā,
savukārt pirmsskolas pedagogi
asoc.prof. Agritas Tauriņas vadībā
iepazinās ar jauno mācību saturu
pirmsskolā.
Ar
jauku
muzikālu
priekšnesumu klātesošos sveica
Krišjāņu pagasta Laimas lauku
kapela.
IKS pārvaldes vadītājas I.Kaļvas
novēlējums visiem pedagogiem:
“Lai svētki dod enerģiju un
spēku turpmākajam darbam! Lai
audzēkņu izaugsme un panākumi
sniedz
gandarījumu
darbā!
Skolotāji, mīliet arī turpmāk savu
darbu, ziedojiet uzkrāto pieredzi,
gudrību un mīlestību saviem
audzēkņiem. Mums jāizjūt tas
prieks, kas rodas no savstarpējas
tikšanās, jārod jauna rosme, darba
spars, kas rodas, saskaroties tādu
cilvēku priekiem, kuri darbojas
vienotam mērķim.”
Lija Bukovska
IKSP Izglītības darba speciāliste

Latvijas 100 labāko skolu topā
Balvu Valsts ģimnāzija 18.vietā
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
saime priecājas par augstajiem
sasniegumiem
aizvadītajā
mācību gadā un lepojas, ka
laikraksta “Neatkarīgā Rīta Avīze”
izveidotajā labāko Latvijas skolu
topā, kurā ņemti vērā divpadsmito
klašu centralizēto eksāmenu
rezultāti, Balvu Valsts ģimnāzija
ierindojusies godpilnajā 18. vietā.
Latvijas 29 valsts ģimnāziju vidū
Balvu Valsts ģimnāzijai 8. vieta aiz
Rīgas Valsts 1., 2. un 3. ģimnāzijas,
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas,
Dobeles
Valsts
ģimnāzijas,
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un
Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas.
Veidojot laikraksta topu,
atsevišķi tika skatīta katra mācību
iestāde un tās audzēkņu iegūtais
vidējais vērtējums (centralizētajos
eksāmenos
izglītojamo
mācību sasniegumi tiek izteikti
procentos - no nulles līdz 100%)
katrā divpadsmito klašu valsts
pārbaudījumā. Pēc tam tika
aprēķināts visu eksāmenu vidējais
vērtējums katrai skolai un, ņemot
to vērā, veidots tops. Tika skatītas
tikai tās izglītības iestādes, kur
tika kārtoti valsts pārbaudes darbi
vismaz piecos dažādos mācību
priekšmetos un kārtotāju skaits
bija vismaz desmit audzēkņu
vienā eksāmenā.
Šādi rezultāti ir mērķtiecīga
un
profesionāla
darba
rezultāts, sadarbojoties skolas
administrācijai,
skolotājiem,
skolēniem un vecākiem. Balvu
Valsts
ģimnāzija,
savlaicīgi
gatavojoties
jaunā
izglītības
standarta ieviešanai, pagājušajā
mācību gadā pārstrukturizēja
skolas metodiskā darba sistēmu,
uzsākot darbu starpdisciplinārajās
mācību grupās. Tika arī paredzēts
laiks
skolotājiem
kopīgam
darbam grupā, lai varētu strādāt
pie izvēlētās tēmas, savstarpēji
vēroto stundu un skolēnu
mācību sasniegumu dinamikas
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analīzes.
Notika
regulāra
mācību stundu vērošana, ko
veica gan skolas administrācijas
pārstāvji, gan paši skolotāji.
Tika pievērsta liela uzmanība
pedagogu
tālākizglītībai,
organizējot kursus, meistarklases
un seminārnodarbības, kurās
skolotāji varēja gūt jaunas
prasmes un zināšanas efektīvas
mācību stundas veidošanā.
Ģimnāzijā
notiek
aktīvs
starptautisko
projektu
realizēšanas
darbs,
šobrīd
apstiprināti nākamie divi Erasmus
+ projekti, kuru ietvaros izstrādātie
metodiskie materiāli tiks aprobēti
mācību procesā. Turpinās darbs
projektā “Atbalsts izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”, kura ietvaros notiek
sadarbība ar augstskolām, skolēni
darbosies debašu klubā, jauno
zinātnieku skolā un izglītojošās
nometnēs.
Paldies par ieguldīto darbu
ģimnāzijas
administrācijas
komandai, skolotājiem, pagājušā
mācību gada divpadsmito klašu
absolventiem un viņu vecākiem,
ģimnāzijas Padomes vadītājai
Aijai Mežalei, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes un Balvu
novada Domes vadībai un
pašvaldības izpildvarai!
Lai mums visiem kopā
veiksmīgs jaunais mācību gads!
Inese Paidere
Balvu Valsts ģimnāzijas
direktore
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Aktīvākais Drošāka interneta vēstnesis Jauna izstāde Balvu Centrālajā bibliotēkā
Balvu Centrālās bibliotēkas literatūrai Upsalas Universitātei. un dziedina. Man patīk spēlēties ar
ir no Balvu Centrālās bibliotēkas

Ingrīda Supe
Balvu Centrālās bibliotēka

Drošāka interneta vēstnese Evita Arule.

Kubulu pagasta ekspedīcija

Foto autore: Ineta Bordāne.

Kubulu pagasta svētku ietvaros
9.septembrī norisinājās izzinoša
ekskursija Kubulu pagasta teritorijā
jeb Kubulu pagasta ekspedīcija.
Ekskursijas
dalībnieki,
kas
pārstāvēja gan Kubulu pagastu
un Balvus, gan tālākie viesi no
Cesvaines,
uzzināja
dažādus
vēsturiskus faktus par Kubulu
pagasta un ciema veidošanos, par
dzelzceļa kādreizējo darbību, kā
arī interesantus nostāstus par citām
vēsturiskām vietām pagastā, ar
ko dalījās gan ekskursijas vadītāja
– vietējā gide ekspedīcijā Maija
Laicāne, gan klātesošie vecākie
ekskursijas dalībnieki. Interesantus
stāstus par pagasta skolu - Stacijas
pamatskolu pastāstīja tās direktore
Ruta Bukša un vēstures skolotāja
Zanda Arnicāne. Jau nākamgad

Aivars Zaikovskis dalās pieredzē par
biškopību.

skola svinēs savu 100.dzimšanas
dienu.
Dienas gaitā tika apmeklēta
Aivara un Ineses Zaikovsku
biškopības
saimniecība,
kur
varēja redzēt digitālo bišu
stropu. Kubulu centrā dalībnieki
apmeklēja kādreizējā dzelzceļa
noliktavu teritoriju, kur SIA “Kalna
nami” vadītājs Pēteris Igaunis
īsumā pastāstīja par pašreiz šajā
teritorijā esošajiem uzņēmumiem
un to darbību. Pēcpusdienas
piknika pauze bija noorganizēta
Kubulu pagasta Gobusalā esošajā
zemnieku saimniecībā “Sīļi”, kur
saimniece Biruta Circene dalījās
pieredzē par savu saimniekošanu
laukos un puķu audzēšanas
noslēpumos.
Ekspedīcijas noslēgumā tika
apmeklēta Pērkonu senkapu
aptuvenā atrašanās vieta Pērkonu
ezera krastā, kur Balvu Novada
muzeja vadītāja Iveta Supe bija
sagatavojusi ieskatu vēsturē par
to, kāpēc Pērkonu ezera krasti ir
nozīmīgs vēstures liecinieks.
Kubulu pagasta ekspedīciju
rīkoja Kubulu pagasta kultūras
nams sadarbībā ar Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centru. Šī
bija jau trešā ekspedīcija, kas
notiek vienā no Balvu novada
pagastiem ik gadu. Uz tikšanos
kādā no nākamajiem pagastiem,
lai iepazīto tā vēstures līkločus un
viesmīlīgos un čaklos iedzīvotājus!
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs
29272948, turisms@balvi.lv

zālē skatāma Agneses Aizpurietes
dekoratīvo
gleznojumu
un
ilustrāciju izstāde “Aiz…”
Agnese Aizpuriete dzimusi
1984. gadā. Profesionāli mākslas
gaitas sākusi Liepājā, kur laicīgās
mākslas galerijā "K. Māksla?" tapuši
pirmie mākslas projekti. 2007.
gadā Liepājas universitātē Agnese
iegūst bakalaura grādus grafiskajā
dizainā un pedagoģijā ar mākslas
un dizaina skolotāja kvalifikāciju.
2010.gadā iegūts mākslas maģistra
grāds.
Māksliniece
zināma
kā
ilustratore un grāmatu autore
Zvaigznes
ABC
izdotajām
grāmatām par Trako Lapsu.
Šobrīd kā režisore un māksliniece
sadarbībā ar Rija Films strādā pie
animācijas filmas par Trako Lapsu.
Mākslinieces ilustrētā pasaka
“Zvēru karš” ir iekļauta 100 latviešu
pasaku kolekcijā (Zvaigzne ABC,
2018).
2017.-2018. gadā kopā ar
dažādu valstu māksliniekiem no
Bhakti Marga Art veido sienu un
griestu zīmējumus hinduisma
templim Vācijā.
Pirms tam ilustrējusi grāmatas
Klasiskās mūzikas akadēmijai
(ASV), kā arī veidojusi ilustrācijas
un vāku dizainus pētnieciskajai

Māksliniece
veidojusi
sienu
zīmējumus
Bērnu
Klīniskās
universitātes slimnīcā Rīgā. Agnese
ir piedalījusies gan vairākās
grupu izstādēs, gan veidojusi
personālizstādes.
Šajā
izstādē
apskatāmi
mākslinieces
dekoratīvie
gleznojumi un ilustrācijas, kuri
tapuši laika posmā no 2011.gada.
“Mans mērķis šajā dzīvē ir nest
gaismu, nest mieru un mīlestību.
Māksla ir viens no fantastiskiem
veidiem kā to var darīt. Es paveru
citu dimensiju – ritmā, krāsās,
sajūtās, kas iekļūst dvēselē, silda

krāsām, tēliem. Radīšana man ir
meditācija, process, kurā aizmirstos
un gūstu prieku. Jau no bērnības
redzu tēlus krūmu zaros, izbirušās
lietās un uz netīrām sienām. Pasaku
pasaule, neaizverot acis - viss
apkārt ņirb. AIZ katra netīruma vai
nejaušas līnijas parādās stāsts, kurā
lūkojoties AIZmetas jauna ideja,
kas ļauj AIZsapņoties, AIZdomāties
un AIZlidot! Es ceru, ka katram
apmeklētājam sirdī kas AIZķersies.”
- Agnese Aizpuriete.
Izstāde būs skatāma līdz pat
8.oktobrim.

Velotūristi Bērzpilī
Augusta mēnesī bērzpilieši
sagaidīja tūristus - šoreiz tie bija
velotūristi, jo Lubāna mitrāja
centrs organizēja velobraucienu
“Ičas akmens laikmeta apmetni
meklējot”.
Brauciena mērķis
- iepazīt Ičas apmetnes ciemu
Bērzpilī un zemnieku - zvejnieku
sētas Solas ciemā, kā arī
izzināt Lubāna ezera apkārtnes
kultūrvēsturisko mantojumu un
dabas liegumu “Lubāna mitrājs''.
Maršruta sākuma punkts bija
Rēzeknes novada Gaigalavas
pagasta centrs, bet maršruta garums
aptuveni 60 km. Bērzpilī viesojās
ap 30 velotūristiem no Balviem,
Gulbenes, Rīgas, Rēzeknes, no
dažādām citām Latvijas vietām un
pat no Portugāles.
Pirmais apskates objekts, kur
velotūristi iegriezās, bija Solas
ciems. Viņus sagaidīja Bērzpils
pagasta pārvaldes vadītāja Biruta
Bogdane un gide Anna Kriviša. Lai
klausītos stāstījumu par Solu, visi
uzkāpa ciema visaugstākajā vietā
- Solas kalnā, kuram ir īpaša aura.
Sola ir savrups ciems, ko ieskauj
klānu pļavas, Solas purvs un Ičas
upe. Zemnieku - zvejnieku sētu
grupu veido aptuveni desmit sētas,
kas celtas 19.gs. beigās un 20gs.
sākumā. Sētas celtas zvejnieku
vajadzībām, kas nodarbojās ar
zveju Ičas upē.
Kādreiz tilta uz Solu nebija, to
uzbūvēja tikai 1984.-1985.gadā.
Agrāk
pavasaros,
līdz
meliorācijas izbūvei, Ičā bijuši
ļoti lieli plūdi. Gadījās arī lietainas
vasaras, tad cilvēkiem samirka
siena kaudzes klānu pļavās. Tuvāk
upei dzīvojošiem applūda arī
mājas, bieži izskaloja pat krāsnis.
Plūdu laikā agrāk pāri upei pārcēlās
ar velkamo plostu, kuru vilka ar
troses palīdzību. Vecie Solas ciema
iedzīvotāji atceras, ka vēl sovhoza
laikā – ap 1957. gadu – plosts vēl
darbojies. Vēlāk pāri upei pārveda
ar laivu. Kad maijā, jūnijā ūdens

upē nosēdās, tad pāri Ičai taisīja
laipas, pa kurām pieturoties varēja
pāriet. Solas iedzīvotāji dzīvojuši
draudzīgi - kopā ganījuši govis,
gājuši ogās, arī Jāņus svinējuši
kopā.
Teikas un leģendas apvij
Solas kalnu un viena no teikām
vēsta, ka tur, kur tagad ir Solas
kalns, senāk bijusi pilsētiņa. Tanī
kalnā tā pilsētiņa nogrimusi.
Vecs, vecs vecītis kādā svētdienas
dienā gājis apskatīt savu rudzu
tīrumu. Bija pats Mises laiks. Dievs
negribējis, ka Mises laikā staigā
apkārt. Baznīcā sākuši zvanīt zvani.
Vecītis apsēdies uz cinīša paskaitīt
pātarus. Te pēkšņi viņš sācis
šķaudīt un redzējis, ka sēd savā
mājā un blakus viņam divi kungi.
Tie pacienājuši viņu ar labu, dārgu
tabaku un sacījuši: “Ko tu staigā
apkārt, tīrumus raudzīdams? Lūk,
šinī kalnā ir nogrimusi pilsēta, mēs
pateiksim tev, kā šo pilsētu izcelt.”
“Kā lai izceļ?” jautājis vecītis.
“Nu lūk, kad aiziesi mājās,
pasaki, lai dabū tādu vērpjamo
ratiņu ar tādu spoli, kurā varētu
savērpt tik daudz linu dzijas, lai
varētu visu kalnu apņemt”.
Vecītis
nošķaudījies
un
redzējis, ka sēd uz tā paša cinīša kā
sēdējis. Rokā tabakmaks un pīpe,
kā pīpējis.
Aigājis vecītis mājās un stāstījis
puišiem: “Vajadzētu to pilsētu
izcelt no zemes. Lini ir, tādu ratiņu

varētu dabūt.” Bet puiši sacījuši, vai
tad viņiem būtu labi, ja mūsu mājas
nojauktu un vietā pils paceltos?
Tā pilsētiņa un kalns stāv kā
stāvējuši. (Pierakstījusi Sk. Rimša
1960. gadā no Būdnieces Annas
Abrenes Bērzpilī, 84 g.v.)
Pēc stāstījuma velotūristi devās
apskatīt arī Solas purvu, bet tad
brauca uz atpūtas vietu pie Ičas
upes, kur baudīja garšīgu zivju
zupu, ko sarūpēja pavārs Māris
Lazdiņš. Velotūristi maltīti baudīja
pie Lāsmas Ziemeles skaisti
noformētajiem pusdienu galdiem.
Pēc maltītes gide tūristus aizveda
ceļojumā pa senu, vēsturisku vietu
- Ičas apmetni, kas tika apdzīvota
agrajā un vēlajā neolīta laikmetā
un agrajā bronzas laikmetā.
Šādas otras apmetnes Lubāna
klānos nav, vismaz pašreiz tai nav
līdzvērtīga objekta apdzīvotības
ilguma ziņā. Ičas apmetnē atklātās
dzintara apstrādes vietas paliekas –
darbnīca, kas ir otrs nozīmīgākais
vēlā neolīta objekts ne tikai Lubāna
ezera ieplakas, bet arī visas Latvijas
mērogā.
Atpūtušies velotūristi devās
tālāk apskatīt citus objektus,
izbaudot Gaigalavas un Bērzpils
apkārtnes mežu, purvu, ceļu un
taku daudzveidību.
Anna Kriviša,
Bērzpils kultūras pasākumu
organizatore

Foto autors: Artūrs Zaremba.

“Pīlādzītis”, Bērzkalnes PII, Balvu
novada Pašvaldības policijai un
Balvu dzimtsarakstu nodaļai.
Arī šogad mums ir ko
stāstīt bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem, lai visi varētu
lietot plašo interneta pasauli
droši.
Gaidīsim
pirmsskolas
izglītības iestādes, skolas un citus
interesentus bibliotēkā. Labprāt
dosimies ciemos izstāstīt par
Jums aktuālām tēmām, kas saistās
ar drošību un riskiem internetā.
Kontakttālrunis 64522111.

Foto no Balvu Centrālās bibliotēkas arhīva.

Balvu Centrālās bibliotēkas
Drošāka interneta vēstnese Evita
Arule 2018.gada 22. un 23.augustā
piedalījās reģionālo vēstnešu
programmas apmācību seminārā,
kurā tika sumināti pirmās vēstnešu
programmas izcilnieki.
No 30 vēstnešiem 1. vietā
ierindojās mūsu kolēģe Evita
Arule - 24 nodarbībās izglītoti
196 skolēni, 174 vecāki un 20
pedagogi.
Pateicamies
par
interesi
un sadarbību Balvu Valsts
ģimnāzijai, Balvu Profesionālajai un
vispārizglītojošai vidusskolai, Balvu
pamatskolai, Stacijas pamatskolai,
Rekavas pamatskolai, Balvu PII

Maltītes ieturēšana Ičas upes krastos.
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Diskusija par Latgales ainavu dārgumiem

Rēzeknes novada un Ināra Dzalbe
no Krāslavas.
Līdz 2018. gada 1. oktobrim
Lūznavas muižas Baltajā zālē ir
skatāma Latgales reģiona ainavu
dārgumu stendu ceļojošā izstāde.
Izstādē ir iekļautas 10 Latgales
ainavu
dārgumu
fotogrāfijas
valsts jubilejas gadā un vēsturiski
fotoattēli no iedzīvotāju, muzeju
un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
krājumiem.
Pēdējais
pasākums
šīs
aktivitātes ietvaros norisināsies
šī gada 26. oktobrī, kad Latvijas
Nacionālās bibliotēkas telpās
būs aplūkojama visu 50 ainavu
dārgumu izstāde. No novembra
līdz 2019.gada beigām izstādi
gan pa daļām, gan kopumā būs
iespējams demonstrēt visā Latvijā.
Ainavu dārgumu fotoattēli,
kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu
stāsti un iespaidi par tiem tiek
saglabāti arī elektroniskajā ainavu
dārgumu krātuvē, kuri no oktobra
būs aplūkojami tīmekļa vietnē
www.ainavudargumi.lv.
Aktivitāti
īsteno
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrija
(VARAM)
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku (LNB) un plānošanas
reģioniem.

Pamatojoties uz 2018.gada
7.maija noslēgto līgumu Nr.
1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstības
III kārtas būvniecību”, SIA “ĢL
Konsultants” ir uzsācis ārējo
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
izbūvi. Projekts paredz jaunu
ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m
garumā un jaunu kanalizācijas
tīklu izbūvi 4202 m garumā.
Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs
kanalizācijas
sūkņu
stacijas
Celtnieku, Miera un Kooperatora
ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties
111 individuālajām dzīvojamām
mājām.
Līguma summa par būvdarbu
izpildi ir EUR 993 256,63.
Ūdensvada tīklu izbūves darbi
sastāda EUR 416 993,49 un
kanalizācijas tīklu izbūves darbi –
EUR 576 323,14.
Patlaban paveiktie ūdensvada
tīklu izbūves darbi Bērzu un
Pļavu ielās sastāda EUR 21 168,76,
Celtnieku un Ziedu ielās EUR 10
136,04 apmērā. Kanalizācijas tīklu
izbūves darbi Bērzu un Pļavu ielās
EUR 32 420,78, Celtnieku un Ziedu
ielās EUR 12 061,13 apmērā.
Uz š.g. 26.aprīlī noslēgtā līguma
pamata, būvuzraudzību veic SIA
“BaltLine Globe”. Būvuzraudzības
pakalpojuma izmaksas sastāda EUR
26 610.32 t.sk. PVN.

Autoruzraudzību
veiks
tehniskā projekta izstrādātājs SIA
“Wesemann”.
Kohēzijas
fonda
līdzfinansējums paredz daļēji
finansēt
tikai
saimnieciskās
kanalizācijas tīklu izbūvi t.sk. triju
sūkņu staciju izbūvi. Proporcionāli
tiek segtas tehniskā projekta
izstrādes, autoruzraudzības un
būvuzraudzības
pakalpojumu
izmaksas.
Kohēzijas
fonda
līdzfinansējums sastāda 69.63%
no
visiem
attiecināmajiem
izdevumiem.
Savukārt
pašvaldībai
jāfinansē
atlikusī
daļa
no
saimnieciskās kanalizācijas izbūves
izmaksām,
tehniskā
projekta
izstrādes, autoruzraudzības un
būvuzraudzības
pakalpojumu
izmaksām, tāpat arī visas izmaksas,
kas saistītas ar ūdensvada izbūves
izmaksām.
Šogad paredzēts būvdarbus
veikt Bērzu, Celtnieku, Pļavu, Zaļā
un Ziedu ielās. Nākošajā gadā darbi
turpināsies Dārza, Kooperatoru
un Miera ielās. Paralēli notiks
kanalizācijas sūkņu staciju izbūve
Celtnieku, Kooperatoru un Miera
ielās.
Balvu novada P/A ‘’SAN-TEX’’
direktors U.Sprudzāns
e-pasts: santex@balvi.lv

Avots: Latgales plānošanas
reģions

Foto no P/A “SAN-TEX” arhīva.

daļa ir krucifiksi. Par savu mūža
darbu – krucifiksu uzskaitīšanu,
fotofiksāciju un stāstu par maija
dziedājumiem pie krucifiksiem
Ziemeļlatgalē
–
diskusijas
dalībniekiem pastāstīja Balvu
Centrālās bibliotēkas vadītāja
Ruta Cibule. Viņas veiktais darbs ir
apkopots arī datu bāzē.
No Balvu novada iedzīvotāju
balsošanai tika nodoti divi ainavu
dārgumi - Balvu novada Tilžas
pagasta Akmeņu dārza ainava
saimniecībā "Ezerlīči" un Latgales
krucifikss Briežuciema pagasta
Bēliņos.
Latgales plānošanas reģions
pateicas
par
ieguldījumu,
pašaizliedzīgo darbu, atbalstu un
iesaistīšanos aktivitātes īstenošanā
un
popularizēšanā
ikvienam
reģiona iedzīvotājam. Pateicības
raksti par līdzdalību Latvijas
simtgades
aktivitātē
“Latvijas
ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”
un ainavu saglabāšanu Latgalē
tika pasniegti Daugavpils pilsētas
un Aglonas, Balvu, Daugavpils,
Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un
Zilupes novadu pašvaldībām.
Pateicības
rakstu
saņēma
Daugavpils cietokšņa kultūras
un informācijas centrs. Par īpašu
individuālo ieguldījumu pateicības
rakstus saņēma Ilga Ivanova no
Zilupes novada, Zita Mežale no
Balvu novada, Anna Jaudzema no

Balvu pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības III kārta

Foto autore: Zita Mežale.

2018. gada 11. septembrī
Lūznavas muižas Kulturys škiuņs
uzņēma Latvijas valsts simtgades
pasākuma
“Reģionu
dienas”
aktivitātes
“Latvijas
ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt”
reģionālās diskusijas dalībniekus.
Viņus sveica Rēzeknes novada
domes priekšsēdētājs Monvīds
Švarcs. Tāpat klātesošos uzrunāja
Latgales
plānošanas
reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētāja
vietnieks Sergejs Maksimovs un
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
pārstāve Kristīne Kedo.
Pasākuma laikā bija iespēja
atskatīties uz līdz šim paveikto.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Telpiskās
plānošanas politikas nodaļas
vecākā eksperte Dace Granta
īsi pastāstīja par aktivitātes
posmiem no 2017. gada jūnija
un sasniegtajiem rezultātiem.
Latgales
plānošanas
reģiona
pašvaldības un iedzīvotāji bija
vieni no aktīvākajiem ainavu
dārgumu pieteicējiem, visaktīvākie
balsotāji un arī labprāt dalījās
ar vēsturiskajām fotogrāfijām,
stāstiem un liecībām no ģimenes
un iestāžu arhīviem par 10 Latgales
reģiona
ainavu
dārgumiem:
Aglonas bazilikas ainavu, Daugavas
loku ainavu, Daugavpils cietokšņa
ainavu, Latgales krucifiksu lauku
ainavā, Ludzas pilsētas ainavu ar
ezeriem un pilsdrupām, Lūznavas
muižas
ainavu,
Mākoņkalna
apkārtnes ainavu, Rāznas ezera
ainavu, Svētā Dominika Pasienes
Romas katoļu baznīcas ainavu un
Zilupes senlejas ainavu.
Diskusijas laikā tika prezentēts
izveidotais video, kas aptver
daļu no 43 ainavu dārgumiem
Latgales plānošanas reģionā, kas
pērn tika pieteikti iedzīvotāju
un Ainavu ekspertu padomes
balsojumam, lai atlasītu TOP10
ainavu dārgumus. Šis video vēlreiz
pierāda, ka Latgales ainavas ir
krāšņas visos gadalaikos.
Neatņemama Latgales ainavas

9.

Krucifikss Balvu novada Briežuciema pagasta Bēliņos.

Tīklu izbūve Bērzu ielā.

Par sadzīves atkritumu rēķiniem
Septembrī saņemti pirmie
SIA “Pilsētvides serviss” rēķini,
kas daļai iedzīvotāju, galvenokārt
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem, ir radījuši neizpratni.
Ir vairāki iemesli, kādēļ maksa,
salīdzinoši
ar
iepriekšējiem
periodiem, ir kļuvusi lielāka.
Kaut arī rēķinos pakalpojuma
periods
ir
no
01.08.2018.31.08.2018. atgādinām, ka SIA
“Pilsētvides serviss” nešķiroto
atkritumu izvešana pagastos bija
jāuzsāk ar 2018.gada 1.jūliju, bet
Balvu pilsētā ar 2018.gada 23.jūliju,
tomēr iepriekšējais pakalpojuma
sniedzējs SIA “ZAAO” pilsētā
savus konteinerus aizveda jau
16., 17.jūlijā, lai arī pēc līguma
tas bija jādara tikai 22.jūlijā.
Lai nodrošinātu pakalpojuma
sniegšanas nepārtrauktību, SIA
“Pilsētvides serviss” daudzdzīvokļu
namu pagalmos savus konteinerus
uzstādīja jau pirms 23.jūlija.
Analizējot vienas mājas rēķinu
pilsētā, kur summa uz 1 cilvēku
par atkritumu apsaimniekošanu
ir EUR 6,33 un skatot konteineru
izvešanas reizes, var secināt, ka

aptuveni viena trešdaļa no summas
(EUR 1,62) ir attiecināma uz jūlija
mēnesi, bet pārējā – EUR 4,71 uz
augusta mēnesi.
Mainoties
atkritumu
apsaimniekotājam, mainījās arī
līgumu slēgšanas kārtība. Kad
atkritumu
apsaimniekošanu
veica SIA “ZAAO”, maksu par
saražotajiem atkritumiem iekasēja
pašvaldības aģentūra “San-tex”,
kas bija iekļauta daudzdzīvokļu
namu apsaimniekošanas rēķinos.
Situācijās,
kad
negodprātīgie
dzīvokļu
īpašnieki
vai
nomātāji daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošanas
rēķinus
neapmaksāja,
pašvaldības
aģentūrai
“San-tex”
saistības
attiecībā pret SIA “ZAAO” tāpat
bija jāizpilda, un jāmaksā arī to
iedzīvotāju vietā, kuri to neizdarīja.
Šobrīd situācija ir mainījusies, un
līgumus ar SIA “Pilsētvides serviss”
slēdza
katra
mājsaimniecība
(neatkarīgi no tā vai dzīvo privātmājā
vai daudzdzīvokļu mājā), kas
bija jāizdara līdz 23.jūlijam.
Diemžēl daļa iedzīvotāju līgumus
joprojām nav noslēguši, tomēr

atkritumus turpina izmest tāpat
kā līdz šim. Tāpat arī ir vairākas
juridiskas personas, kuras arī nav
noslēgušas līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu.
Lai
uzlabotu
situāciju
daudzdzīvokļu mājās, pašvaldības
aģentūra
“San-tex”
māju
vecākajiem ir uzdevusi apzināt
tos dzīvokļu īpašniekus, kuri nav
noslēguši līgumus un māju vecākie
pie viņiem vērsīsies ar aicinājumu
to darīt.
Atkritumu apsaimniekošanas
likumā ir noteikts, ka sadzīves
atkritumu sākotnējais radītājs vai
valdītājs piedalās pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā,
tai
skaitā
atkritumu
dalītajā
savākšanā,
ievērojot normatīvos aktus par
atkritumu apsaimniekošanu (arī
pašvaldības izdotos saistošos
noteikumus) un noslēdzot līgumu
par sadzīves atkritumu savākšanu
un pārvadāšanu ar atkritumu
apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis
attiecīgu līgumu ar pašvaldību, kā
arī sedz visas izmaksas, kas saistītas
ar viņa radīto sadzīves atkritumu,

tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu, apsaimniekošanu.
Informējam,
ka
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksa 75.panta 2.daļā ir noteikts
“Par sadzīves atkritumu radītāja
vai
īpašnieka
nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu savākšanā - uzliek
naudas sodu fiziskajām personām
no septiņdesmit līdz septiņsimt
euro, bet juridiskajām personām —
no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš
četrsimt euro.”
Atgādinām,
ka
ikvienam
ir iespēja samazināt maksu
par atkritumiem, tos šķirojot,
piemēram, kartonu, polietilēnu,
stiklu izmetot šķiroto atkritumu
konteineros.
Pilsētā
šķiroto
atkritumu konteineri ir pieejami pie
vairākām daudzdzīvokļu mājām, kā
arī no 1.septembra atkal darbojas
EKO laukums (Ezera iela 3, Balvi).
Salīdzinot tarifus, var redzēt,
ka patlaban tas ir mazāks nekā
bija iepriekš. SIA “ZAAO” tarifs
līdz 2018.gada 1.janvārim pilsētā
bija EUR 17,27 (bez PVN) par vienu
m3, bet pagastos EUR 18,77 (bez
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PVN) par vienu m3, taču pēc 2018.
gada 1.janvāra pilsētā bija EUR
18,27 (bez PVN) par vienu m3, bet
pagastos EUR 19,77 (bez PVN) par
vienu m3. SIA “Pilsētvides serviss”
tarifs ir EUR 16,08 (bez PVN) par
vienu m3 atkritumu gan pilsētā, gan
pagastos. Cienījamie iedzīvotāji,
esiet godprātīgi un maksājiet par
saviem radītajiem atkritumiem, kā
likumā noteikts.
Ja ir radušies vēl kādi
jautājumi, tad tos var uzdot
telefoniski,
sazinoties
ar
atkritumu
apsaimniekotāju
SIA
“Pilsētvides
serviss”,
tālr.:67461592, 27864412; e-pasts:
balvi@pilsetvide.lv,
pašvaldības
aģentūras “San-Tex” direktoru Uldi
Sprudzānu pa tālr. 29442378, un
Pašvaldības saimnieciskās nodaļas
vadītāju Aleksandru Sņegovu pa
tālr. 28673272. Daudzdzīvokļu
namu
dzīvokļu
īpašniekiem
vispirms būtu jāvēršas pie mājas
vecākā.
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Gada balva uzņēmējdarbībā
Septembra Balvu novada
Domes sēdē tika apstiprināts
nolikums pasākumam “Gada balva
uzņēmējdarbībā”. Šāds pasākums
Balvu novadā notiek jau vairākus
gadus un arī šis gads nebūs
izņēmums.
Kā jau ierasts, pasākumā tiks
apbalvoti Balvu novada uzņēmēji,
tādēļ tiek organizēts konkurss ar
mērķi apzināt un godināt Balvu
novada uzņēmējus, kuri aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē,
sekmējot
uzņēmējdarbības
vides attīstību novadā, kā arī
veicināt Balvu novada uzņēmēju
atpazīstamību,
popularizējot
labas uzņēmējdarbības prakses
piemērus Balvu novadā, un
stiprināt lokālpatriotismu.
Tiks apbalvoti uzņēmēji šādās
nominācijās:
• “Gada lauksaimnieks”;
• “Novada tēla popularizētājs”;
• “Gada jaunais uzņēmējs”;
• “Gada
pakalpojumu
sniedzējs”;
• “Gada tirgotājs”;
• “Gada sadarbības partneris”;
• “Gada
mājražotājs/amatnieks”;
• “Gada ģimenes uzņēmums”;

• “Gada darba devējs”.
Dalībai konkursā varēs pieteikt
pašnodarbinātos,
komersantus,
komercsabiedrības,
kuri
reģistrējušies un saimniecisko
darbību veic Balvu novadā, un
kuru kapitāla daļu turētājs nav
Balvu novada pašvaldība.
Gada
balvas
saņemšanai
kandidātus varēs izvirzīt jebkura
fiziska vai juridiska persona, taču
pretendentu nominācijā “Gada
sadarbības
partneris”
varēs
izvirzīt Balvu novada pašvaldība,
pašvaldības iestādes vai Balvu
novada
pagastu
pārvaldes.
Kandidatūra izvirzīšana notiks
iesniedzot vienotu pieteikuma
formu.
Konkursa
nolikums
jau
tuvākajā laikā tiks publicēts Balvu
novada mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra mājas lapā www.zlbc.lv,
papildus informāciju par Konkursa
nolikumu varēs saņemt Balvu
novada pašvaldības Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā
Vidzemes ielā 2B, Balvi, LV – 4501,
e – pasts: biznesacentrs@balvi.lv,
tālrunis 26461435.

Tiks organizēts konkurss
uzņēmējs Balvu novadā”
Balvu
novada
septembra
Domes sēdē tika apstiprināts
konkursa “Esi uzņēmējs Balvu
novadā” nolikums, kura mērķis ir
veicināt uzņēmējdarbības vides
attīstību Balvu novadā, sekmējot
jaunu uzņēmumu veidošanos,
darba vietu rašanos, preču un
pakalpojumu noietu, prioritāri
atbalstu sniedzot inovatīvām un
sociāli atbildīgām idejām.
Konkursa
īstenošanai
no
Balvu novada pašvaldības kārtējā
gada budžeta līdzekļiem tiks
piešķirts Grants, nosakot vienam
konkursa pretendentam maksimāli
pieejamo neatmaksājamo atbalsta

summu ne vairāk kā 2000,00 EUR.
Granta pretendents ir fiziska
persona, kura plāno uzsākt un veikt
uzņēmējdarbību Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
Grantu piešķir: uzņēmuma
reģistrācijas
izmaksām;
izejmateriālu iegādes izmaksām;
iekārtu un inventāra iegādei;
mārketinga izmaksām.
Aicinām sekot līdzi informācijai
Balvu
novada
pašvaldības
tīmekļa vietnē www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra vietnē www.zlbc.lv, kur tiks
publicēts konkursa nolikums.

Informācija
pensionāriem
personām ar invaliditāti!
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

“Esi

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 dokumentus 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.

Jaunas datubāzes bibliotēkā
Bibliotēka piedāvā iepazīties ar
4 jaunām EBSCO datubāzēm angļu
valodā MasterFILE Premier,
Hobbies & Crafts Reference
Center, Science Reference Center
un Consumer Health Complete.
Datubāzu
saturs
sagatavots
speciāli pašvaldību publiskajām
bibliotēkām, atbilstoši to lietotāju
interesēm un informacionālajām
vajadzībām.
Resursu
bezmaksas
izmēģinājuma laiks no septembra
vidus līdz novembra vidum.
No
bibliotēkas
lietoāju
intereses un aktivitātes būs atkarīgs
vai plānosim turpmāk šo datu bāzu
abonēšanu.
• MasterFILE Premier – piedāvā
pilna teksta žurnālus un
uzziņu literatūru. Tematiskais
aptvērums - uzņēmējdarbība,
veselība,
izglītība,
dabaszinātnes un starpnozaru
publikācijas. Ietverta plaša
attēlu kolekcija, fotoattēli,
kartes u.c.
Saturs -- Vairāk nekā 1600 pilna
teksta žurnāli
-- Vairāk nekā 440 pilna teksta
rokasgrāmatas
-- Vairāk nekā 73 000 primāro
avota dokumenti
-- Vairāk nekā 1,6 miljoni attēli
un kartes.
• Hobbies & Crafts Reference
Center - piedāvā praktiskus
norādījumus un ieteikumus
gandrīz visu veidu hobiju entuziastiem.
Tematiskais aptvērums - māksla

un amatniecība, mājas un dārzas
uzturēšana, iekštelpu iekārtojums,
bērnu
rokdarbi,
modeļu
veidošana, tekstilizstrādājumi, āra
atpūta, skatuves māksla, zinātne
un tehnoloģijas u.c.
Saturs -- Vairāk nekā 2000 pilna
teksta žurnāli un grāmatas
-- Vairāk nekā 720 videoklipi
-- Vairāk nekā 180 hobiju
profili
-- Vairāk nekā 10000 receptes.
• Science Reference Center
–
piedāvā
dažādu
nozaru
zinātniskos
un
populārzinātniskos žurnālus,
enciklopēdijas,
uzziņu
literatūru un plašu attēlu kolek
ciju. Tematiskais aptvērums
- lietišķās zinātnes, bioloģija,
ķīmija, zemes un kosmosa
zinātne, enerģētika, vides
zinātne,
tiesu
medicīna,
veselība un medicīna, zinātnes
vēsture,
dzīves
zinātne,
matemātika, fizika, zinātne un
sabiedrība, zinātnes pētījumi,
zinātnes karjera u.c.
Papildus pievienota augstas
kvalitātes zinātnisko attēlu
datubāze
Science
Image
Collection, kas ir sagatavota
izmantojot
National
Geographic, UPI, Getty, NASA
un Nature Picture Library
materiālus. Kolekcija piedāvā
daudzu zinātņu nozaru attēlus,
simtiem patentētas zinātniskās
ilustrācijas,
diagrammas,
grafikas u.c.
Saturs -- Vairāk nekā 200 pilnu tekstu

---------

zinātniskie
periodiskie
izdevumi
Vairāk nekā 275 000 augstas
kvalitātes attēli
Vairāk nekā 4000 biogrāfijas
Vairāk nekā 800 pilna
teksta zinātniskās literatūras
grāmatas
Vairāk nekā 800 pilna teksta
zinātnes esejas
Pilna teksta zinātniskās
enciklopēdijas
580 zinātnes videoklipi
Desmitiem
zinātnes
animācijas
Nodarbību plāni

• Consumer Health Complete
– nodrošina pētnieku un inte
resentu informācijas vajadzības
galvenajās medicīnas jomās.
Tematiskais aptvērums - visas
svarīgākās
medicīnas
un veselības aprūpes un
aizsardzības jomas.
Saturs -- Vairāk nekā 500 pilna teksta
žurnāli
-- Vairāk nekā 240 pilna
teksta uzziņu grāmatas un
enciklopēdijas
-- Vairāk nekā 2600 pilna
teksta uz pierādījumiem
balstīti
ziņojumi
par
veselību
-- Gandrīz 500 medicīnas
attēli un diagrammas
-- Gandrīz 250 animācijas un
audio stāstījumi
-- Desmitiem raksti, kas aptver
pusaudžu veselības tēmas
-- Pilna teksta patērētāju
veselības brošūras.

“Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo
baznīcas teritorijas labiekārtošana” projekts īstenots
Balvu Vissvētās Dievmātes
aizmigšanas pareizticīgo draudze
ir realizējusi Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”
projektu “Balvu
Vissvētās Dievmātes aizmigšanas
pareizticīgo baznīcas teritorijas
labiekārtošana”, projekta Nr.16-07AL19-A019.2201-000017.
Projekta mērķis: Baznīcas
teritorijas sakartošana - laukuma
bruģēšana, atbalsta sienas un
kāpņu izbūve.
Projekta realizācijas rezultātā
radīts estētiski pievilcīgs vides
objekts, kas priecē gan novada
iedzīvotājus, gan veido Balvu
novadu kā pievilcīgu tūrisma
ceļojumu galamērķi. Projekta laikā
ir izveidota automašīnu stāvvieta,

brugēts celiņš apkārt baznīcai,
izveidota atbalsta siena un kāpnes.
Labiekārtota teritorijā iesēta zāle,
kas veido zaļās saliņas.
Projekta realizācija noslēgusies
2018. gada septembrī. Realizējot
projektu tika piesaistīts ELFLA
pasākuma
"Atbalsts
LEADER
vietējai attīstībai" finansējums
90% apmērā, 10% līdzfinansējumu

nodrošināja
Balvu
novada
pašvaldība.
Kopējās projekta izmaksas
– 43479,05 EUR, attiecināmās
izmaksas - 43479,05 EUR, t.sk.
publiskais finansējums – 39131.14
EUR, līdzfinasējums – 4347,91 EUR.
Projekta vadītāja
Ļubova Vorobjova

Foto autore: Ļubova Vorobjova.
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Labiekārtotais pagalms blakus baznīcai.

Platību maksājumus lauksaimnieki sāks saņemt oktobrī
LAD informē, ka no šī
gada 16.oktobra sāks izmaksāt
vienotā platību maksājuma un
maksājuma par apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi,
avansus.
Bioloģisko maksājumu avansus
dienests sāks izmaksāt no
1.novembra.
Lauksaimnieki saņems 70%
no vienotā platību maksājuma un

85% no maksājuma apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi, un bioloģiskā
maksājuma.
No šā gada 1.decembra
dienests sāks izmaksāt vienotā
platību maksājuma, bioloģisko
maksājumu, zaļināšanas, mazo
lauksaimniekus atbalsta shēmas,
saistītā atbalsta par slaucamajām
govīm un citu atbalstu gala

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

maksājumus.
Provizoriskā vienotā platību
maksājuma likme ir 78 euro par
hektāru, zaļināšanas maksājuma
– 46 euro/ha.
Plašāka
informācija
par
izmaksu
grafiku
un
provizoriskajām atbalsta likmēm
skatāma dienesta mājaslapā
izvēlnē “Atbalsta likmes un
izmaksas termiņi”.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 18.septembris
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ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās Jaunieši tiek aicināti pieteikties uz
Attīstības finanšu institūcija
ALTUM piedāvā pilnīgi jaunu
aizdevumu programmu “Mazie
aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir
izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības
ministriju.
Programma,
kuras
kopējais finansējums ir 13,8 miljoni
euro, ir līdz šim nebijusi valsts
atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai
tiem, kas saimnieko ārpus lielajām
pilsētām un kuriem ir neliels gada
apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem
euro).
Plānots,
ka
atbalstu
aizdevuma veidā varēs saņemt
750 līdz pat 1000 uzņēmumi visā
Latvijā, kas darbojas vai vēlas
darboties lauksaimniecības, kādā
no vispārējās uzņēmējdarbības
nozarēm
vai
zivsaimniecības
nozarē.
Aizdevumu
programmas
“Mazie
aizdevumi
lauku
teritorijās” ietvaros investīcijām
un
apgrozāmiem
līdzekļiem
kopumā līdz pat 100 tūkstošiem
euro var saņemt gan jauni, gan
jau pieredzējušāki uzņēmēji, kuru
gada apgrozījums nepārsniedz
70 tūkstošus euro un kuri
darbojas lauku teritorijās visā
valstī izņemot lielākajās pilsētās
(Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā,
Jūrmalā,
Valmierā,
Rēzeknē,
Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā,
Salaspilī un Cēsīs). Šīs programmas
aizdevumi būs īpaši piemēroti
mazām vai jaunām saimniecībām,
mājražotājiem,
jaunajiem
lauksaimniekiem, bioloģiskajiem
lauksaimniekiem, kā arī dažādu
pakalpojumu sniedzējiem lauku
apvidos. Programmas iespējas
var izmantot arī zivsaimniecības
nozares uzņēmumi neatkarīgi no
apgrozījuma un atrašanās vietas.
Pieejamais finansējums un tā
nosacījumi ir šādi:
• Aizdevums investīcijām un
apgrozāmajiem
līdzekļiem
kopumā līdz pat 100 tūkstošiem
euro, t.sk. apgrozāmo līdzekļu
aizdevuma maksimālā summa
ir līdz 35 tūkstošiem euro;
• Aizdevuma termiņš līdz 10
gadiem, ar būvniecību un
nekustamo īpašumu saistītiem
projektiem – līdz 15 gadiem.
Apgrozāmajiem
līdzekļiem
termiņš līdz 3 gadiem;
• Aizdevums līdz 7 tūkstošiem
euro pieejams bez aizņēmēja
līdzfinansējuma, virs šīs summas – ar 10% līdzfinansējumu;
• Atvieglotas
nodrošinājuma
prasības: aizdevums līdz 25
tūkstošiem euro iespējams arī
bez papildu nodrošinājuma,
bet ar personīgo galvojumu,
ja netiek iegādāts nekustamais
īpašums vai cits reģistrējams
īpašums;

• Procentu likme ir no 4 līdz 8%.
Inese Zīle, ALTUM valdes
locekle:
“Jau šobrīd ALTUM piedāvāto
valsts
atbalsta
programmu
klāsts uzņēmējiem ir plašs.
Vienlaikus sekojam tam, kādas ir
tautsaimniecības tendences un
kādas ir uzņēmēju vajadzības,
un attīstām arī jaunus produktus.
Mūsu
jaunā
programma
visnoderīgākā būs tiem lauku
reģionu uzņēmējiem, kas ir
darbības uzsākšanas stadijā vai
kuriem ir neliels apgrozījums.
Nepietiekamas
kredītvēstures,
darbības nozares un darbības
risku specifikas, finanšu plūsmas
un
nodrošinājuma
trūkuma
dēļ komercbanku finansējums
viņiem nereti ir ierobežots. Aicinu
uzņēmējus izmantot šīs jaunās
programmas priekšrocības, lai
esošo biznesu paceltu jaunā
kvalitātē, vai jaunu ideju pārvērst
realitātē!”
Turpmāk gan šai, gan citām
ALTUM īstenotajām programmām
klienti pieteikumus un tiem
nepieciešamos dokumentus var
iesniegt tikai elektroniski. Plašāka
informācija par ALTUM jauno
programmu “Mazie aizdevumi
lauku teritorijās” ir pieejama šeit.

Par ALTUM
Attīstības finanšu institūcija
ALTUM ir Latvijas valstij piederoša
kapitālsabiedrība, kas ar valsts
atbalsta
finanšu
instrumentu
palīdzību
sniedz
atbalstu
noteiktām mērķa grupām finanšu
instrumentu veidā (aizdevumi,
garantijas,
ieguldījumi
riska
kapitāla fondos u.c.), konkrētu
programmu ietvaros papildinot
to arī ar nefinanšu atbalstu
(konsultācijas, mentorings), kā arī
realizējot citas valsts deleģētas
funkcijas. 2017. gada jūnijā
ALTUM saņēma starptautiskās
kredītreitingu kompānijas Moody’s
ilgtermiņa kredītreitingu Baa1
valsts
kapitālsabiedrībai,
kas
apliecina ALTUM stabilo finanšu
situāciju. Savukārt 2017. gada 24.
oktobrī ALTUM obligācijas tika
iekļautas regulētajā tirgū - biržas
Nasdaq Riga Baltijas Parāda
vērtspapīru sarakstā.

mācībām!

Lai palīdzētu lauku jauniešiem
apgūt uzņēmējdarbības prasmes
un īstenot savas biznesa ieceres,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” (LLKC) piedāvā
iespēju piedalīties mācībās “Tu vari
vairāk!”, kā arī konkursā jaunajiem
uzņēmējiem “Laukiem būt!”.
Apmācību norise paredzēta
trijos posmos:
• piecu dienu mācības,
• individuālas konsultācijas biz
nesa plāna izstrādei,
• iespēja piedalīties konkursā.
Pasākuma
ietvaros
jaunieši apgūs zināšanas par
ideju ģenerēšanu un analīzi,
uzņēmējdarbības
pamatiem,
biznesa
plāna
veidošanu
un projektu izstrādi, finanšu
plānošanu u.c.
Mācības
beidzot,
katrs
jaunietis izstrādās biznesa plānu,
pēc kura prezentēšanas saņems

Kā strādā mazie aizdevumi
lauku teritorijās

Aizdevuma
saņēmēji

Lauksaimnieki
un citas nozares

Apgrozījums līdz
70 000 gadā

Zivsaimniecība
(bez apgrozījuma un
teritoriju ierobežojuma)

VALMIERA
VENTSPILS

Visā Latvijā, izņemot
pilsētās virs 15 000
iedzīvotājiem

CĒSIS

RĪGA

JŪRMALA

LIEPĀJA

TUKUMS

SALASPILS

JELGAVA
JĒKABPILS

RĒZEKNE

DAUGAVPILS

100 000

35 000

Aizdevuma
summa

Investīcijām +
apgrozāmajiem
līdzekļiem

Apgrozāmajiem
līdzekļiem

Aizdevuma
nosacījumi

Nav nepieciešams
papildus nodrošinājums
līdz 25 000 EUR, ir
personīgais galvojums

Nav nepieciešama
paša līdzdalība
līdz 7 000 EUR

Var kombinēt
ar LAD un
citiem grantiem

Nav paredzēts
zemes iegādei

Piesakies altum.lv

LAD nav pilnvarojis citas personas
veikt kontroles ar droniem
Lauku atbalsta dienests ir
saņēmis informāciju, ka Latvijas
pierobežā ir konstatēti gadījumi,
kad, norādot, ka tas tiek veikts LAD
uzdevumā, personas veic kontroles
saimniecībās, izmantojot dronus.
LAD informē, ka nav pilnvarojis
citas personas veikt šādas kontroles
un lauku apsekošanas darbus ar
droniem, tāpēc aicina saimniekus
būt uzmanīgiem un neuzticēties
šādām personām.

Bezmaksas seminārs par ogulāju audzēšanu
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un
izglītības
centrs”
Balvu
konsultāciju birojs aicina ikvienu
interesentu apmeklēt izglītojošo
semināru “Kvalitatīva augkopības
produkcijas ražošana – ogulāju
audzēšana”.
Semināra norises laiks: 2018.
gada 27.septembris no plkst.10.00
līdz 17.00.
Norises vieta: Balvi, Brīvības
iela 46a (2.stāva zāle).
Lektori:
• Māris Narvils – SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” vecākais specialists
dārzkopībā;

sertifikātu.
Pasākumā aicināti piedalīties
jaunieši vecumā no 18–40 gadiem,
kuri vēlas iegūt teorētiskas
un praktiskas zināšanas par
uzņēmuma veidošanu, un uzsākt
vai attīstīt savu uzņēmējdarbību
laukos.
Dalība pasākumā ir bez
maksas.
Septembrī
Balvos
būs
informatīva diena, kurā interesenti
tiks informēti par šo pasākumu
un varēs pieteikties uz 5 dienu
apmācībām par uzņēmējdarbības
uzsākšanu.
Interesenti var pieteikties
un iegūt plašāku informāciju
zvanot: 28629188, 27874785
vai 29100902, kā arī Balvu
novada pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv sadaļā Novads /
Lauksaimniecība.

• Liene Dabiņa - SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” ekonomikas konsul
tante;
Izglītojošais
seminārs
paredzēts interesentiem, kuri vēlas
uzzināt kā izaudzēt kvalitatīvu
produkciju
no
ogulājiem.
Seminārā lektors Māris Narvils
stāstīs par dažādu krūmogulāju
audzēšanas agrotehniku atbilstoši
Austrumlatvijas
klimatiskajiem
apstākļiem, šķirņu izvēli integrētai
un bioloģiskajai audzēšanai. Sīkāk
tiks pastāstīts par krūmcidoniju
audzēšanas
galvenajiem
nosacījumiem Austrumlatvijā.

Ekonomikas
konsultante
Liene Dabiņa pastāstīs par
ekonomiskajiem
aspektiem
ogulāju audzēšanā - izmaksu
aprēķināšanu un ES līdzekļu
piesaisti
ilggadīgo
stādījumu
ierīkošanai.
Lūgums
interesentiem
pieteikties līdz 26.septembrim.
Vēlams jau iepriekš sagatavot
jautājumus par sev interesējošām
tēmām ogulāju ierīkošanā.
Kontaktpersona - Arita Boka,
SIA “LLKC” Balvu konsultāciju
biroja
uzņēmējdarbības
konsultante, tālr. 29471841 vai
e-pasts: arita.boka@llkc.lv.

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

Gadījumos, ja LAD pats veic
kontroles vai lauku apsekošanu,
par to vienmēr tiek informēts
saimnieks. Klātienē arī ikvienam
lauksaimniekam ir tiesības prasīt
uzrādīt LAD izsniegtu dokumentu,
kas apliecina, ka konkrētā persona
ir LAD darbinieks.
Neskaidrību
gadījumos,
aicinām sazināties ar Lauku
atbalsta dienestu!
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

19.septembrī no plkst.9:00
– 13:00 Asinsdonoru diena Balvu
muižā.
19.septembrī
plkst.16:30
Saruna ar SCENAR terapeiti
Daigu Semjonovu, kā atbrīvoties
no sāpēm (muguras, muskuļu,
nervu) ar bezmedikamentozo
elektroimpulsu SCENAR, Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
22.septembris no plkst.7:00
Lielais Rudens gadatirgus Balvu
tirgus laukumā.
28.septembrī
plkst.18:00
Svētā Mise - Sakrālās kultūras
centram 10 - Balvu Romas katoļu
baznīcā.
29.septembrī
plkst.15:00
Vectilžas amatierteātra "Melnais
kaķis" izrāde "Svinības" (Pāvils
Rozītis), režisore Inese Daukste,
un Gaigalavas kultūras nama
amatierteātru
"Apīnis"
un

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

"Bykovīši" - 3 īsi joku uzvedumi
Balvu muižā. Ieeja 1,00 EUR.
11.oktobrī plkst.19:30 Tilžas
amatierteātra "Spogulis" izrāde
"Pašu audzināts" (Ādolfs Alunāns)
Balvu muižā. Režisore Inese
Daukste. Ieeja 1,00 EUR.
13.oktobrī no plkst.8:00
– 13:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.

Vectilžas pagasts
13.oktobrī plkst.18:00 Tautas
muzikantu saiets "Muzikantu
dzierksts" Vectilžas sporta un
atpūtas centrā.

Skatāmas izstādes
Balvu pilsētā:
-- Septembrī un oktobrī Balvu
novada pašvaldības Sociālā
dienesta zālē skatāma Rudītes
Liepiņas (Gulbene) radošo
darbu izstāde "Ar tevi katrs

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

mirklis ir zelta vērts".
-- Latvijas Neredzīgo bibliotēkā
Balvu filiālē skatāma Balvu Mākslas skolas 1.klases
audzēkņu darbu izstāde "Nebaidies! Noglāsti manu draugu!"
-- 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".
-- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Agneses Aizpurietes
dekoratīvo gleznojumu un
ilustrāciju izstāde "Aiz…".
-- Balvu Centrālās bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā
skatāma
Jolantas
Keišas
zīmējumu izstāde.
-- Balvu Sakrālās kultūras centrā
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skatāma
Ziemeļlatgales
iedzīvotāju radošo mākslas
darbu izstāde "Pieskāriens
mākslai".
Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas
3.klašu
audzēkņu
vasaras prakses darbi "Skices"
skolotāja Dace Logina.
Balvu Mākslas skolas telpās
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbi "Balviem 90"
skolotāja Dace Logina.
Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē skatāmi Balvu Mākslas
skolas audzēkņu "Noslēguma
darbi 2018".
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.
Kubulu pagastā
Kubulu
kultūras
namā
skatāma izstāde "Kubuli – ieskats
vēsturē ... "
Lazdulejas pagastā
No
29.septembra
līdz
13.oktobrim Lazdulejas pagasta
zālē skatāma rudens ražas izstāde
''Miķelītis - bagāts vīrs."
Tilžas pagastā
Tilžas kultūrvēstures izpētes
un tūrisma centrā skatāma izstāde
"Tilžas ciema Brīvības ielas nami".

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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