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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

12. (191.) numurs
Bērnības svētki
21.jūlijā
Balvu
novada
Gaismas svētku laikā būs
Bērnības svētki Balvu novada
piecgadniekiem.
Iepriekšēja
pieteikšanās Balvu muižā līdz
13.jūlijam.

Valsts asinsdonoru centra izbraukums Balvos
26.jūnijā no plkst. 9:0013:00 Balvu muižā būs iespējams
nodot asinis. Ziedojot asinis,
nepieciešama pase vai ID karte
un bankas konta numurs.

Piedalās
Starptautiskajā
folkloras festivālā BALTICA
2018

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki tuvojas
Atlikušas teju divas nedēļas
un Latvijas simtgades Dziesmu un
deju svētki sāks savu skanējumu.
Šobrīd
darba
pilnas
rokas
kolektīvu
vadītājiem,
organizatoriem
un
pašiem
dalībniekiem. Uz svētkiem no
Balvu novada dosies 450 dalībnieki
un darba grupa. Bet tikpat daudz
droši vien balveniešu varēs satikt
skatītāju un svētku baudītāju vidū.
Pirmie kolektīvi un Darba grupa
uz svētkiem dodas jau 30.jūnijā,
bet visi pārējie pievienojas 1.jūnijā,
kad būs svētku gājiens. Svētku
noslēgums būs 8.jūlijā.
Svētku nedēļa un Balvu
novada kolektīvu uzstāšanās
Svētdiena 1.jūlijs
XXVI Vispārējo Dziesmu un
XVI Deju svētku gājiens – piedalās
visi Balvu novada kolektīvi.
Pirmdiena 2.jūlijs
Deju
II
programmas
koncerts “Vēl simts gadu dejai”
no plkst.16:00 - 18.00 un no
plkst.20:00-22:00 Arēna Rīga –
piedalās „Balvu vilciņš”, „Cielaviņa”,
„Nebēda”.

Vokālo ansambļu koncerts
Vērmanes dārzā - piedalās Balvu
Mūzikas skolas vokālais ansamblis.
Otrdiena 3.jūlijs
Pūtēju
orķestru
latviešu
oriģinālmūzikas
koncerts
no
plkst.19:00 – 21:00 Lielā Ģilde –
piedalās PO „Balvi”.
Trešdiena 4.jūlijs
Pūtēju orķestru koncerts Svētā
Jēkaba katedrālē no plkst. 19:00
-21.00- piedalās PO „Balvi”.
Ceturtdiena, 5.jūlijs
Deju lieluzvedums “Māras
zeme” ģenerālmēģinājums no
plkst. 22:00 – 00:00 Daugavas
stadions - piedalās visi Balvu
novada deju kolektīvi.
Piektdiena 6.jūlijs
Kapelu
maratons
no
plkst.11:00 -23:00 Vērmanes dārzs
– piedalās Krišjāņu kapela „Laimas
muzikanti”.
Bērnu
vokālo
ansambļu
muzikāli dramatiskais uzvedums
“Vilkam tāda dvēselīt'” no
plkst.19:00 – 20:30 Dailes teātris
Lielā zāle - piedalās Balvu Mūzikas
skolas vokālais ansamblis.

Lustīga līgošana = droša līgošana

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests novēl līksmus
un drošus svētkus, un atgādina
vissvarīgākās lietas, lai svētki
izdotos:
• Ja līgotāji zina precīzu
svinību vietas adresi, viņi
prot piezvanīt 112 un bez
minstināšanās
izsaukt
palīdzību, ja līgojot notikusi
nelaime.
• Mazie
jāņubērni
parasti

ir visjautrākie. Paturiet tos
redzeslokā un lustīga līgošana
būs garantēta!
• Ja uguni dedzini drošā
attālumā no būvēm, kokiem
un liek tajā tikai malku,
jāņuguns izdodas īpaši gaiša.
• Lai jāņuguns svētība paliktu
svinību vietā, ugunskuram
jāapliek apkārt akmeņi vai
jāaprok zeme.
• Ugunskuram blakus nolikts

Deju lieluzvedums “Māras
zeme” no plkst.22:00 – 00:00
Daugavas stadions - piedalās visi
Balvu novada deju kolektīvi
Pūtēju orķestru Dižkoncerts
no plkst.17:00 – 22:30 Esplanāde –
piedalās PO „Balvi”.
Sestdiena, 7.jūlijs
Folkloras diena no plkst. 11:0019:00 Vērmanes dārzs - piedalās
„Saivenis”,
„Sagša”,
„Saime”,
Briežuciema
etnogrāfiskais
ansamblis.
Bērnu
vokālo
ansambļu
muzikāli dramatiskais uzvedums
“Vilkam tāda dvēselīt'” plkst. 12:00
un plkst.17:00 Dailes teātris Lielā
zāle, piedalās Balvu Mūzikas skolas

spainis ar ūdeni veiksmi
dubultos.
• Ja grilu novietosi uz stabilas
virsmas pēc iespējas tālāk no
būvēm un kokiem, kā arī izmanto speciālu degšķidrumu,
ceptā gaļa un desiņas sanāk
izteikti sulīgas un gardas.
• Ja vēlies, lai jāņuzālēm
būtu burvju īpašības, tās
jādodas lasīt kopā ar kādu
līdzgaitnieku, kabatā liekot

vokālais ansamblis.
Deju lieluzvedums “Māras
zeme” + svētku dalībnieku balle
no plkst.22:00 – 04:00 Daugavas
stadions - piedalās visi Balvu
novada deju kolektīvi.
Noslēguma koncerta “Zvaigžņu
ceļā”
ģenerālmēģinājums
ar
publiku no plkst.20:00 – 23:30 –
piedalās PO Balvi, kori - „Mirklis”,
„Pīlādzis”, „Varavīksne”.
Svētdiena 8.jūlijs
Noslēguma koncerts “Zvaigžņu
ceļā” no plkst.20:00 -23:30
Mežaparka Lielā estrāde - piedalās
PO Balvi, kori - „Mirklis”, „Pīlādzis”,
„Varavīksne”.

uzlādētu mobilo tālruni un
ūdens pudeli.
• Ja līgotāji ir gatavi lēkt pār
ugunskuru, raugiet, lai tie
būtu vismaz 18 gadus veci,
nevalkātu
sintētisku
un
plandošu apģērbu un pirms
izlaides nebūtu baudījuši
kādu stiprāku dzērienu.
• Ja uz pirti vai arī peldēties
dodies skaidrā prātā, tad būs
laba veselība un garš mūžs.

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

Laikā no 16.jūnija līdz
21.jūnijam norisināsies lielākais
un starptautiski pazīstamākais
tradicionālās kultūras festivāls
Baltijas valstīs - Starptautiskais
folkloras festivāls BALTICA 2018,
kura tēma ir „Jāņi. Ziedēšana.”
No Balvu novada Folkloras
festivālā Baltica 2018 piedalās
5 kopas- Tilžas etnogrāfiskais
ansamblis „Sagša”, vadītāja Daiga
Jēkabsone, Bērzpils folkloras
kopa
„Saivenis”,
vadītāja
Daiga
Griestiņa,
Vectilžas
folkloras kopa „Saime”, vadītāja
Solveta Logina, Briežuciema
etnogrāfiskais
ansamblis,
vadītāja Maruta Ločmele un
jauniešu kopa „Soldanī” vadītāja
Anita Pakalnīte.
Festivāla
noslēgums
norisināsies mūsu kaimiņu
novadā Viļakā 21.jūnijā, kur
pulcēsies un savu sniegumu
rādīs Latgales folkloras kopas.

Latvijas
segas
tūkstošgadei

Latvijas

8.jūnijā Latvijas Mākslas
muzejā notika grāmatas “Latvijas
segas Latvijas tūkstošgadei”
atvēršanas svētki. Grāmatā
apkopotas
fotogrāfijas
un
apraksti par vairāk nekā 600
mūsdienās
austām
segām,
kuru saknes meklējamas tautas
amatniecības tradīcijās.
Grāmatā plaši pārstāvētas arī
mūsu - Ziemeļlatgales - segas.
Paldies par atsaucību visiem,
kas uzticēja savu, māmiņu un
vecmāmiņu pūru, kas palīdzēja
uzmeklēt audējas! Paldies visai
grāmatas veidotāju komandai
un īpaši - Raulam Vēliņam!
Grāmatu var apskatīt Balvu,
Viļakas un Baltinavas novadu
muzejos. Vēlāk to būs iespējams
iegādāties Latvijas grāmatnīcās.
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22.jūnijs – Varoņu piemiņas diena
Latvijas atceres un atzīmējamo dienu kalendārā 22. jūnijs ir “Varoņu
piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)”. Šī diena tiek atzīmēta,
godinot Latvijas un Igaunijas karaspēku kopīgo cīņu un uzvaru pār
vācu landesvēru kaujās pie Cēsīm 1919.gada 19.–23. jūnijā. Igaunijas
karaspēka sniegtā palīdzība Latvijai bija ļoti nozīmīga. Igaunijas un
Latvijas valstu pirmajā neatkarības laikmetā (līdz 1940.gadam) šī diena
abās valstīs tika atzīmēta kā svētku diena.
Cēsu kaujas bija svarīgs Latvijas vēstures pagrieziena punkts, kad
1919.gada jūnijā apvienotais latviešu un igauņu karaspēks sakāva vācu
landesvēru. Šīs kaujas ir nozīmīgas arī ar to, ka aizstāvēt Latvijas tikko
iegūto neatkarību kaujās devās Cēsu un Valmieras skolnieki. Kopā
ar igauņu karavīriem pēc vairāku dienu smagām kaujām no 19. līdz
22. jūnijam, tika izcīnīta uzvara, un landesvēra karaspēks bija spiests
atkāpties līdz pat Jelgavai.
Arī mūsu novads – Balvu novads - ik gadu atceras Latvijas brīvības
cīņas. To mums atgādina piemineklis “Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads”. Pirmie Latgales partizānu
uzbrukumi Padomju Latvijas armijai sākās jau 1919. gada martā. Maijā
izveidojās vairākas ap 30 vīru lielas militārās vienības.
Tieši Cēsu kauju laikā arī Latgales partizāni aktīvi rīkojās. Un arī
šeit cīņas notika plecu pie pleca ar igauņu karavīriem. 1919. gada
jūnija vidū Sarkanā armija ar bruņotā vilciena palīdzību mēģināja
atgūt kontroli pār Pitalovas-Gulbenes dzelzceļu. 15. jūnijā bruņotajam
vilcienam izdevās ieņemt Kupravas staciju, 21. jūnijā sarkanarmieši
mēģināja veikt atkārtotu uzbrukumu Balvu stacijas virzienā. Partizāni
kopā apmēram ar 100 igauņu kareivjiem ielenca vilcienu un piespieda
to atkāpties Pitalovas virzienā. 1919. gada vasarā partizāni ar igauņu
karavīru atbalstu ieņēma Liepnu un Balvus.
Kā redzam, tas ir viens un tas pats varonīgo cīņu laiks par savas
valsts neatkarību. Mums ir pienākums to visu atcerēties un novērtēt.
Pēc mūsu novadnieka bijušā NBS Artilērijas inspektora pulkveža Pētera
Ziemeļa, kurš bija arī viens no iniciatoriem piemiņas vietas “Brīvības
cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem”
izveidošanai Bērzpilī, ierosinājuma aicinam Balvu novada iedzīvotājus,
uzņēmumus un iestādes pie savā īpašumā esošajām ēkām 22.jūnijā
pacelt valsts karogu. Ar to mēs godināsim Cēsu kauju varoņus un
vienlaicīgi arī atcerēsimies Latgales partizānu pulka kritušos vīrus.

Par atkritumu apsaimniekošanu
Balvu novadā no 30.jūnija
Cienījamais Balvu novada
iedzīvotāj! Balvu novada pašvaldība
(turpmāk tekstā – Pašvaldība)
informē Jūs par to, ka Balvu novadā
mainās atkritumu apsaimniekotājs
– SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija”
(turpmāk tekstā – SIA “ZAAO”)
beidz darbu Balvu novadā, un
turpmāk atkritumus Balvu novadā
apsaimniekos SIA “Pilsētvides
serviss”.
Pašvaldība sniedz šādu Jums
interesējošu informāciju.
• SIA “ZAAO” esošā līguma
ietvaros
ar
atkritumu
apsaimniekošanu nodarbosies
līdz šādiem termiņiem:
-- Šķiroto atkritumu izvešana
tiks nodrošināta līdz 2018.
gada 30. jūnijam, ar 2018.
gada 1.jūliju šo pakalpojumu nodrošinās SIA
“Pilsētvides serviss”;
-- EKO laukumā (Ezera iela 3)
iedzīvotājus apkalpos līdz
2018. gada 30.jūnijam,
pēc tam EKO laukums
iedzīvotājiem būs pieejams no 2018.gada 1.septembra.
-- Nešķiroto
atkritumu
izvešana tiks nodrošināta
līdz 2018. gada 22.jūlijam,
un ar 2018.gada 23.jūliju šo
pakalpojumu nodrošinās
SIA “Pilsētvides serviss”.
• SIA “ZAAO” savā īpašumā
esošos
konteinerus
(gan
no
privātpersonām,
gan
juridiskām personām, gan
daudzdzīvokļu namu pagalmiem) iztukšos un aizvedīs līdz
22.jūlijam. Izņēmums būs personu īpašumā esoši konteineri,
kurus turpinās izmantot jaunais
pakalpojuma sniedzējs.
• Tām personām, kuras ir

samaksājušas par SIA“ZAAO”
sniegtajiem
pakalpojumiem par visu 2018. gadu,
būs jāsazinās ar SIA “ZAAO”
pārstāvi par pārmaksātās naudas atmaksu.
• “ZAAO”
slēdza
līgumus
ar
daudzdzīvokļu
namu
apsaimniekotāju,
kurš
piestādīja rēķinus dzīvokļu
īpašniekiem, taču Balvu novada
pašvaldības un SIA “Pilsētvides
serviss” noslēgtajā līgumā
paredzēts, ka daudzdzīvokļu
māju
dzīvokļu
īpašnieki
slēgs līgumus bez māju
apsaimniekotāja starpniecības.
• Atkritumu apsaimniekošanas
līgumus ar SIA “Pilsētvides
serviss” varēs noslēgt sākot ar
2018. gada 2. jūliju Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (VPVKAC),
kurš atrodas Partizānu ielā
14, Balvos. Arī Balvu novada
svētkos, 21. jūlijā, Balvu pilsētas
parkā atradīsies SIA “Pilsētvides
serviss” telts, kurā varēs iegūt
visu interesējošu informāciju.
• Atkritumu
apsaimniekotāju
kontakti:
1. “ZAAO”
–
tālrunis:
64281250; 26515556; epasts: zaao@zaao.lv;
2. SIA “Pilsētvides serviss”
– tālrunis: 67461592,
27864412;
e-pasts:
klienti@pilsetvide.lv.
Ja ir radušies jautājumi,
uz kuriem nav atbildēts šajā
informatīvajā materiālā, tad tos
var uzdot telefoniski, sazinoties
ar Pašvaldības aģentūras “SanTex” direktoru Uldi Sprudzānu
k.t. 29442378, un Pašvaldības
saimnieciskās nodaļas vadītāju
Aleksandru Sņegovu k.t. 28673272.

Domes sēde

Šī gada 14.jūnijā notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Andris
Kazinovskis, Inta Kaļva, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Aija Mežale, Eva
Smirnova, Jānis Zakarīts, Pēteris
Kalniņš. Kopumā bija izskatāmi 95
jautājumi, no kuriem 5 jautājumus
deputāti lēma neizskatīt, jo
personas līdz Balvu novada
Domes sēdei bija nomaksājušas
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu.
Par dalību projektos
Deputāti lēma par Balvu
novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta dalību ESF līdzfinansētajā
projekta „Sociālo pakalpojumu
atbalsta
sistēmas
pilnveide”
izmēģinājumprojektā.
Sēdē lēma apstiprināt Latvijas
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros grants ceļu pārbūvei,
ceļu sarakstu, un veikt izvirzīto
ceļu posmu pārbūvi pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros,
iesniedzot
projektu
pieteikumus
Lauku
atbalsta
dienestā.
Par grozījumiem
Domes deputāti lēma izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2017.gada 14.decembra lēmumā
„Par dzīvojamo istabu sociāli
mazaizsargātām personām statusa
atcelšanu”.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu
novada
pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” nolikumā.
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus Balvu novada Domes
2017.gada 12.oktobra lēmumā „Par
bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves
atļaujas
izsniegšanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„8 CBR””.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2017.gada
9.februāra lēmuma „Par nekustamā
īpašuma
„Zvaniņš”,
Krišjāņu
pagastā nodošanu atsavināšanai”
atcelšanu.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2016.
gada 10.novembra lēmumā „Par
nekustamā īpašuma 5.Steķintavas
līnija 272, Balvi, Balvu novads
pārdošanu”.
Domes deputāti lēma izdarīt
grozījumus Balvu novada domes
2016.gada 9.jūnija lēmumā „Par
Balvu novada pašvaldības Bērzpils
pagasta pārvaldes sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi”.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.gada
14.maija lēmumā „Par Balvu
novada
pašvaldības
iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā”.
Par lēmuma atcelšanu
Deputāti lēma atcelt Balvu
novada
Domes
2015.gada
22.janvāra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – garāžas Ezera ielā,
Balvos, nodošanu valdījumā un
apsaimniekošanā”.
Par sociālā pakalpojuma
sniegšanu
Domes sēdē lēma nodrošināt
sociālā aprūpes pakalpojuma
„Pansija”
sniegšanu,
nosakot
par
pakalpojuma
„Pansija”
sniedzēju
un
pakalpojuma

sniegšanas vietu Balvu novada
pašvaldības „Pansionātu „Balvi””,
kā arī apstiprināja Balvu novada
pašvaldības „Pansionāts „Balvi””
sociālā aprūpes pakalpojuma
„Pansija” nolikumu.
Par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu
Deputāti nolēma apstiprināt
zemes
ierīcības
projektu
nekustamajam
īpašumam
„Atmalas”,
Bērzpils
pagastā,
nekustamajam
īpašumam
„Gravlīči”,
Bērzpils
pagastā,
nekustamajam īpašumam „Tauri”,
Krišjāņu pagastā un nekustamajam
īpašumam „Upesmalas” Bērzkalnes
pagastā.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma precizēt platību
un konfigurāciju zemes vienībai
Tehnikas ielā, Balvos.
Sēdē lēma piešķirt nosaukumu
privātpersonai
piederošajam
nekustamajam īpašumam Bērzpils
pagastā.
Domes deputāti lēma atdalīt
no Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pilsētā zemes vienības daļu ar
aptuveno platību 0,0154 ha,
nosakot atdalīto zemes vienības
daļu 0,0154 ha platībā par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošo
starpgabalu un no atdalītās zemes
vienības daļas 0,0154 ha platībā,
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
adresi Kooperatoru iela 8A, Balvi,
Balvu nov., LV–4501, nosakot
atdalītajai zemes vienības daļai
zemes lietošanas mērķi individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kā arī
lēma paliekošajai zemes vienībai
0.5614 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā, un nodot atsavināšanai
zemes gabalu – starpgabalu
Kooperatoru iela 8A, Balvi, Balvu
novads.
Tika lemts piešķirt Balvu
novada pašvaldībai piederošajam
nekustamajam īpašumam Vectilžas
pagastā nosaukumu „Vāveres”
un nodot atsavināšanai minēto
nekustamo īpašumu.
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.1 Kalna ielā
13, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa 41,2 m2 platībā un
kopīpašuma 412/5333 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas,
zemes un palīgēkas.
Domes sēdē lēma atzīt
nekustamā īpašuma „Pannaskalns”,
Tilžas pagastā, Balvu novadā
mežaudzes vērtību EUR 10 190,00
(desmit tūkstoši viens simts
deviņdesmit euro, 00 centi).
Tika lemts atzīt nekustamā
īpašuma „Lācīši”, Balvu pagastā,
Balvu novadā mežaudzes vērtību
EUR 6458 (seši tūkstoši četri simti
piecdesmit astoņi euro, 00 centi).
Par zemes nomu
Domes sēdē lēma pagarināt
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 1,8679 ha
platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām, pagarinot zemes
nomas līgumu uz 10 (desmit)
gadiem un nosakot zemes nomas
maksu gadā 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par rezerves
zemes fonda zemes vienības
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Tilžas pagastā, Balvu novadā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām, pagarinot zemes
nomas līgumu uz 10 (desmit)
gadiem, kā arī slēgt nomas līgumu
ar šo pašu personu par rezerves
zemes fonda zemes vienības
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām, pagarinot zemes
nomas līgumu uz 10 (desmit)
gadiem un nosakot zemes nomas
maksu gadā 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Sēdē lēma slēgt nomas līgumu
ar personu par rezerves zemes
fonda zemes vienības daļas
Kubulu pagastā, Balvu novadā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Domes sēdē lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Briežuciema
pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 5
(pieciem) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgām
divām zemes vienībām Bērzpils
pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Sēdē lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Briežuciema
pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Domes sēdē lēma slēgt nomas
līgumu ar privātpersonu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības daļas Stacijas ielā,
Balvos, Balvu novadā iznomāšanu
ēkas (garāžas) uzturēšanai (platība
ir 158,6 kv.m.) uz 15 (piecpadsmit)
gadiem, nosakot zemes nomas
maksu EUR 10,15 gadā.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības daļas Stacijas ielā,
Balvos, ēkas (garāžas ¼ domājamās
daļas) uzturēšanai (platība 39,65
kv.m.) uz 15 (piecpadsmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
2,12 gadā.
Sēdē lēma slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Stacijas ielā, Balvos,
ēkas (garāžas ¼ domājamās daļas)
uzturēšanai (platība 39,65) kv.m.,
uz 15 (piecpadsmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
2,12 gadā.
Domes sēdē lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā,
Balvos, iznomāšanu ēkas (metāla
garāžas) uzturēšanai (platība 83,32
kv.m.) uz 15 (piecpadsmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
10,15 gadā.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar privātpersonu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības daļas Dārza ielā,
Balvos, iznomāšanu ēkas (garāžas)
uzturēšanai (platība 91,29 kv.m.) uz
15 (piecpadsmit) gadiem, nosakot
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zemes nomas maksu EUR 10,15
gadā.
Sēdē lēma slēgt nomas
līgumu ar akciju sabiedrību par
zemes vienības zemes reformas
pabeigšanai
daļu
Balvos,
Balvu novadā, 1612 m2 platībā
iznomāšanu
stabu
novietnes
laukuma izveidošanai uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Domes sēdē lēma nodot nomā
„Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņos,
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā
nedzīvojamo telpu Nr.1 (10,3 m2
platībā), nedzīvojamo telpu Nr.
2 (6,2 m2 platībā), nedzīvojamo
telpu Nr.3 (5,3 m2 platībā),
nedzīvojamo telpu Nr.4 (3,4 m2
platībā), nedzīvojamo telpu Nr.5
(2,3 m2 platībā), nedzīvojamo telpu
Nr.6 (1,0 m2 platībā), nedzīvojamo
telpu Nr.30 (30,6 m2 platībā),
nedzīvojamo telpu Nr.1 (129,4 m2
platībā), kopā 188,5 m2 platībā.
Par nekustamā īpašuma sadali
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma „Balto
mājas”, Vectilžas pagastā, 24,68
ha kopplatībā, zemes vienību 3,17
ha platībā, un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu „Fermeri”.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā
īpašuma
„Tiltiņi”,
Lazdukalna pagastā, 5,1 ha
kopplatībā, zemes vienību 0,3
ha platībā Bērzpils pagastā, un
no atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Ābeļzieds”.
Domes deputāti lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
„Līkais bērzs”, Bērzpils pagastā,
36,50 ha kopplatībā, zemes vienību
6,6 ha platībā, izveidojot jaunu
īpašumu un piešķirot nosaukumu
„Līdzenumi”, un zemes vienību
2,0 ha platībā, izveidojot jaunu
īpašumu un piešķirot nosaukumu
„Mārtiņi”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Ozolnieki”,
Balvu pagastā, 15,30 ha kopplatībā,
zemes vienību 9,0 ha platībā,
un no atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Meža Ozolnieki”.
Par
nekustamā
īpašuma
nodokļa parāda piedziņu
Domes sēdē lēma piedzīt
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu no 18 privātpersonām,
piedziņu vēršot uz nodokļa
parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
Par
nekustamā
īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par
nodokļiem un nodevām” un 2016.
gada 21.janvāra Balvu novada
pašvaldības noteikumu Nr.1/2016
„Grāmatvedības uzskaites kārtība
Balvu novada pašvaldībā” 170.
punktu, kas nosaka, ka prasības,
kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo
parādnieks ir miris vai ir pagājis
parāda piedziņas iespējamības
termiņš izslēdz no budžeta
iestādes bilances, norakstot no
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem
izveidotajiem uzkrājumiem, kā
ņemot vērā Latgales apgabaltiesas
Zvērinātas notāres vēstuli, kurā
teikts, ka manta atzīstama par
bezmantinieka mantu, Domes
sēdē
deputāti
lēma
dzēst
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 16 privātpersonām.
Par
nekustamā
īpašuma

nodokļa pārmaksas dzēšanu
Domes
deputāti
lēma
dzēst
nekustamā
īpašuma
nodokļa
pārmaksu
divām
juridiskām personām un piecām
privātpersonām,
pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.1panta 2.punktu, kas
nosaka, ka pārmaksātās nodokļu
summas, ja nodokļu maksātājs triju
gadu laikā no konkrētā nodokļa
likumā
noteiktā
maksāšanas
termiņa
nav
pieprasījis,
pārmaksātās nodokļa summas
atmaksu dzēš pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa pārmaksas – attiecīgās
pašvaldības.
Par
2017.gada
publisko
pārskatu apstiprināšanu
Domes
sēdē
deputāti
lēma
apstiprināt
Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales
Biznesa
un
tūrisma
centrs”
2017.gada
publisko pārskatu, Balvu novada
pašvaldības aģentūras „SAN–TEX”
2017.gada publisko pārskatu un
Balvu novada pašvaldības 2017.
gada publisko pārskatu. Ar šo
iestāžu publiskajiem pārskatiem
var iepazīties pašās iestādēs vai
arī Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Publikācijas
un
statistika.
Par
komisijas
nolikuma
apstiprināšanu
Deputāti lēma apstiprināt
Balvu sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikumu.
Par
kustamās
mantas
autobusa norakstīšanu
Sēdē lēma atļaut norakstīt
autobusu SETRA S 309 HD,
izlaiduma gads 1993, atlikusī
bilances vērtība EUR 0.00 (nulle
euro, 00 centi).
Par izsolēm
Domes sēdē lēma apstiprināt
kustamās mantas, traktora T–16M,
izlaiduma gads 1988, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
privātpersonu, kura iegādājās
minēto kustamo mantu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
1646.50 (viens tūkstotis seši simti
četrdesmit seši euro, 50 centi).
Deputāti lēma apstiprināt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības „Verpuļeva 74”,
Verpuļevā, Balvu pagastā, 800
m2 platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
privātpersonu, un slēgt zemes
nomas līgumu uz 10 (desmit)
gadiem, nosakot zemes nomas
maksu EUR 11,84 (vienpadsmit
euro, 84 centi) gadā.
Sēdē lēma Apstiprināt rezerves
zemes fonda zemes vienības
Tilžas pagastā, Balvu novadā, 5,8
ha platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
privātpersonu, un slēgt zemes
nomas līgumu uz 10 (desmit)
gadiem un nosakot zemes nomas
maksu EUR 354,30 (trīs simti
piecdesmit četri euro, 30 centi)
gadā.
Tika lemts izsolīt nomas
tiesības
uz
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību, Tilžas pagastā, Balvu
novadā, 9,0 ha kopplatībā (zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība), nosakot zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu
1,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
kas sastāda EUR 77,01 (septiņdesmit
septiņi euro, 01 cents) gadā.

Domes sēdē lēma izsolīt
nomas tiesības uz Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību Tilžas pagastā, Balvu
novadā, 12,3978 ha kopplatībā
(zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
lauksaimniecība),
nosakot zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu 1,5 % no zemes
kadastrālās vērtības, kas sastāda
EUR 109,19 (viens simts deviņi euro,
19 centi) gadā.
Deputāti
lēma
izsolīt
nomas tiesības uz Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību Tilžas pagastā, Balvu
novadā, 15,5402 ha kopplatībā
(zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
lauksaimniecība),
nosakot zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu 1,5 % no zemes
kadastrālās vērtības, kas sastāda
EUR 136,87 (viens simts trīsdesmit
seši euro, 87 centi) gadā.
Sēdē lēma izsolīt nomas
tiesības
uz
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību „Verpuļeva 94”, Verpuļevā,
Balvu pagastā, Balvu novadā, 800
m2 kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas
mērķi – Individuālo dzīvojamo
māju apbūve), nosakot zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu
1,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
kas sastāda EUR 6,84 (seši euro, 84
centi) gadā.
Tika lemts izsolīt nomas tiesības
uz rezerves zemes fonda zemes
vienību, Tilžas pagastā, Balvu
novadā, 11,82 ha kopplatībā (zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība), nosakot zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu
1,5 % no zemes kadastrālās
vērtības, kas sastāda EUR 99,27
(deviņdesmit deviņi euro, 27 centi)
gadā.
Domes sēdē lēma izsolīt
nomas tiesības uz Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību Tilžas pagastā, Balvu
novadā, 14,9524 ha kopplatībā
(zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
lauksaimniecība),
nosakot zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu 1,5 % no zemes
kadastrālās vērtības, kas sastāda
EUR 131,68 (viens simts trīsdesmit
viens euro, 68 centi) gadā.
Par nekustamo īpašumu
atzīšanu grāmatvedības bilancē
Deputāti
lēma
atzīt
grāmatvedības bilancē nekustamos
īpašumus Balvu novadā - garāžu
(32,90 m2 platībā) Skolas ielā
12, Kubulos, Kubulu pagastā ar
kadastrālo vērtību 318,00 euro
pagrabu (37,60 m2 platībā) Skolas
ielā 12, Kubulos, Kubulu pagastā ar
kadastrālo vērtību 96,00 euro un
saimniecības ēku (41,20 m2 platībā)
„Ziediņi”, Lazdulejas pagastā ar
vērtību 229,00 euro.
Par Balvu novada pašvaldības
administrācijas
maksas
pakalpojumiem
Domes
sēdē
apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi.
Par projekta realizāciju un
aizņēmuma saņemšanu
Deputāti lēma apstiprināt
projekta
„Koplietošanas

meliorācijas sistēmu atjaunošana
Balvu novadā” realizāciju par
kopējo izmaksu summu 356 912,71
euro, no tām publiskais finansējums
270 000 euro, pašvaldības
līdzfinansējums 30 000 euro,
neattiecināmās izmaksas 56 912,71
euro un lūgt Pašvaldību aizņēmuma
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai 2018.
gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
302 912,71 euro uz 10 gadiem
no Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
projekta
„Koplietošanas
meliorācijas sistēmu atjaunošana
Balvu
novadā”
īstenošanai,
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
apakšpasākumā
„Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” ietvaros.
Par finansējuma piešķiršanu
pašvaldības pasākumiem
Domes sēdē lēma piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2018.
gada pamatbudžeta līdzekļiem,
samazinot pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu uz gada beigām par 7 873
euro: Vīksnas pagasta pārvaldes
skolēnu
autobusa
ISUZU
TURQUOISE remontam 1700 euro,
komunālajai saimniecībai zāles
pļāvēja iegādei 237 euro; Vectilžas
pagasta
pārvaldes
skolēnu
autobusa VW CRAFTER remontam
809 euro; Tilžas vidusskolai zāles
pļāvēja iegādei 290 euro; Kubulu
pagasta komunālajai saimniecībai
zāles pļāvēja iegādei 290 euro;
Krišjāņu pagasta komunālajai
saimniecībai
zāles
pļāvēja
iegādei 237 euro; Tilžas pagasta
komunālajai saimniecībai zāles
pļāvēja iegādei 237 euro; Balvu
novada pašvaldības aģentūrai
„SAN–TEX” zāles trimera iegādei
453 euro; Balvu pilsētas kapsētu
aku ierīkošanai 2500 euro; Balvu
Profesionālajai un vispārizglītojošai
vidusskolas
ugunsdrošības
signalizācijas
un
interneta
nodrošināšanas ierīču atjaunošanai
320 euro; Tilžas vidusskolai telpu
remontiem 800 euro.
Par centralizētā ūdensvada un
sadzīves kanalizācijas izbūvi
Sēdē lēma izbūvēt centralizēto
ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju
no esošās infrastruktūras līdz Kalna
ielai 19, Kubulos, Kubulu pagasts,
Balvu novads.
Par Balvu novada pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” direktora
funkciju deleģēšanu
Deputāti lēma deleģēt Balvu
novada pašvaldības Pansionāta
„Balvi” sociālā darba un aprūpes
struktūrvienības
vadītājai
un
saimniecības
struktūrvienības
vadītājam (sociālā darba un
aprūpes struktūrvienības vadītājas
prombūtnes laikā) veikt Pansionāta
„Balvi” direktora pienākumus,
kas saistās ar līgumu slēgšanu,
administratīvo aktu sagatavošanu
un
izdošanu,
uzraudzības,
kontroles, izziņas vai sodīšanas
funkciju izpildi, attiecībā uz S.K.
Par
izmaiņām
komisijas
sastāvā
Sakarā ar Balvu novada
pašvaldības
Dzīvojamo
māju
privatizācijas
komisijas
priekšsēdētāja Imanta Dārznieka
un komisijas locekļa Jāņa Roginska
iesniegumiem,
ar
lūgumu
viņus atbrīvot no šie amatiem,
deputāti lēma atbrīvot iepriekš
minētās personas no Dzīvojamo
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māju
privatizācijas
komisijas
priekšsēdētāja un locekļa amata
ar 2018.gada 14.jūniju un ievēlēja
par Balvu novada pašvaldības
Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas priekšsēdētāju un locekli
Valentīnu Fedulovu un komisijas
locekli Vili Žogotu ar 2018.gada
15.jūniju.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja vietniecei Anitai
Petrovai ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu – četras kalendāra
nedēļas no 2018.gada 20.jūnija
līdz 2018.gada 20.jūlijam par
nostrādāto laika periodu no
2017.gada 16.jūnija līdz 2018.
gada 15.jūnijam, un izmaksāt
atvaļinājuma pabalstu.
Par
iestādes
vadītāja
ievēlēšanu
Domes sēdē lēma iecelt
Ingu Eisaku par Balvu novada
pašvaldības Kubulu pirmsskolas
izglītības iestādes „Ieviņa” vadītāja
amatā ar 2018.gada 20.jūniju.
Par
sadarbības
līguma
slēgšanu
Tika lemts slēgt Sadarbības
līgumu ar Baltkrievijas Republikas
Dokšicu rajona izpildkomiteju,
apstiprinot Sadarbības līguma
starp Latvijas Republikas Balvu
novada pašvaldību un Baltkrievijas
Republikas
Dokšicu
rajona
izpildkomiteju projektus latviešu
un baltkrievu valodā, un pilnvarojot
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru
parakstīt
Sadarbības
līgumu
starp Latvijas Republikas Balvu
novada pašvaldību un Baltkrievijas
Republikas
Dokšicu
rajona
izpildkomiteju.
Par
ikgadējā
apmaksātā
atvaļinājuma pārtraukšanu
Deputāti
lēma
pārtraukt
Balvu
novada
pašvaldības
Domes priekšsēdētājam Aigaram
Pušpuram ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu
no
2018.gada
15.jūnija līdz 2018.gada 16.jūnijam,
pagarinot ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu par vienu darba
dienu,
t.i.,
līdz
2018.gada
18.jūnijam (ieskaitot).
Par ārzemju komandējumu
Domes sēdē lēma komandēt
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru
uz Dokšicu rajonu (Baltkrievijas
Republiku) no 2018.gada 15. –
16.jūnijam. Komandējuma mērķis
– Balvu novada pašvaldības un
Baltkrievijas Republikas Dokšicu
rajona izpildkomitejas Sadarbības
līguma oficiālā parakstīšana, un
apmaksāt Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājam Aigaram
Pušpuram komandējuma dienas
naudu, kā arī ar braucieniem
saistītos izdevumus saskaņā ar
Latvijas
Republikas
Ministru
kabineta 2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi”.
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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Vienīgais svētums uz zemes - dzīvība

Vasaras nometne „Raibās dienas”
un princesēm, radīt lupatiņu
pasauli,
veidot
plastilīna
portretus, zīmēt ar krītu uz
asfalta, modelēt tērpus, dejot un
vēl daudz ko citu.
Neiztrūka arī ekskursija ar
piedzīvojumiem
„Papardes”
stacijā,
braucot
ar
bānīti,
apslēptās mantas meklēšana,
izzinoši konkursi, kur savas
zināšanas varēja parādīt gan
individuāli, gan grupās.
„Raibajās dienās” skolēniem
bija iespēja iepazīties ar maizītes
cepējiem un uzzināt par tās
tapšanu, apmeklējot SIA „Balvu
maizīte”, kā arī vērot darbu
šūšanas cehā.
Pēdējā
nometnes
dienā
skolēni
demonstrēja
savus
talantus un ar prieku saņēma
sertifikātu par šī gada nometnes
apmeklējumu.

Foto no Balvu pamatskolas arhīva.

Jau daudzus gadus pēc kārtas
Balvu pamatskolā tiek rīkota
skolēnu vasaras nometne „Raibās
dienas”, ko šogad vadīja skolotāja
Iveta Kacēna. Nometnē piedalījās
25
bērni,
kurus
palīdzēja
organizēt
skolotājas
Žanna
Ivanova un Laimdota Zelča.
Nometnes dienās katru rītu
mastā tika uzvilkts nometnes
karogs, lai pēcpusdienā to atkal
nolaistu, simbolizējot dienas
sākumu un noslēgumu. Katrai
dienai tika izlozēta sava krāsa,
kuru akcentēt savā apģērbā un
atrast asociācijas ar to.
Bērni tika aicināti piedalīties
dažādās sportiskās aktivitātēs
un radošajās darbnīcās. Šogad
vairākas dienas bērni apmeklēja
baseinu, kā arī spēlēja futbolu
un tautas bumbu. Bija iespēja
izgatavot papīra kroņus prinčiem

Nometnes „Raibās dienas” prinči un princeses.

dalījās atmiņās saistībā ar šo
notikumu un pateicās Kubulu
pagasta pārvaldei par šīs piemiņas
vietas uzturēšanu.
„Mēs tik tiešām varam būt
laimīgi, saprotot, ka mēs dzīvojam
skaistā un brīvā zemē. Bet par
kādu cenu, kādām asarām tas viss
ir nācis? Mūsu tēvi un vectēvi to

visu ir izcīnījuši, būdami apspiesti,
pazemoti, pat nogalināti. Palikuši
līdz pēdējam elpas vilcienam
uzticīgi savai valstij – Latvijai.
Paldies mūsu senčiem, ka tagad
varam dzīvot brīvā Latvijā!”
tā, uzrunājot klātesošos, teica
Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs
Artūrs Luksts.

Kubulos
klātesošos
ar
dziesmām un dzejas rindām
priecēja Balvu Mūzikas skolas
vokālais ansamblis, vadītāja Linda
Vītola, koncertmeistars Viktors
Bormanis.
Paldies ikvienam, kas spēja
rast laiku un piedalījās šajos
piemiņas brīžos!

Foto: no Balvu novada pašvaldības arhīva.

samērā ilgs laiks, tomēr mūsu vidū
vēl ir cilvēki, kas var dalīties tajās
un nodot no paaudzes paaudzē.
Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni
komunistiskā genocīda upuru
piemiņas
dienas
pasākumā
dalījās ar šo cilvēku atmiņām
un pārdzīvoto svešumā, par
izdzīvošanu, jo vislielākās bailes
un domas viņiem bija par dzīvības
saglabāšanu.
Tikai
rūpējoties
vienam
par otru, un lielu gara spēku,
cilvēki Sibīrijā izdzīvoja. Godinot
tur izdzīvojošos, un tos, kuri
palika tur uz mūžīgiem laikiem,
piemiņas pasākuma laikā tika
dalīta dzīvības nesēja- maizīte,
kura deva spēku atgriezties mūsu
cilvēkiem mājās-Latvijā! Katram
atceres pasākuma dalībniekam
tika pasniegta maizīte - 50 grami
– tieši tik, cik dienā tika atvēlēti
bērna izdzīvošanai. Vai jūs spējat
iztēloties, ka šis niecīgais gabaliņš
dažubrīd bija pats lielākais
dārgums? Arī ikviens Latvijas
Politiski represēto apvienības
biedrs saņēma īpašu maizes
klaipiņu.
Kubulos piemiņas pasākumā
komunistisko represiju upuriem
Balvu stacijā pie piemiņas akmens
represētajiem gan Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Anita Petrova, gan
Latvijas
Politiski
represēto
apvienības Balvu nodaļas vadītāja
Ārija Tihomirova savās uzrunās

Katram atceres pasākuma dalībniekam tika pasniegta maizīte - 50 grami – tieši tik, cik dienā tika atvēlēti bērna
izdzīvošanai. To atmiņu stāstos atminas arī Viktors Apsītis: „Mēs katru dienu ēdām vienu kartupeli, griezām to gareniski, un katru pusīti uz trim daiviņām. Salikām vienkop divas daiviņas, vēlreiz divas un vēlreiz. Tad es pagriezu muguru,
un māte jautāja: Kam? Es nosaucu: Māsai, tev, man. Lai neviens nebūtu aizvainots, ja kādam ticis vairāk vai mazāk kā
otram... Ēšana bija knapa: Viens kartupelis un 300g maizes (200g deva vienam pieaugušajam, 50g bērnam). Vairāk
ne ko nopirkt, ne dabūt. Pavasarī uzdīga nātres un balandas, tad sākās lielā zāļu ēšana!”

Nometne „Vasaras drudzis”

Foto no BBJC arhīva.

Šodien mēs esam brīvi.
Dzīvojam uz savas zemes, runājam
savā valodā, un savu nākotni
veidojam paši. Esam pateicīgi
par to. Tomēr daudzas lietas
mēs uztveram pašsaprotamas, jo
neesam piedzīvojuši to trūkumu.
14.jūnijā
pie
pieminekļa
Abrenes apriņķa komunistiskā
genocīda upuru piemiņai notika
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums, lai
atcerētos, un pieminētu laiku, kad
cilvēkiem tika atņemts viss.
1941. gada naktī no 13. uz 14.
jūniju notika Latvijas iedzīvotāju
masveida izvešana uz PSRS
iekšzemes
apgabaliem.
Tika
izsūtīti 15 424 Latvijas iedzīvotāji.
Latvijas Politiski represēto
apvienības Balvu nodaļas vadītāja
Ārija Tihomirova savā uzrunā
atcerējās to laiku pirms 77 gadiem,
kad no savām mājām, savas
dzimtenes tikai izvesti cilvēki un
aizsūtīti uz iznīcību svešumā. Tur
viņi tika pakļauti cietumu mokām,
necilvēcīgiem dzīves un darba
apstākļiem, un no kurienes ļoti,
ļoti daudzi neatgriezās.
„Šis laiks ir atstājis savas pēdas
mūsu valsts vēsturē, mūsu daudzu
ģimeņu atmiņās,” tā, uzrunājot
klātesošos, teica Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Anita Petrova, un izteica
vēlmi, lai šie vēstures notikumi
paliktu mūsu atmiņās, lai mēs
dalītos ar tām, lai arī pagājis

Nometnes ”Vasaras drudzis” dalībnieki vienā no aktivitātēm.
Balvu Bērnu un jauniešu
centrā (turpmāk BBJC) no 4.15.jūnijam
norisinājās
dienas
nometne „Vasaras drudzis”, kurā
piedalījās 20 bērni vecumā no 8-11
gadiem. Arī šogad caur dažādām
aktivitātēm, viņiem bija iespēja
interesanti, radoši un daudzveidīgi
pavadīt laiku.
Nometnes pirmajā dienā tās
dalībnieki iepazina viens otru,
izveidoja plakātu par sevi, kopīgi
izstrādāja nometnes noteikumus
un izkrāsoja krāsainu nometnes
karogu, kas visu nometnes laiku
rotāja BBJC ēku.
Nodarbībās un aktivitātēs
nometnes dalībnieki kopā ar
skolotāju Aigu Jansoni mācījās pīt
sarežģītas pīnes, no kurām sanāca
skaistas rokassprādzes, grieza
trafaretus, kurus izmantoja, lai uz
T-krekliem izveidotu savu dizainu.
Skolotāja Viktorija Kokoreviča
kopā ar bērniem zīmēja un veidoja
skanīgus mūzikas instrumentus,
bet skolotāja Dita Nipere vadīja
aktīvas nodarbības ar spēlēm un

rotaļām, kurās bērniem bija iespēja
kārtīgi izkustēties. Arī skolotāja
Alīna Saveļjeva kustināja masas
un lika bērniem dejot, beigās pat
iemācot dažus hip-hopa soļus.
Nometnes vadītājas Agneses
Puļčas nodarbībās bērni izzināja
sevi, pildot anketas, kuras tika
apkopotas, lai arī pēc gadiem varētu
apskatīties, kādi bija nometnes
„Vasaras
drudzis”
dalībnieki.
Nodarbībās pie Agneses tika
veidotas krāsainas kolāžas par sevi,
spēlētas interesantas spēles, arī
nometnes, iespējams, populārākā
spēle „tautas karš”.
Radoši
savās
nodarbībās
piegāja arī skolotāja Gunita
Prokofjeva. Tajās gan tika spēlētas
spēles un rotaļas, gan zīmētas
gleznas ar pirkstiem, bet skolotāja
Jāņa Ikstena nodarbībā tika
veidoti pūķi no papīra. Tikmēr
skolotāja Inese Hmara strādāja ar
papīra locīšanas mākslu un puķu
veidošanu no krāsainā papīra, bet
hennas un sejas apgleznošana
piedāvāja Inta Ozola. Šī aktivitāte
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bērniem ļoti patika.
Nometnes laikā bija iespēja
iepazīties arī ar Balvu Profesionālo
un
vispārizglītojošo
skolu,
kurā laipni uzņēma nometnes
dalībniekus.
Nometnes laikā bērni jau
tradicionāli gāja pārgājienā uz
Veco parku, bet šogad nedaudz pa
citu maršrutu - caur slūžām, kopā
pieveicot 8 km. Toties atpakaļ iet
nevajadzēja, jo visi tika izvizināti ar
plostu „Vilnītis” pa Balvu ezeru.
Nometnes dalībnieki devās
arī ekskursijā uz Alūksnes novadu.
Tika apskatīts Ates muzejs,
Livonijas
ordeņa
pilsdrupas,
Alūksnes pilssalas zona, ezers,
Tempļa kalns un Saules tilts.
Kopā tika pavadītas aizraujošas
desmit dienas!
Lai visiem nometnes „Vasaras
drudzis”
dalībniekiem
un
skolotājiem ir aizraujoša vasara.
Paldies visiem!
Nometnes „Vasaras drudzis”
vadītāja Agnese Puļča
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Godināti labākie Balvu novada skolēni, pedagogi un treneri
Arī šogad, 6.jūnijā, Balvu
muižā ikgadējā Balvu novada
izglītojamo
un
pedagogu
apbalvošanas pasākumā, tika
godināti čaklākie, talantīgākie un
nopelniem bagātākie skolēni, kuri
Balvu novada vārdu ir nesuši ārpus
novada, Latvijā un pasaulē.
Atklājot šo pasākumu, Balvu
novada
pašvaldības
domes

priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova teica: "Šeit ir pulcējušies
tie, kuri aizvadītā mācību gada
laikā ir paspējuši un varējuši izdarīt
vairāk nekā pārējie. Gan sportisti,
gan dziedātāji, gan dejotāji, gan
tie, kuri katru mācību priekšmetu
uztver ar vislielāko atbildību. Šeit ir
tie bērni, kuri čakli un cītīgi veltījuši
tās vakara stundas, lai izlasītu,

apgūtu un zinātu vairāk, tie kuri
saprot, ka mācās ne tikai atzīmes,
bet arī sevis dēļ.
Un nepašaubāmi, ka bērnam
ļoti svarīga ir arī vecāku klātbūtne.
Ne jau vienmēr ir svarīgi sēdēt
blakus un rādīt, kas jāiemācās, bet
bērnam ir jāsaprot, ka ģimenē,
vecākiem, viss tas, ko viņš dara
ir svarīgi un ka viņu atbalsta un

Par sasniegumiem interešu izglītībā pateicības balvas saņēma Tilžas vidusskolas 2.-8.klašu koris (pedagogs Linda
Vītola), Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis "Varbūt" (pedagogs Linda Vītola, koncertmeistars Ģirts Ripa), Tilžas
vidusskolas skolēni Līga Elīza Normante un Arturs Melnis (pedagogs Maldra Strupka), Tilžas internātpamatskolas
skolniece Zane Staģe (pedagogs Aina Zelča), Balvu Valsts ģimnāzijas skolniece Linda Čevere (pedagogs Aija Dvinska), Balvu Valsts ģimnāzijas volejbola komanda A grupa (jaunietes) un basketbola komanda A grupa (jaunieši)
(pedagogs Valters Duļevskis), un basketbola komanda C grupa (jaunietes) (pedagogs Jānis Zakarīts), Balvu Bērnu un
jauniešu centra deju studijas "Di-dancers" Crew (pedagogs Dita Nipere un Alīna Saveļjeva), deju studijas "Di-dancers"
deju grupa "Rozīnītes" (pedagogs Dita Nipere), Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris (pedagogs Egons Salmanis) un
Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis (pedagogs Linda Vītola, koncertmeistars Viktors Bormanis) (attēlā nav visu
minēto).

novērtē.
Lepojos ar Balvu novada
iedzīvotājiem - bērniem, viņu
vecākiem, pedagogiem - par to
veikumu aizvadītajā mācību gadā
un tiem labajiem un augstajiem
sasniegumiem, ko esat sasnieguši
un Balvu novada vārdu cildinājuši.
Lai arī nākamajos mācību gados,
jūs iezīmētu vēl lielākus dzīves
plānus, un ne brīdi nešaubieties,
jo tikai zinošam, atvērtam un
strādāt gribošam cilvēkam pieder
nākotne! Lai visiem veicas un
saulaina un jauka vasara!"
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
savā uzrunā uzsvēra: "Lai gūtu
panākumus, ir jābūt nopietnam
darbam, un ir lieliski, ja ir trīs –
bērni, skolotāji, vecāki. Ja ir šis
trīsskanis, tad viss sanāk, ja kāda
posma nav, tad ir grūtāk. Bet tā ir
liela uzņēmība, mēroties spēkiem
ar sava novada, citu novadu,
reģionu, valsts mēroga labākajiem
skolēniem. Un vēlme, interese
pētīt,
atklāt
likumsakarības
šajos pārbaudījumos ir liela
uzdrošināšanās un pacietība.
Piedalīšanās olimpiādēs un
sacensībās jau nav pašmērķis, bet
likumsakarīga skolēna un skolotāja
darba daļa. Svarīgi neapstāties pie
šiem rezultātiem, bet censties tos
vēl uzlabot! Gudrība ir lieta ar ko
var lepoties, un to neviens nevar
atņemt. Liels paldies par ieguldīto
darbu skolēniem, pedagogiem,
vecākiem! Novēlu visiem būt sirds
gudriem, iejūtīgiem, saprotošiem
un laimīgiem! Lai saulaina vasara!"
Par augstiem sasniegumiem
un dalību valsts, reģiona, novadu
apvienības un novada olimpiādēs
un zinātniski pētniecisko darbu
konferencēs tika godināti Balvu
Valsts ģimnāzijas skolēni – Sandis
Livzenieks, Ričards Ķerģis-Kariks,
Karīna Vasiļjeva, Dagnis Cibulis,
Nellija Teilāne, Anete Bērziņa,
Marija Elizabete Lipāne, Paula
Paidere, Guna Apša, Kristīne
Budeviča, Džūlija Apine, Madara
Lapse, Paula Rutmane, un viņu
pedagogi – Zigfrīds Lielbārdis,

Inga Kleine, Irēna Šaicāne, Gaida
Fengāne, Eva Zučika – Kuzņecova,
Anna
Barbaniška,
Valentīna
Pužule. Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolēni – Samanta Puka un Ksenija
Hmeļova, un viņu pedagogi –
Skaidrīte Veina un Marina Ločmele.
Tilžas vidusskolas skolēni – Rebeka
Ločmele, Madara Čirka, un viņu
pedagogi – Iveta Kuģeniece,
Maldra Strupka, Valda Dzene.
Stacijas pamatskolas skolniece
Zane Keiša un viņas pedagogi
Jana Mežale un Gunita Čubare.
Balvu pamatskolas skolēni – Iļja
Polis, Sindija Pauliņa, Angelīna
Krivošejeva, un viņu pedagogi
Irēna Biseniece un Ilze Logina.
Par
sasniegumiem
profesionālās ievirzes izglītībā
tika godināti Balvu Mūzikas skolas
skolēni – Maksims Silinevičs,
Gvido Dokāns, Ričards Ķirsons,
Evelīna Pipcāne, Una Romāne,
Markuss Mednis, Estere Vigule,
Rainers Bukšs, Jānis Bikaviņš,
Amanda Tutiņa, Nauris Ločmelis,
Laura Jeromāne, Valerija Silineviča,
Roberts
Ķirsons,
Patrīcija
Apšeniece, Angelīna Krivošejeva,
Sigita Keiša, Sanija Kupča, Patrīcija
Ķirsone, Renāte Pavlova, Armands
Tutiņš, Elīna Samoiļenko, Letīcija
Grīsle, Mārtiņš Lāpāns, Sofia
Buzijana, Sabīne Kupča, Ance
Salmane, un viņu pedagogi –
Irēna Šņitkina, Jānis Budevičs,
Egons Salmanis, Zoja Zaharova,
Vladimirs Bondarenko, Linda
Vītola, Ojārs Tūmiņš, Juris Ivanovs,
Lija Ivanova, Evija Seņkova
un koncertmeistari – Viktors
Bormanis, Jeļena Agafonova,
Rita Kočerova (attēlā nav visu
minēto). Viņi visi arī apbalvošanas
pasākuma noslēgumā vienojās
kopīgā dziesmā “Bēdu manu, lielu
bēdu”.
Apbalvošanas
starplaikos
klātesošos priecēja Balvu Mūzikas
skolas jaunie talanti pedagoģes
Lindas Vītolas vadībā - Markuss
Mednis, Rainers Bukšs un Estere
Vigule, koncertmeistars Viktors
Bormanis.

Tāpat tika godināti ar Balvu Mākslas skolas skolēni – Daniela Boboviča, Kristers Leišavnieks, Jūlija Streļcova, un
viņu pedagogi – Dace Logina, Līga Podkovirina, Elita Teilāne (attēlā nav visu minēto).

Par sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītībā naudas un pateicības balvas saņēma Balvu Sporta skolas audzēkņi
– Uvis Pošeika, Artis Duļbinskis, Aiva Niedra, Ēriks Kuzmans, Dita Kuzņecova, Ralfs Boldāns, Lauris Logins, Edijs
Keišs, Rainers Melnstrads, Dāvis Maks, Maksims Fjodorovs, Alekss Blonskis, Sandija Keiša, Ralfs Žogota, Kristaps
Cielavs, Vladislavs Baranovs, Jānis Stepanovs, Diāna Ivdre, un viņu pedagogi – Imants Kairišs, Sarmīte Keisele, Varis
Sārtaputnis, Konstantīns Titorenko, Romualds Kokorevičs (attēlā nav visu minēto).

Apbalvošanas pasākumā visvairāk izskanēja pedagoģes Lindas Vītolas
vārds, un jautājot Lindai, kas ir viņas audzēkņu panākumu pamatā, viņa
atbildēja: "Viena liela mīlestība, kas arī veidojas pamatā. Sākumā tā ir
maza, bet iztur jau tikai tie darbspējīgākie. Tā ir mīlestība uz mūziku,
mīlestība, uz to, ko dara. Un, ja dara, tad pēc tam ir arī gandarījums. Un
šis gandarījums ir arī kā mazs pakāpiens uz nākamo pakāpienu," kā arī vēl
piemetināja, "man ir vienkārši burvīgi un ļoti jauki bērni.
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Aicina apmeklēt izstādi “Latvijas gadsimts”
Dziesmu svētku mēģinājuma
foto Balvu estrādē 1943.gadā, kad
pilsētā saimniekoja fašistiskās
Vācijas armija un tas atspoguļojas
skatuves
noformējuma
simbolikā; ir foto par pieminekļa
Latgales partizānu pulka kritušo
karavīru
piemiņai
atklāšanas
un atjaunošanas pasākumiem,
atmodas laika norisēm; čemodāns
no BVĢ muzeja, kas piederējis
Balvu ģimnāzijas absolventam,
ārstam Jēkabam Ķerģim- Karikam
Austrālijā un pēc 52 gadu
prombūtnes atgriezies dzimtenē.
Latvijas vēstures līkloči atklājas
caur dzīvesstāstiem – dažādu

tautību, dažādu profesiju un
likteņa pavērsienu skartu cilvēku
stāstiem. Starp tiem arī viens no
Balvu pilsētas “galvām”- Kārlis
Lācis; skolotājs, aktīvs orientēšanās
sporta treneris, vēstures pētnieks
un Balvu Goda pilsonis Arvīds
Šnepers.
Izstādē ietvertais saturs ir ļoti
plašs un dziļš, tādēļ, plānojot
apmeklējumu, iesakām to darīt
vairākos “piegājienos”- katrā no
tiem iepazīstot kādu citu tēmu un
izmantojot gida stāstījumu.
Iveta Supe
Balvu Novada muzeja vadītāja

Foto no Balvu Novada muzeja arhīva.

Jau vēstījām, ka Latvijas
Nacionālajā
vēstures
muzejā
skatāma izstāde “Latvijas gadsimts”.
Maijā arī Balvu Novada muzeja
darbinieki devās uz Rīgu - Latvijas
Nacionālo
vēstures
muzeju,
lai kopā ar kolēģiem apskatītu
un novērtētu paveikto izstādes
“Latvijas gadsimts” tapšanā, kā arī
apmeklētu rekonstruēto Latvijas
Nacionālo mākslas muzeju.
Izstāde “Latvijas gadsimts” ir
Latvijas muzeju kopīgs veltījums
valsts simtgadei, kurā vienkopus
apskatāmas
izcilas
muzejos
saglabātas
vēstures
liecības
no Kurzemes, Latgales, Sēlijas,
Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Tās
atspoguļo Latvijas vēsturi simts
gadu garumā. Izstādes vadmotīvs
ir jautājums “Kas ir Latvija?”. Tas
aicina domāt par Latvijas vārda
nozīmi un spēku cauri laikiem.
Izstāde veidota 10 tematiskās
sadāļās hronoloģiskā secībā. Jau
ievaddaļā “Zeme. Tauta. Nācija”,
kurā runāts par Latvijas valsts
tapšanas
priekšnoteikumiem,
redzam arī Gustava Manteifeļa
foto, kura pēdējā dzīves un
darbošanās vieta bija Bonifacovas
muiža Bērzpils pagastā. Esam lepni,
ka ekspozīciju kuplina eksponāti
arī no Balvu Novada muzeja un
Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja.
Esam lepni, ka mūsu novadnieku
devums ir bijis pamanāms un
nozīmīgs mūsu Latvijas simtgades
stāstā. Piemēram, izstādē skatāma
fotogrāfija, kurā attēloti Goda vārti,
ar kādiem balvenieši 1934.gadā
gaidīja ciemos valsts prezidentu
K.Ulmani; Abrenes apriņķa II

Zaļās dienas Lietuvas pilsētā Alantā
No 9.- 11. maijam Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas skolotāja Anita Matule
– Bordāne un 3. kursa audzēknes
- Viola Garā, Selīna Švāgere un
Elīna Kļanska - piedalījās Interreg
V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
(Nr.LLI-183) „Darba tirgus bez
robežām” mobilitātē Lietuvas
pilsētā Alantā.
Visas trīs dienas bija veltītas
ainavu dizaina tēmai, dažādiem
konkursiem un darbam Alantas
tehnoloģiju tehnikumā.
Pirmajā dienā mobilitātes
dalībnieki noklausījās ainavu
dizaineres Jolantas Bimbirienes
lekciju par galvenajiem ainavu
dizaina aspektiem un apmeklēja
Alantas muižas dārzu. Pēc
dārza apskates notika konkurss.
Uz papīra ar apzīmējumiem
vajadzēja izveidot ainavas dizainu
noteiktai muižas dārza teritorijai.
Lielu
gandarījumu
sagādāja
konkursa rezultāti, proti, Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas komandas darbs
konkursā ieguva 1. vietu. Darbs tiks
rādīts profesionāliem dizaineriem
un, iespējams, tiks realizēts.
Otrajā
mobilitātes
dienā
tika organizēts brauciens uz
blakus ciematu Moletai, kur
tika rādītas skaistās, ainaviskās
atpūtas
vietas
pie
ezera,

parka ainava ar skulptūrām
un brīnišķīgā Mindūnas skatu
torņa ainava, kāda paveras 36
metru augstumā. Dienas otrajā
pusē mobilitātes dalībniekiem
tika demonstrēta puķu stādu
audzēšana Audingas siltumnīcās,
kur iegūtās zināšanas varēja
pielietot turpmāk piedāvātajās
praktiskajās aktivitātēs: puķu un
priedīšu stādīšanā, dekoratīvo
koku cirpšanā un darbā ar
traktoru. Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
komanda izvēlējās praktisko
darbu ar traktoru, kas izrādījās
zāles pļāvējs, un veicamais
uzdevums – futbola laukuma
nopļaušana, bet arī šis darbs
nesagādāja grūtības, komanda ātri
apguva braukšanas prasmes un
aizrautīgi nopļāva stadionu.
Noslēdzošajā projekta dienā
tika
organizētas
aktivitātes
“Puķu valoda”, kurās bija gan
teorētiskais,
gan
praktiskais
pārbaudījums, kā arī konkurss
ar mobilajām aplikācijām. Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas pārstāvjiem bija ļoti
labs komandas darbs, tāpēc arī
rezultāti bija ļoti labi.
Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas
skolotāja Anita Matule Bordāne

Izstāde var aplūkot materiālus, ko sarūpējuši Balvu Novada muzeja darbinieki, piemēram, par Arvīdu Šneperu.

Noslēgušās projekta "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" aktivitātes
Projektu
"Radoši
jaunuzņēmumi lauku apvidos"
(RuralBuzz) īstenoja biedrība
"Radošās Idejas" sadarbībā ar
nodibinājumu "Zaļais zilonis"
no Polijas un Vārnavas Folkloras
grupu no Grieķijas. Projektā
tika sagatavots labās prakses
apskats un apmācību scenāriji
jauniešu
darbiniekiem
ar
mērķi veicināt jaunu radošu
uzņēmumu veidošanos lauku
apvidos.
Projekta
ietvaros
sagatavotie materiāli palīdzēs
jauniešiem
attīstīt
biznesa
idejas, kas balstītas vietējā
kultūras mantojumā (piemēram,
amatniecībā, mākslā, mūzikā,
gastronomijā
un
tradīcijās),
vienlaikus izmantojot mūsdienu
informācijas tehnoloģiju sniegtās
iespējas. Projekts norisinājās
Eiropas Savienības Erasmus+
programmas ietvaros no 2017.
gada 1. augusta līdz 2018. gada 31.
maijam.
Projekta
ietvaros
notika
divas
apmācības
jauniešu
darbiniekiem Polijā, Zakopanē
2017.gada decembra sākumā
un Latvijā, Valmierā 2018.gada
februāra beigās un marta sākumā,
kurās kopumā piedalījās 20
jauniešu darbinieki no Latvijas,
Polijas un Grieķijas. Apmācību
laikā projekta partneri dalījās ar
metodēm un idejām darbā ar
jaunatni un kopīgi izmēģināja
apmācību scenārijus, kas pēc
tam tika izmantoti un pārbaudīti
vietējās apmācībās katrā no

projekta partnervalstīm, kopā
apmācot 45 jauniešus. Partneri
arī dalījās pieredzē mūsdienu
informācijas
tehnoloģiju
sniegto iespēju (piemēram,
AnswerGarden, Kahoot) un
spēļu elementu izmantošanā
apmācībās,
lai
padarītu
uzņēmējdarbības
izglītības
programmas
jauniešiem
saistošākas un interesantākas.
Zakopanē, Polijā, apmācību
dalībniekiem
bija
iespēja
apmeklēt nemateriālā kultūras
mantojuma
muzejus
un
koprades telpu, kā arī iepazīties
ar uzņēmuma EtnoSzafa labās
prakses piemēru Polijā. Tikšanās
laikā partneri arī diskutēja un
identificēja faktorus, kas veicina
un kavē jauniešu jaunu radošu
uzņēmumu veidošanos lauku
apvidos. Savukārt, Valmierā
apmācību dalībnieki apmeklēja
Valmieras muzeju un piedalījās
izglītojošā
programmā
"Garšaugi
un
ārstniecības
augi", iepazīstot tradicionālo
zināšanu izmantošanas iespējas
mūsdienās. Kā labās prakses
piemērs reģionālam biznesam,
kas
nemateriālo
kultūras
mantojumu pielieto mūsdienīga
produkta
ražošanā,
tika
apmeklēta Valmiermuižas alus
darītava.
Projekts
noslēdzās
ar
starptautiskām
apmācībām
jauniešiem no 2018. gada 27.
aprīļa līdz 2. maijam Trikalā,
Grieķijā. Apmācībās piedalījās

15 jaunieši no lauku reģioniem
Polijā, Grieķijā un Latvijā.
Strādājot grupās, jaunieši attīstīja
biznesa idejas, kas balstītas
vietējā kultūras mantojumā,
vienlaikus izmantojot mūsdienu
informācijas
tehnoloģiju
sniegtās iespējas. Jaunieši ieguva
jaunas praktiskas zināšanas par
tādiem tematiem kā biznesa
idejas prezentēšana, publiskā
runa, tirgus izpēte, mārketings
un
publiskās
attiecības,
biznesa modeļa izveidošana,
jaunuzņēmuma
finansēšana,
tīklošanās
un
e-platformu
izmantošana, kā arī iepazinās ar
Youthpass iespējām jauniešiem.
Apmācību dalībnieki arī
tikās ar Trikalas pašvaldības
pārstāvjiem un iepazinās ar
reģiona
attīstības
iecerēm
nemateriālā kultūras mantojuma
pielietošanā, attīstot ārstniecisko
augu audzēšanu. Apmācības
iekļāva
vizīti
uz
KLIAFA
Bezalkoholisko dzērienu nozares
modernās
kultūras
centru
un vietējo uzņēmumu TYRAS
HELLENIC DAIRIES Fetas siera
ražotni, kā arī Meteoras klostera
un Meteoras dabas un sēņu
muzeja apmeklējumu, iepazīstot
nemateriālā kultūras mantojuma
pielietošanu tūrisma nozarē.
Turklāt, apmācības norisinājās
vēsturiskā viesnīcā Panellinion,
kas būvēta 1914. gadā, ļaujot
pavadīt laiku tradicionālā grieķu
vidē.
Apmācībās jaunieši ieguva

jaunas zināšanas un prasmes, kā
attīstīt biznesa idejas un uzsākt
uzņēmējdarbību, guva vērtīgu
pieredzi, strādājot starptautiskās
komandās, uzlaboja svešvalodu
prasmes,
iepazina
citas
kultūras, kā arī guva iedvesmu
un motivāciju darboties savas
kopienas lapā. Viens no latviešu
jauniešiem,
kas
piedalījās
apmācībās Grieķijā, kļuva par
biedrības
"Radošās
Idejas"
biedru un divi no apmācību
dalībniekiem kļuva par biedrības
brīvprātīgajiem.
Vairāk
par
pieredzi
apmācībās stāsta paši jaunieši
no Balvu novada. Baiba Auziņa
no Balviem: „Mūsu tikšanās
Grieķijā bija ļoti aizraujoša un
pozitīva. Pasākumu organizācija
un programma bija vienkārši
fantastiska. Semināru tēmas un
vadīšana no lektoru puses bija
ļoti pārdomāta un koncentrēta
uz projekta tematiku. Tika gūtas
jaunas, pamācošas un apjomīgas
zināšanas par biznesa ideju
realizēšanu.
Bija ļoti aizraujoši satikt tik
daudz līdzīgi domājošu jauniešu,
ar kuriem izdevās iepazīties un
pavadīt ļoti interesantu laiku
kopā gan attīstot biznesa idejas,
gan iepazīstot Tesalijas reģionu
un pavadot laiku aizraujošās
un interesantās aktivitātēs. Tā
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bija ļoti vērtīga un interesanta
pieredze, kas nākotnē noteikti
noderēs, un ir atstājusi tikai
vispozitīvāko iespaidu. Paldies
par doto iespēju piedalīties šajā
fantastiskajā pasākumā!”
Kārlis Tjunītis no Bērzkalnes
pagasta: „Manuprāt, RuralBuzz
projekts bija ļoti interesants
un izglītojošs. Mācības bija
labi saplānotas, un tās bija ļoti
interesanti klausīties. Projekta
laikā satiku ļoti pozitīvus un
jaukus,
drauzīgus
cilvēkus.
No Grieķijā redzētā visvairāk
palika atmiņā Meteora, jo tas
patiesi bija ļoti skaisti un tagad,
paskatoties skaistās bildes, nav
to pašu sajutu, kad biju uz vietas.
Paldies par šo fantastisko iespēju
apskatīt Grieķiju!”
Projekta ietvaros sagatavotie
mācību
materiāli
–
labās
prakses apskats un apmācību
scenāriji – ir pieejami biedrības
“Radošās Idejas” interneta vietnē
www.cerativeideas.lv,
projekta
“Creative Start-Ups in Rural
Areas” sadaļā. Aicinām citas
organizācijas, kas strādā ar
jauniešiem,
iepazīties
ar
materiāliem un izmantot darbā!
Sanita Putniņa
Projekta "Radoši
jaunuzņēmumi lauku apvidos"
vadītāja
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Izsoles
Balvu novada pašvaldība
izsola nomas tiesības uz Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību ar kadastra
numuru 3886 005 0042, (kadastra
apzīmējums 3886 004 0058),
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
9,0
ha
kopplatībā
(zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība). Zemes vienības
nomas tiesību sākumcena ir 1,5 %
no zemes kadastrālās vērtības, kas
sastāda EUR 77,01 (septiņdesmit
septiņi euro, 01 cents) gadā plus
PVN.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”
un Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2018.gada
22.jūnija līdz 2018.gada 28.jūnija
plkst. 16.00.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 29.jūnija plkst.16:00
jāiemaksā reģistrācijas maksa
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi)
Balvu
novada
pašvaldības,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV4501, Reģ.Nr. 90009115622, AS
“Citadele banka” norēķinu kontā
L V 0 5 PA R X 0 0 1 2 5 9 2 9 7 0 0 0 1 .
Reģistrācijas
maksa
netiek
atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2018.
gada 2.jūlijā plkst. 15.00.
Balvu novada pašvaldība
izsola nomas tiesības uz Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību ar kadastra
numuru 3886 005 0042, (kadastra
apzīmējums 3886 001 0077),
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
12,3978 ha kopplatībā (zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība). Zemes vienības
nomas tiesību sākumcena 1,5 %
no zemes kadastrālās vērtības, kas
sastāda EUR 109,19 (viens simts
deviņi euro, 19 centi) gadā.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”
un Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2018.gada
22.jūnija līdz 2018.gada 28.jūnija
plkst. 16.00.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 29.jūnija plkst.16:00
jāiemaksā reģistrācijas maksa
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi)
Balvu
novada
pašvaldības,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV4501, Reģ.Nr. 90009115622, AS
“Citadele banka” norēķinu kontā
L V 0 5 PA R X 0 0 1 2 5 9 2 9 7 0 0 0 1 .
Reģistrācijas
maksa
netiek
atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 2.jūlijā plkst. 15.30.
Balvu novada pašvaldība
izsola nomas tiesības uz Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību ar kadastra
numuru 3886 005 0042, (kadastra
apzīmējums 3886 005 0057),
Tilžas pagastā,
Balvu novadā,
15,5402 ha kopplatībā (zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība). Zemes gabala
nomas tiesību sākumcena 1,5 %
no zemes kadastrālās vērtības, kas
sastāda EUR 136,87 (viens simts
trīsdesmit seši euro, 87 centi) gadā.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada

pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”
un Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2018.gada
22.jūnija līdz 2018.gada 28.jūnija
plkst. 16.00.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 29.jūnija plkst.16:00
jāiemaksā reģistrācijas maksa
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi)
Balvu
novada
pašvaldības,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV4501, Reģ.Nr. 90009115622, AS
“Citadele banka” norēķinu kontā
L V 0 5 PA R X 0 0 1 2 5 9 2 9 7 0 0 0 1 .
Reģistrācijas
maksa
netiek
atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 2.jūlijā plkst. 16.00.
Balvu novada pašvaldība
izsola nomas tiesības uz Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību ar kadastra
numuru 3846 005 0505, (kadastra
apzīmējums 3846 005 0505),
„Verpuļeva 94’’, Verpuļevā, Balvu
pagastā, Balvu novadā, 800 m2
kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas
mērķi – Individuālo dzīvojamo
māju apbūve). Zemes gabala
nomas tiesību sākumcena 1,5 %
no zemes kadastrālās vērtības, kas
sastāda EUR 6,84 (seši euro, 84
centi) gadā.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”
un Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai

izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2018.gada
22.jūnija līdz 2018.gada 28.jūnija
plkst. 16.00.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 29.jūnija plkst.16:00
jāiemaksā reģistrācijas maksa
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi)
Balvu
novada
pašvaldības,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV4501, Reģ.Nr. 90009115622, AS
“Citadele banka” norēķinu kontā
L V 0 5 PA R X 0 0 1 2 5 9 2 9 7 0 0 0 1 .
Reģistrācijas
maksa
netiek
atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 2.jūlijā plkst. 16.30.
Balvu novada pašvaldība
izsola nomas tiesības uz Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību ar kadastra
numuru 3886 005 0042, (kadastra
apzīmējums 3886 006 0092),
Tilžas pagastā,
Balvu novadā,
14,9524 ha kopplatībā (zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība). Zemes gabala
nomas tiesību sākumcena 1,5 %
no zemes kadastrālās vērtības, kas
sastāda EUR 131,68 (viens simts
trīsdesmit viens euro, 68 centi)
gadā.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”
un Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2018.gada
22.jūnija līdz 2018.gada 28.jūnija
plkst. 16.00.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 29.jūnija plkst.16:00
jāiemaksā reģistrācijas maksa
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi)

Balvu
novada
pašvaldības,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV4501, Reģ.Nr. 90009115622, AS
“Citadele banka” norēķinu kontā
L V 0 5 PA R X 0 0 1 2 5 9 2 9 7 0 0 0 1 .
Reģistrācijas
maksa
netiek
atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 2.jūlijā plkst. 14.00.
Balvu novada pašvaldība
izsola nomas tiesības uz rezerves
fonda zemes vienību ar kadastra
numuru 3886 002 0058, (kadastra
apzīmējums 3886 002 0058),
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
11,82 ha
kopplatībā (zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība). Zemes gabala
nomas tiesību sākumcena 1,5 %
no zemes kadastrālās vērtības, kas
sastāda EUR 99,27 (deviņdesmit
deviņi euro, 27 centi) gadā.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”
un Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2018.gada
22.jūnija līdz 2018.gada 28.jūnija
plkst. 16.00.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 29.jūnija plkst.16:00
jāiemaksā reģistrācijas maksa
EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi)
Balvu
novada
pašvaldības,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV4501, Reģ.Nr. 90009115622, AS
“Citadele banka” norēķinu kontā
L V 0 5 PA R X 0 0 1 2 5 9 2 9 7 0 0 0 1 .
Reģistrācijas
maksa
netiek
atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 2.jūlijā plkst. 14.20.

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī Lauku diena 2018
Jau vairākus gadus Viļānos notiek Lauku
tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no
2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam
izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā".
Trešās kārtas pieejamais publiskais
finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:
• "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
attīstība" un "Ar lauksaimniecību
nesaistītu
saimniecisko
darbību
dažādošana" 11,99 miljonu eiro
apmērā;
• "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 10
miljonu eiro apmērā.
Finansējums
ir
sadalīts
pēc
reģionalizācijas principa.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar
lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko
darbību un nodarbinātību lauku teritorijā,
kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas
aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu

avotus un palielinātu ienākumu līmeni
lauku reģionos.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz,
izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmu.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu
datums, ja tiek ieguldītas investīcijas
pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no
LAD lēmuma pieņemšanas par projekta
iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta
būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas
pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka
informācija par pieejamo finansējumu

katram reģionam, kā arī nosacījumi
atbalsta saņemšanai, ir pieejami mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" ->
Projekti un investīcijas.
Projektu
pieņemšanas
kārta
izsludināta Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un
Lauku attīstības programmas pasākuma
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība" ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv

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

diena. Arī šogad 12.jūlijā no plkst.10:30 Lauku
diena pulcinās kuplu dalībnieku un viesu
skaitu no teju visiem Latvijas novadiem. SIA
„Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra”,
APP „Agroresursu un ekonomikas institūta”
un Viļānu novada pašvaldības organizētajā
pasākumā dalībnieki demonstrēs jaunāko
lauksaimniecības
tehniku,
laukaugu
audzēšanas tehnoloģijas, agrotehnisko
paņēmienu pētījumus (ziemāju un vasarāju
graudaugu kultūras); pākšaugu šķirņu
salīdzināšanas un audzēšanas tehnoloģijas;
vasaras rapša jaunākās šķirnes, to
audzēšanas tehnoloģijas, kaņepju selekcija
un audzēšanas tehnoloģiju; šķiedras linu
kolekciju un selekciju; kartupeļu šķirņu
salīdzināšanas un audzēšanas tehnoloģiju,
sojas un lopbarības miežu izmēģinājumus,
būs arī
bioloģiskās lauksaimniecības
izmēģinājumu demonstrējumi.
Informācija par pasākumu:
Dr.Agr. Veneranda Stramkale
T.29465004, LLzc.vilani@gmail.com

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 19.jūnijs
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

pagasta estrādē. Spēlē Jānis
Ločmelis. Ieeja bez maksas.

19.jūnijā
plkst.15:00
"Brīvprātīgā
virtuve"
seminārnodarbība
kopā
ar
brīvprātīgā darba lietpratējiem
Balvu Bērnu un jauniešu centrā.
20.jūnijā plkst.20:00 Eiropas
Parlamenta LUX filmu balvas
laureāte filma “Sāmu asinis” Balvu
Bērnu un jauniešu centrā.
23.jūnijā plkst.18:00 Balvu
pilsētas estrādē Līgo svētku
sarīkojums "Visa laba Jāņu
zāle - līgo vainagā!". Piedalās
Balvu Kultūras un atpūtas
centra deju kolektīvi - "Balvu
vilciņš", "Rika", "Mazā Rika",
"Nebēda". Plkst.22:00 Līgo
nakts zaļumballe. Muzicēs Ainars
Bumbieris un DJ Rolands. Ieeja
brīva.
26.jūnijā no plkst.9:00 –
13:00 Balvu muižā Asinsdonoru
diena.

Briežuciema pagasts
29.jūnijā plkst.17:00 Vasaras
saulgriežu atsvēte – Pēterdiena.
Pēteru godināšana. Pļaušanas
sacensības ar rokas izkaptīm.
Tautas muzikantu koncerts un
brīvdabas estrāde. Pļāvējiem
sacensībām
pieteikties
līdz
18.jūnijam (Zita mob. 25444621).
Pļāvējiem līdzi jābūt savai izkaptij
vai kādam citam pļaušanas
rīkam, muzikantiem – mūzikas
instrumentam, skatītājiem un
līdzjutējiem labam garastāvoklim!

Lazdulejas pagasts
22.jūnijā Jāņu ielīgošanas
pasākums un dejas Lazdulejas
pagasta brīvdabas estrādē.
Būs danči, atrakcijas, Jāņu
ugunskurs. Līdzi ņemsim svētku
cienastiņu un raitu deju soli!
Zaļumballē par dzīvo mūziku
gādās Arnis Graps.

Balvu pagasts
27.jūnijā plkst.10:00 Garīgie
dziedājumi Balvu pagasta Tautas
namā.
29.jūnijā
plkst.20:00
"Dziesma
vasarai
2018".
Starpnovadu vokālo ansambļu
sadziedāšanās Balvu pagasta
Tautas namā.

Krišjāņu pagastā
29.jūnijā
plkst.20:00
Koncerts
„Ieskandinām
Pēterdienu” Krišjāņu tautas namā.
Piedalās Krišjāņu tautas nama
pašdarbības kolektīvi un Salnavas
amatierteātris. Plkst.22:00 balle,
spēlēs Laimas lauku kapela un
ansamblis „GUNA”. Ieeja bez
maksas.

Bērzkalnes pagasts
23.jūnijā plkst.21:00 Līgo
vakars
Bērzkalnes
pagasta
estrādē. Piedalās Rubeņu ciema
dramatiskais kolektīvs.
23.jūnijā plkst.22:00 Līgo
nakts zaļumballe Bērzkalnes

Kubulu pagasts
22.jūnijā plkst.14:00 pie
pansionāta "Balvi" zem kuplajiem

ozola zariem Jāņu ielīgošanas
pasākums.

balēsim līdz rītam ar Juri Ķirsonu.
Ieeja brīva.

Skatāmas izstādes

Tilžas pagasts
21. jūnijā no plkst.21:00 –
21:30 Tilžas pagasta iedzīvotāji
aicināti iedegt Latvijas simtgades
vasaras saulgriežu ugunskurus
katrā pagalmā, sētā.
23.jūnijā plkst.21:00 Tilžas
brīvdabas estrādē līgotāji gaidīti
uz Zāļu vakara tirgu. Būs Tilžas
pagasta čaklās saimnieces un
saimnieki, dejotāji, dziedātāji
un teātra spēlētāji. Nenāc ar
tukšu kabatu, jo pēc ugunskura
iedegšanas varēs iegādāties
mājās ražotus labumus! Saullēktu
palīdzēs sagaidīt zaļumballes
muzikanti no grupas "Draugi".
Līgojam kopā!

Vectilžas pagasts
22.jūnijā plkst.12:00 Pie
estrādes tikšanās ar pirtnieci
Arnitu Melbergu. Būs vainagu
siešana, pirts slotu siešana,
latviskie pirts rituāli, zāļu tējas.
Ikviens pasākuma apmeklētājs
aicināts līdzi ņemt pļavā plūktas
Jāņu zāles. Plkst.16:00 Jāņu
ielīgošana kopā ar Vīksnas
pagasta amatierteātri "Krams" un
folkloras kopu "Avots".

Vīksnas pagasts
22.jūnijā
plkst.20:00
Pirmsjāņu ielīgošanas pasākums
kopā ar Vīksnas un Rubeņu
ciema dramatisko kolektīvu, un
Vīksnas folkloras kopu "Avots"
Vīksnas Tautas namā. Plkst. 22:00

Balvu pilsētā:
• Latvijas Neredzīgo bibliotēkā
Balvu filiālē skatāma Balvu Mākslas skolas 1.klases
audzēkņu darbu izstāde "Nebaidies! Noglāsti manu draugu!"
• Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde "Antons Rimovičs: Dievam un Cilvēkam".
• Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē skatāmi Balvu Mākslas
skolas audzēkņu noslēguma
darbi.
• Balvu novada pašvaldībā
skatāma Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu
izstāde "Atspulgi".
• Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides objekts-pētījums par
Latvijas mākslinieku daiļradi
"Mākslas kubi".
• Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu
izstāde "Uzziedi Krāsās!"
• Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāvā zālē
skatāma Olgas Rečes gleznu
izstāde "Daba te un tur".
• No 13.jūnija Balvu Centrālajā
bibliotēkā skatāma brīvprātīgā
darba veicēja Cemre Bulut no
Turcijas izstāde "Portrets".
• Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 3. klašu audzēkņu

vasaras
prakses
darbi,
skolotāja Anita Kairiša un
Dace Logina.
• Balvu Novada muzejā piecās
muzeja ekspozīciju zālēs
mūsdienīgi
atspoguļotas
Ziemeļlatgalei
raksturīgās
tēmas, tostarp etnogrāfija,
tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija
dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības.
• Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam
Bērzkalnes pagastā
Līdz 10.jūlijam Bērzkalnes
bibliotēkā skatāma Daces un
Modra Teilānu foto gleznu izstāde
"Atspulgi".
Krišjāņu pagastā
Krišjāņu tautas namā skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde "Krāsas gadalaikos",
skolotāja Lana Ceplīte.
Kubulu pagastā
Kubulu kultūras nama mazajā
zālē skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu izstāde "Vasara".
Tilžas pagastā
Tilžas
kultūrvēstures
un
tūrisma centrā skatāma foto
izstāde "Latvijas dabas spēks un
skaistums".

Radošo ideju akcija “KĀP – NES”Balvu pilsētas un
novada iedzīvotājiem!
NOVADA SVĒTKI ir mūsu visu kopējie

svētki. Svētki, kurus gaidām, gatavojamies
un pucējamies, tāpēc
AICINĀM visus vienoties kopējam
darbam

-

izpušķot

svētku

simbolu-

KĀPNES - un izlikt pie savas mājas,
uzņēmuma, iestādes – Balvu novadā visas
vasaras garumā! Veidosim saikni starp
zemi un debesīm - pietuvosimies Gaismai
– soli pa solim ceļā uz Balvu novada
Gaismas svētkiem 20. - 21. jūlijā!

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

Balvu iedzīvotājus un viesus jau priecē krāsainas
un košas kāpnes.
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UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739
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000703136
Bezmaksas
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