Balvu Novada Ziņas
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

2018.gada 19.decembris

Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

22. (201.) numurs
Sociālā dienesta paziņojums
Eglīte bērniem ar īpašām
vajadzībām (celiakiju ieskaitot),
kuri deklarēti Balvu novadā,
notiks 20.decembrī plkst.10:00
Sociālā dienesta trešā stāva
zālē.
Lūgums
paņemt
līdzi
personu
apliecinošus
dokumentus!

Tiek
pārcelta
politiski
represēto
iedzīvotāju
tikšanās
8.decembrī
atceltā
LPRA Balvu nodaļas politiski
represēto iedzīvotāju tikšanās
par godu Latvijas simtgadei
notiks 3.janvārī plkst.11:00 Balvu
muižā, kad svinīgi tiks atvērta arī
Valentīnas Kašas grāmata “Par
tevi, Latvija”, kas veltīta bijušā
Balvu rajona iedzīvotājiem, kuri
cietuši represijās.
Pieteikšanās
dalībai
pa tālruni 26552405, Ārija
Tihomirova.

Valsts asinsdonoru centra
izbraukums Balvos
20.decembrī no plkst.
9:00 - 13:00 Balvu muižā
būs iespējams nodot asinis.
Ziedojot asinis, nepieciešama
pase vai ID karte un bankas
konta numurs.

Rada svētku sajūtu pilsētā
Ziemassvētku
noskaņas
radīšanai jau trešo gadu pēc
kārtas Balvu Teritoriālā invalīdu
biedrība ir parūpējusies par
skaistām siena – sūnu skulptūrām
Balvu pilsētas izrotāšanai. Šoreiz
gan tapa īpaši darbi – ēzelītis,
zirgs, aitas, kuri priecēs kā Balvu,
tā Viļakas novada iedzīvotājus,
jo tika izveidotas skulptūras, kas
papildinās Betlēmes ainiņas, no
kurām viena atradīsies Antona
Rimoviča skvērā, bet otra – pie
Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcas.
Kā atzina Balvu Teritoriālās
invalīdu biedrības vadītāja Marija
Duļbinska, tad biedrības biedri
idejiski un praktiski šos darbus
jau veidoja kopš vasaras - vāca
materiālus, meklēja attēlus no
Betlēmes ainiņas. Šogad tika
veidotas mazākas skulptūras, jo
pie lielajām ir ļoti grūti strādāt, tīri
praktiski, piemēram, aizsniegties,

lai izveidotu brieža ragus.
14.decembrī
invalīdu
biedrības vadītāja uz tikšanos
ar biedrības biedriem bija
uzaicinājusi Viļakas Vissvētās
Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas
prāvestu Guntaru Skuteli, lai
klātesošajiem pastāstītu, kur
aizceļos viņu veidotās skulptūras.
Marija, uzrunājot savus čaklos
darboņus, teica, ka ir ļoti svētīgi
šajā Adventes laikā satikties ar
prāvestu.
Marija Duļbinska atzina, ka
šāda darbošanās un skulptūra
veidošana ir mācīšanās strādāt
kopā, iespēja iziet ārā no mājām
un radīt ko skaistu, kas iepriecina
gan sevi un, cerams, iepriecinās
arī citus. Prāvests Guntars Skutels
papildināja Marijas teikto, ka
mums visiem vajag dalīties ar
skaisto, jo sliktais mums apkārt ir
ļoti daudz.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.
Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības radošie ļaudis kopā ar Viļakas
Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas prāvestu Guntaru Skuteli.

Piesakies
dalībai
konkursā
“Skaistākais
Ziemassvētku
noformējums” un iegūsti vērtīgu
balvu
Balvu novada pašvaldība
jau trešo gadu pēc kārtas ir
izsludinājusi konkursu “Skaistākais
Ziemassvētku noformējums” un
aicina Balvu novada privātmāju
īpašniekus, iestāžu un uzņēmumu
vadītājus
un
darbiniekus
(izņemot pašvaldības iestādes),
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju iedzīvotājus piedalīties
šajā konkursā, un visiem kopā
veidot mūsu pilsētas un novada
Ziemassvētku noformējumu.
Noformēto objektu dalībai
konkursā var pieteikt vērtējamā
objekta pārstāvis vai jebkura
cita persona (obligāti saskaņojot
ar īpašnieku) no 2018.gada
3.decembra līdz 2018.gada
26.decembrim (ieskaitot), sūtot
pieteikuma veidlapu uz e-pasta
adresi
rita.subeniece@balvi.lv
(drošais elektroniskais paraksts
nav nepieciešams) vai aizpildot
klātienē Balvu novada pašvaldībā,
2.stāvā, 21.kabinetā darba dienās
darba laikā.
Konkursam
pieteiktos
objektus vērtēs žūrijas komisija
trīs kategorijās:
•
Individuālo
māju
noformējums;
•
Daudzstāvu dzīvojamo
māju noformējums (dzīvokļu

balkoni, lodžijas, logi u. tml.);
•
Uzņēmumu
un
sabiedrisko ēku noformējums.
Pieteiktie objekti tiks vērtēti
pēc šādiem kritērijiem:
•
noformējuma atbilstība
Ziemassvētkiem un Jaunajam
gadam;
•
ideja un tās realizācija,
pielietoto materiālu oriģinalitāte;
•
noformējuma saderība
ar objekta arhitektonisko tēlu un
vidi;
•
objekta vizuālā koptēla
(skatloga noformējums, izkārtne,
piegulošās teritorijas sakoptība)
kvalitāte.
Konkursa objektu vērtēšana
notiks
no
27.12.2018.
līdz
28.12.2018., bet rezultāti tiks
paziņoti, un uzvarētāji apbalvoti
2019.gada janvārī.
Konkursa noslēgumā pirmo
trīs vietu ieguvējiem katrā
kategorijā tiks piešķirtas atzinības
naudas izteiksmē: I vietai – EUR
100; II vietai – EUR 70; III vietai
– EUR 50.
Informācija par konkursu (t.sk.
nolikums, pieteikuma veidlapa)
pieejama pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv.
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Peldbaseina
svētkos

darba

laiks

24., 25.decembrī - slēgts
26.decembrī - 09:00 - 22:00
27.decembrī - 09:00 - 22:00
28.decembrī - 09:00 - 22:00
29.decembrī - 09:00 - 22:00
30.decembrī - 09:00 - 22:00
31.decembrī - slēgts
1.janvārī - slēgts

Balvu Centrālās bibliotēkas
darba laiks svētkos
24., 25., 26. decembrī - slēgts
27.decembrī - 10:00-18:00
28.decembrī - Spodrības diena
29.decembrī - 10:00 - 14:00
30.decembrī - 10:00 - 14:00
31.decembrī - slēgts

Balvu Novada muzeja
darba laiks svētkos
22.decembrī no 11:00-16:00
23.-25.decembrī - slēgts
26.decembrī - 11:00 - 15:00
27.-28.decembrī
plkst.11:00
piedāvājums
skolēnu
brīvdienās – radošās darbnīcas
29.decembrī - 11:00 - 15:00
31.decembrī - slēgts
1.janvārī - slēgts

Iegūst otro vietu konkursā
Latvijas
Investīciju
un
attīstības
aģentūras
un
Ekonomikas
ministrijas
rīkotajā konkursā “Eksporta
un inovācijas balva 2018” otro
vietu kategorijā “Rūpnieciskais
dizains”
ir
ieguvusi
SIA
“Technical textiles” no Balviem,
kas ražo militāro aprīkojumu
– bruņu un šķembu vestes.
Apsveicam ar panākumiem!
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Lai silti un ģimeniski Ziemassvētki un gaišs
Jaunais gads

Šajā mēnesī kopā ar vietnieci Anitu Petrovu tikāmies ar iedzīvotājiem
novada pagastos un pilsētā. Izvērstāk par šīm tikšanām lasāms Balvu
Novada Ziņās. Vēlos piebilst, ka ir gandarījums par tiem novada
iedzīvotājiem, kuri piedalās šādās sanāksmēs un nekautrējas paust savu
viedokli. Novada vadībai tas palīdz labāk saprast iedzīvotāju vajadzības,
jo mums visiem taču ir viens mērķis – dzīvot labāk!
Valstiski ir izveidojusies situācija, ka joprojām nav jaunas valdības,
lai gan vēlēšanu process notika oktobra sākumā. Līdz ar to ir situācija,
ka nav apstiprināts valsts budžets. Savukārt šis apstāklis tieši skar ikvienu
pašvaldību. Pašvaldības pieņems “taupības” budžetu, kas nozīmē, ka
līdz valsts budžeta pieņemšanai jādzīvo nodrošinot pamatvajadzības
un turpinot iesāktos projektus. Jaunus projektus drīkst iesākt tikai ar
Eiropas finansējumu.
Jaunievēlētās Saeimas sastāvs, kurš politiski ir sadrumstalots, pauž
viedokļus par administratīvi teritoriālo reformu. Man grūti komentēt
politiķu viedokļus, taču pagaidām šķiet, ka ir vienkārša matemātiska
vēlme samazināt novadus. Mans viedoklis - jebkurai reformai ir jābūt
ekonomiski un saimnieciski pamatotai. Ikvienā pārmaiņā svarīgākais ir
ko iegūs un ko zaudēs iedzīvotājs. Tāpēc ļoti ceru uz saprātīgiem un
pārdomātiem jaunievēlētās Saeimas lēmumiem.
Simtgades gads tuvojas noslēgumam. Šķiet, ka vēl nesen bija mirklis,
kuru gaidījām ar īpašām sajūtām par godu mūsu Latvijai. Taču laika
ritējums mums atstāj tikai atmiņas. Atmiņas par šo gadu ir pozitīvas,
jo paveikts ļoti daudz. Panākts samazināts tarifs sadzīves atkritumu
savākšanai. Sakārtoti stadioni, skolas, pludmale pilsētā. Uzsākta ceļu
un meliorācijas grāvju sakārtošana pagastos. Uzbūvēta velo trase, disku
golfa laukums pilsētā. Atremontēta pilsētas estrāde un pilsētas kapu
kapliča. Izdarītie darbi bijuši daudz un dažādi, tāpēc sirsnīgu paldies
gribu teikt ikvienam labo darbu darītājam, kas sevi veltījis mūsu kopīgam
mērķim – dzīvot labāk.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, gan pilsētā, gan pagastos tiek izrotātas
mājas, dzīvokļu logi, pagalmi – patiess prieks redzēt šīs svētku rotas.
Vēlos atgādināt, ka arī šogad tiek organizēts konkurss “Skaistākais
Ziemassvētku noformējums”, kurā aicinu piedalīties gan pilsētas, gan
novada iedzīvotājus. Ir svarīgi pamanīt un novērtēt ieguldīto darbu,
tāpēc neesat kūtri un piedalieties konkursā paši vai aiciniet piedalīties
kaimiņus.
Ikvienam Balvu pilsētas un novada iedzīvotājam gribu novēlēt atrast
un saskatīt savu zvaigznīti simtgades gada nogalē. Zvaigznīti, kura jums
nesīs ģimenisku siltumu un mīlestību Ziemassvētkos. Zvaigznīti, kura
Jaunā gadā ikvienam norādīs ceļu uz gaišām domām, gaišiem darbiem
un veiksmēm.

Par satiksmes organizēšanu
2018.gada 22.novembra Balvu novada domes sēdē deputāti
lēma atļaut organizēt vienvirziena satiksmi Pilsoņu ielas posmā no
Daugavpils ielas līdz daudzdzīvokļu namam Pilsoņu ielā 23. Balvu
novada pašvaldība informē, ka, pieņemot šo lēmumu, tika aptaujāti
blakus esošo privātmāju iedzīvotāji, kā arī pašvaldības mājaslapā un
bezmaksas informatīvajā laikrakstā “Balvu Novada Ziņas” tika izvietots
lūgums paust viedokļus saistībā ar šo priekšlikumu, kuri tika ņemti vērā.
Šāds lēmums tika pieņemts, lai paaugstinātu satiksmes drošību, un
pašvaldība cer, ka šis mērķis tiks sasniegts.
Pašvaldībai tika uzdots jautājums par automašīnu novietošanas
iespējām Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas teritorijā
esošajā stāvlaukumā. Informējam, ka šis stāvlaukums neatrodas
pašvaldības teritorijā, līdz ar to, tā nelemj par šī laukuma izmantošanu.

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu
reitingā BVĢ ierindojas 12.vietā
Draudzīgā aicinājuma skolu reitings tiek veidots ņemot vērā
centralizēto eksāmenu vērtējumus. 12.vieta ir augstākais sasniegums
ģimnāzijai pēdējo gadu laikā, jo 2015.gadā ierindojāmies 43.vietā, 2016.
gadā - 30.vietā, bet iepriekšējā mācību gadā - 37.vietā.
Lepojamies, ka 30 valsts ģimnāziju vidū esam 11.vietā, kā arī esam
uzrādījuši visaugstākos centralizēto eksāmenu rezultātus starp Latgales
reģiona ģimnāzijām. Šādi sasniegumi panākami tikai sekmīgi īstenojot
trīspusēju sadarbību: skola – skolēns - vecāks. Mēs ticam, ka saņemam
no skolēniem to, ko prasām, un, jo augstākas būs gan skolas, gan vecāku
prasības, jo labāki būs rezultāti.
Paldies skolotājiem, vecākiem un pagājušā mācību gada
absolventiem par augstajiem sasniegumiem!
BVĢ administrācija

PAZIŅOJUMS
Balvu novada dome 2018.
gada 22.novembrī pieņēmusi
lēmumus Nr.14:
- 2.§ “Par lokālplānojuma,
Balvu novada Bērzkalnes pagastā
“Veldrītes”, redakcijas nodošanu
publiskajai
apspriešanai
un
institūciju atzinumu saņemšanai”;
- 3.§ “Par lokālplānojuma,
Balvu novada Krišjāņu pagastā
“Mežaine”, redakcijas nodošanu
publiskajai
apspriešanai
un
institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskās
apspriešanas
termiņš noteikts četras nedēļas –
no 2018. gada 29.novembra līdz
27.decembrim.
Lokālplānojumu
publiskās

apspriešanas sanāksme notika
14.12.2018. plkst. 15:00 Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā
1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa Nr.39).
Lokālplānojumu
publiskās
apspriešanas
rezultātu
apkopošanas sanāksme notiks
28.12.2018. plkst. 10:00 Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa
Nr.39).
Ar
lokālplānojumu
projektiem
publiskās
apspriešanas laikā iespējams
iepazīties:
Balvu
novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi,
2. stāvā, 28.kabinetā darba dienās

darba laikā;
interneta mājas lapā
www.geolatvija.lv
Atsauksmes
iesniedzamas
līdz 27.12.2018. Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi,
2.stāvā administrācijas sekretārei
28.kabinetā.
Jautājumu gadījumā lūdzam
sazināties ar lokālplānojuma
izstrādātāju Armandu Pužuli (tālr.
22020778, e-pasts: armands.
puzulis@outlook.com
Lokālplānojumu
izstrādes
vadītāju no pašvaldības puses:
Anitu Avotiņu, tālr.26161103,
e-pasts: anita.avotina@balvi.lv.

Paziņojums par Balvu
novada Investīciju
programmas
2018.-2024.gadam
aktualizēto
Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu
2018.gada 22.novembrī ar
Balvu novada Domes lēmumu
“PAR
BALVU
NOVADA
ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS
2018. – 2024.GADAM RĪCĪBAS
PLĀNA UN INVESTĪCIJU PLĀNA
AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes
protokols nr.14, 27.§) apstiprināti

Balvu
novada
attīstības
programmas 2018.-2024.gadam
aktualizētie Rīcības un Investīciju
plāni.
Ar domes lēmumu un
investīciju programmas pielikumu
Nr.1 “Rīcības plāns” un pielikumu
Nr.2 “Investīciju plāns” var

iepazīties klātienē Balvu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
vai attālināti Balvu novada
pašvaldības tīmekļvietnē www.
balvi.lv sadaļā
“Normatīvie
akti un attīstības plānošanas
dokumenti”.

Balvu novada pašvaldības vadības tikšanās ar
iedzīvotājiem
Līdz gadu mijai palikušas vien
pāris nedēļas. Gada nogalē svarīgi
atskatīties uz paveikto, pārrunāt
ar iedzīvotājiem par veiksmēm
un grūtībām, par šķēršļiem un
iemesliem, kādēļ ne vienmēr viss
gājis gludi.
Balvu novada pašvaldības
priekšsēdētajs Aigars Pušpurs,
vietniece Anita Petrova un
speciālisti arī šogad tikās ar
iedzīvotājiem
visos
desmit
pagastos un pilsētā. Šajās
tikšanās reizēs, klātesot vidēji 20
pagasta iedzīvotājiem, izrunāts
tika patiešām daudz. Šeit gan
jāatzīmē, ka pāris vietās interese
un aktivitāte bija atšķirīga. Uz
tikšanos Krišjāņu pagastā atnāca
vairāk kā 30 iedzīvotāji, bet
pilsētā tikai septiņi. Lai nu kā, bet
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
atzina, ka tikšanās ar iedzīvotājiem
vismaz vienu reizi gadā ir domes
vadības prioritāte, jo pašvaldība
būs tik stipra, cik stiprs būs
katrs pagasts, un apmierināti tās
iedzīvotāji. Pašvaldībai svarīgs
ikviena iedzīvotāja viedoklis, jo
lietas, kas pagastā nepieciešamas,
vislabāk zina tikai tie cilvēki, kuri
tur dzīvo. Līdz ar to viņu vēlmes
būs kā dzinulis, lai pašvaldība
censtos
tās
īstenot
dzīvē.
Priekšsēdētājs uzsvēra, ka ikviens,
kurš bija atnācis uz tikšanos
pirms gada, noteikti ievēroja, ka
iedzīvotāju pamanītās nepilnības
lielākā vai mazākā mērā gada
laikā tika novērstas. Problēmu
arvien ir daudz, vēlmju vēl vairāk,
un tās vienmēr pārsniegs mūsu
finansiālās iespējas, bet, plānojot
budžetu nākamajam gadam un
sekojot līdzi projektu iespējām,
prioritārā secībā tās tiks risinātas.

Aigars Pušpurs atzina arī
to, ka dzīvot pa vecam vairs
nevaram. Laiki strauji mainās
un arī pašvaldībām jātiek līdzi
straujajām pārmaiņām. Vajadzēs
gan optimizēt, gan daudz ko attīstīt
no jauna. Tāpat ir pamatlietas,
kuras ikvienam iedzīvotājam būs
svarīgas vienmēr. Piemēram,
dzeramā ūdens kvalitāte, ielu
apgaismojums, ceļu stāvoklis
un
pakalpojumi
iespējami
tuvāk dzīvesvietai. Pašvaldības
uzdevums
ir
censties
to
nodrošināt.
Pagastu pārvaldnieki ir tie,
kuri darba ikdienā ir vistuvāk
saviem
iedzīvotājiem,
tādēļ
novada vadība paļaujas, ka
pagasta iedzīvotāju problēmas
un vajadzības tiek sadzirdētas ik
dienu. Tikšanās reizēs viņi bija
daļa no novada komandas un
pirmie stāstīja saviem pagasta
iedzīvotājiem par paveikto šogad
un aktīvi piedalījās debatēs,
sniedzot atbildes uz iedzīvotāju
jautājumiem.
Tiekoties
Balvu pagastā,
pārvaldnieks
Andris
Ķerāns
informēja iedzīvotājus, ka šogad
pagasta Tautas namam pabeigta
jumta seguma maiņa, iztīrīti
meliorācijas grāvji, sakārtoti grants
ceļa posmi.
Domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs pastāstīja par lielākajiem
paveiktajiem darbiem pilsētas
infrastruktūras
sakārtošanā
un
aicināja
Balvu
pagasta
iedzīvotājus,
kā
piepilsētas
pagastu, izmantot piedāvātās
iespējas. Informēja iedzīvotājus
par
lielākajiem
izvērtēšanai
iesniegtajiem projektiem, kuri
būs vērsti uz uzņēmējdarbības
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attīstību, izstāstīja par pašvaldības
līdzfinansējumu
Grantu
konkursam jaunu biznesa ideju
realizēšanai.
Priekšsēdētāja
vietniece
savukārt
uzsvēra
paveikto skolās, lai uzlabotu
mācību vidi, kā arī par atjaunoto
sporta infrastruktūru - sporta
laukumiem pie pamatskolas un
Balvu Valsts ģimnāzijas, kā arī
pilsētas centrālo stadionu.
A.Petrova
informēja
iedzīvotājus
par
deinstitucionalizācijas projektu,
kurš paredz atbalstu ģimenēm,
kurās aug bērni ar funkcionāliem
traucējumiem, lai kaut nedaudz
atvieglotu viņu ikdienu. Projekta
ietvaros plānots izveidot Dienas
centru, kurā bērniem radoši
un saturīgi pavadīt laiku. Tur
būs arī rehabilitācijas centrs,
kurā speciālisti sniegs savus
pakalpojumus. Arī pieaugušām
personām ar garīga rakstura
traucējumiem būs savs Dienas
centrs, specializētās darbnīcas un
grupu dzīvokļi. Minēto projektu
izvērtēšanai paredzēts iesniegt
decembra beigās.
Arī Balvu pagasta iedzīvotājiem
bija jautājumi par to, kad plānota
Naudaskalna
ūdenskrātuves
tīrīšana, jo iedzīvotāji to uzskata
par nozīmīgu atpūtas vietu
pagasta centrā. Tāpat iedzīvotāji
interesējās par zemes lietām,
par atkritumu apsaimniekošanu
un gribēja zināt, ko pašvaldība
plāno darīt ar graustiem pagasta
teritorijā.
Esot Bērzkalnes pagastā,
pārvaldniece Skaidrīte Saleniece
pastāstīja
iedzīvotājiem
par
būtiskākajiem saimnieciskajiem
darbiem - par meliorācijas
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projektu, par sakārtoto valsts
ceļa posmu Rubeņu ciemā, kā
arī atzīmēja, ka pagasta ceļi tiek
uzturēti atbilstoši pieejamajam
finansējumam.
Pārvaldniece
informēja, ka šogad pagasta
centrā izveidots īpašs veltījums
Latvijai simtgadē – laukums
Latvijas kartes formā. Tajā, no
pagasta iedzīvotāju sanestajiem
akmeņiem, izveidots brīnišķīgs
puķu pods, kurā var audzēt
ziedošas puķes. Pārvaldniece
gandarīta arī par simtgadei
veltīto pasākumu Bērzkalnē, kurš
izvērties ļoti sirsnīgs. Viņa uzteica
pagasta darbiniekus, kuri ar
minimāliem līdzekļiem spēj radīt
patiešām skaistus svētkus.
Paši bērzkalnieši priecājās
par sakopto pagasta centru, kurā
vienmēr esot patīkami iegriezties.
Pateicās tiem, kuri strādā radoši
un gādā, lai pagastā būtu par kādu
skaistu vietu vairāk. Neizpalika
arī iedzīvotāju jautājumi, uz
kuriem tika meklētas atbildes.
Kāds apmeklētājs, noklausoties
informāciju par iegādātajām
jaunajām šūšanas un kokapstrādes
iekārtām Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā bija
neizpratnē, kādēļ tad pašvaldība
neveido kādu ražotni, kurā strādāt
sagatavotajiem
speciālistiem?
Priekšsēdētājs
skaidroja,
ka
pašvaldība
uzņēmējdarbību
var tikai atbalstīt, bet nevar ar
to nodarboties, to nepieļauj
likumdošana. A.Pušpurs mudināja
jaunos cilvēkus nebaidīties un
nākotnē izmantot pašvaldības
atbalstu jaunajām biznesa idejām.
Lai gan Grantu konkursa nolikumā
noteiktā summa 2000 euro nav
liela, tā var noderēt kā pirmais
pakāpiens biznesa uzsākšanai.
Bērzkalnes
iedzīvotājus
nopietni satrauc problēma, kura
izveidojusies veselības aprūpes
sistēmā. Ģimenes ārsti ne
vienmēr izbrauc mājas vizītēs, bet
neatliekamās palīdzības dienests
izsaukumus negrib pieņemt vai arī
brīdina par maksas pakalpojumu.
Par visu to iedzīvotāji ir lielā
neizpratnē un lūdz iesaistīties
pašvaldību
tās
risināšanā.
Iedzīvotājiem tika skaidrots, kā
rīkoties vienā vai otrā situācijā, bet
pašvaldība no savas puses veiks
pārrunas ar NMP dienesta vadību,
un kādā no informatīvajām
sanāksmēm tiksies ar ģimenes
ārstiem.
Iedzīvotājus interesēja
arī būvniecības darbi Rubeņu
ciemā un tas, vai tiks sakārtots ceļa
posms “Elkšņeva- Mūrova”. Par
minēto ceļa posmu interesējās
jauna ģimene, kurai ļoti svarīgi,
lai nākotnē, vadot zemnieku
saimniecību, nav tik milzīgu
apgrūtinājumu
kā
šobrīd.
Priekšsēdētājs informēja, ka līdzko
atļaus laika apstākļi, remontdarbi
šajā ceļa posmā tiks uzsākti.
Bērzpils pagasta pārvaldniece
Biruta Bogdane pauda lepnumu
par to, ka sieviešu biedrība
“Dzērvenīte”, sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldību, ir realizējusi
projektu “Aktīvās atpūtas ainaviski
tematiskā parka izveide Bērzpils
pagastā”, kura ietvaros izveidots
tematiskais parks. Tas kalpos par
labu vietu aktīvās atpūtas norisēm,
svētku svinēšanai, tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstībai un

radošo ideju realizēšanai nākotnē.
Pārvaldniece informēja, ka šogad
Bēržu sv. Annas Romas katoļu
draudzei bija piešķirti līdzekļi
elektroinstalācijas sakārtošanai.
Darbi veikti arī ūdenstornī, kurā
uzstādīts filtrējošais materiāls
ūdens kvalitātes uzlabošanai,
bet tas vēl nav atrisinājis visas
problēmas. Pagastā
iegādāts
jauns zāles pļāvējs, kapsētās veikta
veco koku zāģēšana, strādāts
pie ceļu kvalitātes uzlabošanas.
Tāpat finansējums tika piešķirts
Bērzpils
vidusskolas
telpu
remontam un tautas tērpiem.
Par nozīmīgākajiem kultūras un
sporta pasākumiem, informēja
pagasta atbildīgie speciālisti.
Domes
priekšsēdētājs
informēja iedzīvotājus, ka tiks
sakārtots ceļš “Silamuiža – Dārza
iela” 1,10 km garumā un ceļš
“Golvari – Zosuļi” 1 km garumā.
A.Pušpurs pauda pārliecību, ka
daļai no bērzpiliešiem ikdienas
dzīvi noteikti atvieglo sakārtotais
ceļš uz Krišjāņiem. Priekšsēdētājs
atzina, ka Bērzpils pagastā darba
kārtībā ir vairāki saimnieciskas
dabas jautājumi – skatuves grīda,
malkas nojume, dažu telpu
remonts pagasta ēkā un ģimenes
ārsta prakses vieta.
Savukārt iedzīvotājiem svarīgi,
lai tiktu uzlabots apgaismojums
pagasta centrā un tas, lai netiktu
pieļauta
ceļu
izdangāšana
ar lielo tehniku. Arī Bērzpilī
iedzīvotāji stāstīja par grūtībām
ar kādām saskaras gadījumos,
kad nepieciešams izsaukt ātro
palīdzību. Tas liek domāt, ka
minētā problēma skar lielu daļu
novada iedzīvotāju. Savukārt
zemniekiem svarīgi, lai nākotnē
saremontē Ičas tiltu, kuru ikdienā
lieto daudzi iedzīvotāji. Kultūras
un sporta dzīves entuziasti no
novada vadības sagaida lielāku
finansējumu pasākumu rīkošanai,
bet vecākā gada gājuma ļaudis
satraukušies par baznīcas žogu un
to, cik ļoti nepieciešams remonts
dievnama iekštelpās.
Briežuciema
pagasta
pārvaldniece Anastasija Gabrāne
pauda neviltotu prieku par
pagasta čaklajiem ļaudīm, par
viņu sakoptajiem tīrumiem un
sētām. Gandarīta, ka šogad gada
balvu uzņēmējdarbībā
ieguva
trīs pagasta iedzīvotāji – Andris
Ločmelis, Pēteris Ločmelis un
Gunārs
Voits.
Pārvaldniece
lepojās ar pagasta pašdarbības
kolektīviem un izteica cerību, ka to
skaits nesamazināsies. A.Gabrāne
pastāstīja, ka iepriekšējā tikšanās
reizē iedzīvotāji lūdza pašvaldību
iesaistīties daudzdzīvokļu māju
kāpņu telpu sakārtošanā. Šogad
tas ir paveikts vienā no namiem,
un mājas iedzīvotāji tiks arī pie
jaunām ārdurvīm. Pārvaldniece
atzina, ka lielākais notikums
pagājušajā gadā noteikti bija
pagasta pārvaldes pārcelšanās
uz jaunām telpām bijušajā
skolas ēkā. Briežuciema pagasta
pārvaldes darbinieki priecājas, ka
beidzot tikuši pie plašām telpām
un viss atrodas zem viena jumta.
Novada domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs informēja, ka
pagasta teritorijā projekta ietvaros
veikts nozīmīgs ceļa “Dambergi
– Ploskena – Augstasils” posma
remonts 2,8 km garumā. Pastāstīja,

ka bija iespēja nomainīt apkures
katlu 12 dzīvokļu mājai “Dīķmalas”.
Tāpat
kā
citos
pagastos,
informēja par atbalstu jaunajiem
uzņēmējiem un aicināja ikvienu
interesentu piedalīties.
Priekšsēdētāja
vietniece
savukārt pastāstīja par izglītības
iespējām novada centrā. Ņemot
vērā to, ka Briežuciema pagastā
nav nevienas izglītības iestādes,
aicināja skolēnus un viņu vecākus
izvēlēties mācīties sava novada
skolās. Vietniece atzinīgus vārdus
veltīja kultūras darbiniecei Zitai
Mežalei par organizēto pasākumu
kvalitāti un plašo apmeklētību no
pagasta iedzīvotāju puses.
Pagasta iedzīvotāji gribēja
zināt, vai tuvākajā laikā nav plānots
valsts ceļa “Cērpene – Balvi”
remonts, uzklājot jaunu asfalta
segumu. Viņi atzina, ka minētā
ceļa stāvoklis no ekspluatācijas
viedokļa ir briesmīgs. Tāpat
iedzīvotājiem svarīgi, lai turpinātos
pašvaldības
ceļu
remonti.
Priekšsēdētājs A.Pušpurs skaidroja
iedzīvotājiem, ka sākusies valsts
ceļu sakārtošana Balvu virzienā.
Pašlaik tiek remontēts posms
“Gulbene – Balvi” 10 km garumā,
kas, cerams, turpināsies uz
Balviem. Ja nekas nemainīsies, tad
arī tālāk uz Baltinavas un Viļakas
pusi. Par pašvaldības ceļu stāvokļa
uzlabošanu tiks domāts katru
gadu, kaut pa nelielam posmam,
jo tā ir viena no pašvaldības
prioritātēm.
Vēl
iedzīvotāji
izteica
vajadzību sakārtot autobusu
maršrutus tā, lai briežuciemieši,
vajadzības gadījumā, paspētu
nokļūt Balvos līdz plkst.17:25, kad
atiet autobuss uz Rīgu. Ņemot
vērā šī gada labo praksi, iedzīvotāji
rosināja, ka vajadzētu kāpņu telpu
remontu daudzdzīvokļu mājās
turpināt, un nākamajā gadā ieteica
māju, kurā atrodas medpunkts
un bibliotēka. Iedzīvotāji ļoti
vēlas, lai pagasta centrā uzlabotu
dzeramā ūdens kvalitāti. Kā
lielāko problēmu atzīst gadu gaitā
novecojušās caurules un lielo
dzelzs saturu.
Krišjāņu pagasta pārvaldnieks
Jāzeps Ludboržs iedzīvotājus
informēja par uzlabojumiem
ceļu sakārtošanā, atzinīgi vērtēja
izveidoto
bruģēto
laukumu
pie Tautas nama un veiktajiem
remontdarbiem
pirmsskolas
izglītības iestādē. Informēja, ka
sakārtots jautājums ar skolēnu
pārvadājumiem
uz
izglītības
iestādēm.
Domes
priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs izteica pateicību
aizejošajai valdībai un ir patiesi
gandarīts par to, ka kopējo pūliņu
rezultātā sakārtots nozīmīgs valsts
ceļa posms un Krišjāņu iedzīvotāji
beidzot var cilvēcīgi nokļūt uz
Bērzpils pagastu. Diemžēl no
Krišjāņu pagasta joprojām nav
asfaltēta ceļa uz novada centru,
taču satiksmes intensitāte nav tika
liela, lai valsts ceļš tiktu asfaltēts,
tādēļ jāmēģina uzturēt esošā
infrastruktūra maksimāli labā
kvalitātē. Tāpat priekšsēdētājs
informēja, ka šogad projekta
ietvaros uzsākts arī ceļa “Krišjāņi
– Krampiņas – Runcene – Krišjāņi”
remonts 1,4 km garumā, kuram
pavasarī būs uzklāta dubultā
virsma.

Aigars
Pušpurs
atzinīgi
novērtēja
Krišjāņu
pagasta
pārvaldnieka veikumu un to,
ka Jāzeps Ludboržs vienmēr ir
mācējis labi saimniekot savā
pagastā.
Krišjāņu pagasta iedzīvotāji
pauda bažas par ceļa “TilžaKāpessils”
kvalitāti,
tomēr
arī atzina, ka šovasar veiktie
atputekļošanas pasākumi ir nesuši
rezultātu un iedzīvotāji pasargāti
no putekļu mākoņiem. Tuvumā
esošā grants karjera dēļ, pa šo
ceļu pārvietojas ļoti daudz smagās
automašīnas.
Krišjānieši
gribētu
vairāk
nodarboties
ar
fiziskajām
aktivitātēm un labprāt Krišjāņos
redzētu kādu publisku peldvietu,
taču,
par
nožēlu,
pagastā
nav atklātu ūdenstilpņu. Paši
iedzīvotāji
piedāvāja
citus
risinājumus, kuri nākotnē tiks
apsvērti. Līdzīgi kā citviet, arī
Krišjāņu pagasta centrā būtu
vajadzība uzlabot apgaismojumu.
Kultūras nama kolektīvi ilgojas
pēc jauniem skatuves tērpiem.
Kubulu pagasta pārvaldnieks
Artūrs
Luksts
informēja
iedzīvotājus
par
lielākajiem
projektiem un to virzību, ceļu
posmu remontiem, meliorācijas
sistēmas rekonstrukcijas darbiem,
kā arī lepojās ar aktīvo kultūras
dzīvi, jo, sakarā ar Balvu Kultūras
un atpūtas centra rekonstrukcijas
darbiem,
novada
centrālie
kultūras pasākumi notika tieši
Kubulos. Šogad kultūras namam
iegādāts arī jauns, balts flīģelis.
Domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs pastāstīja iedzīvotājiem
par
siltināšanas
projektu
pirmsskolas izglītības iestādē
“Ieviņa”, meliorācijas projektu un
ceļa posma “Bankas ceļš” uzsākto
un projekta ietvaros plānoto
sakārtošanu 1,9 km garumā, lai
zemnieki varētu daudz ērtāk
piekļūt saviem īpašumiem.
Savukārt iedzīvotāji interesējās
par Rozu kapu celiņu sakārtošanu
un kāpņu remontu. Interesējās par
to, ko pašvaldība darīs saistībā ar
iedzīvotāju skaita samazināšanos,
uz ko priekšsēdētāja vietniece
atbildēja, ka tiek stiprināts novada
centrs, uzlabojot infrastruktūru,
modernizējot izglītības iestādes,
paplašinot pakalpojumus, aktīvās
atpūtas iespējas, kas jaunajām
ģimenēm, kuras apsvērtu iespēju
dzīvot Balvu novadā, būtu svarīgi.
Savukārt priekšsēdētājs runāja par
iespējamo novadu reformu, kā arī
atzina, ka diez vai kādreiz notikusī
Balvu rajona “sadalīšanās” četros
novados ir bijis pareizākais
lēmums.
Kubulieši jau sen izteikuši
vēlmi par veloceliņa izbūvi no
Kubuliem līdz Balviem un arvien šī
vajadzība tiek uzturēta spēkā. Viņi
atzīst, ka tā būtu lieliska vieta ne
tikai velobraucējiem, bet arī vieta,
kur doties pastaigās ar bērnu
ratiņiem. Domes priekšsēdētājs
informēja, ka neskatoties uz to,
ka tas ir valsts nozīmes ceļš un
visapkārt ir privātās zemes, šajā
jautājumā “roka tiek turēta uz
pulsa”.
Lai gan pagājis krietns laiks
kopš
demontētas
dzelzceļa
sliedes, Kubulu iedzīvotājus arī
no drošības viedokļa raugoties,
bažīgus
dara
nesakārtotās
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teritorijas un to uzturēšanas
kvalitāte. Pagasta pārvaldnieks
Artūrs Luksts atzina, ka sarunas
un komunikācija ar VAS “Latvijas
Dzelzceļš” tiek uzturēta visu
laiku, un viņi tiek mudināti veikt
īpašuma sakopšanas darbus.
Lazdulejas
pagasta
pārvaldnieks Andris Višņakovs
pastāstīja par šogad veiktajiem
saimnieciskajiem
darbiem
par novadgrāvju tīrīšanu, divu
nosēdgrāvju izrakšanu, aerācijas
iekārtu un iegādāto kompresoru
ūdens attīrīšanas iekārtai. Lai arī
uzstādīta jauna ūdens attīrīšanas
iekārta, iedzīvotāji joprojām ir
neapmierināti ar dzeramā ūdens
kvalitāti. Tajā ir paaugstināts
dzelzs saturs un pašas ūdens
caurules nav mainītas vairāk kā 40
gadus. Iedzīvotāji atzīst, ka nereti
brīvdienās un svētku dienās, kad
ir lielāks ūdens patēriņš, dzīvokļos
un mājās zūd spiediens.
Domes
priekšsēdētājs
skaidroja, ka šim svarīgajam
jautājumam jāmeklē risinājumi,
jo, kā saka paši iedzīvotāji,
tad 40 gadus nekas nav darīts.
Tagad pašvaldība saskaras ar to,
ka tā ir nopietna problēma ne
tikai Lazdulejas pagastā vien.
Arī iedzīvotājiem jāsaprot, ka
pašvaldībai nav tik lielu līdzekļu,
lai visos pagastos uzreiz varētu
nomainīt
sen
nolietojušās
ūdenscaurules, bet risinājumi
ir! Budžeta ietvaros, kaut pa
nelieliem posmiem, bet darbus
darīsim, prioritāri skatoties uz tām
vietām, kur ūdens kvalitāte svarīga
arī uzņēmējdarbībā.
Lazdulejas pagasta iedzīvotāji
interesējās par sniega tīrīšanu
ziemā, uz ko priekšsēdētājs
atbildēja, ka atbildība gulstas uz
visiem. Par valsts ceļu uzturēšanu
atbild
A/S
“Latvijas
Valsts
ceļi”, par pagasta ceļu tīrīšanu
pagasta
pārvaldes
vadītājs,
bet par privāto ceļu tīrīšanu
jārūpējas pašiem iedzīvotājiem
un ar to saistītie izdevumi arī
jāsedz pašam. Sazinoties ar
pagasta pārvaldnieku, iespējams
noskaidrot
ceļu
uzturētāja
plānotos tīrīšanas grafikus un
pieteikt sev minēto pakalpojumu.
Visu ir iespējams nokārtot, ja uztur
labu savstarpējo komunikāciju. Ja
gadījumā rodas kādas problēmas,
priekšsēdētājs rosina nekautrēties
un par to informēt novada vadību.
Bijušais
kolhoza
“Borec”
priekšsēdētājs pateicās Balvu
novada domes vadībai par
apciemojumu un atzina, ka
varot pagastā redzēt gada laikā
paveikto un īpašus paldies vārdus
veltīja Jānim Morozovam par
saimniecisko lietu sakārtošanu.
Tilžas pagasta pārvaldniece
Anna Bērziņa un galvenie
pagasta
speciālisti
bija
gatavojuši
prezentācijas
par
budžeta līdzekļu izlietojumu un
paveiktajiem darbiem. Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
papildināja
pārvaldnieces
stāstījumu par ieguldījumiem
Tilžas pagastā. 2018.gadā veikta
Kāpessila kapsētas zvanu torņa
atjaunošana, nomainīta grīda
Tilžas Romas katoļu baznīcai,
iegādāti divi zāles pļāvēji, pieci
datori Tilžas vidusskolai, veikts
skolēnu pārvadājumu autobusa
remonts un jumta remonts Tilžas
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evanģēliski luteriskajai baznīcai.
Tāpat kā citos pagastos, arī Tilžā
tiek investēts ceļos. Projekta
ietvaros remontē grants ceļa
posmu 2,34 km garumā “Krasta
iela – Spirģu ceļš”.
Tilžēniešus interesēja Latvijas
Pasta nākotne, daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanas jautājumi,
priekšsēdētāja
redzējums
par izglītības iestāžu tīklu un
kvalitāti novadā. Uz tikšanos bija
ieradusies arī Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja un
deputāte Inta Kaļva, kura runāja
ne tikai par skolām, bet, sadzirdot
dažu iedzīvotāju neapmierinātību
ar pilnīgi visu, atgādināja, ka
jānovērtē tās labās lietas, kas
Tilžā joprojām saglabātas –
ugunsdzēsēji,
neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāžu
punkts, skolas, Lutenānu purvs
kā objekts, kurā ir daudzas
darbavietas.
Tilžas iedzīvotājiem svarīgs arī
ielu apgaismojuma jautājums. Viņi
vēlas ne tikai labāk apgaismotu
pašu pagasta centru, bet arī
tālāk uz perifēriju, kur dzīvo
daudzas ģimenes ar bērniem. Ne
mazāk svarīga ir dzeramā ūdens
kvalitātes uzlabošana, autoostas
pārbūve un bērnu rotaļu laukuma
izveidošana.
Vectilžas
pagasta
pārvaldniece
Genovefa
Jermacāne informēja iedzīvotājus
par šogad paveiktajiem darbiem,
kā nozīmīgākos uzsverot grants
ceļu sakārtošanu. Ceļa posmā
“Lutenāni – Ceriņkalns” tas jau ir
pabeigts, bet “Krutova – Bukši”
vēl tikko uzsākti. Pārvaldniece
informēja
iedzīvotājus,
ka
papildus plānotajiem darbiem,
arvien uzrodas kādi pārsteigumi.
Šogad tas bija ūdensvada plīsums,
kuru vajadzēja novērst. Arī
Vectilžā situācija ar ūdensvadu
ir līdzīga kā citos pagastos,
būtu jārunā par jauna ūdens
vada ierīkošanu, bet arī pašiem
iedzīvotājiem jābūt apzinīgākiem,
savlaicīgi apmaksājot rēķinus par
patērēto ūdeni, jo šobrīd ir daudz
parādnieku.
Priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
Vectilžas pagasta iedzīvotājiem
pastāstīja, ka darbi pie ceļu
infrastruktūras
uzlabošanas
neapstāsies, jo ceļi ir viena no
pašvaldības prioritātēm. Tie ir
svarīgi, lai iedzīvotāji no pagastu
centriem varētu nokļūt novadā,
lai skolēni varētu nokļūt skolās
un darbinieki savās darbavietās.
Priekšsēdētājs
gandarīts
par
šovasar uzklāto dubultās virsmas
segumu ceļam “Vectilža – Lauzu
tilts”. Viņš atzīmēja, ka, kopīgi
strādājot, mēs varam sasniegt
vairāk. Rosināja iedzīvotājiem
vairāk komunicēt ar pagasta
pārvaldnieci, bet pārvaldniecei
ar novada vadību. Jebkurā laikā
ikviens novada iedzīvotājs ir
laipni gaidīts arī pašvaldībā, jo
priekšsēdētāja kabineta durvis ir
atvērtas, lai uzklausītu, atbalstītu,
meklētu atbildes un risinājumus.
Iedzīvotāji
uzdeva
jautājumus
par
sabiedrības
veselības veicināšanas projektu,
kurš
piedāvā
peldbaseina
apmeklējumu, par to, kas noticis
ar SIA “Balvu maizīte” un kuram
jāatbild, ja nokritusi stārķa
ligzda vai notiek tādu atkritumu

dedzināšana, kuri piesārņo gaisa
kvalitāti. Kāda iedzīvotāja ieteica
“Balvu Novada Ziņās” vairāk rakstīt
par to, kādu kaitējumu nodara
cilvēku bezatbildīga rīcība, lai visi
var izlasīt un padomāt.
Vīksnas pagasta pārvaldniece
Dzintra Pipcāne kā lielākos
projektus minēja meliorācijas
projektu un ceļa “SprogasOknupe-Pokuļeva”
posma
pārbūvi 1,96 km garumā. Viņa
informēja, ka notikusi zivju
resursu atjaunošana Sprogu ezerā
un turpinās veselības veicināšanas
projekts, kura ietvaros pagasta
iedzīvotājiem tiek nodrošinātas
dažādas fiziskās aktivitātes.
Vīksnas pagasta iedzīvotājiem
svarīgi, lai pagasta centrā tiktu
uzlabots ielu apgaismojums un pie
līvānu tipa mājām, kuru teritorija
ir blīvāk apdzīvota, vasarā veiktu
ceļa seguma atputekļošanas
pasākumus. Pateicoties tam, ka
centrā teju katram iedzīvotājam
ir sava automašīna un gados
jaunākajiem gribas braukt ātri,
sausā vasarā putekļi sniedzas tālu.
Vīksnas pagastā pavisam ir
8 kapsētas, kuras jāuztur labā
kārtībā.
Iedzīvotāji
atzinīgi
novērtēja tur paveiktos darbus,
uzteica pagasta pārvaldi par
atbildību, kā arī atzina, ka ziemas
periodā ceļi Vīksnā tiek uzturēti
labā kārtībā, sniegs vienmēr
iztīrīts.
Tika runāts arī par izglītību.
Vīksnas filiāle ir vienīgā no trīs
filiālēm, kurā joprojām darbojas
pamatskolas programma. Pavisam
Vīksnas filiālē ir 48 skolēni. Tās
direktore Ruta Bukša atzina, ka
veidojas paradoksāla situācija kaut arī daudziem ir nepieciešams
darbs, skolā trūkst profesionālu
darbinieku. Vēl direktore atzina,
ka skolas sadarbība ar pagasta
pārvaldi ir ļoti veiksmīga.
Par Balvu pilsētā paveikto
iedzīvotājiem stāstīja Domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.
Šogad lielākie objekti, kuros
notikuši
pārbūves
darbi,
saistīti ar sporta infrastruktūru.
Centrālajā pilsētas stadionā kopš
deviņdesmito
gadu
sākuma
nebija atjaunots nekas. Balvu
novada iedzīvotāji un sportisti
tagad beidzot varēs trenēties
mūsdienu prasībām atbilstošā
vidē. Tāpat varēs izmantot aktīvās
atpūtas iespējas veloparkā vai
disku golfa laukumā. Galvenais
mērķis ir veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē
un aktivitātēs, kuras veicina
veselīgu un lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu, jaunu zināšanu,
prasmju apgūšanu, izveidojot
publiski pieejamas sporta bāzes
dažādiem aktīvās atpūtas, sporta
un kultūras pasākumiem.
Lielākais darbs noteikti ir Balvu
pilsētas stadiona rekonstrukcija,
kur izveidots mūsdienu prasībām
atbilstošs sporta laukums un
ēka ar dušām, treneru istabu,
noliktavām sporta inventāram.
Stadionā izbūvēti 8 skrejceļi,
lodes
grūšanas,
tāllēkšanas,
augstlēkšanas,
kārtslēkšanas
un šķēpa mešanas sektori,
futbola laukums. Skrejceļiem
un sektoriem ir specializētie
segumi, bet futbola laukumam
dabīgais zāliens. Pārējā teritorijā
- bruģa segums ar laukakmeņu

joslām. Teritorija ir apgaismota,
kā arī labiekārtota ar soliņiem,
atkrituma urnām un jaunu žogu.
Stadiona teritorijā, sadarbībā ar
biedrību “Austrumvilki”, izveidots
daudzfunkcionāls
laukums,
kas novada iedzīvotājiem un
viesiem būtiski paplašinās aktīvās
atpūtas iespējas gan vasarā, gan
ziemas sezonā. Šeit būs iespēja
spēlēt strītbolu, tenisu, baudīt
skrituļošanas
sporta
veidus
un veikt daudz citu aktivitāšu,
izmantojot izveidoto laukumu.
Ziemas sezonā tur varēs slidot un
spēlēt hokeju.
Šogad ekspluatācijā nodots
Balvu
pamatskolas
sporta
laukums, kas tika pārbūvēts, veicot
skrejceliņu seguma nomaiņu un
bruģa laukuma izbūvi. Arī Balvu
pamatskolas sporta zāle tikusi pie
jauna apgaismojuma.
Tāpat patīkamas pārmaiņas
piedzīvojis Balvu Valsts ģimnāzijas
sporta
laukums,
kurš
tika
pārbūvēts, veicot skrejceliņu,
basketbola un volejbola laukumu
seguma nomaiņu un sporta
laukuma aprīkojuma iegādi. Balvu
Valsts ģimnāzija var lepoties ar
pilnīgi pārbūvētu sporta laukumu,
kur no jauna uzbūvēti sintētiskā
seguma skrejceļi, basketbola un
volejbola laukumi, pārbūvēts
futbola laukums, izveidojot tajā
drenāžas sistēmas, kā arī ierīkots
lodes grūšanas sektors, tāllēkšanas
bedre
un
uzstādīti
jauni
vingrošanas stieņi. Pie ģimnāzijas
teritorijā esošā mākslīgā seguma
futbola
laukuma
uzstādīts
apgaismojums, lai treniņi varētu
notikt arī diennakts tumšajā laikā.
Šogad Balvu pilsētā projekta
ietvaros izveidots veloparks un
disku golfa laukums, sadarbībā
ar biedrību - moto klubu “Spieķi
Vējā”.
Šajā vasarā sakārtota Balvu
ezera pludmale. Labiekārtošanas
darbi tiks turpināti arī nākamvasar.
Pašvaldība cer, ka varbūt kāds
uzņēmīgs cilvēks šajā teritorijā
atvērs āra kafejnīcu.
Šogad veikti vairāki darbi
satiksmes uzlabošanai pilsētā. Lai
atvieglotu izbraukšana no Ezera
ielas uz Partizānu ielu (virzienā
no pilsētas centra uz Gulbenes
pusi), pie Balvu parka ir uzstādīts
sfēriskais spogulis, kurā var labāk
pārredzēt no pilsētas centra puses
tuvojamies
transportlīdzekli.
Rūpējoties par gājēju drošību,

pie vairākām gājēju pārejām
ir
uzstādītas
luminiscējošās
ceļazīmes, bet uz Brīvības ielas
divām gājēju pārējām uzstādīts
papildus apgaismojums.
Balvu
pilsētas
estrādei
nomainīta
grīda,
pārkrāsota
fasāde. Atjaunota Rozu kapu
kapliča, kura tagad ieguvi pavisam
citu izskatu.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs pastāstīja
arī
par
jauno
atkritumu
apsaimniekotāju SIA “Pilsētvides
serviss”, uzsverot, ka pašvaldība
ir panākusi tarifa samazinājumu
un tas ir vienāds gan pilsētā, gan
pagastos. Līdz jaunā atkritumu
apsaimniekotāja
ienākšanai,
lauku iedzīvotāji maksāja vairāk.
Priekšsēdētājs uzsvēra arī to, ka
iedzīvotājiem pašiem jākļūst
atbildīgākiem - jāšķiro atkritumi,
daudzdzīvokļu mājām jāuzstāda
slēdzamie konteineri vai īpašas
atkritumu konteineru mājiņas,
rādot praktiskus piemērus no
citiem novadiem.
Vēl
tikšanās
dalībniekus
priekšsēdētājs informēja par
to, ka šogad pašuva vienotus
tērpus kolektīvu vadītājiem, kuri
devās uz XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkiem
Rīgā. Arī kolektīviem, kuri
piedalījās svētkos, tika papildināts
tērpu krājums. Tāpat pie jauniem
treniņtērpiem tika Balvu Sporta
centra futbolisti, arī labākie
basketbolisti un volejbolisti.
Balvu pilsētas iedzīvotājiem,
kuri uz tikšanos atnāca skaitliski
mazā sastāvā, jautājumu bija
daudz. Viņi interesējās par
Balvu Kultūras un atpūtas centra
renovāciju,
daudzdzīvokļu
māju iekšpagalmu sakārtošanu,
par
pieslēgšanās
iespējām
centralizētajam
ūdensvadam.
Iedzīvotājus satrauc tas, ka pie
Ezera ielas 42 daudzdzīvokļu
mājas nevar piebraukt operatīvais
transports, jo iedzīvotāji ieejas
durvju priekšā novietojuši savus
automobiļus. Iedzīvotāji gribēja
zināt par iespējamiem teritorijas
sakopšanas darbiem aiz Ezera
ielas 40 un 42 mājām. Tāpat
iedzīvotāji sašutuši par grafiti stilā
apzīmētājām ēku sienām, uz ko
pašvaldības policijas priekšniece
atbildēja, ka viņu redzeslokā ir
šis jautājums, bet aicināja pašus
iedzīvotājus būt modriem un
ziņot par šādām situācijām, lai

Tikšanās ar iedzīvotājiem Bērzpils pagastā.

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

varētu ātrāk noķert vainīgos.
Balvu pilsētas iedzīvotājus
interesēja, kas notiks ar ceļu
“Gulbene – Balvi”, uz ko
priekšsēdētājs
atbildēja,
ka
projektā paredzēta visa šī ceļa
posma sakārtošana līdz pat
Kubuliem.
Vēl iedzīvotājiem bija vairāki
jautājumi par A/S “Balvu Enerģija”
pakalpojumiem. Viņi gribēja zināt,
vai palielināsies apkures tarifs, uz
ko A/S “Balvu Enerģija” valdes
priekšsēdētājs Sandris Šalajevs
atbildēja, ka pašlaik tiek veikti
aprēķini un atbildi zināšot vēlāk.
Iedzīvotāji jautāja, vai uzņēmums
plāno iegādāties šķeldotāju?
S.Šalajevs atbildēja, ka tas nav
ekonomiski izdevīgi, un viņi nevar
sacensties ar uzņēmējiem, kuri
nodarbojas ar šķeldas ražošanu.
Iedzīvotāji gribēja zināt, kā
maksā par silto ūdeni? Valdes
priekšsēdētājs izskaidroja, kā tiek
maksāts par silto ūdeni un aicināja
iedzīvotājus būt modriem un
ziņot par to dzīvokļu īpašniekiem,
kuriem uzstādītas siltās grīdas, kas
darbojas uz apkures rēķina. Tas,
viennozīmīgi, palielina kopējo
ūdens cirkulācijas apjomu, par
ko maksā pārējie daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotāji. Vēl tika jautāts
par A/S “Balvu Enerģija” valdes
locekļu atalgojumu, uz ko tika
atbildēts, ka to nosaka likums
un atbildība, ko nes uzņēmuma
valde un padome ir pietiekami
liela, par ko viņi arī saņem algu.
Vēl iedzīvotāji jautāja par
norēķinu kārtību par atkritumiem
un gāzi, uz ko tika atbildēts,
ka par atkritumiem tagad katrs
norēķinās atsevišķi, bet par
patērēto gāzi norēķinās starpnieks
- p/a “Sant-tex”, līdzīgi, kā tas
bija ar iepriekšējo atkritumu
apsaimniekotāju.
Bija arī ieteikumi. Balvu pilsētas
iedzīvotājs rosināja padomāt par
to, kā pie Balvu pamatskolas rītos
no mašīnām izlaist bērnus, lai
neveidotos sastrēgumi.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs un domes priekšsēdētāja
vietniece Anita Petrova saka
paldies ikvienam Balvu novada
iedzīvotājam, kurš atrada laiku
un atnāca uz šīm tikšanās reizēm,
uzdeva
jautājumus,
izteica
priekšlikumus un ierosinājumus!
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Gada balva kultūrā un sportā “Mūsu lepnums”
Svinīgā noskaņā 14.decembrī
tika pasniegtas balvas novada
kultūras un sporta cilvēkiem.
Uz pasākumu Balvu muižā bija
ieradušies gan nominanti, gan
viesi.
Šāds pasākums notika jau
ceturto reizi, un tā mērķis ir
izvērtēt kultūras un sporta
procesus, izceļot saulītē aktīvāko
sabiedrības daļu, kurai rūp
mūsu cilvēki. Tieši pateicoties
kultūras un sporta entuziastiem,
mūsu sabiedrība izglītojas un
bagātinās ar zināšanām, iegūst
latvisko pārliecību, iedvesmu un
dzīvesprieku!
Pasākuma ievadā paldies
vārdus un sveicienus teica Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,
uzslavēdams mūsu izcilniekus,
kuri kultūrai un sportam velta
ne tikai savu darba laiku, bet
arī brīvo laiku, kā rezultātā gan
pašu, gan kolektīvu sniegums
un nereti izcilie panākumi rada
mūsu novada atpazīstamību.
Kultūras kolektīvu vadītājiem viņš
arī pasniedza dāvanu no Valsts
prezidenta Raimonda Vējoņa –
pateicību par lielisko sniegumu
Vispārējos XXVI Dziesmu un
XVI deju svētkos, kuros no Balvu
novada piedalījās 467 dalībnieki
no 22 kolektīviem. Pateicībā tika
pausti šādi vārdi: “Šie svētki bija
mūsu tautas skaistākā dāvana
Latvijas valstiskuma simtgadē.
Tos veidoja jūsu daudzu gadu
garumā ieguldītais laiks, pūles
un sirds degsme, kā spēcīga
apliecinājuma piederīgai Latvijai
un būtiskai daļai no mūsu valsts
tagadnes un nākotnes. Tūkstošiem
cilvēku Latvijā un visā pasaulē jūs
sniedzāt emocijas, kas saviļņoja,
iedvesmoja un ļāva justies
lepniem par mūsu tradīcijām un
talantīgiem cilvēkiem. Dziesma un
deja jau izsenis ir bijis spēka avots,
pavadot mūsu tautu gan ikdienā,
gan godos. Kopīga dziedāšana
kļuva arī par sabiedrības kustības
izaugsmi, kas vienoja tautu ceļā
uz neatkarīgu un brīvu Latviju.
Kopības sajūta, saskanīgums un
plaša līdzdalība, ko piedzīvojām
dziesmu un deju svētkos, ir kā
atspulgs no mūsu ideālās Latvijas,
uz ko arvien jātiecas arī ikdienā. Cik
nozīmīgs ir katrs dalībnieks korī,
deju kolektīvā, orķestrī, ansamblī,
folkloras kopā, tautas lietišķās
mākslas studijā vai teātra izrādē,
tik nozīmīgs Latvijai katrs no jums.
Paldies par jūsu pašaizliedzīgo
darbu, kopjot, saglabājot un
attīstot mūsu kultūras bagātību.
Lai pietiek spēka un mērķtiecības
pārvarēt
ikdienas
grūtības.
Turpiniet dziedāt, dejot un spēlēt
ar tādu prieku un iedvesmu, lai
katri nākamie dziesmu svētki
pārspētu iepriekšējos,” patiesā
cieņā Raimonds Vējonis.
Pirms
nomināciju
pasniegšanas
priekšnesumu
sniedza Balvu Mūzikas skolas
vijolnieki kopā ar pedagogiem
Zoju Zaharovu un Viktoru
Bormani.
Nominācijā Novada Gada
kultūras pasākums / projekts /
izstāde / koncerts / izdevums tika
izvirzīti 14 pretendenti: Balvu
Kultūras un atpūtas centra, Balvu
Novada muzeja un Ziemeļlatgales
laikraksta “Vaduguns” kopdarbs
“Dzimuši reizē ar pilsētu”; Tilžas
pagasta svētki; starpnovadu bērnu

un jauniešu radošais festivāls
“Kopā ar putniem debesīs”;
koncerts “Starp debesīm un
zemi”; Bolwen Dynamite fest
2018; Starptautiskā Jaunatnes
diena Balvos 2018 “Putni galvā”;
Jauniešu gada balva 2017, BBJC;
projekts “A.Rimoviča laukuma un
pieminekļa izveides un atklāšanas
pasākums”, starptautiskā izstāde
“Antons Rimovičs. Dievam un
Cilvēkam”; izstāde “Brīvības ielas
stāsts” Balvu Centrālajā bibliotēkā;
izstāde “1/4 no “100 deči Latvijai”
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā;
Balvu Centrālās bibliotēkas 70
gadu jubilejas pasākums; V
Starptautiskais vizuālās mākslas
konkurss “Dažāda pasaule” Balvu
Mākslas skolā; Ziemeļlatgales
nemateriālo
vērtību
Psalmu
dziedāšana
Ziemeļlatgalē
un Dziedāšana ar pusbolsu
iekļaušana nacionālā līmeņa
vērtību sarakstā; Noras Vētras Muižnieces izrāde “Māsas”.
Šajā nominācijā uzvarēja
projekts “A.Rimoviča laukuma un
pieminekļa izveides un atklāšanas
pasākums”, starptautiskā izstāde
“Antons
Rimovičs.
Dievam
un Cilvēkam” un balva tika
pasniegta Balvu Romas katoļu
draudzes prāvestam Mārtiņam
Klušam. Uzrunājot klātesošos,
viņš pateicās visiem, kas tika
iesaistīti, un uzsvēra kultūras
kā
nemateriālās
vērtības
nozīmīgumu: “Šis pasākums,
manuprāt, bija sākums šai lieliskai
vasarai, ko iesākām kopā ar Balvu
novada pašvaldību, Balvu Novada
muzeju un draudzi un, protams,
ar mūsu ciemiņiem no Lietuvas.
Paldies jums sirsnīgs par šo
nomināciju, par laba vēlējumiem.
Kopā dzīvosim, strādāsim un
rūpēsimies par pilsētu un,
protams, celsim kultūru, jo tā ir
tā vērtīgākā nemateriālā lieta, ko
mēs bieži vien arī neredzam, bet
tā katram dod garīgu izaugsmi un
stimulu iet uz priekšu.”

par Latgales vēstures apzināšanu,
kultūras
saglabāšanu,
par
novadpētniecības
ekskursiju
organizēšanu, par latgaļu valodas
popularizēšanu, par mīlestību
pret dzimto novadu un Latviju;
Aina Korkla – Krišjāņu dramatiskā
kolektīva un vokālā ansambļa
dalībniece, pasākumu vadītāja,
stāstnieku un teicēju konkursa
skatītāju balvas ieguvēja, grāmatu
līdzautore; Daiga Lukjanova – par
nozīmīgu ieguldījumu kultūras
vērtību saglabāšanā, kvalitatīvu
pasākumu organizēšanu Tilžas
pagastā; Roberts Liepiņš – par
mūža ieguldījumu koru nozares
attīstībā Balvu koru apriņķī; Rudīte
Bukša – par mūža ieguldījumu
Balvu pilsētas un apkārtējo pagastu
dzīvē, darbā ar bērniem un
jauniešiem, kā arī viņu vecākiem;
amatiermākslas kolektīvs / vadītājs
Tilžas amatierteātris “Spogulis”
un vadītāja Inese Daukste – par
regulāru un sistēmisku darbību
lauku amatierteātru aktieru un
režisoru darbības pilnveidošanu,
tai skaitā arī veicot finansējuma
piesaistīšanu caur projektiem.
Balva tika pasniegta Robertam
Liepiņam – ilggadējam Balvu
kora apriņķa virsdiriģentam, kurš
diemžēl nevarēja ierasties uz šo
pasākumu.
Komisija tika lēmusi izvirzīt
vēl vienu nominācijas saņēmēju
– Tilžas amatierteātri “Spogulis”,
vadītāju Inesi Dauksti. Saņemot
nomināciju, Inese atzina: “Ir tā,
ka, ja cilvēks no sirds mīl to, ko
viņš dara, mīl to darbu, mīl to
cilvēku, kas pie viņa nāk, tad viss
izdodas. Man ļoti patīk tie cilvēki,
kas laukos uztur dzīvību,un tie
ir ne tikai teātri gan Vectilžā,
gan Tilžā, bet arī visi pārējie. Es
tiešām ar lepnumu skatos uz
katru kolektīvu, kas ir laukos,
skatos uz tiem cilvēkiem, kas nav
pazaudējuši savu entuziasmu. Es
priecājos par Krišjāņu dramatisko
kolektīvu, kas aug ar katru gadu.
Es priecājos par tiem, kas uztur
laukos dzīvību. Lai mums visiem
kopā izdodas.”

POSITIVUS skatuves.
Saņemot
balvu,
grupas
dalībniece Dagmāra Laicāne
vispirms pateicās mentoram,
menedžerim Mārim Lāpānam,
kā
arī
mūzikas
pamatu
licējam,
pedagogam
un
lielam atbalstītājam Egonam
Salmanim. Tāpat arī teica paldies
visiem, visiem, kas atbalsta,
motivē darbam, kā arī sniedza
priekšnesumu.

Grupas “Alu cilvēki” pārstāvji.
Pēc
kultūras
balvu
pasniegšanas tika sumināti arī
sporta entuziasti.
Sports – tās nav tikai
sacensības, uzvaras vai zaudējumi.
Tas ir dzīvesveids, un spēja sevi
katru dienu motivēt smagam
darbam. Aiz uzvarām un sekmīgas
sporta pasākumu norises ir
ilgstošs un neatlaidīgs cilvēku
darbs. Lai apgūtu sporta pamatus,
gūtu
panākumus
sacensībās
un sasniegtu arvien augstākas
virsotnes ir daudz jāmācās,
jāstrādā un jāpilnveido zināšanas
un prasmes ikdienā un visa mūža
garumā.
Nominācijai Gada sporta
notikums tika izvirzīti 2 nominanti:
X atklātais starptautiskais Givi
Abdušelišvili piemiņas turnīrs
grieķu - romiešu cīņā un pasākums
“Motociklu vasara”.
Balvu saņēma motoklubs
“Spieķi vējā” par jau 14 gadus
notiekošo pasākumu “Motociklu
vasara”.
Balvu
saņemot,
motokluba
pārstāvis
Jānis
Dokāns, kluba prezidenta Anda
Grāvīša vārdā, pateicās visiem
klātesošajiem un visiem pārējiem,
kas ar savu apmeklētību atbalsta
šo pasākumu.

Balvu Romas katoļu draudzes
prāvests Mārtiņš Klušs.
Nominācijā Novada Gada
cilvēks kultūrā / mūža ieguldījums
kultūrā (mūziķis / bibliotekārs
/ mākslinieks / muzejnieks /
amatiermākslas kolektīvs / vadītājs)
tika izvirzīti 10 pretendenti:
Maija Laicāne - par nozīmīgu
ieguldījumu
kultūras
dzīves
attīstībā un pasākumu režijā;
Zita Mežale – par nozīmīgu
ieguldījumu kultūras vērtību
saglabāšanā Briežuciema pagastā;
Gunita Kiseļova – par pozitīva
darbinieka paraugu ne tikai
novada, bet arī reģiona bibliotēku
darbiniekiem; Evita Arule - par
informāciju
tehnoloģiju
un
digitālās
informācijas
telpas
attīstību, droša interneta vēstnešu
apmācības programmas ieviešanu
un popularizēšanu; Ruta Cibule -

Tilžas amatierteātra “Spogulis”
vadītāja Inese Daukste.
Nominācijā Debija kultūrā tika
izvirzīti divi pretendenti: Sintija
Velme – Krišjāņu sieviešu vokālā
ansambļa “Elija” vadītāja un grupa
“Alu cilvēki”.
Balvu ieguva grupa “Alu
cilvēki”, kurā darbojas Balvu
novada jaunieši, par kuriem
var teikt, ka tie ir entuziasti ar
mīlestību uz mūziku un lieliem
mērķiem. Jaunieši, neatlaidīgi un
mērķtiecīgi strādājot, ir iekarojuši
skatuvi un skatītāju sirdis. Jaunība,
mīlestība un dzīvesprieks staro
no jauniešu uzstāšanās reizēm.
Grupa vairs nekoncertē tikai
Balvos, bet iekaro visu Latviju un
2019.gada vasarā kāps uz festivāla

Motokluba “Spieķi vējā” pārstāvis
Jānis Dokāns.
Nominācijā Novada Gada
cilvēks sportā / mūža ieguldījums
sportā / paraugs sportā/labākais
sportists / komanda tika izvirzīti
4 pretendenti: Guntars Logins
- paraugs sportā, garo distaču
skrējējs, kurš noskrējis vairākus
100 km ultra maratonus; Jānis
Rakstiņš – par sporta dzīves
organizēšanu un popularizēšanu
Bērzpils pagastā un aktīvu darbību
jaunsardzes darba pilnveidošanā;
Sergejs Arbuzovs – par īpašiem
sasniegumiem
Eiropas
un
pasaules čempionātos svaru
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bumbu celšanā; Ludmila Beļikova
– par ieguldīto darbu Balvu
novada jaunatnes sporta sistēmas
un infrastruktūras uzlabošanai.
Balvu saņēma Jānis Rakstiņš,
kurš raksturots kā apzinīgs, radošs,
aktīvs, izdomas bagāts, enerģisks
līderis sportā, kurš prot aizraut
un iesaistīt gan lielus gan mazus,
panākot, ka viņi iemīl sportu. Jānis
atzina, ka ir pārsteigts saņemt
balvu, jo šai nominācijai izvirzīti
patiešām spēcīgi sporta entuziasti,
kuri visi būtu pelnījušo to saņemt.
Viņš pateicās visiem, kuri iesaistās
viņa organizētajās aktivitātēs, jo
tieši viņi ir palīdzējuši šo balvu
nopelnīt.

Sporta
dzīves
organizators,
jaunsargu instruktors Jānis Rakstiņš.
Nominācijā
Entuziasts
sportā / labākais treneris tika
izvirzīti 4 pretendenti: Jānis
Zakarīts - par nesavtīgu darbu
ikdienā, sestdienās, svētdienās,
svētku dienās ar Futbola kluba
“Balvu vilki” futbolistiem; Arnis
Voika – par pašaizliedzīgo
darbu, attieksmi pret saviem
izglītojamajiem basketbola spēles
popularizēšanu; Varis Sārtaputnis
– par jaunatnes vispusīgas
attīstības
nodrošināšanu,
motivēšanu aktīvam, kustīgam
dzīvesveidam un sporta, kā
vērtības nozīmes veidošanu; Gatis
Stepanovs – par skolotāja talantu
darbā ar izglītojamajiem.
Balvu saņēma Balvu Sporta
skolas basketbola nodaļas treneris
Arnis Voika, kurš sportistiem māca
stiprināt komandas garu, cieņu
vienam pret otru, būt par atbalstu
arī smagākos brīžos. Viņa trenētās
komandas piedalās LR Nacionālās
līgas čempionātos. Arnis Voika,
balvu saņemot, pateicās vispirms
saviem sportistiem par viņu cīņas
sparu, saliedētību un komandas
garu, pateicās arī sportistu
vecākiem, kuru atbalsts ir ļoti
nozīmīgs. Skatoties nākotnē, viņš
izteicās, ka ļoti cer spert vēl lielus
soļus lielākā sportā un priecēt
savus novada iedzīvotājus ar
skaistām basketbola spēlēm.
Pēc balvu pasniegšanas un
saņemšanas koncertu sniedza
Rikardions un Kristīne Šomase.

Balvu Sporta skolas basketbola
nodaļas treneris Arnis Voika.
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Jaunais gads uz priekšu sauc!
2018.gads ir ļoti zīmīgs gads visā valstī, jo tas ir simtgades gads. Par godu Latvijas simtajai dzimšanas dienai šogad
rīkotas dažādas akcijas, iniciatīvas, pasākumi. Gan simtgades ietvaros, gan ikdienas dzīvē gads ir bijis zīmīgs arī Balvu novada
iestādēm un pagastu pārvaldēm.
Aicinām ielūkoties, ko tās pauž, atbildot uz trīs jautājumiem:
1. Kāds ir bijis Jūsu iestādes šī gada nozīmīgākais notikums/sasniegumi?
2. Ko sagaidāt no Optimistiskās Cūkas gada (2019.gada)?
3. Vēlējums iedzīvotājiem vai kāda atziņa, pārdomas.
Prieks, ka esam šeit un tagad, šis ir mūsu laiks – esam
lepni, ka dzīvojam savas valsts tik nozīmīgā simtgades gadā.
Mūsu lepnums un lielākā vērtība ir cilvēks, patiess prieks
par izveidoto simtgades kompozīciju kopā ar pagasta
iedzīvotājiem no vēsturiskiem akmeņiem.
Sirsnīgs un skaistu brīžu piepildīts bija Latvijas simtgades
pasākums, kurā satikās pagasta iedzīvotāji ar bijušajiem un
esošo pagasta pārvaldes vadītāju. Pirmo reizi pagasta vēsturē
notika šāda tikšanās, kas sniedza ļoti daudz sirsnīgu un
neaizmirstamu mirkļu.
Šogad nosvinējām 5 gadu jubileju mūsu radošajam un
darbīgajam Rubeņu ciema dramatiskajam kolektīvam.
Vēlamies būt laimīgi šeit un tagad - savā pagastā, vēlamies
strādāt, dzīvot, priecāties un turpināt sava pagasta vēstures
lappuses. Pagasta ļaudīm no sirds vēlam veselību, stipras
ģimenes, laimīgu bērnu un mazbērnu smaidus, izturību un
savstarpējo sapratni.
Priecājies par dzīvi, izbaudi to uzvari un kļūdies, mīli un nīsti, iegūsti un zaudē!
Tas ir tavs laiks, kad tu to vari,un tāpēc - uz priekšu - dari!
Bērzkalnes pagasta pārvalde

Nozīmīgākie notikumi ir bijuši EKO skolas zaļā karoga
saņemšana, darbu uzsācis Džimbas skolas programmas
konsultants.
No Cūkas gada sagaidām iestādes iekštelpu vizuāli estētisku
renovāciju un bērniem grupās drošu, piesaistošu vidi; teritorijas
labiekārtošanu ar attīstošiem, izzinošiem, mūsdienīgiem
spēļu rotaļu laukumiņiem, kā arī atsaucību no Latvijas 11 PII,
organizējot Balvu PII “Pīlādzīšu” salidojumu.
Lai mēs varam dzīvot pasaulē, kurā valda miers un izpratne
par Dieva mīlestību katrā saulrietā, katrā bērna smaidā, katrā
mīļotā cilvēka skūpstā un katrā brīnišķīgajā un pārsteidzošajā
sirds sitienā.
PII “Pīlādzītis”

Balvu Kultūras un atpūtas centra saime vislielāko
gandarījumu un lepnumu izjūt par saviem pašdarbības
kolektīviem. Latvijas 100-gades Dziesmu un deju
svētkos piedalījās 8 mūsu skatēs visaugstāk novērtētie,
visprofesionālākie tautas mākslas kolektīvi. Paldies vadītājiem
un dalībniekiem! Nozīmīga bija arī pilsētas 90. dzimšanas
diena, kuru svinējām īpašā gaisotnē, kā arī cēlām gaismiņā,
runājāmies un vedām kopā Balvu iedzīvotājus, kuriem šajā gadā
paliek 90. Vienmēr esam uzskatījuši, ka cilvēks ir kaut kas īpašs viņš jāpamana, jānovērtē, jācildina!
Dzīvojam cerībās, ka nākamie Ziemassvētki tiks rīkoti
renovētajā Balvu Kultūras un atpūtas centrā!
Lai IKVIENS saņem Ziemassvētku vecīša dāvanu maisiņu,
kas pildīts ar veselību, labklājību, prieku, laimi, sapņiem!
Balvu KAC direktore Anita Strapcāne
Mūsu iestādes nozīmīgākais šī gada notikums ir projekta
“Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” uzsākšana.
Vēlam, lai katram būtu sava veida Cūkas laime, kā arī novēlam
saglabāt optimismu, nepadoties grūtībām, savstarpēju cieņu un
sapratni.
P/A “SAN-TEX”
Priecājamies par to, ka mūsu skolā nesamazinās audzēkņu
skaits, par to, ka šajā mācību gadā skolēniem ir iespēja
iesaistīties 4 interešu izglītības programmās.
Priecājamies par katru ģimeni, kura dara visu, lai bērns tajā
augtu laimīgs, motivēts krietniem darbiem un labiem mācību
rezultātiem.
Bet, nenoliedzami, bērniem vislielāko prieku sagādāja Rūķi
no Rīgas, kuri atbrauca lielā skaitā ne tikai ar dāsnām dāvanām,
bet arī ar skaistām dziesmām, rotaļām un citām izklaidēm,
sagādājot mums visiem neaizmirstamus pārdzīvojumus. Cik
patīkami, ka mums Latvijā ir tik sirdsbagāti un dvēseliski cilvēki!
No Jaunā gada sagaidām to, ko katrs būsim
pelnījuši, citiem un arī sev novēlam būt atbildīgiem,
ar saviem labiem darbiem un rīcību sekmēt Balvu
novada augšupeju.
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle

2018.gads Bērzpils pagastam ir bijis radošs
un ļoti sekmīgs, ar daudz labiem darbiem
un pasākumiem. Pagastā ir izveidots aktīvās
atpūtas ainaviski tematiskais parks, kurš nākotnē
priecēs sava pagasta iedzīvotājus un tūristus.
Attīstās tūrisma nozare, ir stipri zemnieki, uzņēmēji.
Šogad pagastā ir bijis daudz jauku pasākumu: Pagasta svētki,
Bonifacovas muižas svētki, atpūtas vakars vecākajai paaudzei,
aktīva sporta dzīve. Lai mums visiem kopā veiksmīgs 2019.gads!
Gads būs jauks kā čiekurs sveķiem lijis
Būs saule, lietus...
Būs, kas vēl nav bijis!
Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem
darbiem un sapņiem! Silti sagaidīsim Jauno gadu, kad tas
nāks, lolosim katru mirkli, ko tas mums atnesīs. Lai mūsu sirdis
piepilda prieks! Laimīgu Jauno gadu!
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane

2018.gads Balvu Novada muzejam bijis ražīgs – daudzas
iepriekšējā perioda iestrādes devušas taustāmus rezultātus.
Ne tikai Balvos, bet arī citos Latgales muzejos bija
skatāma Balvu miesta dibinātāja, priestera Antona Rimoviča
koktēlniecības izstāde “Dievam un Cilvēkam”; kopā ar Balvu
KAC ļaudīm muzejā tika organizēts pasākums “Dzimuši reizē
ar pilsētu”, kas pulcināja gan Balvu vienaudžus – 90-gadniekus,
gan citus interesentus; optimistiskākais balvenietis, mākslinieks
P.Džigurs mūs priecēja gan ar izstādes atklāšanu, gan ar grāmatas
“Kal mākslas daili dziesmā savā” atvēršanu; ar brīnišķīgu izstādi
suminājām mūsu novadniekus, tautas daiļamata meistarus Jolantu un Valdi Dundeniekus dzīves un darba jubilejā; kopā ar
Olgu Reči priecājāmies par viņas radošo veikumu raidījumā “Pa
Latgales muzeja logu”.
Ļoti lepojamies ar to, ka mūsu puses ļaužu dzīvesstāsti un
muzeja eksponāti iekļauti Latvijas muzeju kopizstādē “Latvijas
gadsimts”, kuru, kopš izstādes atklāšanas Rīgā, jau apmeklējuši
vairāk kā 35 000 apmeklētāji. Lepojamies ar Ziemeļlatgales
audēju veikumu, kas iekļauts grāmatā “Latvijas segas Latvijas
tūkstošgadei” un fotogrāfijām, kas liecina par Balvu puses
vēsturi P.Apiņa grāmatā, fotoalbumā “Latvijai – 100”.
Gandarījumu sagādāja tikšanās ar bonifacoviešiem un
Kubulu pagasta ļaudīm izstādēs un pasākumos. Īpašs PALDIES
Skaidrītei Saleniecei par mantoto dzimtas karogu, kura stāsts
saviļņoja ikvienu apmeklētāju. Gada nogalē aicinām baudīt
mākslas studijas “Olīves” 10 gadu jubilejas izstādi un lai tas kļūst
par ierosmi Tavai radošajai izpausmei!
No nākamā gada gaidām jaunus izaicinājumus un iespējas
pievērsties radošām, mūžīgām un vēsturiskām lietām,
neraizējoties par ikdienu. Sev un līdzcilvēkiem novēlam
sirsnību, saticību, veselību un mīlestību!
Turpinām akciju “Mēs Latvijas 100-gadē” un aicinām
muzejam iesniegt fotogrāfijas (melnbaltas) un
informāciju par savu iestādi, uzņēmumu, kolektīvu!
Iveta Supe, Balvu Novada muzeja vadītāja

Gads bijis notikumiem un aktivitātēm bagāts.
Priecājamies par mūsu dzimtenes simtgadi, veidojām
noformējumus svētkiem un atzīmējām to dažādos
veidos - ar svinīgu pasākumu un svētku pusdienām Baltā
galdauta svētkos un Valsts proklamēšanas svētkos; ar
latvju zīmju darināšanu Spēka zīmju pasākumam; ar radošiem
darbiem par Latviju un brīvību Dzejas dienās; ar raitu soli ierindas
skatē un karavīru dziesmu dziedāšanu Lāčplēša dienā; ar ģenerāļa
K.Olekša piemiņai veltītajām sacensībām volejbolā.
Priecājamies, ka tika apstiprināta mūsu skolas dalība Erasmus+
projektā, kuru esam uzsākuši realizēt kopā ar skolām no Polijas un
Grieķijas. Esam lepni, ka pie mūsu skolas jau trešo gadu turpina
plīvot Eko skolu zaļais karogs. Priecājamies par jaunas izglītības
programmas licencēšanu un par jaunajām interešu programmām
skolā: Debašu klubu, mākslas studiju “Ota”, Moderno jaunradi un
“Esi vērīgs un drošs”. Esam lepni par izglītojamo sasniegumiem
mācībās un ārpusskolas pasākumos: mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un skatēs. Priecē arī
mūsu pedagogu panākumi, kuri izpaudās gan piedaloties un
gūstot panākumus dažādos konkursos, gan daloties pieredzē ar
kolēģiem starpnovada līmenī. Prieku sagādāja arī skaistās telpu
pārvērtības pirmsskolas grupas telpās Krišjāņu filiālē.
No Optimistiskās Cūkas gada sagaidām optimismu cilvēkos
un optimismu ikvienā dzīves situācijā!
Nezaudēsim kopības sajūtu un patriotismu, sagaidot tikpat
skaisto Latvijas 101.gadadienu! Lai katrās mājās zem eglītes
Jaunajam 2019. gadam Ziemassvētku vecītis noliek laimi,
veselību, veiksmi, saticību, pārticību un izaugsmes iespējas!
Bērzpils vidusskola

Nozīmīgākie notikumi ir skolas iesaistīšanās iniciatīvā
“Latvijas skolas soma”; 12.klases komandas panākumi Latgales
reģionā konkursā “Kultūras kanons manā skolas somā”; skolas
piedalīšanās kultūrmantojuma apzināšanā - akcijā “Cimdotā
Latvijā”; Latvijas simtgades pasākums skolā “Es – Latvijā”.
No optimistiskās Cūkas gada sagaidām mazāk vienaldzības,
vairāk mīlestības un sapratnes vienam pret otru. Veselību,
darba prieku un redzējumu uz nākotni, kas priecē un dod
mierinājumu.
Atziņas: “Lai latvieši cīnās un aizstāv Latvijas godu” (Dairis
Vīcups 2.kl.); “Lai nebrauc uz ārzemēm” (Aurēlija Pauliņa
2.kl.); “Pacelt acis uz augšu un redzēt nedaudz tālāk par
savu slieksni, pateikt vārdus, kurus dzirdu ne tikai es, bet
arī apkārtējie, darīt darbus, kas nes labumu ne tikai man
personiski, bet dod labumu arī citiem, mīlēt savus tuviniekus ne
tikai tāpēc, ka tā jādara, bet tādēļ, ka viņi patiesi man ir svarīgi.
Un visbeidzot, celt godā vērtības, kas ir svarīgas un cerams arī
turpmāk būs svarīgas – čaklums, kauns, gods, cieņa, godaprāts
un sirdsapziņa” (Aija).
Tilžas vidusskola

Nozīmīgākais notikums skolā, protams, ir skolas
akreditācija.
Lai Optimistiskās Cūkas gads mūs iepriecina ar harmoniju,
saticību un cilvēkmīlestību vienam pret otru.
Jaunais gads ir kā tukša grāmata un pildspalva ir mūsu rokās.
Mums ir iespēja uzrakstīt skaistu stāstu par sevi. Dieva svētītu
Jauno gadu!
Tilžas internātpamatskola

Sagaidot 2018.gadu, Balvu pamatskolas saime sev
vēlēja:
“Tici sapnim - tas piepildīsies,
Ceri uz brīnumu - un tas nāks.
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretim daudz sirsnīgāk!”
Ticiet vai ne, bet Balvu pamatskolas visi mazie un lielie
sapņi ir piepildījušies, bet Ziemassvētku brīnumu gaidīšanas
laikā gribās runāt par nozīmīgākajiem.
Sagaidot Latvijas simtgadi, skolā gada garumā notikušas
aktivitātes, kuru devīze bija “100 labie darbi, 100 labie vārdi, viss
manai Latvijai!” Kopā ar ciemiņiem no 8 Eiropas valstīm skaisti
nosvinēta Latvijas simtgade, kā laikā Balvu pamatskolā ikviens
izjuta, ka Latvija mums katram ir viena vienīgā un cik bezgalīgi
to mīlam. Pateicoties vecāku atbalstam, notika krāšņs pasākums
“Staro Balvu pamatskola”, kur piedzīvotās izjūtas vairos gaismas
un dzīvespriecīgās kopības sajūtas arī nākamajā simtgadē.
Tieši Latvijas simtgades gadā skolai paliekošu dāvanu ir
uzdāvinājusi Balvu novada pašvaldība. Īstenojot projektu “Balvu
novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”,
skolai ir moderns stadions, renovēta sporta zāle, modernizēti
informātikas un dabaszinību kabineti, iegādāta jauna
datortehnika. Turklāt tas ir tikai sākums, jo 2019.gadā dāvanu
laiks turpināsies, un skola kļūs vēl bagātāka ar jaunākajām
tehnoloģijām, modernāka un skaistāka.
Tuvojoties 2019.gadam, sapņu un ieceru skolas saimei,
īpaši skolēniem, ir daudz, jo mēs joprojām ticam brīnumiem
un pasakām, kur viens otru uzlūko ar sirds acīm, ar smaidu uz
lūpām, parāda izpratni, pasaka mīļu vārdu, atrod draugus, viens
otram piedod un palīdz, ļauj atskārst, cik esam laimīgi, jo apkārt
mums ir tik daudz labu un mīļu cilvēku, kuri ir blakus ikdienā un
rūpējas par skolu, ko tuvākā un tālākā apkārtnē pazīst kā Balvu
pamatskolu. Paldies!
Sagaidot 2019.gadu, gribam teikt - ieklausieties
Ziemassvētkos... ieklausieties sirdī... ieklausieties Mīlestībā un
glabājiet to sevī... un ticiet, jo Mīlestība paliek pie tiem, kas tai
tic!
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu
piepildījumu jums vēl Balvu pamatskolas saime
Pats labākais, kas ar mums šogad ir noticis, ir lielais darba
apjoms un nepārtrauktā mainība. Prieks par to, ka Balvos ir
atgriezusies Eiropas garša, jo jau no vasaras mūsu centrā
darbojas divi Eiropas brīvprātīgā darba veicēji - Beka no
Gruzijas un Maike no Vācijas. Nāciet ciemos pie mums,
lai uzlabotu savas valodu prasmes.
Labākās atmiņas šis 2018. gads mums ir atstājis
pēc mūsu lielajiem darbiem - Jauniešu gada
balvas, kad pie mums ciemojās Artūrs Gruzdiņš,
Starpnovadu Bērnu un jauniešu radošais festivāls,
Starptautiskā jaunatnes diena ar “Putniem galvā”.
Esam vairāku projektu realizācijas gaitā un patiesi
esam priecīgi, ka jauniešu centra draugu pulks aug.
No jaunā gada gaidām izaicinājumus un iespēju
realizēt projektus, kuri padarīs mūsu jauniešu dzīvi Balvos
interesantāku.
Lecam ārā no komforta zonas, katru dienu pamēģinām
darīt to, ko neesam nekad darījuši. Labākās lietas mūsu dzīvē
notiek tad, kad mēs izmēģinām darīt to, ko nekad neesam
darījuši. Pieņemot svešo un citādo, mēs pieņemam pasauli,
kurā ir tik daudz skaista. Pats dīvainākais tajā ir, ka pasaule, tad
pieņem arī mūs!
Balvu Bērnu un jauniešu centra kolektīvs

Gaismu un sauli mums visiem gribas redzēt vairāk. Cilvēkiem
šis ir pārdomu, gaidīšanas un cerību laiks. Šajā klusajā laikā mēs
pārdomājam aizvadītā gada veiksmes un neveiksmes, priecīgos
un skumjos brīžus, tikšanās reizes un gada sākumā ieplānotos
darbus. 2018.gads ir aizskrējis ar vēja spārniem.
Brīnumainajā svētku gaidīšanas laikā lepojamies un sakām
paldies saviem čaklajiem, atsaucīgajiem pagasta iedzīvotājiem,
kuri veic ikdienas darbus, atbalsta un piedalās pagasta rīkotajos
pasākumos - atbalstot aicinājumu par novada svētkiem, daudzi
pagasta iedzīvotāji savu māju pagalmos izveidoja kāpnes,
veidojot saikni starp zemi un debesīm.
Savā mazajā pagastā lepojamies ar 5 pašdarbības kolektīviem,
kuru dalībnieki, ziedojot savu brīvo laiku un līdzekļus, piedalās
ne tikai pagasta un novada rīkotajos pasākumos, bet arī
starpnovadu un Latvijas mēroga pasākumos - Latvijas simtgades
dziesmu svētkos piedalījās divi pagasta pašdarbības kolektīvi
- folkloras kopa “Saime” un jauniešu tautu deju kolektīvs
“Vectilža”.
Prieks, ka pagastā joprojām darbojas feldšeru veselības
punkts, iedzīvotāji var izmantot Latvijas pasta pakalpojumus,
pirmsskolas bērni apmeklē pirmsskolas izglītības grupu.
Ja ticam horoskopiem, tad cūka ir labsirdīga, godīga, atsaucīga
un nebaidās no šķēršļiem savā ceļā. Sagaidot Optimistiskās
Cūkas gadu, katrs pārtrauksim sevi mocīt ar nestabilu nākotni
un sāksim dzīvot brīnišķīgajā šodienā, novērtējot katru savas
dzīves mirkli.
Lai Ziemassvētku gaišums sniedz mieru dvēselē, dod cerības
un gaišumu sirdī!
Vectilžas pagasta pārvalde

Mūsu šī gada nozīmīgākais notikums - valsts simtgades
sagaidīšana. Svētku sajūtu mūsu iestādē palīdzēja radīt duets
“SANDRA” ar savu jauko koncertu.
No optimistiskās Cūkas gada sagaidām - lai pietiktu
optimisma pārvarēt visas grūtības un šķēršļus gada garumā.
Jaunā gadā laimi vēlam,
Dzīves mērķi dižu, cēlu,
Panākt to, kas nokavēts,
Sasniegt to, kas iecerēts.
Protams, novēlam Jums šajā gadā, lai piepildās visi Jūsu
sapņi. Padarīt sapņus, pasakas par īstenību. Kas gan vajadzīgs
cilvēkam, lai viņa galvā rastos sapnis? Pirmkārt, veselība un labs
garastāvoklis.
Pansionāts “Balvi”

“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 19.decembris
Esam izdzīvojuši unikālu gadu - mūsu mīļās zemītes,
mūsu valsts Latvijas simtgadi. 2018.gads ir viens no skaistākajiem
dzīves posmiem mūsu valsts vēsturē, pasākumiem bagāts visā
valstī un mūsu pagastā. Arī mēs centīgi un aktīvi darbojāmies, lai
dotu savu ieguldījumu Latvijas Valsts simtgadei.
Pateicoties pagasta darbīgajiem, atsaucīgajiem ļaudīm,
Latvijas simtgadei par godu rīkojām Baltā galdauta svētkus,
stādījām ozolus, notika pļaušanas sacensības, tautas muzikantu
saiets, aktivizējām Tematiskā ciema darbību, svinējām Bērnības
un Pilngadības svētkus, rīkojām pagasta sporta svētkus.
Skaisti nosvinējām Ziemeļlatgalē vecākā, mūsu Briežuciema
etnogrāfiskā ansambļa 40 gadu jubileju. Mūsu pašdarbnieki
piedalījās Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, Baltica festivālā.
Septembrī draudzīgā pulkā stādījām košumkrūmus, lasījām
dzeju. Kā katru gadu, arī šogad ņēmām aktīvu dalību Balvu
novada svētkos un bijām ļoti labi pamanāmi.
Prieks par mūsu pagasta čaklajiem lauksaimniekiem, par
skaisti sakoptajām sētām un mājām, sakārtoto lauku vidi.
Esam lepni, ka pasākumā “Gada balvu uzņēmējdarbībā
2018” starp 11 nominantiem 3 bija mūsējie: gada lauksaimnieks
– z/s “Iesalnieki”, Pēteris Ločmelis, gada jaunais lauksaimnieks
- z/s “Ezeri”, Gunārs Voits, gada mājražotājs/amatnieks - Andris
Ločmelis.
Lai Jaunais gads dod spēku, veicot ikdienas iesāktos
darbus, lai izdodas rast jaunas idejas un iedvesmu. Lai turpinās
sadarbība ar sapratni un atbalstu starp iestādēm un pagastiem.
Ziemassvētki ir laiks, kad viens otram vēlam vislabāko,
tas ir laiks, kad mācāmies mīlēt un piedot, tas ir laiks, kad paši
kļūstam labāki.
Lai miers virs zemes! Lai Jaunajā gadā piepildās visi sapņi,
bet sirdī vienmēr ir ticība, cerība un mīlestība!
Briežuciema pagasta pārvaldes vadītāja A.Gabrāne
Simtgades jubilejas gads Sociālajam dienestam
ir bijis darbīgs un aktīvs dažādu projektu īstenošanā:
“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”
realizācijā, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem
(personas ar GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri
dzīvo ģimenēs, institūcijās dzīvojošām personām ar GRT, kā arī
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
Sociālais dienests ESF projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta
sistēmas pilnveide” ietvaros īsteno individuālā budžeta modeļa
izmēģinājuma projektu, kurā 10 bērniem ar invaliditāti un viņu
vecākiem ir iespējams saņemt speciālistu rekomendētus un no
projekta finansētus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.
Sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes
ārstu asociāciju Sociālais dienests īstenoja Eiropas Savienības
programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansēto
projektu “Soli tuvāk: Kopienas vienota atbilde uz vardarbības
pret sievietēm gadījumiem”. Projekta ietvaros tika izstrādāts
un ieviests uz cietušo vērsts institucionāls sadarbības modelis,
vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanai.
No Optimistiskā Cūkas gada sagaidām klientu vēlmi
līdzdarboties savas situācijas uzlabošanā, būt sirsnīgiem,
godīgiem, atsaucīgiem un sekot saviem mērķiem! Domāt ar sirdi,
izlemt ar prātu, celt un veidot dzīvi pašu spēkiem!
...Ieklausies Ziemassvētkos... Ieklausies sirdī... Ieklausies
Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī... Un tici... Jo Mīlestība
paliek pie tā, kas tai tic! Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko
Ziemassvētku sapņu piepildījumu!
Sociālais dienests
Nozīmīgākais notikumi bija Tilžas pagasta svētki, kas tika
veltīti valsts simtgadei, kopīgi veidotā šalle, kuras tapšanā
iesaistījās cilvēki ne tikai no sava pagasta, bet arī rokdarbnieces
no tuvākās apkaimes un pat ārzemēs esošie latvieši. Īpaši bija arī
visas dienas garumā organizētie 11. novembra svētku pasākumi.
No optimistiskās Cūkas gada sagaidām saticību, sapratni.
Paturēsim prātā, ka visas veiksmes atslēgas ir tikai, un tikai pašu
rokās.
Noslēdzot aizejošo gadu iedzīvotājiem novēlu: kādu minūti
pabūt kopā pašiem ar sevi, jo katra cilvēka dzīves scenārijs jau
sākās katra paša domās. Kā domāsim, tā dzīvosim.! Laimīgu
Jauno gadu!
Tilžas pagasta pārvalde

Tuvojoties gada nogalei, parasti atskatāmies uz
iepriekšējā laikā paveikto, uz veiksmēm un kļūdām. Laiks, kurā
dzīvojam, ir gana spraigs un sarežģīts. Daudzi procesi un krīzes
notiek neatkarīgi no mums, tāpēc ir jābūt zinīgiem un radošiem,
lai tās pārvarētu. Bāriņtiesai nozīmīgie notikumi 2018.gadā
ir visi tie notikumi, kad ir palīdzēts bērniem, ģimenēm, kuras
nonākušas kritiskā situācijā, atgriezt ticību labajam.
Kā katru gadu, arī šogad bāriņtiesa gada noslēgumā rīko
akciju “Atver sirdi Ziemassvētkos…”, kuras laikā tiks iepriecinātas
50 bērnu sirsniņas. Bāriņtiesa pateicas novada labestīgajiem,
atsaucīgajiem cilvēkiem, kas atbalsta akciju un piepilda bērnu
sapņus, sagādājot dāvaniņas. Pateicamies Verjanova, Bordānes,
Borisovas, Korlaša, Mālbergas, Siņicas, Zelču, Mihaļinu,
Penneru, Pužuļu, Smoļaku, Kubaku, Ceplīšu, Loginu ģimenēm
un visām tām ģimenēm, kuras vēl turpina piedalīties akcijā.
Vissirsnīgāko PALDIES sakām vecvecākiem, aizbildņiem,
audžuģimenēm, kas uzņēmušies rūpes par bērniem, kas
palikuši bez vecāku mīlestības un gādības.
Vēlējums vecākiem - biežāk turiet savās plaukstās bērna
rociņu pirms viņa iemigšanas, lai viņš zina, ka nav viens šajā
skarbajā dzīvē, ka ir kas viņu mīl.
Māte Terēze ir teikusi “Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt
lielus darbus, taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu
mīlestību.” /Māte Terēze/
Ziemassvētkos novēlam piedzīvot mazus un lielus
brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem,
jo nav tik būtiski, ko mēs darām — mazas vai lielas lietas, sakām
daudz vai maz, samīļojam cieši, uzsmaidām sirsnīgi vai vienkārši
esam cits citam blakus. Svarīgākais ir, ka darām to no sirds.
Balvu novada Bāriņtiesa

Balvu Valsts ģimnāzijas lielākais sasniegums pagājušajā
gadā ir augstā 18. vieta Latvijas 100 labāko skolu topā, kur tika
ņemti vērā 12.klašu centralizēto eksāmenu vērtējumi, kā arī
vecāku un skolēnu uzticēšanās ģimnāzijai, ko pierādīja skolēnu
skaita pieaugums šajā mācību gadā! Priecājamies, ka ģimnāzijā
notika trīs starptautisku projektu realizācija, neatlaidīga un
mērķtiecīga darba rezultātā iegūts starptautiskais Ekoskolu
Zaļais karogs, ģimnāzijas 12.klases skolniece Ieva Jurjāne
saņēmusi Latvijas 100-gades loterijas naudas balvu 500 euro
apmērā. Turpinās mecenātu stipendiju pasniegšana skolēniem
ar vidējo vērtējumu virs 9 ballēm, Valsts mājturības un
tehnoloģiju olimpiādēs skolotāja Zigfrīda Lielbārža sagatavotie
skolēni ieguvuši 1.vietu valstī, savukārt skolotāja Irēna Šaicāne
saņēmusi Kultūras ministrijas Pateicības rakstu un Nikodema
Rancāna balvu izcilākajiem Latgales pedagogiem. Uzsākta
starptautiskās izglītības programmas “Līderis manī” realizācija.
Novērtējam iniciatīvu “Latvijas skolas soma”, kuras ietvaros
ģimnāzijā viesojās populārā grupa “Carnival Youth”. Uzsākti
skolas remontdarbi, aprīkošana ar jaunām mēbelēm un IT,
par to sakām paldies Balvu novada pašvaldībai, nodrošinot
līdzfinansējumu.
Jauno gadu sagaidīsim ar jauniem sapņiem, cerībām
un plāniem, vēlmi virzīties uz priekšu, nebaidoties no
izaicinājumiem, ko tas nesīs. Rodot profesionālus un radošus
risinājumus un visiem sadarbojoties, piepildīsim savas ieceres.
Lai nākamās simtgades sākums visiem ģimnāzijas skolēniem,
skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, ģimnāzijas
padomei un vadītājai Aijai Mežalei, IU “Valdogs” saimei
un vadītājai Dzidrai Sērmūkšai, visiem skolas atbalstītājiem
un mecenātiem, Balvu novada domes administrācijai un
izpildvarai, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei un vadītājai
Intai Kaļvai un pārējiem skolas sadarbības partneriem būtu
inovāciju, jaunrades un dažādību gads! Lai katra jauna diena nes
jaunas iespējas un izdevības, lai ik dienu izdodas sevī atrast vēl
neizsmeltus spēkus, lai viss uzsāktais laimīgi un sekmīgi beidzas!
Lai pēc katra padarītā darba nāktu prātā desmit citi, kas ir tikpat
diži, nepieciešami un svētīgi, bet galvenokārt – aizraujoši!
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere

Vīksnas pagastam šis ir bijis darbīgs un
pārmaiņām pilns gads. Pateicoties Balvu novada domei Vīksnas
pagastā ir uzsākti divi projekti un jau ir atnesuši pirmās pārmaiņu
vēsmas. Tie ir Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana
Vīksnas pagastā un Vīksnas pagasta ceļa Sprogas-OknupePokuļeva posma pārbūve.
Mēs lepojamies ar savu Vīksnas pagasta tautas deju
kolektīvu “Piesitiens”, kas šogad svinīgi nesa savu karogu
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Tā kā
aizejošais gads ir arī Latvijas simtgades gads, tas radīja īpašu
gaisotni visu svētku norises laiku.
Šogad esam lepni, ka Vīksnas pagasta SIA “KV 9” uzņēmējs
Kristaps Vanags pasākumā “Balvu novada Gada balva
uzņēmējdarbībā 2018” saņēma nomināciju “Gada tirgotājs”.
Tuvojoties novembrim, svētku mēneša noskaņās tapa
Vīksnas pagastam un tā iedzīvotājiem veltīta Gaišo domu un
labo darbu grāmata, ar kuru tika aizsākta burvīga tradīcija, ik
gadu paveikt, ko labu priekš mūsu pagasta un tā iedzīvotājiem.
Šogad mēs atcerējāmies par tiem, kas šobrīd ir mūsu zelta
dvēseles un redzēja Latviju citādu. Tika godināti 18 vecākie
pagasta iedzīvotāji, saņemot Cilvēcības goda rakstu un mūsu
sarūpētas dāvaniņas priekam.
2019. dzeltenās cūkas gads vieš cerību uz pozitīvām
pārmaiņām. Dzeltenā krāsa nes gaismu, starojumu un
mirdzumu, lai šis spožums staro no dvēselēm, aizstāj tumšas
domas un vairo labo mūsu sirdīs.
Cūka ir rosīgs, darbīgs un hiperaktīvs dzīvnieks, pretēji
stereotipiem, arī ļoti kārtīgs. Tad arī mēs skatāmies uz darbīgu
nākotni bez haosa, tīrām domām un cerībām uz produktīvu un
veiksmīgu nākošo gadu.
Vēlam saglabāt cilvēcību un cieņu vienam pret otru.
Skatīties kopīgā nākotnē ar vienotiem mērķiem. Atrast to sirds
siltumu, kas vieno mūs visus. Sargāt sevi un savus tuvos un
mīļos. Visiem Vīksnas pagasta un Balvu novada iedzīvotājiem
novēlām nekad nenolaist rokas un virzīties tikai uz priekšu vien.
Vīksnas pagasta pārvalde
Aizvadītais gads mazajiem sienāzēniem ir bijis radošs,
zinātkārs un panākumiem bagāts. Tas sarūpējis trīs pirmās
vietas novadā un ārpus tā. Mūsu bērni un skolotāji čakli, radoši
strādājuši, radot jauku priekšnesumu ar ko iepriecināja visus
klātesošos konkursā “Stūru, stūriem tēvu zeme”. Ar lieliskām
zināšanām un atraktivitāti sešgadnieki startēja konkursā “Mazais
prātnieks”. Esam neizsakāmi lepni, ka Marijas Maslovskas un
Viestura Dārznieka izpildītais “Zilais putniņš” iepriecinājis
klausītājus visā Latvijā.
Gads aizritējis ieviešot inovācijas pedagogu darbā, ar interesi
darbojoties projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
Paldies vecākiem par atsaucību un sadarbību, aktīvu dalību
prāta spēlēs “Latvijai-100”, par skaistajām mājām, atklājot
1.septembra ielu, par mīļumu un smaidu, kas sasilda mūs ik
rītu. Un, protams, par jautro, krāšņo, neaizmirstamo
zibakciju “Īstie rūķi mūsu bērniem”! Sapņi
piepildās!
Visiem, visiem novēlam:
Pamosties laimīgiem,
Ar laimes bedrīti vaigā
Un tad sākt savu dienu
Turot īkšķi,
Lai Laimīte līdz pat vakara zvaigznei,
Klusītēm tuvumā staigā.
Un tā katru dienu,Un tā visu gadu - ar laimes bedrīti vaigā
Lai skaista svētku gaidīšana un vēl
skaistāka sagaidīšana!
Mazo un lielo sienāzīšu vārdā, PII
“Sienāzītis” vadītāja Iveta Barinska
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Pagasta
vokālajam
ansamblim
“Vālodzīte”
šogad tika svinēta 5 gadu
jubileja.
Pagastā
šogad
piedzimuši divi bērniņi. Tika
uzstādīta ūdens attīrīšanas iekārta.
Lai Cūkas gads atnes miera un drošības sajūtu,
sirdsapziņu, kas pamodina labiem darbiem un
godprātīgai rīcībai. Savstarpējo sapratni, cieņu un
cilvēcību visās dzīves jomās.
Sakrāt pilnu sauju prieka monētu,
Noķert laimes pūķi aiz astes,
Uzzināt brīnuma noslēpumu,
Vēlēties un piepildīt vēlēšanās,
Saprast gaišo domu lidojumu,
Dzīvot mīlestībā, noticēt sev.
Lai Tev izdodas viss, ko vēlies, lai izdodas.
Veiksmīgu Jauno gadu! Lai Jaunajā gadā cilvēki sāks drošāk
raudzīties nākotnē, priecāties par katru jaunu dienu.
Lazdulejas pagasta pārvalde

2018.gads veiksmīgi aizritējis valsts 100gades un
Dziesmu svētku zīmē, tāpēc paldies visiem audzēkņiem un
skolotājiem, kas piedalījās Dziesmu svētku ceļa noslēguma
posmā Rīgā un īpaša pateicība pūtēju orķestra “Balvi“
finālkonkursa dalībniekiem par iegūto I vietu valstī, skolas
pūtēju orķestra dalībniekiem par augstāko rezultātu valstī
un skolas vokālā ansambļa dalībniekiem un skolotājai par
fantastisko sniegumu un izcīnīto iespēju uzstāties uzvedumā
Rīgā “Vilkam tāda dvēselīte”. Pateicība visiem skolas skolotājiem
un audzēkņiem par ikdienas darbu, veiksmīgu gatavošanos
konkursiem un konkurētspējīgu sniegumu.
Lai nākamajā gadā ir enerģijas, ideju un radošā
dzirksts tik daudz, ka varam dalīties ar citiem, un
…lai pēc iespējas mazāk cūcību…
Šajā baltajā klusumā - brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt…
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis.
Lai priecīgi Ziemassvētki un izdevies
nākamais 2019.gads visiem novada ļaudīm!
Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis

2018.gads Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”
ir lielo darbu un pārmaiņu laiks. Latvijas simtgades gadā
notiek vērienīgs projekts - mūsu mīļās mājas renovēšana un
atjaunošana. Caur būvdarbu putekļiem, ikdienas grūtībām,
darbojoties apvienotajās grupās esam sapratuši, cik
draudzīgs, atbalstošs, saprotošs ir mūsu lielais darbinieku un
vecāku kolektīvs. Paldies vecākiem par atbalstu un sapratni
remontdarbu laikā.
Ziemassvētkus mūsmājās varam sagaidīt siltākās, gaišākās
telpās ar piparkūku smaržu un jautrām bērnu čalām.
Jaunajā gadā mūs gaida liels izaicinājums – mācību
uzsākšana ar jauno kompetenču pieeju. Jāmācās pedagogiem,
jāizglīto vecāki un jāpilnveido iestādes resursi.
Mēs novēlam apstāties un atrast laiku sev. Novērtēt un
pateikties par to, kas mums ir! Apstāties uz brīdi un pabūt kopā
ar mums dārgajiem cilvēkiem, pievēršot nedalītu uzmanību.
Nekas nevar aizstāt tiešu acu skatienu, maigu pieskārienu un
ciešu apskāvienu. Būt laimīgiem niekos un sīkumos, atverot
sirdi mīlestībai!
Kubulu PII “Ieviņa” saime un vadītāja Inga Eisaka

2018.gadā nozīmīgākais Stacijas skolas dzīvē - uz 6
gadiem izieta skolas akreditācija, ko apliecinājuši Izglītības
kvalitātes valsts dienesta eksperti. Priecājamies par kopīgi radīto
iespēju realizēt Erasmus+ projektu, kā ietvaros skolas pārstāvji
pabija Martinikas salā un Spānijā. Gatavojoties valsts 100gadei,
organizētas radošas projektu dienas ar moto “Es esmu Latvija!”.
Svētki nav beigušies, jo Stacijas pamatskola ir valsts vienaudze.
Jau šobrīd plānojam un organizējam aktivitātes, kas veltītas
Stacijas skolas 100gadei. Skolas absolventus un darbiniekus
gaidīsim uz simtgades salidojumu 22.06.2019.
Ļoti gribas ticēt, ka 2019.gads tiešām būs optimistisks,
jo, kā jau visas lauku skolas, esam neziņā par savu nākotni.
Priecājamies par ģimenēm, kas mūs atbalsta, par tām, kas tieši
Stacijas pamatskolu izvēlējušies par savējo. Kaut nu mēs visi
- darbinieki, skolēni un vecāki būtu optimistiski gan nākot uz
skolu, gan dodoties mājās.
Lai ikvienam Ziemassvētku laikā pamatīgs laimes vēlējumu
putenis! Bet ikdienā visa gada garumā - lai siltums no līdzcilvēku
sirdīm un gaišums no paša mirdzošajām acīm!
Stacijas pamatskolas vārdā, direktore Ruta Bukša

Nozīmīgākie sasniegumi ir pūtēju orķestra “Balvi”
un diriģenta Egona Salmaņa sniegums valsts mērogā un
virsdiriģenta statusā; Lindas Vītolas vokālo kolektīvu Balvu
Mūzikas skolā un Tilžas vidusskolā augstie sasniegumi valstī;
Balvu Valsts ģimnāzijā kāpināti mācību sasniegumi; Balvu
pilsētas, Balvu Valsts ģimnāzijas un Balvu pamatskola stadionu
renovācija.
Nozīmīgākie notikumi un pasākumi ir Latvijas 100-gades
Dziesmu un deju svētki, kurus pārstāvēja 467 Balvu novada
dalībnieki; A.Rimoviča laukuma un pieminekļa atklāšana; Balvu
Sporta centra futbolistu iekļūšana pirmajā līgā, G.Abdušelišvili
kausa izcīņa grieķu-romiešu cīņā; konkurss pirmsskolas
audzēkņiem “Mazais prātnieks” Kubulos.
Jaunajā gadā sagaidām daudz jaunu ģimeņu un bērnu
ratiņu novadā; gaidām mūsu tautiešu atgriešanos mājās;
zinātkārus bērnus un gudrus, mūsdienīgus skolotājus.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, stipru
veselību, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem! Lai
pietiek drosmes vēlēties un spēka visas vēlmes arī piepildīt!
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
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Sākusies pieteikšanās konkursam “Jauniešu gada
balva 2018”
Lai veicinātu Balvu novada
jauniešu izaugsmi un novērtētu
viņu sasniegumus, Balvu Bērnu un
jauniešu centrs sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldību un Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldi
organizē pasākumu “Jauniešu
gada balva 2018”.
Ikviens tiek aicināts apzināt
aktīvākos un talantīgākos Balvu
novada jauniešus, izvērtēt viņu
sasniegumus, un pastāstīt par
šiem jauniešiem līdz 2019. gada 11.
janvārim.
Konkursam
pieteiktie
dalībnieki
tiks
vērtēti
2
vecumposmos: vecumā no 1317 gadiem un vecumā no 18-25
gadiem) kādā no nominācijām:
1) Gada brīvprātīgais –
nominācijas pretendenti ir tie
jaunieši, kuri ir veikuši brīvprātīgo
darbu Balvu novadā;
2) Gada jaunietis vai jauniešu
grupa mākslā – nominācijas
pretendenti ir tie jaunieši vai
jauniešu grupas, kas 2018.gadā

ir guvuši sasniegumus mūzikas,
kultūras, dejas jomā;
3) Gada jauniešu balsts
–
nominācijas
pretendenti
ir tie sabiedrības pārstāvji,
organizācijas, kas palīdzējuši
īstenot jauniešu idejas, snieguši
atbalstu (šai nominācijai nav
vecuma ierobežojumu);
4) Gada jaunietis skolā vai
pagastā – nominācijas pretendenti
ir tie jaunieši, kuri 2018.gadā ir
bijuši sabiedriski aktīvākie;
5) Gada aktīvākā jauniešu
grupa – nominācijas pretendenti
ir
jauniešu
nevalstiskās
organizācijas, neformālas jauniešu
grupas/apvienības vai izglītības
iestāžu audzēkņu pašpārvaldes/
parlamenti/ klašu grupas, kas
2018.gadā ir bijuši sabiedriski
aktīvi.
Konkursa ietvaros notiks arī
Facebook sociālā tīkla lietotāju
interneta balsojums nominācijā
“Jauniešu gada balva 2018”, kurā
tiks iesaistīti visi nominanti.

Tāpat arī konkursā tiks
noskaidrota jauniešiem pievilcīga
iestāde vai atpūtas vieta Balvu
novadā.
Plašāka informācija pieejama
konkursa nolikumā (turpat arī
pieteikuma anketa), kas atrodams
Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Jauniešiem, Balvu Bērnu un
jauniešu centra mājaslapā www.
balvubjc.com.
Pieteikumi par pretendentiem
konkursam
jāiesniedz
Balvu
Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības
ielā 48, vai sūtot pa e-pastu bbjc@balvi.lv līdz 2019.gada 11.
janvārim. Papildus informāciju var
saņemt, zvanot pa tālruni Gunitai
Prokofjevai 26399275 un Agnesei
Puļčai 26218177.
Vēršam uzmanību, ka šogad
nebūs pretendentu prezentēšanas
pasākuma
laikā!
Konkursa
noslēguma svinīgais pasākums
notiks Balvu muižā 2019.gada 18.
janvārī plkst. 17.00 vakarā.

Balvu Mūzikas skolas audzēkņi Pasākumi par godu Latgales patriotam un dzejniekam
uzsāk konkursu sezonu
Ontanam Slišānam
līmeni. Šoreiz ar atzinības rakstiem
īpaši tika atzīmētas 3 audzēknes –
Keita Zaharāne (3.klase, ped. Evija
Seņkova), Sofia Buzijana (6.klase,
ped. Lija Ivanova) un Brigita Zelča
(8.klase, ped. Lija Ivanova).
Par labu sniegumu pateicamies
arī 3.klases audzēknim Tomasam
Andersonam (ped. Jevgenija
Strazda) un 6.klases audzēknei
Dārtai
Garajai
(ped.
Evija
Seņkova).
Konkursu sezona ir sākusies,
tādēļ novēlēsim Balvu Mūzikas
skolas audzēkņiem veiksmīgu
uzstāšanos arī turpmāk, un
Ziemassvētku priekšvakarā visiem
jauku brīnumu gaidīšanas laiku!
Rita Kočerova
Balvu Mūzikas skolas direktora
vietniece

Attēlā (no kreisās): Mārtiņš Lāpāns, Brigita Zelča, Sofia Buzijana, Dārta
Garā.

Radošo darbu konkurss
Ar mērķi apliecināt piederību
un
mīlestību
dzimtajam
novadam un stiprināt latgalisko
kultūridentitāti,
nemateriālās
kultūras
mantojuma
centrs
“Upīte”
izsludinājuši
radošo
darbu konkursu, kas veltīts
Latgales patriotam un dzejniekam
Ontonam Slišānam.
Konkursa dalībnieki - Latgales
novada
skolu
skolēnu
un
pieaugušie.
Konkursā
var
piedalīties
rakstot radošo darbu (eseju,
miniatūru utt. gan latviešu, gan
latgaliešu valodā) vai arī ilustrējot
gadalaiku. Vērtēšana notiks pa
vairākām vecuma grupām.
Darbi jāiesniedz līdz 2019.
gada 14.janvārim:

1.
Sūtot pa pastu: “Radošo
darbu konkurss” Nemateriālās
kultūras
mantojuma
centrs
“Upīte”, Akas laukums 1, Upīte,
Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads,
LV-4587;
2.
Radošo
darbu
var
iesniegt sūtot uz e-pastu: pites.
muzejs@gmail.com;
3.
Upītes
bibliotēkā,
Akas laukums 1, Upīte, Šķilbēnu
pagasts, Viļakas novads (no
otrdienas līdz piektdienai)
Plašāka informācija pieejama
konkursa nolikumā, kas skatāma
arī Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Aktualitātes izglītībā.
Bibliotēkas stunda Balvu
Centrālajā bibliotēkā
Pieminot
novadnieku,

decembrī un janvārī interesenti
tiek aicināti uz bibliotekāro
stundu, kur viņu var iepazīt caur
Balvu
Centrālās
bibliotēkas
materiālu krājumu.
Iespējamās aktivitātes (pēc
izvēles):
•
Kopīga video skatīšanās
+ saruna/stāstījums;
•
Ontons
Slišāns
bibliotēkas
datu
bāzēs
+
uzdevumi;
•
Spēle “Iepazīsimies /
Īsapazeisim”;
•
Kopīga dzejas lasīšana +
dzejoļu ilustrēšana.
Pieteikšanās aktivitātēs pa
tālruni 22400801 vai e-pastu
sarmite@balvurcb.lv

Balvu Sporta skolas audzēkņu panākumi vieglatlētikas
sacensībās
Novembra
beigās
Ludzā
tika aizvadītas Ludzas novada
Sporta skolas atklātās sacensības
vieglatlētikā slēgtās telpās, kurās
ļoti labus rezultātus uzrādīja Balvu
Sporta skolas audzēkņi.
Artis Duļbinskis ieguva 1.vietu
60 metru skrējienā, pieveicot
distanci 6,99 sekundēs. Viņš
ieguva arī 1.vietu tāllēkšanā,
uzrādot rezultātu - 6,56 metri.
Toties Uvis Pošeika ieguva
1.vietu lodes grūšanā, grūžot to
12,31 m. Viņš ieguva arī 2.vietu
augstlēkšanā, uzrādot rezultātu
1,70 metri, un 3.vietu 60 metru
skrējienā, veicot distanci 7,15
sekundēs.
Edvards Sarķis ieguva 1.vietu
trīssoļlēkšanā, uzrādot rezultātu
– 12,29 m, kā arī ieguva 2.vietu
tāllēkšanā, aizlecot 6,10 m.
Nikola Tokareva ieguva 1.vietu
300 m skrējienā, veicot distanci
49,26 sekundēs, kā arī 2.vietu

augstlēkšanā, pieveicot 1,50 m
augstumu.
Labus rezultātus izcīnīja arī
citi Balvu Sporta skolas audzēkņi
– Dita Kuzņecova, kura lodes
grūšanā izcīnīja 1.vietu (vecuma
grupa
2003.-2004.),
Dāvis
Stepanovs, kurš arī izcīnīja 1.vietu
lodes grūšanā (vecuma grupa
2004.-2005.), un Lauris Eizāns,
kurš izcīnīja 2.vietu lodes grūšanā
(vecuma grupa 2002.-2003.).
Šīs sacensības organizēja
Ludzas novada Sporta skolas
vieglatlētikas nodaļas treneri,
un tās mērķi un uzdevumi
bija popularizēt vieglatlētiku
izglītojamo vidū, nodrošināt
sacensību
praksi
jaunajiem
vieglatlētiem
un
stimulēt
sportiskās meistarības pilnveidi.
Anita Grāmatiņa
Balvu Sporta skolas direktora
vietniece mācību darbā
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Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Foto no Balvu Mūzikas skolas arhīva.

30.novembrī
Rēzeknes
mūzikas vidusskolā norisinājās
Jāņa Ivanova IV jauno pianistu
konkurss “Latgales skicējums”,
kurā starp 60 konkursantiem no
visas republikas piedalījās arī seši
Balvu Mūzikas skolas audzēkņi.
Priecājamies
par
7.klases
audzēkņa
Mārtiņa
Lāpāna
tradicionāli
labo
sniegumu,
izcīnot 2.vietu vecāko klašu grupā.
Viņš kārtējo reizi apstiprināja,
ka sistemātisks un neatlaidīgs
darbs
vainagojas
pelnītiem
panākumiem. Mārtiņa pedagogs ir
viena no izcilākajām un pieredzes
bagātākajām Balvu Mūzikas skolas
klavierspēles skolotājām – Lija
Ivanova.
Gandarījuma sajūta ir par
visiem mūsu konkursantiem, kas
demonstrēja augstu izpildījuma

Artis Duļbinskis uz goda pjedestāla.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 19.decembris

9.

BPVV audzēknes Lietuvā saņem augstāko nomināciju BPVV komandai panākumi
un galveno balvu
pasākumā “Garage48 Wood 2”
3.
abstraktā tērpa konkurss
(pašam jāizgatavo tērps no
agrotīkla un tas jādemonstrē);
4.
foto
konkurss
(jāsagatavo 5-7 profesionālas
fotogrāfijas);
5.
elegances
konkurss,
kurā jādemonstrē vakartērps.
Neatkarīga žūrija dalībnieces
vērtēja pēc šādiem kritērijiem:
oriģinalitāte, uzdevuma izpildes
profesionālisms,
artistiskums
un radošums, mākslinieciskās
prasmes un izpildījuma kvalitāte,
estētiskums un skatuviskums,
drosme un iznesīgums, prasme
improvizēt.
Pavisam konkursā piedalījās
15 dalībnieces no vairākām
Lietuvas skolām, bet Latviju
pārstāvēja “Saules skola” no
Daugavpils un BPVV. Atsevišķi
vērtēja Zarasai Lauksaimniecības
skolas dalībnieces un viesu skolas
konkursantes. Visas dalībnieces
saņēma nominācijas un dāvanas,
bet uzvarētājas – naudas balvas.
Elīna Kļanska saņēma augstāko
nomināciju “Mis gracija 2018”, bet
Agita Matule – “Mis talentas 2018”
un galveno balvu “Mis viešnia
2018”, kā arī dāsnu naudas balvu.
Pēc pasākuma visi tika aicināti
uz banketu, kur uzvarētājas tortē
aizdedza salūtsveces.
Pēc
daudzajiem

komplimentiem un sarunas ar
projekta koordinatori no Lietuvas
Aigu Joneli, BPVV kolektīvs
uzzināja, ka ir atstājis tikai pozitīvus
iespaidus un BPVV audzēknes
“uzdzinušas” šim konkursam
jaunu līmeni. Savukārt jūgendstila
tērpu kolekcija uzrunāja seno
laiku tērpu meistari no Lietuvas.
BPVV gaidīs sadraudzības vizīti!
BPVV audzēknes un viņu
pedagoģe Anita Matule-Bordāne
pateicas par darbu, gatavojoties
konkursam, - skolotājiem Ilutai
Balulei un Ērikam Kanaviņam,
audzēknēm Lindai Balulei, Selīnai
Švāgerei un Violai Garai.
Šis raksts ir sagatavots ar
Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg
V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020.gadam projekta „Darba
tirgus bez robežām” (“Labour
Market without Borders Mobility)”)
meklējiet: www.latlit.lv, www.
europa.eu
A.Matule-Bordāne
BPVV skolotāja

Foto no BPVV arhīva.

29.
novembrī
Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas (BPVV) Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta “Darba
tirgus bez robežām (Mobilitāte)”,
projekta Nr.LLI-183, sadarbības
partneri no Lietuvas Zarasai
Lauksaimniecības skolas rīkoja
izglītojošu izstādi/konkursu “Mis
Mokykla 2018”. Šāds pasākums
tiek organizēts jau 18 gadus.
Izglītojošajā
izstādē/
konkursā no BPVV piedalījās
Elīna Kļanska no profesionālās
izglītības programmas “Tērpu
stila speciālists” 4. kursa un
Agita Matule no viengadīgās
arodizglītības
programmas.
Pārtraukumā tērpu kolekciju
“Balvu muižas prominences”
demonstrēja Alīna Logina, Viola
Garā, Selīna Švāgere, Ksenija
Hmeļova, kā arī konkursantes
Elīna un Agita.
BPVV audzēknes un viņu
pedagoģe Anita Matule-Bordāne
ar prieku pieņēma uzaicinājumu
piedalīties šajā pasākumā, jo
tā dalībniecēm bija iespēja
demonstrēt tērpus, kā arī izpildīt
piecus mājas darbus:
1.
uzstāšanās,
kur
iepazīstina sevi, apģērba kodekss
– kokteiļkleita;
2.
talanta konkurss;

No 23. – 25. novembrim
Cēsīs norisinājās viens no
kokrūpniecības
nozarē
gaidītākajiem pasākumiem –
“Garage48 Wood 2” koksnes
produktu prototipu izstrādes
48 stundu hakatons, kurā
kokapstrādes,
arhitektūras
un dizaina studenti būvēja
savus jaunos koka risinājumus.
Hakatons
jeb
tehnoloģiju
maratons ir pasākums, kas ilgst
48 stundas. Tā mērķis ir izveidot
jaunas komandas un radīt jaunus
tehnoloģiskus risinājumus.
Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola,
pārstāvot Ziemeļlatgales reģionu,
uz apmācībām devās 4 cilvēku
sastāvā - meistars Ēriks Kanaviņš
un topošie būvgaldnieki Edvīns
Sirmacis (2. kurss), Kristaps Ludvigs
un Elmārs Brants (4. kurss). Viņi uz
šādu pasākumu devās pirmo reizi.
Komandas jau piektdienas vakarā
un visu nedēļas nogali darbojās,
lai padarītu savu prototipu gatavu.
Apvienojoties
komandā
ar Latvijas Mākslas akadēmijas
dizaineri Gaļinu Asmaiti, tika
realizēta dizaineres ideja - koka
bērnu gultiņa, kas paredzēta
bērniem no 4-5 gadu vecumam.
Katrs gultas elements tika veidots
tā, lai sniegtu radošu brīvību gan
vecākiem, gan bērnam. Turklāt,
iekļauto materiālu, formu un
elementu klāstam pievienojot
izglītojošus/attīstošus elementus,
kas jo īpaši veicinātu attīstību
bērniem ar redzes traucējumiem
vai pat aklumu.
Tā 48 stundu radošā darbā
tapa gultiņas prototips, kurš
noslēguma prezentācijā tika
godalgots, saņemot konkursa
specbalvu kategorijā “Izglītojošais
potenciāls” un uzaicinājumu
no arhitekta Ervīna Kraukļa
sadarboties pasākumā “Koka
dienas” nākamā gada maijā,

kā arī piedalīties starptautiskā
konferencē
Igaunijā.
Viens
no lielākajiem sasniegumiem
un
ieguvumiem
komandas
darbam,
protams,
Latvijas
Mākslas akadēmijas dizainerei
iespēja ražot izgatavotās gultiņas
prototipu.
Arī turpmāk meistars Ēriks
Kanaviņš un topošie būvgaldnieki
turpinās sadarbību ar dizaineri
Gaļinu Asmaiti, cerams pie tikpat
veiksmīgiem projektiem.
Šis raksts ir sagatavots ar
Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg
V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020.gadam projekta „Darba
tirgus bez robežām” (“Labour
Market without Borders Mobility)”)
meklējiet: www.latlit.lv, www.
europa.eu
Inga Kaļva
Projekta koordinatore
Foto no BPVV arhīva.

Tehnoloģiju maratonā tapa koka
bērnu gultiņa, kas paredzēta
bērniem no 4-5 gadu vecumam.

BVĢ 9. klases skolniece Evelīna
Krakope piedalās spēlē “Gudrs,
vēl gudrāks”

Latvijas Bērnu bāreņu
pārsteiguma koncerts
10.decembrī
Tilžas
internātpamatskolā
ciemojās
Latvijas Bērnu bāreņu fonda
pārstāvji ar pārsteiguma koncertu,
kas veltīts gada gaišākajiem
svētkiem
–
Ziemassvētkiem.
Dziedātāja Alise un ģitārists Āris
uzbūra siltu Ziemassvētku sajūtu
ikvienam koncerta klausītājām.

fonda

Arī Kaspara Markševica balss
ieskandināja
skolas
telpas.
Koncertu ar savu klātbūtni
pagodināja arī Tilžas Svētā Jāzepa
Romas katoļu baznīcas mācītājs
S.Prikulis un Tilžas pagasta
pārvaldes vadītāja Anna Bērziņa.
Koncerta izskaņā Latvijas
Bērnu bāreņu fonda pārstāves

Ziemassvētku
Ināra un Ieva katram skolniekam
dāvāja saldumu tūti. Kad saldumi
jau bija nonākuši pie adresāta,
arī skola pateicās ciemiņiem par
skaisto pasākumu, pasniedzot
viesiem pateicības dāvanas.
Sigita Loča
Tilžas internātpamatskola
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braucienu! TV spēles “Gudrs,
vēl gudrāks” ierakstu televīzijas
ekrānos varēs redzēt 18. janvārī.
Daina Mediniece
Balvu Valsts ģimnāzija
Foto no Balvu Valsts ģimnāzijas arhīva.

BPVV audzēkņi guvuši kārtējos panākumus.

5. decembrī BVĢ 9.b klase ar
audzinātāju Ingu Kleini devās uz
Rīgu, lai atbalstītu Evelīnu Krakopi,
kura piedalījās erudīcijas spēles
skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks”
pusfinālā Latvijas Televīzijā.
Evelīna pārstāvēja savu skolu
un pilsētu valsts mērogā, pierādīja
savas zināšanas un erudīciju. Pēc
pirmās kārtas Evelīna ierindojās
otrajā vietā. Diemžēl otrā kārta
neizrādījās tik veiksmīga, jo pēc
tās Evelīna noslīdēja uz ceturto
vietu, kuru arī saglabāja pēc trešās
kārtas. Pusfināla kopvērtējumā
no trešās vietas Evelīna atpalika
tikai par vienu punktu. Evelīnas
klasesbiedri un klases audzinātāja
pārliecinājās, ka viņa ir erudīta,
atjautīga un drosmīga jauniete.
Tas bija lielisks piedzīvojums un
jauna pieredze! Mēs lepojamies
ar Evelīnu!
Paldies visiem, kuri atbalstīja
un turēja īkšķus par mūsu

Balvu Valsts ģimnāzijas skolniece
Evelīna Krakope Latvijas Televīzijas
studijā.
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Projekts
“Balvu
pilsētas Īstenots biedrības “Moto klubs Spieķi Vējā” un Balūdenssaimniecības attīstības III vu novada pašvaldības kopprojekts “BMX trases un
disku golfa laukuma izveidošana Balvos”
kārta”
Pamatojoties
uz
2018.
gada 7.maijā noslēgto līgumu
Nr.1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības attīstības III
kārtas būvniecību”, SIA “ĢL Konsultants” turpina 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
individuālām
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 Zaļajā ielā
sastāda EUR 35720,51, Bērzu
un Pļavu ielās EUR 73480,61,
Celtnieku un Ziedu ielās EUR
20510,44, Miera ielā EUR 4287,40.
Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Miera ielā EUR 3737,37,
Zaļajā ielā EUR 37875,98, Bērzu
un Pļavu ielās EUR 87079,55,
Celtnieku un Ziedu ielās EUR
66696,51.
Dzīvojamo māju īpašnieki
ir izrādījuši lielu interesi jaunu
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
pieslēgumiem augstāk minētajās
ielās. Par iemeslu tam bija arī ļoti
sausa un karsta vasara, kas radīja

dzeramā ūdens trūkumu piemājas
akās.
Uz šodienu tehniskie noteikumi izsniegti 25 dzīvojāmo
māju īpašniekiem. Pieslēgums
veikts un noslēgti līgumi ar 16
māju īpašniekiem. Pieslēgumu
veikšanai
dzīvojamo
māju
īpašnieki
piesaistīja
gan
būvniekus, gan arī izmantojot
aģentūras “SAN-TEX” sniegtos pakalpojumus.
Būvuzraudzību veic SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību
SIA “Wesemann”.
Kohēzijas
fonda
līdzfinansējums paredz daļēji
finansēt
tikai
saimnieciskās
kanalizācijas tīklu izbūvi t.sk., triju
sūkņu staciju izbūvi. Proporcionāli
tiek segti 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.

Lauku
atbalsta
dienests
2017. gada sākumā apstiprināja
biedrības - moto kluba “Spieķi
Vējā” projekta iesniegumu Nr.1607-AL19-A019.2206-00001
“BMX trases un disku golfa
laukuma
izveidošana
Balvos”, kas tika iesniegts 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” ietvaros.
Biedrībai “Moto klubs Spieķi
Vējā” sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību, īstenojot projektu
“BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos”, jau vasarā
tika atklāts un nodots iedzīvotāju
lietošanai disku golfa laukums
Partizānu ielā 2a, Balvos, kuru izveidoja Igaunijas firma “DiscSport

LLC”.
Tagad projekts ir noslēdzies, jo
īstenota arī tā otrā daļa - izveidota
BMX trase (veloparks).
Tās izbūvi veica SIA “Dantruck
11” un SIA “WE BUILD PARKS”.
Projekta mērķis ir sasniegts,
un tas ir: veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē
un aktivitātēs, kuras sekmē
veselīgu un lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu un jaunu zināšanu
un prasmju apgūšanu, izveidojot BMX trasi novada jauniešu
aktīvās atpūtas pilnveidošanai
un ierīkojot disku golfa laukumu,
kas ir pieejams visiem novada
iedzīvotājiem un viesiem.
Kopējās projekta izmaksas
ir EUR 15557,32. No tām ELFLA
finansējums ir EUR 14001,59, bet
pārējo summu – EUR 1555,73
līdzfinansē
Balvu
novada
pašvaldība.
Šī ELFLA finansētā projekta
gaitā Balvu novada pašvaldība

uzrunāja biedrību un lūdza
rast iespēju īstenojamo projektu “BMX trases un disku golfa
laukuma izveidošana Balvos”
papildināt, lai plānoto BMX trasi
varētu pilnveidot un padarīt to
saistošu daudz plašākam novada
iedzīvotāju lokam – ģimenēm
ar maziem bērniem, kā arī
vecākiem cilvēkiem. Biedrība
pašvaldības ideju atbalstīja un
lūdza Lauku atbalsta dienestu
atļaut veikt grozījumus projektā.
Rezultātā, piesaistot pašvaldības
finansējumu vēl EUR 87869,99
apmērā, tika izveidots veloparks
ar trases papildus elementiem,
kas dod iespējas aktīvo atpūtu
baudīt ne tikai veikliem, sportiskiem jauniešiem, bet arī bērniem
un pieaugušajiem.
Andris Vrubļevskis
Balvu novada pašvaldības
projektu vadītājs

Uldis Sprudzāns,
Balvu novada p/a “SAN-TEX”
direktors

Foto no P/A “SAN-TEX” arhīva.

Foto autors: Emīls Ozoliņš.

Projekta “Primārās enerģijas patēriņa samazināšana,
sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu
Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa””
īstenošana
Kanalizācijas skatakas izbūve Celtnieku ielā.

Akcija “Dūmoj ar komatim!”
Ir sākusies latgaliešu literatūras
un valodas popularizēšanas akcija
“Dūmoj ar komatim!”, kurā ar
video un pastkaršu palīdzību
latgaliešu kultūras aktīvisti pievērš
uzmanību latgaliski radītiem
literāriem darbiem un latgaliski
rakstītiem tekstiem.
Lai
veicinātu
latgaliešu
literatūras
popularitāti,
atpazīstamību un arī lasīšanu
latgaliski,
biedrība
“Latgolys
Producentu Grupa” sadarbībā ar
biedrību “Kukuži” īsteno projektuakciju “Dūmoj ar komatim!”, kura
mērķi plānots sasniegt ar 15 literāro

darbu video vizualizācijām, kurās
skanēs Latgales kultūrā zināmu
cilvēku ierunātie dažādu laiku un
dažādu latgaliešu autoru literārie
darbi, un divu pastkaršu palīdzību,
kuras būs pieejamas ikvienam
gribētājam Rīgā un Latgalē bez
maksas.
Plašāka informācija:
Edīte Husare
Biedrība “Latgolys Producentu
Grupa”
latgolys.producentu.grupa@
gmail.com
29509672

Šā gada jūlijā uzsākās projekta
Nr.4.2.2.0/17/I/091
“Primārās
enerģijas patēriņa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa””
ieviešana. Tā ietvaros notiek
pārbūves darbi Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”.
Kā projektā paredzēts, tiek
siltināta ēkas fasāde, cokola daļa
un jumts. Tiek pārbūvēta apkures sistēma un telpu apgaismojums. Tiks atjaunota arī zibens

novadīšanas sistēma un sakārtota
lietus ūdens novadīšana.
Īstenojot minētās aktivitātes,
plānots samazināt ēkas primārās
enerģijas patēriņu par vismaz
166.88 kWh/m2 gadā un CO2
emisijas apjoms atmosfērā - par
vismaz 39,98 tonnām gadā.
Būvdarbus objektā veic SIA
“RUFS”, ar kuru noslēgts līgums par
kopējo summu EUR 169000,35
(bez PVN). No šīm izmaksām EUR
159 338,00 ir ERAF finansējums.
Būvuzraudzību veic SIA “Kalna
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nami”, autoruzraudzību - SIA
“Efekta”.
Saskaņā ar noslēgto līgumu,
būvdarbus bija jāpabeidz līdz
2018.gada
30.novembrim,
taču pēdējā būvdarbu mēnesī,
iestājoties vēsākam laikam, tika
nolemts neriskēt un fasādes apdares darbus pārcelt uz pavasari,
ņemot būvdarbu tehnoloģisko
pārtraukumu.
Andris Vrubļevskis
Balvu novada pašvaldības
projektu vadītājs
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Rekonstruēti karavīru brāļu kapi Latvijas sociālo tīklu lietotāji izveido savu 100
Tilžā
grāmatu sarakstu
Balstoties
uz
2007.gada
18.decembra vienošanos “Par
Latvijas
apbedījumu
statusu
Krievijas Federācijas teritorijā
un Krievijas apbedījumu statusu
Latvijas Republikas teritorijā”
Krievijas Federācijas vēstniecība
Latvijā šī gada sākumā informēja
Latvijas
Republikas
Ārlietu
ministriju
un
Aizsardzības
ministriju par Balvu novada
pašvaldības
teritorijā
esošo
Krievijas
(padomju)
armijas
karavīru brāļu kapu iekļaušanu
remonta un rekonstrukcijas darbu
plānā.
Pašvaldībai
tika
lūgts
izvērtēt apbedījumu tehnisko
stāvokli. Tika apsekoti Tilžas
karavīru brāļu kapi un sagatavoti

pārbūves un atjaunošanas darbu
apjomi, tāmes un skices. Tā
rezultātā Krievijas Federācijas
ģenerālkonsulāts
Daugavpilī
noslēdza līgumu ar SIA “Rēzeknes
Būvnieks”, lai veiktu brāļu kapu
teritorijas labiekārtošanu. Darbi
tika paveikti šī gada 4.decembrī
– tika veikta esošo betona
apmaļu demontāža, apstādījumu
zāģēšana, sakņu raušana, ietves
apmales uzstādīšana, bruģakmens
ieklāšana,
norādes
zīmes
uzstādīšana, žoga uzstādīšana
un citi darbi par kopējo summu
EUR 13143,44. Remonta darbi tika
finansēti no Krievijas Federācijas
līdzekļiem.
Tagad šī piemiņas vieta ir
ieguvusi pavisam jaunu izskatu.

Foto no Tilžas pagasta pārvaldes arhīva.

Piemiņas vieta Tilžā.

Latvijas iedzīvotāji sociālo
tīklu
platformās
Facebook,
Twitter un Instagram izveidojuši
100 vērtīgāko grāmatu sarakstu
Latvijas
simtgadei.
Cilvēku
veidotajā sarakstā iekļauti tikai
latviešu autoru darbi. Pirmajā
vietā ierindojušās Imanta Ziedoņa
“Epifānijas”, otrajā – Vizmas
Belševicas “Bille”, trešajā – Jāņa
Klīdzēja “Cilvēka bērns”, ceturtajā
Edvarta
Virzas
“Straumēni”,
piektajā – Kārļa Skalbes “Kaķīša
dzirnavas”, sestajā - Krišjāņa
Barona “Latvju Dainas”, septītajā
– Annas Sakses “Pasakas par
ziediem”, astotajā – Aleksandra
Grīna “Dvēseļu putenis”, devītajā
– Imanta Ziedoņa “Krāsainās
pasakas”, desmitajā – Reiņa un
Matīsa Kaudzīšu “Mērnieku laiki”.
Ar pilnu sarakstu iespējams
iepazīties lasīšanas veicināšanas
projekta “Bibliotēka” mājas lapā
www.manabiblioteka.lv
Projekts “Bibliotēka” mēnesi
pirms Valsts svētkiem savos
sociālajos
tīklos
publicēja
aicinājumu ieteikt grāmatas, ko
ir vērts iekļaut Latvijas 100gades
grāmatu sarakstā. Cilvēki aktīvi
iesaistījās saraksta veidošanā, un
šobrīd publicētais 100 grāmatu
saraksts izpelnījies lielu uzmanību
sociālajā tīklā Facebook.
“Vēlamies celt godā grāmatu.

Mums ir svarīgi sabiedrībai
atgādināt
un
aktualizēt
literatūras nozīmi daudzpusīgas
personības veidošanās procesā
kā neatņemamu intelektuālās
izglītības sastāvdaļu,” par iniciatīvu
“Bibliotēka”
saka
Jekaterina
Kuzņecova, Baltic International
Bank stratēģiskās plānošanas
pārvaldes vadītāja. “Literatūra ir
dzīva māksla. Tā pieņem dažādas
formas un veidus, pateicoties
digitālajiem rīkiem. Tāpēc jo īpaši
novērtējam iedzīvotāju iesaisti
saraksta izveidē un lasīšanas
sacensību ierosināšanai sociālajos
tīklos. Mēs noteikti turpināsim
attīstīt
projektu “Bibliotēka”,
lai veicinātu grāmatu lasīšanas
apjomus, un vēlamies iesaistīt
tajā arvien vairāk aktīvus un līdzīgi
domājošus cilvēkus.”
Projekta
“Bibliotēka”
organizatori pauž prieku par
to, ka izdevies motivēt cilvēkus
nodarboties ar lasīšanu. Jo īpaši
tādēļ, ka nepārprotami dzīvojam
laikmetā,
kad
informācijas
meklēšanai
izmantojam
digitalizācijas sniegtās iespējas, un
iedvesmu biežāk meklējam filmās
un seriālos, nevis grāmatās.
Saraksta veidošanā piedalījās
ap 500 cilvēkiem trīs sociālajos
tīklos – Facebook, Twitter un
Instagram.
Kopā
sarakstam

tika ieteikts pievienot ap 150
grāmatām, no kurām vien dažas
bija ārzemju autoru darbi. Cilvēki
ieteikuši gan klasiķu darbus, gan
mūsdienu literatūru.
Projektu “Bibliotēka” veido
“Baltic International Bank” –
ilggadējs
latviešu
literatūras
mecenāts. Iniciatīva “Bibliotēka”
aicina atklāt sabiedrībai stāstus
par literatūras nozīmi cilvēku
dzīvēs, stāstus par personīgajām
bibliotēkām, to saturu, kā arī
emocionālo un profesionālo
vērtību.
Latviešu
literatūras
attīstība ir viens no “Baltic
International Bank” ilggadējiem
sabiedrības atbalsta virzieniem.
Vadoties no
pārliecības, ka
savas valsts kultūras un vēstures
pārzināšana ir katras tautas
nacionālās identitātes pamatā,
“Baltic
International
Bank”
finansiāli atbalsta nacionālas
nozīmes grāmatu izdošanu un
literatūras projektu īstenošanu.
Vairāk
informācijas
projekta
“Bibliotēka” mājas lapā: www.
manabiblioteka.lv un sociālo tīklu
profilos Instagram, Facebook un
Twitter (@manabiblioteka).
Daiga Bitēna
Projekta “Bibliotēka”
komunikācijas koordinatore
daiga@enibit.lv
+371 25629847

Balvu Novada muzejā turpina veidot vēsturi
No 5.oktobra Balvu Novada
muzejs aicināja Balvu novada
iestādes, uzņēmumus, kolektīvus
un biedrības veidot fotoalbumu
“Mēs Latvijas simtgadē’’, ko
saglabāsim kā liecību nākamajām
paaudzēm!
Kopumā
akcijas
laikā
apkopota
informācija
un
fotogrāfijas par divdesmit diviem
darba kolektīviem.
PALDIES: Balvu pirmsskolas
izglītības iestādei “Pīlādzītis”;
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūrai
“SAN-TEX”;
Valsts
probācijas
dienesta
Balvu
teritoriālai
struktūrvienībai;
biedrībai
“Radošās
idejas’’;

Briežuciema
pagasta
tautas
namam;
Pašvaldības
policijai; Pašvaldības policijas
struktūrvienībai – Atskurbtuvei;
Bērzkalnes pagasta pārvaldei;
Briežuciema pagasta pārvaldei;
AS “Citadele bankas” Balvu filiālei;
Balvu Mūzikas skolai; Balvu
Centrālajai bibliotēkai; Bērzkalnes
pirmsskolas izglītības iestādei;
Bērzpils
pagasta
pārvaldei;
Kubulu
pagasta
pārvaldei;
Kubulu kultūras namam; Tilžas
vidusskolas vispārējās pirmsskolas
izglītības grupai; Balvu Sporta
skolai; Vīksnas pagasta pārvaldei;
SIA “Senda Dz”; Valsts Policijas
Latgales reģiona pārvaldes Balvu

iecirknim; Balvu pirmsskolas
izglītības iestādei “Sienāzītis”!
Paldies Ziemeļlatgales laikrakstam
“Vaduguns”
par
informatīvo
atbalsu!
Muzeja darbinieki joprojām
gaida fotogrāfijas un informāciju
par Balvu novada iestādēm un
uzņēmumiem, jo tikai kopīgiem
spēkiem Mēs varam veidot vēsturi!
Vairāk informācijas: https://ej.uz/
turpinam-veidot-vesturi

Janīna Vīksna
Balvu Novada muzeja
sabiedrisko attiecību speciāliste

Balvu pilsētas skvērs ietērpjas svētku rotā

11.decembrī
Balvu
pamatskolas sporta zālē, pie
pilnām skatītāju tribīnēm, tika
aizvadīta ZA līgas telpu futbola
spēle starp Balvu Sporta centra un
Rēzeknes BJSS/FA futbolistiem.
Ļoti
pārliecinošu
uzvaru
svinēja Balvu Sporta centrs
futbolisti, kuri mačā bija pārāki ar
11-3.
Balvu Sporta centra labā
vārtus guva: Vadims Sņegovs (4
vārti), Mareks Kozlovskis (2 vārti),
Andrejs Aleksejevs (2 vārti), bet

Aleksandrs Sņegovs, Kārlis Vanags
un Artūrs Zušs katrs iesita vienus
vārtus. Pretiniekiem izcēlās Uģis
Kļaviņš, gūstot divus vārtus un
Kaspars Pudniks.
Balviem tā bija 4. uzvara
4 spēlēs, kas pagaidām ļauj
ierindoties 2.vietā turnīra tabulā
ar 12 punktiem, par 1 punktu
atpaliekot no FK Jēkabpils Lūši
- 2. Tiesa gan, FK Jēkabpils Lūši
aizvadījuši par vienu spēli vairāk.
Lai
tikpat
sekmīgs
arī
turpinājums!

uzstādītājam SIA “Baltijas Dizaina
Aģentūra”, mūzikas instrumentu
sarūpētājam Gunāram Igaunim,
skvēra gaismiņu uzstādītājiem
– p/a “San-Tex” kolektīvam, un
pasākuma
organizatoriem
Balvu Kultūras un atpūtas centra
kolektīvam.
Rūķu mājiņas būs pieejamas
– atvērtas darba dienās no
plkst.12:00 – 18:00, brīvdienās
un svētku dienās no plkst.10:0018:00.
Balvu novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus rūpēties par
vidi sev apkārt, saudzēt un sargāt
jaunās mājiņas, kuras radītas
visu priekam un skaistumam! Ja
pašvaldība redz, ka šādas vietas
un lietas novada iedzīvotājiem
ir nepieciešamas, un viņi prot
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tās saaudzēt, tad arī nākotnē būs
prieks domāt un radīt ko līdzīgu!
Lai visiem skaists svētku
gaidīšanas laiks!
Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu Sporta centrs futbolisti gūst
pārliecinošu uzvaru

Otrajā Adventē Balvu pilsētas
skvērā visus gaidīja rūķi, lai kopā ar
balveniešiem un pilsētas viesiem
skvēru ietērptu svētku rotā, kā arī
visiem parādītu savas jaunās Rūķu
mājiņas. Skaistajās ziemas dienās
varēs pamuzicēt Gunāra Igauņa
mūzikas instrumentu darbnīcā
vai paspoguļoties greizo spoguļu
valstībā, kā arī baudīt nesteidzīgas
pastaigas, skatot gaismiņas gan
skvēra lielajā eglē, gan ziemas
dusā esošajā strūklakā, gan skvēra
kokos.
Balvu novada pašvaldība
saka paldies ikvienam, kurš ir
iesaistījies šī brīnuma radīšanā,
- rūķīšu mājiņu tapšanā - A/S
“NEO”,
gaismotājam
Ivaram
Saidem, māksliniekam Dzintaram
Putniņam,
greizo
spoguļu

Bērni ar prieku ielūkojās skvēra
jaunajās mājiņās.

12.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsētā

20.decembrī
plkst.13:00
Bērzkalnes
pagasta
Rubeņu
dramatiskā
kolektīva
izrāde
“Laimīgā loterija” Sociālā dienesta
trešā stāva zālē. Ieeja brīva.
20.decembrī
plkst.18:00
Balvu Mūzikas skolas audzēkņu
koncerts “Ziemassvētki jau tuvu
klāt” Sakrālās kultūras centrā.
23.decembrī
plkst.10:00
Dievkalpojums, pēc tā tenora Jāņa
Kurševa Ziemassvētku koncerts
Balvu evaņģēliski luteriskajā
baznīcā.
23.decembrī plkst.16:00 Jāņa
Kurševa koncerts “Mazu brīdi
pirms” Sakrālās kultūras centrā.
Ieejas maksa – ziedojums.
26.decembrī no plkst.11:00
līdz plkst.15:00 atvērts Balvu
Novada muzejs, kur skatāma
gleznošanas studijas “Olīves”
10 gadu jubilejas izstāde, kā
arī pastāvīgās ekspozīcijas par
Ziemeļlatgales
nemateriālo
kultūras mantojumu.
26.decembrī
plkst.15:00
Balvu muižā Māra Martinsona
filma “Jaungada taksometrs”.
Ieejas maksa EUR 3,00.
Skolēnu brīvlaikā 27. un
28.decembrī plkst.11:00 Balvu
Novada muzejā radošā darbnīca
“Jaungada zvaigzne” latviešu
senajā stilā.
28.decembrī
plkst.11:00
Eglītes
sarīkojums
bērniem
“Sunīša Pifa Ziemassvētki” Balvu
muižā. Pieteikšanās pasākumam
Balvu muižā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra darbiniekiem.
29.decembrī
plkst.15:00
Balvu muižas koncertzālē svētku
koncerts “Vecgada valsis”. Liepājas
Simfoniskā orķestra un jaunās,
talantīgās vijolnieces Kristīnes
Balanas
izpildījumā
skanēs
skaistie Johana Štrausa valši,
Antonīna Dvoržāka jautrās polkas
un pacilājošie marši, kā arī Pētera
Čaikovska klasiskie skaņdarbi.
Diriģents Guntis Kuzma. Ieeja bez
maksas.
30.decembrī
plkst.16:00
Sakrālās kultūras centrā draudzes
aicinājums uz kopā būšanu un
filma “Jaungada taksometrs”.
Ieejas maksa – ziedojums.
1. janvārī plkst.00:30 Jaunā
gada uguņošana laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra.

Balvu pagastā
21.decembrī
plkst.19:00
Koncerts “Mana Ziemassvētku
lūgšana” Balvu pagasta Tautas
namā. Piedalās: Santa Sāre
Gerža (balss, flauta), Ģirts Ripa
(klavieres),
Mārcis
Kalniņš
(bungas, perkusijas, zvaniņi).
Ieejas maksa EUR 1,00.
Bērzkalnes pagastā
20.decembrī
plkst.10:00
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

vecuma
bērniem
Bērzkalnes
pirmsskolas izglītības iestādes zālē.
28.decembrī
plkst.20:00
Pašdarbības kolektīvu koncerts
“Nāk jaunais gads ar jauniem
sapņiem...” Bērzkalnes bērnudārza
zālē, plkst.21:00 Vecgada balle,
muzicē Māris Keišs Bērzkalnes
pagasta kultūras un atpūtas telpās.

Bērzpils pagastā
19.decembrī
plkst.11:30
Ziemassvētku
eglīte
pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem kopā
ar bērnudārza grupiņu “Kripatiņas”
Bērzpils vidusskolas zālē.
23.decembrī plkst.11:00 Bēržu
sv. Annas Romas katoļu baznīcā
Balvu Mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts.
31.decembrī
plkst.22:00
Pasākums “Sagaidīsim Jauno 2019.
gadu kopā” Bērzpils sporta hallē.
Balle kopā ar grupu “Pie letes”.
Iespējams
rezervēt
galdiņus
līdz 26.decembrim. Vakars ar
groziņiem. Par jautrību un labu
garastāvokli parūpēsies vakara
vadītājs. Būs spēles, atrakcijas un
citi pārsteigumi, TV translācija,
kopīgs salūts pusnaktī. Ieeja brīva.

Briežuciema pagastā
21.decembrī plkst.11:00 Eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem un
viņu vecākiem ‘’Pieņemšana pie
Ziemassvētku vecīša’’ Briežuciema
tautas namā.
26.decembrī
plkst.13:00
Radošās apvienības ‘’Krelles’’
Ziemassvētku koncerts un humora
šovs ‘’Blondīnes’’ Briežuciema
tautas namā.
27. decembrī plkst.12:00
un 28. decembrī plkst.10:00
Tradicionālās
dziedāšanas
meistardarbnīcas
Briežuciema
tautas namā.
29.decembrī
plkst.21:00
Gada noslēguma karnevāls un
deju vakars Briežuciema tautas
namā. Plkst.22:00 pašu gatavotu
masku parāde. Maskas ieteicams
pieteikt līdz 27.12. (Zita - 25444621).
Maskām ieeja brīva, pārējiem pēc
plkst.22:00 EUR 1,50. Pasākumā
muzicē Artis Zaharāns no grupas
‘’Pie Letes”.

Krišjāņu pagastā
20.decembrī
plkst.10:00
Ziemassvētku radošā darbnīca
Krišjāņu pagasta bērniem. Jau
otro gadu brīvdienu mājas
“Noras” saimnieki Anna un Valdis
Lūzenieki gādās par prieka un
brīnumu sajūtu Krišjāņu pagasta
mazākajiem iedzīvotājiem, gaidot
Ziemassvētkus.
Ziemassvētku
radošajā darbnīcā bērni varēs
kopīgi darboties un paši cept
piparkūkas. Būs arī citi pārsteigumi,
ko sarūpējuši mājas saimnieki.
26.decembrī
plkst.14:00
Pasākums
bērniem
“Ziemas
pasaka” Krišjāņu tautas namā.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Ziemassvētku vecītis gaidīs arī
pirmsskolas vecuma bērnus, kuri
neapmeklē bērnudārzu.
28.decembrī
plkst.19:00
Koncerts “Satikšanās uz gada
sliekšņa” Krišjāņu tautas namā.
28.decembrī
plkst.21:00
Pagasta pašdarbnieku, iestāžu un
uzņēmēju vakars Krišjāņu tautas
namā.

Kubulu pagastā
23.decembrī plkst.18:00 Deju
studijas “Terpsihora” muzikāla
Ziemassvētku
izrāde
“Kaķīša
dzirnaviņas” pēc Kārļa Skalbes
pasakas motīviem. Ieejas maksa
EUR 5,00.
25.decembrī
plkst.21:00
Kubulu
Kultūras
namā
“Ziemassvētku balle”. Muzicē
grupa “Liepavots”. Ieejas maksa
pasākumā līdz plkst.22:00 EUR
4,00, pēc tam EUR 5,00.
28.decembrī
plkst.19:00
Pašdarbības
kolektīvu
gada
noslēguma
koncerts
Kubulu
kultūras namā.
30.decembrī
plkst.18:00
Biedrības “Balvu teātris” muzikāla
dzejas
izrāde
Ziemassvētku
noskaņās
“Viegli
pieskarties
pasaulei vēlos...”. Programmā Māra
Lāpāna dzeja un oriģināldziesmas,
mīļas Ziemassvētku dziesmas,
populāras
Raimonda
Paula
melodijas. Ieejas maksa EUR 2,00.
1. janvārī plkst.01:00 Jaungada
balle ar grupu “Alu cilvēki” Kubulu
kultūras namā. Ieejas maksa EUR
4,00.

Lazdulejas pagastā
22.decembrī
plkst.14:00
Ziemassvētku eglīte bērniem
Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.

Tilžas pagastā
25.decembrī
plkst.19:00
koncertuzvedums “Zvanu skaņās
Ziemsvētku dvēsele skan”, pēc tam
plkst.22:00 Ziemassvētku balle
Tilžas kultūras namā, spēlēs Zintis
Krakops. Ieejas maksa EUR 2,50 un
EUR 3,00.

Vectilžas pagastā
23.decembrī
plkst.10:00
Smilšu mīklas cepumu cepšana
Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
29.decembrī
plkst.20:00
Svētku koncerts un balle Vectilžas
sporta un atpūtas centrā.

Vīksnas pagastā
26.decembrī
plkst.11:00
Novusa turnīrs Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiāles Sporta zālē. Laipni
aicināti piedalīties!
29.decembrī
plkst.19:00
Pašdarbnieku koncerts “Gads ir
balts no abiem galiem” Vīksnas
Tautas namā. Pēc koncerta,
plkst.21:00 Vecgada balle ar Ģirtu
Ripu. Ieeja EUR 3,00.
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